
 
 

 مقدمه
 

مورد تغییر اجتماعى چاپ  از زمان چاپ اول این کتاب کوچک تاکنون کتابهاى زیادى در
شده است. تردید دارم که تمامى آثار مربوط به این موضوع را دیده باشم زیرا چه در عصـر  

هـاى علمـى   شک در عصر رشد فزاینده آثار و نوشتهشکوفایى اطالعات باشیم یا نباشیم، بى
انـد و  آورى شدهمنظم و فشرده جمع طوربه الوه بر مطالعات تحقیقاتى فراوانى که هستیم. ع

نامید، در سالهاى اخیر آثـار بسـیارى   » ى اجتماعىشناسروان«خالصه  طوربه توان آنها را مى
هاى متفاوت آن چاپ شـده اسـت. اگـر اشـتباه نکـنم، نتـایج       در زمینه تغییر اجتماعى و جنبه

رسد که اشـخاص عـامى   نظر مى کننده داشته است. بهر کمى جنبه سرگرمحاصل از این آثا
در سازمانها و فرایندهاى اجتمـاعى از تغییـر، اغتشـاش، آشـوب و     » کارشناس«بیشتر از افراد 

ند. در چاپ اول من از این موضوع اظهار نارضایتى کردم. شک دارم که این اثباتى آگاهبى
عنـوان یـک    ر واقع شـود؛ امـا بـه   ؤثنین مطالعاتى در آینده مابراز نارضایتى من بر افزایش چ

نویسنده و خواننده شاید بتوانم تأسف خود را از این موضوع که مانند سیالبى تند در جریان 
است بیان کنم. قصد ندارم درباره نظریات مربوط به تغییر، کـه در کارهـاى پژوهشـى ارائـه     

م؛ چرا که چنین تفسـیرى، اغلـب حکـم عـالج     شناختى بدهجامعه ـ شود، تفسیرى علمىمى
 دهد.گونه پیشگویى درباره آن ارائه نمىواقعه بعد از وقوع است و هیچ

شناسـى و  شـده در منـابع جامعـه   در چاپ جدید تالش کردم با توجه به انتقادات ارائه
 به خصوصدقت بازبینى کنم. به رغم مطالب توصیفى (ه همچنین نظریات جدید، کتاب را ب

کــه  انــد)ربــاره مشــکالت کشــورهایى کــه تــازه در راه توســعه و نوســازى قــدم گذاشــته د
 حجم باقى بماند.کم طورهمانتوانست کتاب را بسیار طوالنى کند، سعى کردم کتاب مى

توان این کتاب را به اثرى عظیم و تاریخى تبدیل کرد، زیـرا  تنها با افزایش حجم مى
بـراى افـزودن بـه اصـول کلـى و چهـارچوب اولیـه آن         رسد که مطلب بیشـترى به نظرم نمى
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» شناسـى تطبیقـى  ایسـتایى «موجود باشد؛ براى مثال مطالعـات مربـوط بـه نوسـازى هنـوز بـر       
 باشد.همین دلیل فاقد روابط على و زمانى مى نظامهاى کارکردى تکیه دارد و به

تر از همه عارى اى دارد. یکى از این ویژگیها و مهمحجم مزایاى ویژهیک کتاب کم
صى هم دارد. ارجاع به یبودن آن از مطالب اضافى و غیرضرورى است. البته چنین کتابى نقا

دلخـواه انجـام شـود.     اى و بـه مطالعات توصیفى و تحلیلى انتخابى است و ممکن است سلیقه
کـنم کـه   همچنین در این نوع کتاب شرح و توصیف باید فشرده و خالصه باشد. افتخار مـى 

کنم. مرور سـریع  ائى روان دارم و حتى گاهى از نکات طنزآمیز و ظریف هم استفاده مىانش
هــاى اصـلى هــر پـاراگراف یــا عنوانهـاى فرعــى    ایـن کتـاب بــا خوانـدن سرفصــلها و جملـه    

همین علت باید به خواننده فرصت بیشـترى داده شـود تـا بـا خوانـدن       نیست و به پذیرامکان
واقـع، احسـاس قلبـى مـن     ه درك کند. ب به خوبىع کتاب را مطالب تکرارى و مثالها موضو

 این است که دلیلى ندارد تا براى ایجاز کتاب عذرخواهى کنم.
ــتاین    ــارى، اچ. اکس ــاى ه ــت از راهنماییه ــد   1الزم اس ــدمن؛ محم ــد، اس. فل ؛ آرنال

؛ ماریون، جِى. لوى (پسر)، و نورمن، بى. رایدر در چاپ اصـلى تشـکر کـنم. ایـن     2گاسوس
تشویق او کتاب را براى چاپ  نوشتم و به 3درخواست پروفسور آلکس اینکلس را به کتاب

 مجدد بازبینى کردم، همچنین از انتقادهاى مستند ایشان در این امر کمک گرفتم.
تشکر کنم؛ زیرا اجازه دادند تا از » شناسى امریکاانجمن جامعه«الزم است در اینجا از 

گـزارش  در مجلـه  » هـاى تغییـر اجتمـاعى   نظـر در نظریـه  تجدیـد  «مقاله خـود تحـت عنـوان    
سات انتشاراتى که اجازه دادنـد از  ؤساستفاده کنم. همچنین از سایر م 4شناختى امریکاجامعه

بخـش   کنم درجا اعتراف مىگزارشهاى آنها در پاورقیها استفاده کنم سپاسگزارم. در همین
ام کرده» کمک«شناسى ه ادبیات جامعهشده بیش از سهم خودم به رشد فزایندکتابهاى چاپ

ام. اگر کسى بخواهـد از قـانون حقـوق    را گاهى رعایت نکرده ـقول علمى  ولى اصول نقل ـ
اتهام  تواند مرا بهفان، که معموالً مربوط به استفاده از آثار دیگران است، حمایت کند مىؤلم
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 قول علمى محکوم کند.ل نقلعدم رعایت اصو علتبه دزدى از آثار خودم، و بدتر از آن 
گیرى نهایى در مقدمه چاپ اول را تکـرار کـنم کـه    بهتر است در این چاپ نیز نتیجه

پـذیرم، همچنـین توقـع دارم منتقـدان نیـز،      ام مـى من مسئولیت آنچه را در این کتاب نوشـته «
 ».هرچند اندك، این مسئولیت را احساس کنند
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