Περιεχόμενα
Γενική εισαγωγή
Εννοιολογικές δομές και μετασχηματισμοί
της κοινωνικής επιστήμης............................................................. 13
Μέρος Ι
Το εννοιολογικό πλαίσιο της κοινωνικής επιστήμης:
Μεταξύ ορθολογισμού και επιμέρους ιδεολογιών
1. Η κοινωνική επιστήμη και το αντικείμενό της:
Εννοιολογικό πλαίσιο, επιστημονικές ομάδες
και θεσμοί........................................................................................ 29
Η ιδέα του Αύγουστου Κοντ......................................................... 29
Η αναγνώριση και το σύστημα των επαγγελμάτων....................... 32
Η πολλαπλότητα των σκοπιών και η διάσπαση
του κοινωνικού αντικειμένου.................................................... 37
Η θεσμική γένεση......................................................................... 43
2. Η διπλή αντικειμενοποίηση...................................................... 54
Φιλοσοφικά εμπόδια και η αφανής πλευρά
του εθνοκεντρισμού.................................................................. 54
Η ανάπτυξη του καταμερισμού της εργασίας
και η διευρυμένη αναστοχαστικότητα....................................... 65
Η αντικειμενοποίηση της αντικειμενοποιούσας σκοπιάς............... 73
Η αντικειμενοποίηση των επιστημολογιών................................... 85
Τα είδη του ορθολογισμού, οι μετασχηματιστικές
ιδεολογίες και η κοινωνική επιστήμη........................................ 93
Μέρος ΙΙ
Η πάλη των σκοπιών και η εννοιολογική
διαμόρφωση του πλαισίου της κοινωνικής επιστήμης
3. Ο επιστημολογικός δυϊσμός
και η κοινωνική επιστήμη........................................................... 109
Θεσμοί και ιδέες......................................................................... 109
Οι φιλοσοφικές υποδομές του επιστημολογικού δυϊσμού........... 124

9

Η «σειριακή» κατάταξη των επιστημών και
η κοινωνική επιστήμη............................................................. 140
Η ψυχολογία και η «δενδρογραμμική»
αναδιάρθρωση των επιστημών................................................... 153
Οι «δύο κουλτούρες»: Εθνικές και κοινωνικές
εκφράσεις της πολεμικής τους................................................ 177
Οι γερμανικές εκδοχές του επιστημολογικού
δυϊσμού και οι «επιστήμες του πνεύματος»............................. 193
Διχοτομίες, αδιέξοδα και ρήγματα.............................................. 215
4. Η διαμόρφωση της εννοιολογικής δομής
της κοινωνικής επιστήμης........................................................... 224
Η τομή......................................................................................... 224
Η μεθοδολογία............................................................................ 244
1. Δομές και διαδικασίες: Οι μεθοδολογικές
προϋποθέσεις της κοινωνιολογικής σκοπιάς...................... 244
2. Κοινωνικά γεγονότα και κοινωνικές δράσεις:
Οι μεθοδολογικές αφετηρίες της κοινωνιολογικής
σκοπιάς.............................................................................. 258
Η θεωρία αντικειμένου: Οι διαδικασίες θεσμοποίησης.............. 283
1. Η εργασία: Καταμερισμός και εξορθολογισμός.................. 293
2. Η κουλτούρα: Οι κατηγορίες της σκέψης
και η κοινωνιολογία της διανόησης................................... 327
3. Η
 πολιτική: Ο ηθικός ατομικισμός και
η ορθολογική κυριαρχία.................................................... 384
Κοινωνική επιστήμη και κοινωνικός κόσμος:
Αξιολογική δέσμευση και ουδετερότητα................................. 416
Συμπέρασμα
Εννοιολογική δομή και υφέρπουσες διχοτομίες...................... 447
Η θέση........................................................................................ 447
Η ρήξη........................................................................................ 450
Το άνοιγμα στο μέλλον: συγκλίσεις και αποκλίσεις.................... 454
Ευρετήρια...................................................................................... 465

