
بررسی جمالت 
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مقدمه

تبدسدوبارهمردمعامهمربیمنزلهبهراخودنقشبایدشناسجامعه•
کمکرتجدیوترسنجیدهعمومیمباحثات{گیریشکل}بهتاآورد
(۱۵ص).کند

ودهیمقرارمشاهدهموردرااجتماعیزندگیبتوانیمکهآنازپیش•
یزندگسرشتدربارهمشخصیآرایبایدآوریم،گردراهاواقعیت

گروهبریایمکنمعطوففردبررامانتوجهبایدآیا.باشیمداشتهاجتماعی
(۱۶ص)اجتماعی؟های

اساساالیتیفعمنزلتیبهنظریهبه…هابرماسیورگنوپارسونزتالکوت•
(۱۶ص).نگرندمیاستداللی



مقدمه

دممرعمومکردنآگاهگیرد،میالهاماخالقازکهاینظریههدف•
یایاجتماعهایفعالیتوسیلهبدینتااستاجتماعیخطراتاز

(۱۷ص).کندرهبرییااندازیراهایسیاسی

نهاییزشارکهپذیرندمیشودناگزیراگرپردازاننظریهبیشتر•
ارمغانهببشریتبرایکهاستنیکوییحاصلدراجتماعیدانش

(۱۷ص).آوردخواهد



نگرش علمی کنت به جامعه شناسی

{…کنتآگوستمورددربحثچهارچوبدر}•
شبخالهامکهآنتررادیکالعناصرویژهبهروشنگران

زاحقبه(روبسپیروروسو،مثالبرای)بودندانقالب
فسادوبرداشتندکارگرانودهقانانفرسایطاقتوضعیت

(۲۹ص).دادندقرارانتقادموردرااشرافوکلیسا

امریود،بصنعتیایجامعهبهتبدیلحالدرکشوریفرانسه•
ص).آمدیمحساببهپیشرفتنشانهوناپذیربرگشتکه
۳۰)

شارهایفخوداینکهبودشدنصنعتیحالدرعمیقافرانسه•
میواردآنکشاورزیعمدتاجامعهبرشدیدیاجتماعی

(۳۰ص).کرد



نگرش علمی کنت به جامعه شناسی

.داشترارقاشفرهنگیهایشالودهعظیمدگرگونیآستانهدربشریت•
جهانبهزیکیمتافیومذهبیبینیجهانازرویکردتغییرشاملتغییراین

(۳۱ص).بودعلمیبینی

بهارخودجایدینییافلسفیهایگمانوحدس{اثباتیمرحلهدر}•
آغازنگرنشااثباتیمرحله.دهندمیاجتماعییاطبیعیقوانینکشف
(۳۱ص).استمدرنعلومدوران

یعلمآخرینآدمی،مطالعهعلممنزلهبهشناسیجامعهروال،همینبه•
.استلمعترینعینیوترینپیچیدهکهچراآید،میوجودبهکهاست

(۳۲ص)



نگرش علمی کنت به جامعه شناسی

(۳۲ص )ایستایی شناسی و پویایی شناسی: کنت جامعه شناسی را متشکل از دو بخش می دانست•

یط اخالقی شکل خانواده نخستین مح. تاکید کردنقش خانواده حکومت و دین کنت برای تبیین نظم اجتماعی بر •
خود بسنده دهنده فرد را فراهم می کند؛ مادام که در خانواده متولد می شویم و شکل می گیریم ایده فرد مستقل و

(۳۳ص. )اسطوره ای بیش نیست، هر گاه نفوذ اخالقی خانواده کفایت نکند، دین آن را جبران خواهد کرد

ت کاهنان و نهاد تحت حاکمیمرحله خداشناسانه … تغییر اجتماعی فرایندی خطی و رو به پیشرفت محسوب می شد•
است، کشیشان و حقوقدانان بر ( ۱۷۰۰-۱۳۰۰)در مرحله متافیزیکی که تقریبا برابر  با دوران مدرن. های نظامی است

(۳۳ص )جامعه حکومت می کنند

از این راه حل. جامعه شناسی کنت قصد  داشت علت بحران جاری را تشخیص دهد و عالجی برای آن بیابد•
(۳۳ص .)علمی-نظم صنعتییا ”  اثباتی“تحکیم و تثبیت مرحله : دیدگاه کنت عبارت بود از



نگرش علمی کنت به جامعه شناسی

(۳۴ص . )این بود که برای کمک به تولد نظم نوین جهانی نقش قابله را ایفا کندتقدیر فرانسه •

ش می مسیحی ای را از خود به نمای–است و مضامین متعارف یهودی هزاره گرا تصور کنت از بشریت عمیقا •
(۳۴ص . )گذارد که در انتظار دوران صلح جهانی بر تکامل بشری بودن برجسته ترین آن ها است

ایی شناسی و در حالی که اولین اثر مهم کنت، درس های فلسفی اثباتی، قصد داشت تا قوانین جهان شمول ایست•
(۳۵ص . )رداختپویایی شناسی را کشف کند، اثر بعدی او نظام سیاست اثباتی به نقش اخالقی جامعه شناسی پ

ن جامعه به خصوص هر چه نگرش اجتماعی ای که جامعه شناسی ارائه می کرد وحدت بخش تر بود امکان رسید•
(۳۵ص ! )جامعه اثباتی بیش تر می شدکاهنان  اعظم شناسان به مقام 

(۳۵ص . )کنت باطنا جامعه شناسی بصیر بود، نگرش اخالقی او دقیقا در قلب جامعه شناسی اش جای داشت•



انقالبی کارل مارکسنظریه

ازپسفرانسهاجتماعیزمینهپسدررااشاجتماعیارایکنت•
(۳۷ص).دادپرورشوبسطانقالب

دن،شصنعتیهایفورانباهمراهآلمان،کشاورزیعمدتااقتصاد•
(۳۸ص)بودسرخوردهتجاریضدفرهنگوحکومتیمقرراتاز

نقششورهاکایندرمتوسططبقهکهانگلستانوفرانسهبرخالف•
کرد،میفاایلیبرالاجتماعیتغییراتگسترشوترویجدرحیاتی

نهبوداشرافدادنقرارسرمشقخواهانآلمانمتوسططبقه
(۳۸ص).آنسرنگونی



نظریه انقالبی کارل مارکس

تغییرراآنبقاءبرایبلکهکنند،نمیتغذیهطبیعتازصرفاهاانسان…نیستبسندهخودموجودیانسان•
(۴۳ص).دهندمی

نوع.داردرارقنیرومندیاومانیستی-سکوالرروشنگرانهنگرشمارکس،بشریسرشتمفهومپسدر•
(۴۳ص).کندمیخلقخوداعمالطریقازراخودسرشتبشر

کردهلقخخودکهاستنیروهاییهمانفرمانبهآدمیدادنتنانگیزغمداستانازحاکیبشرتاریخ•
(۴۳ص).است

یمعظقدرتتواندمیکهاستآنسازد،میبدلکلیدیاجتماعینیرویبهرامالکطبقهآنچه•
(۴۴ص).کندتبدیلاجتماعیوفرهنگیسیاسی،نهادهایبرکنترلبهرااشاقتصادی



میلشکخودصورتبامطابقراجامعهتمامیکهشودمیبدلحاکمیطبقهبهمالکطبقهکالم،یکدر•
(۴۴ص)دهد

خاصرهنگفکارگرطبقهازهاییبخشواحدش،فرهنگوسلطهنظامتحمیلبرایحاکمطبقهتالشرغمبه•
رخعیاجتماتعارضی.زندمیدامنموجودوضعبرابردرمقاومتوهانارضاییبهکهآورندمیوجودبهراخود

(۴۵ص).استطبقهدواینمتعارضمنافعنمایانگرکهدهدمی

(۴۵ص . )تاریخ الگومند و معنادار است. تصور مارکس از تاریخ آشکارا هیئتی روشنگرانه دارد•

وکارگرطبقهمیانستیز.استهاانسانتمامیمنافعواقعینمایندهکهبودخواهدتاریخدرطبقهاولینکارگرطبقه•
ازعاریدورانیارگرکطبقهپیروزیباکهرفتمیانتظاراند؛دانستهبشرنهاییسرنوشتسربرنزاعرادارسرمایه

(۴۶ص).آیدوجودبهاجتماعیگستردههاینابرابریوطبقاتیتقسیمات



(۴۶ص . )انقالب اجتماعی در نتیجه ی خود منطق رشد سرمایه داری رخ خواهد داد•

برهکارزشییامبادلهارزشونیازارضایازناشیارزشیامصرفارزش:استارزشنوعدودارایکاال•
(۴۶ص).قیمتتر،سادهعبارتبهیاشودمیمبادلهآناساس

سودکسبنظورمبهراکاالکهاستایجامعهتنهابلکهنیست،کاالکنندهتولیدجامعهیگانهداریسرمایه•
(۲۷ص).کندمیتولید

(۴۷ص . )مارکس می گوید جالب این جا است که نیروی کار درست مانند هر کاالی دیگر فروشی است•

ستدودادبهاگرکهحالیدر.استآزادیوانصافاعالیمظهرداریسرمایهاقتصادی،مبادالتمنظراز•
(۴۷ص).شودمیآشکارآناستثماریچهرهکنیم،نظرکارگردیدازکارگرودارسرمایهمیان



ازاشینسودوگیردمیدستمزددهدمیانجامکهکاریبرایکسهرکهادعااینباداریسرمایهایدئولوژی•
(۴۸ص).کندمیپنهانرااستثماراست،دارانسرمایهمدیریتیهایمهارتوسختکارکردن،خطر

یندازد،براهکاریوکسبکسیچنانچه.ندارددیگریچارهدارسرمایه.استسودایجادداریسرمایهسرشت•
(۴۸ص).کندکسبسودبایداش،شخصیهایارزشیاهاانگیزهبهتوجهبدون

دستازرخطمعرضدرآورند،دستبهتولیدفرایندکردنآمدروزبرایکافیسودنتواننددارانسرمایهاگر•
(۴۹ص).داشتخواهندقراررقابتاثردربازارازشانسهمدادن

هاآنداریسرمایهمنطق.کردنمیسرزنشاجتماعیوجداننداشتنیاآزمندیخاطربهرادارانسرمایهمارکس•
نظامحکایتایهسرم.کننداستثمارراکارگرانوبزنندنوسازیبهدستباشند،سودکسبدنبالبهداردمیوارا

(۴۹ص).کندمیکنترلراهاانسانتمامزندگیکهاستایاجتماعی



فردهبعملاینچهاگر.اندنوسازیازناگزیررقابت،دلیلبهدارانسرمایه•
اریدسرمایهپایانبرایسرآغازیامادهد،میحیاتادامهامکانآنتروپرونر

دارایارگرکطبقهبهکارگرانتودهتاکندمیکمکاقتصادینوسازی.است
(۴۹ص).شوندبدلسیاسیآگاهی

ارادهکارگراندرماندگیورکودودارانسرمایهزندگیمیانفاحشتفاوت•
(۵۰ص).کندمیبیدارراآنانسیاسی

ران،کارگخانوادهوزندگیوضعشدنبدترباکهکندمیاضافهمارکس•
(۵۰ص).کندمیسستنظامبهراآنانایماناقتصادیمنظمبحران



تنش میان نگرش علمی و اخالقی: مارکس

ویسد،نمی”فوئرباخدربارهتزهایی“درکهگونههمان.بودجامعهتغییرمارکسپردازینظریهاصلیهدف•
(۵۱ص).استآنتغییرسربرمسئلهامااندکردهتفسیرراجهانتنهاتاکنونفیلسوفان

ز درون دیدگاه اجتماعی علمی می تواند همچون عدسی ای عمل کند که افراد حقایق شخصی و اجتماعی شان را ا•
(۵۱ص . )بدین ترتیب نظریه می تواند مردم را سیاسی کند. آن ببینند

.دارندمولشجهاناعتباریاشاجتماعیهایدیدگاهتبیینواساسیمفاهیممفروضات،کهداشتباورمارکس•
(۵۲ص)

این.ندارندنیدیباورهایازکمیدستبلکهنیستندمسلمحقایقتنهانهمارکسمفروضاتکهرسدمینظربه•
مبستههآنهاصدقبالزوماآراسودمندی.اندارزشبییاوموهوممارکساجتماعیافکارکهنیستمعنابدان

(۵۲ص).باشدسودمنداماغلطیافایده؛بیاماصادقتواندمیایدهیک.نیست



(۵۳ص )می دانستنیوتن علم اجتماعی مارکس خود را •

(۵۳ص . )سخن گفتن به نام علم، سخن گفتن به زبان حقیقت بود•

. ی خاصی بودادعای علمی بودن مارکس تا حدی، استراتژی ای سیاسی برای به کرسی نشاندن جهان بینی اجتماعی و سیاس•
(۵۳ص )

از وضعیت اجتماعی در خاتمه تصور مارکس از تاریخ به مثابه حرکت از سادگی به پیچیدگی ، از سلطه گروه به فردگرایی،•
دیان بزرگ تحت کنترل نیروهای ناخودآگاه به سمت وضعی تابع کنش های آگاهانه و منطقی، او را به لحاظ اخالقی به ا

(۵۳ص . )جهان شبیه می سازد

همات عصر ما اعتقاد به علم به مثابه عنصر رهایی بخش انسان از اساطیر و ستم در جوامع غربی خود یکی از عمده ترین تو•
(۵۴ص . )است



نوید جامعه شناسی امیل دورکیم

امیدوخ،تاریبهفراگیروجامعاندازیچشماارئهبهتمیالوبرنهودورکیمنه•
(۵۵ص).نکردندرهاشود،اجتماعیتغییرموجبتواندمیعلمکهاینبهاخالقی

ملیعهایبرنامهبرابردراجتماعیلیبرالیسمنوعیازداشتقصددورکیم•
ناسیشجامعهکهبودامیدوارکنتهمچونوکنددفاعراستوچپایدئولوژیک

(۵۶ص).کندکمکلیبرالایفرانسهاجتماعیبنایتجدیدبهبتواند

دوجواجماعبارهایندر.داشتسومجمهوریبهنسبتمساعدینظردورکیم•
.بودخالفمگراگذشتهیاگراآیندهچه،بنیادینتغییرهرباشخصااوکهدارد

(۵۶ص)

نظمبهاروپاییغدغهدباراگراییفردبهآمریکاییوبریتانیاییاحتراماولیبرالیسم•
(۵۷ص)دکرمیتاییدرااقتصادیآزادیاوکرد،تلفیقمدنیفضایلواخالقی



نوید جامعه شناسی امیل دورکیم

مهم ترین نگرش اخالقی او در قلب. ارزش های اجتماعی لیبرال دورکیم، هسته جامعه شناسی تجربی او را تشکیل می داد•
(۵۷ص )تقسیم کار اجتماعی و خودکشی: مطالعات جامعه شناسانه قراردارد

اصول علمیف توسل به حقایق، تبیین ها یا. علم طی قرن نوزدهم به زبان مهمی در مناقضات اخالقی و سیاسی بدل شده بود•
(۵۷ص . )ترجیخات اخالقی یا سیاسی را توجیه می کرد

(۵۷ص . )مایل بود از علم برای حمایت از باورهای اخالقی و سیاسی اش استفاده کنددورکیم به همین ترتیب •

جامعه جامعه شناسی او در یک سطح قصد داشت نشان دهد که آرای سیاسی و ارزش های اجتماعی لیربال در خود ساختار•
(۵۷ص . )معاصر ریشه دارد

ز نظر اجتماعی از آن جا که هر گروه خویشاوندی کمابیسش ا. گروه خویشاوندی رفتار اعضایش را تعریف و تنظیم می کند•
(۵۸ص . )میان این گروه ها وجود دارد{ ممکن}خودبسنده است، کمترین مبادله اجتماعی 



نوید جامعه شناسی امیل دورکیم

نسجم و قابل اگر هر گروه خویشاوندی خود بسنده است، کدام نیروی اجتماعی است که ان ها را به مثابه یک کل اجتماعی م•
کی که شالوده مذهبی شناسایی به یکدیگر پیوند می دهد؟ پاسخ دورکیم این است که جوامع ابتدایی به واسطه فرهنگ مشتر

(۵۸ص . )دارد، انسجام می یابند

امعه ای محافظه کار به جا است انتظار داشته باشیم جامعه ای ابتدایی از آن جا که توسط فرهنگ مشترک وحدت یافته است ج•
(۵۸ص . )باشد

(۵۹ص . )بی ثباتندجوامعی که به شیوه قطاعی سازماندهی شده اند، ذاتا •

و همبستگی ”سازمان یافته“نقطه پایان تکامل اجتماعی ، جامعه مدرن است که مشخصه آن عبارت است از ساختار اجتماعی •
(۵۹ص )”ارگانیک“

(۵۹ص . )به موازات تکامل جامعه در جهت تمایز اجتماعی، فرایند کثرت گرایی فرهنگی رخ می دهد•



نوید جامعه شناسی امیل دورکیم

ورهای مشترکمان در حقیقت دورکیم به این نتیجه رسیده بودکه با مثکر شدن فرهنگ مدرن، فرد گرایی یکی از معدود با•
(۶۰ص )خواهد بود

ص . )ود را تنظیم کننددر ابتدا پیشرفت تقسیم کار مستلزم آن است که به افراد آزادی بیشتری داده شود تا رفتارهای نهادی خ•
۶۰)

ریسم و فردگرایی را به فرض که مدرنیزاسیون با خود تمایز اجتماعی، تکثر فرهنگی، سکوال. اما یک سوال همچنان باقی است•
در چنین حالتی جوامع مدرن چگونه انسجام می یابند؟.به همراه می آورد

(۶۰ص . )ورداو در برابر محافظه کاران استدالل می کند که هر تالشی برای تحمیل نظمی مذهبی بی نظمی به بار خواهد آ•

(۶۱ص )نظم اجتماعی باید از درون سازمان اجتماعی مدرن بجوشد•



نوید جامعه شناسی امیل دورکیم

(۶۱ص . )ز عمل می کنددورکیم مدعی است که تقسیم کار نه تنها به منزله نیرویی اقتصادی بلکه به مثابه نیرویی اخالقی نی•

(۶۱ص . )متقابال به یکدیگر وابسته اند-خانواده، اقتصاد، حکومت، کلیسا و نظام آموزشی-نهاد های اجتماعی مدرن•

قتصاد وابسته به همین ترتیب نیز خانواده برای پیدا کردن شغل و کسب درآمد که تشکیل خانواده را ممکن می سازد، به ا•
(۶۱ص . )است

(۶۱ص . )و نبوددورکیم می دانست که وضعیت بالفعل مسائل اجتماعی آن زمان در فرانسه و اروپا وضعیت اجتماعی ایده آل ا•

. دید می دانستبه عکس، دورکیم عمده اغتشاشات اجتماعی آن دوران را پیامد فرعی کوتاه مدت و گریز ناپذیر تولید نظم ج•
(۶۲ص )



جتماعنگاهی دوباره به فردگرایی و ا: کتاب خودکشی

رفتندستازبهایبهفردگراییترویجعلتبهمدرنجامعهازکهبودکارانیمحافظهمخالفدورکیم•
(۶۳ص).کردندمیانتقاداجتماعیواخالقینظم

میتاکیدعیاجتماانسجامدرفردگراییدینیفرهنگنقشبراجتماعیکارتقسیمازپسدورکیم•
(۶۳ص).کرد

جامعهدندکرمیتصورکهبودند(مذهبییاسکوالر)هااومانیستشناسی،جامعهدشمنانسردسته•
(۶۴ص).استاخالقیمسئولیتکنندهتضعیفنتیجهدروآزادارادهمنکرشناسی

اجتماعیشرایطهکاستایناواصلیادعایبلهنبود،خودکشبرروانیافسردگیتاثیرمنکردورکیم•
(۶۴ص).کندمیایجادراخودکشیبهتمایل

فردیوجدانبهوسلتطریقازهاپروتستانایمان.استگرافردبسیارپروتستانتیسمکهاینویژهبه•
(۶۵ص).شودمیحاصل



دورکیم

رچوب ثابت را به زبان اخالقی ترجمه کنیم، دورکیم مدعی است که در صورتی که انسان ها فاقد چها” اصل علمی“اگر این •
(۶۵ص . )اجتماعی باشند، هم فرد و هم جامعه، هر دو آسیب خواهند دید

ستگی هیجانی و نقش میانجیگری خ: رابطه تقاضاهای شغلی و بی نزاکتی در محیط کار در کارکنان یک شرکت صنعتی•
تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده

خته نامطلوب اگرچه دورکیم در تحلیل خودکشی خودخواهانه این پیام را به وضوح اعالم می کند که فردگرایی عنان گسی•
(۶۵ص . )است، اما تاکید می کند که انسجام اجتماعی شدید نیز به همان میزان زیان آور است

(۶۵ص )باشدانسجام اجتماعی بیش از حد دیگر خواهی حاکی از وضعیتی است که •

ومیک خودکشی آن. انسجام اجتماعی یکی از محورهای اجتماعی خودکشی است، محور دیگر، تنظیمات اجتماعی است•
(۶۶ص . )نشانگر شرایطی است که در آن فرد فاقدا دستور عمل اجتماعی کافی است



دورکیم

ی کند که او استدالل م. دورکیم افزایش مستند نرخ خودکشی طی بحران های اقتصادی را مثال می زند•
اقتصادی توام –اعی این پدیده اجتماعی بیشتر نتیجه بی نظمی اخالقی است که با تغییرات ناگهانی اجتم

حت تاثیر به این دلیل که هم افراد در حال ترقی و هم افراد در حال تنزل را ت)می شود، تا افت اقتصادی 
(قرار می دهد

حدودیت ها دورکیم نتیجه می گیرد که انسان ها به چهارچوب اجتماعی  و اخالقی کاملی نیازمندند که م•
(۶۶ص . )تعیین کند و به رفتارهاشان جهت و هدف ببخشند

(۶۷ص . )بشر نکند ارزش چندانی نخواهد داشتبهره وری دورکیم تصریح کرد علمی که کمکی به •

اند، اما از نظر دورکیم علم، اخالق و سیاست گذاری اجتماعی هر چند وجوه مختلفی از تحلیل اجتماعی•
(۶۷ص )دوشادوش یکدیگر حرکت می کنند



دورکیم

ه های اخالقی و در یک جمله، استراتژی او عبارت بود از تمایز حقایق و تبیین های علمی از ایدئولوژی به منظور ارائه توصی•
(۶۷ص )سیاستگذاری اجتماعی

(۶۸ص . )هده کنیممشا–بدون احساسات یا پیش پنداشته ها -دورکیم توصیه می کند که واقعیت های اجتماعی را بی طرفانه•

ص . )ه هنجار خواهد بودبه عکس فردگرایی در جامعه ای ابتدایی به این دلیل که پدیده ای استثنایی و کژکارکردی است، تا ب•
۶۸)

(۶۸ص . )نقش مهمی را که منافع و ارزش های اجتماعی در دانش اجتماعی ایفا می کنند، نادیده می گیرد•

جتماعی ، ادراکات اجتماعی مان تحت هدایت منافع و پیش پنداشته هایمان هستند، آرای اجتماعی مان مملو از منافع خاص ا•
(۶۹ص . )ارزش ها و مفروضاتی خواهند بود که ریشه در فرهنگ دارند



دورکیم

(۶۹ص )دورکیم به رابطه نزدیکی میان دانش علمی و اخالق قایل بود•
بهیدنبخششکلدرجامعهقدرتفهمبراینمادینهایروشواقعدردینیباورهایکهبوداین•

(۶۹ص)اندانسان
قراربیعتطوبشرنیروهایحاکمیتتحتکهشودرودرروواقعیتیباتاداردمیواراآدمیعلم•

(۶۹ص).دارد



نظریه اجتماعی ماکس وبر و طنز تاریخ

تا جنگ جهانی اول در ۱۸۹۰وبر همچون همعصر فرانسوی اش امیل دورکیم معتقد بود که سال های •
(۷۱ص )شکل گیری سرنوشت لیبرالیسم مدرن نقشی سرنوشت ساز داشت

کرده است اما هر چند دورکیم و وبر معتقد بودند که مدرنیزاسیون به رشد جامعه سیاسی لیربالی کمک•
(۷۱ص . )همچنان نسبت به خطراتی حساس بودند که آزادی در جهان مدرن تهدید می کردند

. ه کردآلمان را اراده آهنین بیسمارک، که دولت پروس را به صورت نیروی ملی غالی درآورد یکپارچ•
(۷۱ص)

ان در میان مدافع. وبر در آلماین دوران بلوغ را پشت سر گذاشت که عمیقا دچار شکاف شده بود•
ص . )وجود داشتمدرنیزاسیون و خرده گیران بر آن که نگاهی نوستالژیک به گذشته داشتند، تعارضاتی

۷۲)



نظریه اجتماعی ماکس وبر و طنز تاریخ

رها اگرچه او به بسیاری از ارزش های روشنگری پای بند بود، اما هرگز برخی از افکار ضد روشنگری را•
(۷۳ص .)نکرد

سیاسینظرازوویقمتوسطیطبقهتنهاکهبودمعتقدوبر.بودخوردهگرهمتوسططبقهسرنوشتبهآلمانآینده•
(۷۳ص).دیابتوفیقجهانیقدرتیبهآنتبدیلحال،عیندروآلمان،کردنمدرنیزهدرتواندمیجوستیزه

(۷۳ص . )به اعتقاد وبر، سرمایه داری مدرن بدون ایستارهای روان شناختی خاص شکل نگرفته است•

هایخواستگاهدریدیکلنقشیپروتستانتیسمرسیدمینظربهپیچیدهنخستنگاهدرکهکردمطرحراتزیوبر•
اصالحعکس،بهکامال.دنیاموجودبهاقتصادیمنافعواسطهبهپروتستانتیسمالبته.کردایفاداریسرمایهفرهنگی

ص).کاتولیکایکلیسسکوالریسموگراییمادیبهاعتراضدربودایمعنویحیاتتجدیدهاپروتستانطلبی
۷۴)



نظریه اجتماعی ماکس وبر و طنز تاریخ

ت که چه خداوند به هنگام خلقت تعیین کرده اس: کالون آموزه تقدیر ازلی را چنین اعالم کرد•
(۷۴ص . )کسی رستگار شود

ردگراییفعظمتدیگرچهاگرندارد،ایبدبینانهکامالاجتماعینگرشپروتستانیاخالق•
عملیوریتانیپروحکهبودامیدواروبرنیست،پذیرتکرارکمالوتمامبههرگزپروتستانی

(۷۵ص).باشدآلمانمتوسططبقهسرمشقدنیویگرایی

(۷۵ص . )به صورت مقاله منتشر شد۱۹۰۴نظریه اخالق پروتستانی برای اولین بار در •

ردی ، اقلیم یا جامعه شناسی وبر از تبیین های پرهیز داشت که به سرشت  انسان، روان شناسی ف•
(۷۶ص . )جغرافیا متوسل می شدند

مدرنیتهنبودمحتومبهقائلکهاستتاریخازتصورینشانگروبرهایتمدنشناسیجامعه•
(۷۶ص).است



راهسدبلکهبود،سیاسیمدرنیزاسیونمخالفتنهانهموروثیدیوانساالرحکومتچین،در•
(۷۷ص).شدنیزاقتصادیواجتماعیمدرنیزاسیون

برهنگیفرنخبگاناین.بودهامانداریندستاندرامپراطوریحکومتنهایتدرچیندر•
کهدبودنهامانداریناین.راندندمیحکمدیوانساالرحکومتبرروزمرهاموریشالوده

دادندشکلراچینسیاسیفرهنگ

استانبدورخاوروباستانیهودیتهند،هایتمدنمطالعههمچونچیندربارهوبرمطالعه•
(۷۸ص)غربوشرقواگرایحرکتازعلمیاستتحلیلیکهاستمدعی

درکردمککمدرنیزاسیونبهپروتستانآییندنیویهایفعالیتحامیاخالقمثالبرای•
نظاموامپراطوریدیوانساالریهمراهبهکنفوسیوسیجهانباسازشاخالقکهحالی

(۷۸ص).شدندچینمدرنیزاسیونازمانعروستاییطوایف



(۷۹ص. )آزادسازی سیاسی و مدرنیزاسیون اجتماعی دوشادوش یکدیگر حرکت می کنند•

.نکردارائهاجتماعیپیشرفتمثابهبهمدرنیزاسیونروایتقالبدررالیبرالیمضموناینوبرالبته•
حاضرزمانتاواجتماعیآزادسازیسمتبهدیوانساالرامپراطوریازراغربحرکتداستاناو

.کندمیتحکایدیوانساالرند،امپراطورینوعیبهبازگشتحالدربالقوهاروپاییجوامعکه

رابشرنوعپیشبهروپیوستهحرکتداستانعصرانش،همونگرروشناسالفخالفبروبر•
(۸۰ص).کندنمیحکایت

محیطبهادندبهابهراآدمیانکهباشدمدرندیوانساالریکاریزما،برابردرمانعترینمهمشاید•
یواندشیوعراغربیمدرنیتهمعرفوبرحقیقتدر.کندمیترغیبمنظموامناجتماعی
(۸۱ص).دانستمیاجتماعیقلمروسرتاسردراش،کارانهمحافظهفرهنگهمراهبهساالری



د و نقش نهاد های دیوان ساالر به اداراتی تقسیم می شوند که حد و مرزهای شان بر مبنای کارکر•
ه در نتیجه نظام ادارات به شکل سلسله مراتبی تنظیم شده اند ک. اجتماعی خاص شان تعیین می شود
(۸۱ص . )کنترل و فرمان از باال به پایین است

بر  ابزار در جامعه دیوانساالر انسان ها کنترل. گفته اند که دیوانساالری از آزادی فرد می کاهد•
(۸۲ص . )برآورنده نیازهایشان را از دست می دهند



می پذیرند انسان ها با وابسته شدن به دیوان ساالری. دیوان ساالری نشان از فاجعه ای سیاسی دارد•
(۸۲ص . )که سرنوشت شان به دست آن تعیین شده است

ان می کرد، با چه می توان کرد؟ وبر توصیه می کند همچون پیوریتن ها، که بی نهایت ستایش ش•
ان امروز اهریمن نه سرمایه داری است و نه سوسیالیسم بلکه دیو: واقعیت ها رو در رو شویم

(۸۳ص . )ساالری است





علم، حقیقت و ارزش ها

ه با تمام وجود او روشنگری بود ک. وبر دیدگاه نظری مملو از تناقض و ظنزی نسبت به زندگی اجتماعی ارائه کرد•
(۸۳ص )مدافع پرشور مدرنیته در برابر منتقدان آن بود. به نیروی خرد و علم باور داشت

ایمانی تامل بر انگیز آن ایمان  روشنگرانه به علم که وبر حفظ کرده بوده در مقایسه با بسیار  پیشنیان و هم عصرانش•
علم، . اعی بوددر نظر کندرسه و کنت یا مارکس و دورکیم، علم  کاتالیزور مدرنیزاسیون و پیشرفت اجتم. بود

چشمه اساطیر و خرافه ها را که زندگی مان را محدود می کردند و از جهل، خطا و دخل و تصرف های کشیشان سر
(۸۴ص . )گرفته بودند، نابود کرد

، ارزش هامانپیامد های شخصی و اجتماعیبا روشن ساختن . وبر حتی در نقشی اخالقی برای علم در نظر می گیرد•
(۸۴ص . )علم می تواند ما وادارد  تا به لحاظ اخالقی مسئوالنه عمل کنیم

زش  رویداد های عالوه بر این، وبر اصرار داشت زمانی که علم از حد تفسیر واقعیات فراتر رود و به تعیین معنا و ار•
(۸۴ص . )اجتماعی بپردازد، باورپذیرش اش را از دست می دهد



ازارههموواقعیت.شودنمیروروبهواقعیتباخالیذهنباهرگزدانشمندکهگویدمیوبر•
ص).مشناسیمیمعینیاندازچشمازهموارهراجهانما.کندمیعبورمفهومیهایعدسیصافی

۸۵)

اه که به هر گ{  اجتماعی}در عصر تخصصی شدن، هر پژوهشی در علوم فرهنگی : وبر می نویسد•
واسطه  ئمجموعه ماسئلی خاص به موضوعی معین معطوف شود، چنان چه  قبال اصول روش

(۸۶ص)…شناختی خود را تثبیت کرده  باشد، تحلیل داده ها را تنها هدف خود قرار خواهد داد

، و انتخاب آیا سخن وبر این نیست که عالیق و منافع اجتماعی اند که به علم ساخت می بخشند•
(۸۶ص )مسئله، رویکرد های مفهومی و تغییر و تحوالت آن را تحت کنترل دارند؟


