
کشاکش آراء در جامعه شناسی، استیون سیدمن: نام کتاب
بخش مدرن ها



پارسونز

دههدر.بیابدیمارکسیستنقدبرایجایگزینیآلمانیشناسانجامعهمیانکهبودامیدوارپارسونز•
(۹۷ص).رفتفراترداریسرمایهدفاعازپارسونزپروژهبعدی،

م و ساختار عا: صفحه ای ارائه می کند که سوال اصلی آن چنین است۸۰۰پارسونز کتاب حجیم •
در واقع جهان شمول کنش اجتماعی چیست؟



پارسونز

ازبیشیزیچغربیلیبرالیسمبحرانپنداشتمیخودعصرانهمازبسیاریمانندنیزپارسونز•
دچارغربیعجواماگر.سیاسیواجتماعیاندیشهدربحرانی-فکریبحران.بوداجتماعیبحرانی

فکریاداتعبازتابحدودیتاامر،اینکهکنندتصورکهنبودمنطقیغیراند،ویرانگریخود
(۹۸ص).استخاصی



پارسونز

ونزپارسگرفت؟قرارتوجهمورداجتماعیکنشساختارچرا•
بتداییااجتماعی،کنشدربارهماهاپیشفرضکهداشتاعتقاد
(۹۸ص).هستندمااجتماعیافکارترین

بهسبتنمتناقضیهایدیدگاهغربیاصلیفرهنگیهایسنت•
(۹۹ص).دارندجامعه

وبازارنیروهایبهتوسلبارارفتارشناسانجامعهازبسیاری•
(۹۹ص).کردندتبیینطبقاتیموقعیت



پارسونز

تعبیرذهنیانیمعوهاانگیزهنشانگررااجتماعیکنشکهتفسیریپارسونز•
(۹۹ص).خواندمیآلیسمایدهکند،

واجتماعینظریهاصلیمحورآلیسمایدهوماتریالیسممیانبندیتقسیم•
(۹۹ص).استغربیفرهنگ

هاینشگزیتجلیصرفاراانسانکنشکهشناسیجامعهآنحال،اینبا•
هبمحدودهموارهمااعمالچوناست،ناکافینیزکندمیمعرفیآدمی

اجتماعیقهطبجایگاهیاروانیفیزیکی،هایخصیصهمانندعینی،شرایط
(۱۰۰ص).استمان



پارسونز

ازهمویدبگوسخنفردیانتخابحقتجربهازهمکهداریمنیازمفهومیواژگانیبهروایناز•
(۱۰۰ص)کنشبرحاکماجتماعیهایمحدودیت

ماتریالیسموآلیسمایدهازتجربیلحاظبهنظریدیدگاهاینکهکندمیعنوانپارسونزچهاگر•
تجربیهاییینتبیاهاالگومفاهیم،چهکهاینتعیینبرایتالشیهیچاثرایندرامااست،برتر

(۱۰۰ص).آوردنمیعملبهآورد،دستبهاوکنشنظریهازاستممکن

کردههارائاجتماعیهایآلایدهوانسانرفتاردربارهاخالقیاستداللیازکهاستآنحقیقت•
(۱۰۱ص).است



پارسونز

ایدهشالوتاآورددرمفاهیمیوقضایامجموعهقالبدرراکنشدربارههایشاندیشههمچنین•
(۱۰۱ص).باشنداجتماعیعمومینظریهبرای

.  واهد آورداو بنیان های علم جامع انسان را به وجود خالگوی عام سیستمی پارسونز گمان می کرد •
(۱۰۲ص )

منظابرشناسیروانمثالبرایداشت،خواهندتخصصهانظامازیکیدرعلومازیکهر•
کلیطرحایندرشناسیجامعه.فرهنگینظامبرشناسیمردم.شدخواهدمتمرکزشخصیت

.اجتماعینظاممطالعهازبودعبارت



پارسونز

.تفسیر های فرد گرا هماهنگی منافع متعارض را توضیح نمی دهد•

خ می دهد؟ به فرض که نظم اجتماعی روزمره مستلزم توافق انتظارات باشد، چگونه چنین امری ر•
(۱۰۳ص . )تحلیل پارسونز به شدت متکی بر انگاره اجماع فرهنگی است

آن معانی سخن می گفت و مقصودش فرایند اجتماعی شدنی بود که طیدرونی شدن پارسونز از •
(۱۰۳ص . )فرهنگ بخشی از خود می شد

اجتماعی ناشی پارسونز از اغتشاش. البته تعارضات  اجتماعی تهدید کننده دیگری نیز وجود دارند•
(۱۰۴ص . )از کشمکش های تخصیصی سخن می گوید





،هدفبهیابیدست،انطباق:شدمیتلقینیازیاکارکردیشرطچهارواجدنظامحاال•
اجتماعیتمسیسنوعیمنزلهبهرا(متحدهایاالتمانند)جامعهیککل.الگوحفظویکپارچگی

(۱۰۵ص)بگیریدنظردر

تضروربرکهبودکردهتدوینراگراییصورتهاینظامنظریه۱۹۶۰دههاوایلدرپارسونز•
هانظامدهخرهاونظاممبادلهودادبرون/داددرونهایفرایندسایبرنتیک،جریانکارکردی،های

(۱۰۵ص).بودمتمرکز



پارسونز

.یافتندمیاملتکمدرنبه”ابتدایی“ازجوامعآندرکهکردترسیمبشریتازتصویریپارسونز•
:بهدارداشارهفراینداین.استاجتماعیتمایزفرایندتغییراینکلید

(دینوحکومتحقوق،اقتصاد،خانواده،مثالبرای)نهادیقلمروهاینسبیاستقاللوجدایی(۱•
(کردناجتماعیعاملمنزلهبهخانوادهمثال،برای)هاآنکارکردشدنتخصصی(۲

دروکندمیفراهماقتصادبرایرابالغکارنیرویخانوادهمثال،برای)هاآنمتقابلوابستگی(۳
(۱۰۶ص)(سازدمیممکنراخانوادهمادیبنیاناقتصادمقابل،



پارسونز

(۱۰۶ص . )پارسونز مدرنیزاسیون  را نشان تغییر دوران ساز در تاریخ می دانست•

هایالبانق:شکستهمدررامراتبیسلسلهوبستهاجتماعینظاماینپیدرپیانقالبسه•
آموزشیودموکراتیکصنعتی،

اههمربهرااقتصادازخانگیکارجداییشد،آغازهجدهمقرناوایلدرکهصنعتیانقالب•
(۱۰۷ص).آورد





پارسونز

گرنشانفردماعیاجتمنزلتکهایگونهبهکند؛میبرابررااجتماعیرقابتبیستمقرنآموزشیانقالب•
هایتالشونیازهاگویپاسخمحملیفردکنشبرایاستوسیلهجامعهاست،اوتالشواستعداد

(۱۰۷ص).خویشتن

(۱۰۷ص . )نظم اجتماعی باز، متحرک و دموکراتیک می دانستخالقپارسونز مدرنیزاسیون را •

.استردهکنهادینهراایجامعهاجتماعکشورهاسایرازبیشمتحدهایاالتکهکردمیگمانپارسونز•
(۱۰۸ص)

.کردندآغازجسمانیضروریاتبرخیازفراغتباهاآنکهگفتبتوانشاید:نویسدمیپارسونز•
(۱۰۸ص).دستاینازاموریوجغرافیاییهایکشیخطکوتاه،زندگیبیماری،



.است”یرناپذدرمانپردازنظریهیک“کهکرداعترافصراحتاپارسونز•
بنیادی،ترینانتزاعیآوردنچنگبهبرایتالشیحکماوبراینظریه
راهاآنازجامعهعامنظریهتدوینوجامعهخصائصترینعاموترین

(۱۰۹ص)جوامعتمامیبرایاینظریهداشت؛

بودارتعبآنهدف.دانستمیبنیادینعملیراپردازینظریهپارسونز•
شناسیعهجامتبیینیهایمدلوهامفهومها،فرضتریناصلیتشریحاز
وارچهیکپراتجربیعلمبایستنظریهاجتماعیعلومحقیقتدرو

(۱۰۹ص)کردمیهدایت

•



پیتر برگر و توماس الکمن



پیتر برگر و توماس الکمن

فراهمرنیتهمدوجامعهدربارهاندیشهبرایدیگریبنیانداشتقصدپارسونزارادیکنشنظریه•
ص).اندهوابستبشروضعیتبهمشترکمعانیوذهنیباورهایکهبودمدعینظریهاین.کند
۱۱۰)

کهبودیاشناسیجامعهیامحورفرهنگشناسیجامعهبهبخشیدنتحققاندشیهدرپارسونز•
ارزشومناسکنقشواجتماعیانسجامایجاد،هویتگیریشکلهایفرایندبهجدیتوجهی

(۱۱۰ص).باشدداشتهاجتماعیوحدتدرمشترکهای

نظریهدنبالبهودادقراراجتماعیتحلیلمرکزدررافرهنگکهبوداجتماعیمتفکریبرگرپیتر•
(۱۱۱ص)بودپارسونزنظریههمچونایگستردهاجتماعی



پیتر برگر و توماس الکمن

رساختبشیوةفهمبربایدمعرفتشناسیجامعه•
هدف.شودمتمرکزروزمرههایواقعیتاجتماعی

رافتمعرشناسیجامعهکهبوداینالکمنوبرگر
برکهکنندبدلایشناسیجامعهعامنظریةبه

رهروزمصورتبهواقعیتاجتماعیشدنساخته
۱۱۲ص.باشدمتمرکز



پیتر برگر و توماس الکمن

شدنبیرونی...ازاستعبارتبشرهستی»:استهاآننگرشهایازصورتبندییکیاین•
۱۱۲ص.دائمی

۱۱۴ص . کارکردی اندنهادها لزوماً نیروهای سلطه نیستند بلکه •
میونیدرطبیعیوعینینظمیمثابهبهوفردتوسطاجتماع،ساختةنهادیجهاننتیجه،در•

۱۱۴ص.شود



پیتر برگر و توماس الکمن

پارسونزازترکمهیچدارد،قرارالکمنوبرگرهایتالشکنهدرکهاخالقیانگیزةوبینش•
بقالاخالقی،صریحهایداوریازعاریزبانییعنیعلم،زبانچارچوبدرآناناثر.نیست
۱۱۶ص.بودشدهریزی

بهراهاپرخاشگریتادارندراآنقدرتاجتماعی،زمامدارانتنهامسیحیبعدماجهاندر•
نظموجودامکانغیابدرهاآن.باشندسودمنداجتماعیلحاظبهکهکنندهدایتمسیرهایی
بهمیدشاناتمامیاخالقی،نظموآزادیمیانشکنندةموازنةحفظبرایدین،برمبتنیاجتماعی

۱۱۶ص.بودجامعه
قلمیمشاجراتهرچندرسید،پایانبه۱۹۶۰دهةاواخردرکمابیشکارکردگراییسربرجدال•

۱۱۸ص.داشتادامه۱۹۷۰دهةتاهمچنان



کالینز

ارضاتتعواسطةبهمتحدهایاالت.بودامریکاوضعیتازبازتابینزاعحالدرمکاتبعصر•
۱۱۸ص:بودشدهپاشیدههمازاجتماعی

عبارتعلمجوهر،کالینزنظربه.باشدجامعهراستینعلمکهاستآنخواهانتضادشناسیجامعه•
۱۲۰صآیند؛نمیحساببهعلمهاتبیینانواعتمامی.تجربیواقعیتتبیینازاست

برمبتنیتنهایدرکهعلّیهاییگزارهطریقازچیزهمهتبیین.استچیزهاهمةتبیینعلم،آرمانِ•
دارند،رارقخاصهایموقعیتورایکهمشترکیاصولیافتنبرایاستروشیعلم...اندتجربه

امرازمتفاوتآرایشیمنزلةبهناآشناامرمشاهدة،دانیممیچهآنازدانیمنمیچهآنبرآورد
۱۲۰ص.استیکسانفیزیکوشناسیجامعهدرهدفاین.آشنا



درمحیطکنند،میاتخاذامتیازبهدستیابیبرایراتدابیریهاانسانمعیناجتماعیهایموقعیتدر•
بریدتأکبرایرادسترسدرایدئولوژیکونمادینابزارهرنوعکنند،میتصرفودخلشان

ائتالفدیگرانهمراهبهاجتماعیسلطةکسببرایوگیرند،میکاربهشاناجتماعیمزایای
۱۲۲ص.دهندمیتشکیلراهایی

۱۹۶۰دهةدرشناسیجامعهشدنسیاسیبه،۱۹۷۰دردهةهمقطارانشازبسیاریهمانندبلو،•
شدهباعث،نازیسمازفراربرایاتریشازاومهاجرتشخصیتجربةشاید.دادنشانمنفیواکنش

هربه.شودمیمنجراجتماعیتندرویتشدیدبهدانشگاهوعلمکردنسیاسیکنداحساسکهبود
۱۲۶ص.داندمیگراصورتومنطقیعملیراعلمبلوتقدیر،



عامل–نابرابریوناهمگونی–محوردواینحولاجتماعیتمایزکهاستآنبلواصلیایدة•
تفرقیاانسجاممستقیماًخودنوبةبهکهاست،اجتماعیپیوندنوعومیزانکلیدیکنندةتعیین

استمدعیواکهبودخواهدترتیباینبهبلوموضوعمفرطسازیساده.کندمیتعیینراجامعه
بسیاریهیگرومیانپیوندهایایجادموجبناهمگونی،باالیمیزانیا«هاویژگیمشترکفصل»

۱۲۸ص.استاجتماعیانسجامتقویتموجبکهشودمی
ویارزشهایداوریازعاریباشد،چندهربلوساختاریشناسیجامعهعلمیهایشایستگی•

وتکثرماجتماعیهایآلایدهازتصویریناهمگونیونابرابری.نیستنیکجامعةازتصوری
۱۳۰ص.کشدمیتصویربهرابودنلیبرال



۱۳۰ص . استنابرابری اجتماعی در مقابل، بزرگ ترین مفسدة اجتماعی، •
بیرونجتماعیااندیشهودانشگاهیاجتماعیعلومبهمتحدهایاالتدربیستمقرناجتماعیاندیشه•

دونایمیانکهشدندپدیدارهایینهضتوهاچهرهحال،اینبا.بودشدهتقسیمدانشگاهاز
تریردهگستگروهبادانشگاهیاندادنقرارمخاطبعیندرکردندسعیهاآن.زدندپلفرهنگ

۱۳۲ص.بگویندسخننیزمردماز



میلز 

جایبهکهودبجذابمیلزبرایدلیلاینبهامریکاییپراگماتیسم•
هبهمنگاهیبپردازد،هاایدهمطلقحقیقتبهتنهاکهآن

لعمرویکردیپراگماتیسم.داشتهاآناجتماعیپیامدهای
اجتماعیمطلوبیتواسطةبههااندیشهداشت؛اندیشهبهگرایانه

۱۳۴ص.کردندمیپیداارزششان
جنگازپسخستةامریکایکهبودآنمیلزشناسیجامعههدف•

بهکههاامریکایی.آوردبیرونامنیتتوهموخودبینیازرا
هشدفارغملیرکودسختوطوالنیدورانوجنگازتازگی
۱۳۴ص.بودندمدنیآواییهموداخلیآرامشمشتاقبودند،



میلز

امریکاازمیلزکهتاسبرتصوریمبتنیآمریکایی،متوسططبقة:سفیدهایقهکتاباصلیمضمون•
منحطفرهنگآندرکهایتودهدیوانساالریسمتبهیافتنسوقحالدرایجامعهدارد؛

۱۳۶ص.بخشدمیاستمرارخوشبختیوآزادیتوهمبهگراییمصرف
گراییفردوکوچکشهرهایدموکراسیاقتصادی،رقابتباکهامریکانوزدهمیقرندنیای•

.رسیدپایانبهدولتشدیدگسترشوهاشرکتداریسرمایهظهورباشد،میشناختهپروتستانی
۱۳۶ص

مزارعوارهاکوکسبازاقتصادنوزدهم،قرندر.کندمیحکایتراسیاسیتغییرداستانمیلز•
۱۳۸صبودند؛امانبیرقابتیدرگیرکهبودشدهتشکیلکوچکی



رابرت بال

انتظار.نتقادیاوعمومیشکلیبهاجتماعیگفتمانبرایباشدمحملی:داردرسالتیشناسیجامعه•
باهروندانشتاکندارائهحاضروضعبهنسبتانتقادیهاییدیدگاهشناسیجامعهکهرفتمی

۱۴۰ص.کننددرکراشاناجتماهیشرایطهاآنکمک
جامعههمانندکهاستمعاصرسرشناساندیشمندانشمارانگشتازیکی(۱۹۲۷متولد)بالرابرت•

هاروارددر۱۹۵۰دهةاوایلدرکههنگامیمثال،برای.انگاردمیجدیرادینکالسیک،شناسان
وپارسونزالکوتتاومانیستیولیبرالشناسانةجامعهنگرشتأثیرتحتعمیقاًکردمیتحصیل

۱۴۲ص.گرفتقرارتیلیشپلبرجستهمتألهاگزیستانسیالدینیبینیجهان



رابرت بال

پایةربپایداریومنسجمهرجامعةکهاستآنشناسانهجامعههایتعمیمترینقدیمیازیکی•
.داردقرار...ونادرستودرستبد،وخوبدربارةاخالقیهایدریافتازمشترکیمجموعة

پایةبرخودوبةنبهبایدمشترکهایدریافتاینکهاستبرآننظراتفاقمیزانهمینبهتقریباً
۱۴۴ص.باشندداشتهقراردینیمشترکهایدریافت

جا،ایندر.ستاآناصلیمخاطبانتغییرهمگانی،فلسفةمثابةبهشناسیجامعهاساسیویژگی•
بهومارکس،کهداردمیاظهاربال.یابندمیتعمیمفرهیختگانتمامیبهدانشگاهیانازمخاطبان

۱۴۶ص.نویسندمیفرهیختهشهروندانتمامیبرایدورکیمووبر،تریکممیزان



.قدرتومیشوندحاصلرقابتطریقازکهامتیازاتیبهیابیدست،امنیتتأمینیاثروتانباشت•
اجتماعی؛ظایفووکنترلتقلیلبااستمتناظرآزادی.اندآنمانعیاخویشتنتحققوسیلهنهادها

هایایستگیشبراساسهاپاداشومنابعتوزیعنیزعدالتوشخصی؛دستاوردهاییعنیموفقیثت
وشخصیدسوبرافزودنهدفشکهخویشتناصالحرژیمبافرانکلینبنیامین.استفردی

۱۵۰ص.استگرایانهفایدهسنتروحتجسماست،موفقیت



گرافایدهیفردگرایاگر.داردخودمحوریفردگرایبینیجهاننیزوجودابرازباتوأمفردگرایی•
دید،یماششخصیمنافعرساندنممکنمیزانترینبیشبهبرایدرتالشموجودیراانسان

باوأمتفردگراییخرد،میجانبهراخطراشمادیسودوقدرتکردندنبالبرایکهموجودی
شاعرویتمنوالت.بیندمیانسانیمتمایزهایقابلیتگسترشوبسطبهمایلراخودوجودابراز

۱۵۰ص.استسنتاینشاخصنمونةامریکایی،



رابرت بال

حلمنهادهااجتماعی،مخلوقیآدمیخویشتنآندرکهدارداصرارفرهنگیچرخشیبربال•
۱۵۲ص.باشندشدهممزوجاجتماعیاهدافدرشخصیاهدافوزندگیاصلی

میشربآزادیبرافزودنبهمتعهدرااجتماعینظریةوبر،ارزشیطرفیبیآرمانیادورکیم•
۱۶۶ص.دانست



مکتب فرانکفورت

هاینآرمااخالقی،نقدمبنای.پذیرفترا«درونینقد»مارکسیآرمانفرانکفورتمکتب•
۱۶۶ص.بخشیدمیمشروعیتسیاسیحاکمیتونهادهابهکهبودایاجتماعی

درکهدبوغیرضروریبندهاییوقیدازرهایییاآزادیبهمعطوفارادةشناساییاواستراتژی•
.ندداشتجایقدرتهایپویشیاارتباطات،درکار،محلدرمثالًروزمره،زندگیساختارهای

۱۶۸ص.استآدمیآیینیخودبهجهانشمولکششازنمودیانتقادینظریة



هابرماس و نومارکسیست ها

.دهدمیرارقانتقادمورداقتصادیشالودةبهاجتماعیشالودةتقلیلخاطربهرامارکسهابرماس•
این.دانستمیسیاسیوحقوقیفرهنگی،ساختارشکلِکنندةتعیینعاملرااقتصادمارکس

اقتصادیمحدودروابطباراتولیدروابطباراتولیدروابطهامارکسیستکهجاآنگراییتقلیل
۱۷۲ص.خوردمیچشمبهعیناًگیرند،مییکیمالکیتیا
سرمایهازچرخشیتحلیلطریقازوتشریحرااخیررویدادهایتاکردندسعیهانومارکسیست•

ص.کنندحفظهمچنانطبقاتیتضادواقتصادیبحرانبرراتمرکزشاندولتادارةتحتداری
۱۷۴



هابرماس

ازبخشیمنزلةبهمتأخرداریسرمایهدربحراندربارةهابرماسنظریة،ارتباطیکنشنظریهدر•
رخوردارببسیاریاهمیتازنظریهایندرچهآن.شدصورتبندیاجتماعیتکاملکالننظریة
بهجهانزیست.است«سیستم»و«جهانزیست»منزلةبهجامعهبهآنانگاردوگانهنگاهاست،
وورهاباطریقازقاعدهونظموکنشگرانمیانهماهنگیآندرکهدارداشارهرفتارازایحوزه
۱۷۶ص.شودمیحاصلمشترکهایارزش

ومنابعکردنهماهنگبرایهاییاستراتژینیازمندکهمشترکمعانیمستلزمتنهانهجهانزیست•
۱۷۶ص.استاجتماعیوطبیعینیروهایکنترل



هابرماس و هال

بلکهتنیسکارشرایطیادستمزدکارگر،طبقةبرخالفاجتماعی،جدیدهایجنبشدغدغة•
خطاین...تاسبشرحقوقومشارکت،خود،بهبخشیدنتحققبرابر،حقوقزندگی،کیفیت»

وتروانجهاینسلجدید،متوسططبقاتمیاندرراحمایتترینبیشسیاسیجدیدهایمشی
۱۷۸ص«.یابندمیباالتررسمیتحصیالتباهاییگروه

اینهایتفاوت.آوردندعملبهمارکسیسمبازاندیشیدرایبرجستههایتالشهالوهابرماس•
سنتهبهابرماس.گرددمیبازشانمحیطفکریواجتماعیملی،هایتفاوتبهحدودیتادو،

راکالنهایظریهنبهبریتانیانیبدگمانیهالکهدرحالیبود؛متکیآلمانیآلیسمایدهسازنظام
۱۸۰ص.گذاشتتأثیرنیزمارکسیسمبااشمواجههبرکهبود،بردهارثبه



بسیاریکهامیهنگ.شودمیمربوطبریتانیاامپراتورینزولبهحدودیتامکتبفرهنگیچرخش•
ملیستقاللاهایجنبششوریدند،استعماریحکومتعلیهآفریقا،تاکارائیبازمستعمرات،از
۱۸۰ص.شدندمتمرکزسیاستوهویتمسئلهبر
واسطهبهتنهازهرگفرهنگیمعانی.رودمیفراترصرفشناسانةنشانهرویکردازبیرمنگاممکتب•

نامهبریکدرمثال،برایاستممکن.اندنشدهتثبیتتفاوتوهمانندیدرونیروابط
کهنیستعنامبدانلزوماًایناماشوند،کشیدهتصویربهعاطفیمردانوعقالنیزنانتلویزیونی،

۱۸۲ص.کنندمیتفسیرشکلهمانبهراآنبینندگان



گرامشی

لحاظبهگروههکاستآنمستلزمطبقاتیحاکمیتکهباشیدداشتهخاطربهراایدةگرامشیاین•
مقررات،)دولتقهرآمیزنیرویطریقازمهماین.شودبدلحاکمملینیرویبهغالب،اقتصادی

بلوکیکتشکیلطبقه،مختلفاجزاءمیاناتحادایجاد،(ارتشوپلیسنیرویگذاری،قانون
قةطبمشروعیتحولاجماعاست،برخورداراهمیتازسایریناندازةبهکهاینکتهوقدرت
۱۸۶و۱۸۵ص.شودمیمیسرآناجتماعیوسیاسیهایارزشوحاکم



گیدنز

ظریهنوشناسیدرجامعهاساسیبندیتقسیمگیدنزنظراز•
اعیاجتمتحلیلبهرویکرددومیانکهاستهماناجتماعی،

اولرویکرد.محورساختارومحورعاملرویکرد:داردوجود
هبها،ارزشیاباورها،ها،انگیزهها،نیتومقاصدافراد،به

کردروی.داردتوجهاجتماعیحیاتبهدهندهشکلعواملمنزله
همچوناییفرآیندهبراجتماعیوفردیزندگیتبیینبرایدوم

۱۹۰ص.داردتأکیدطبقاتییاسازمانیهایپویش



گیدنز

بهود،بقرناینبسیارهایقساوتشاهدواجتماعینظریهکالسیکسنتوارثکهگیدنز•
بازاندیشیهسابقبیمیزانبراساسمدرنیتهتوصیفباسو،یکاز.استواقفخودخوشبینی

ونهمچشانشناسجامعهوارثانوروشنگریهایفیلسوفباورایندرافراد،میانیانهادی
ص.دباشجهاندرسودمندیاجتماعینیرویتواندمیخردکهاستشریکپارسونزومارکس

۱۹۴
.  داما او در تحلیل های اجتماعی اش توجه ویژه ای به مجموعه ای ازمواضع عام نظری نشان میده•

ع در حقیقت، او در بسیاری از مقاالت و مصاحبه هایش مجموعه ای از مفاهیم بنیادین و موض
۱۹۶ص . گیری های نظری اش را تشریح می کند



بوردیو

شناسانامعهجکهکندمیرددلیلاینبهرابعدیتکمحورکنشگریاعاملهایرویکردبوردیو•
۱۹۶ص.دهندشرحنیزرافردیهایکنشاجتماعیزمینةباشندقادرباید

۱۹۶ص . ساختار اجتماعی نقطة عزیمت تحلیل اجتماعی بوردیو است•
راجتماعیاهایسیستمیاارگانیک،واحدهاییاافراد،ازایمجموعهمنزلةبهجامعهتلقیبوردیو•

یتلقیادآورعملاین.گویدمیسخناجتماعیهایمیدانیاهاحوزهازعوض،در.کندمیدر
منطقهریککهاست(سیاستواقتصادحقوق،دین،)اجتماعیقلمروهایمنزلةبهجامعهازوبر

تقلیلابلقمدارسوورزشاقتصاد،دانشگاه،قبیلازها،میدان.دارندراخودخاصمستقلنسبتاً
۱۹۸ص.نیستند–داریسرمایهمثالً–تریبزرگمنطقیسیستمبهیایکدیگربه



.داردعلمیوراگانساننگرشمیاندیرپاازتفکیکیحکایتمدرنفرانسةروشنفکریفرهنگ•
نقشیبیستمقرنابتدایدرانسانیعلومهایرشتهشدننهادینهحساسمقطعدرفرهنگیتضاداین

۲۱۴ص.داشتاساسی
، در دانشگاه های سنت علمی جامعه شناسی ساختاری، که به منتسکیو، کنت و دورکیم منسوب بود•

۲۱۴ص . فرانسه روزهای ناخوشایندی را سپری می کرد



سوسور

آنقطریازذهنکهاستخنثیایوسیلهزبانکهکندمیرهارامتداولنگرشاینسوسور•
انمیومفهوم،وواژهمیانایهمانیاینرابطةنگرشاینبراساس.کندمیمنعکسراجهان
۲۱۶ص.داردمینگهثابترامعانیکهداردوجودجهانومفهوم

یکدرونعملبرایجزجهانی،وملیظهورحالدرنظمهافرانسویازبسیاریبرایظاهراً•
۲۱۸ص.نداشتهمراهبهدیگریچندانفرصتثابت،ساختاریچارچوب



پسا ساختارگرایی دریدا

۲۲۰ص. شاید احساس فزایندة فقدان مشروعیت نهادهای کلیدی فرانسه کم ترمحسوس بود•
تارگرایی و فعالیت این جنبش نشانه های آشوب طلبانة اگزیستانسیالیسم، جدیت روشنفکرانة ساخ•

۲۲۰ص .سیاسی مارکسیسم را با یکدیگر تلفیق کرده بود
واژه . یدنام«  واژه مداری»دریدا گمان می کرد که منطق پنهان اندیشة غربی را یافته است و آن را •

تواند حقیقت، مداری فرهنگ غرب ناشی از تالش برای دست یافتن به زبانی قابل اعتماد است که ب
۲۲۲ص . درستی اخالقی و زیبایی را آشکار سازد

وفردیندگیزمختلفهایشکلتعددکهاستجامعهبهبینشیازملهمدریداپساساختارگرایی•
امیتمبرایعمومیصداینوعیخواهدمیپساساختارگراییگویی.نهدمیارجرااجتماعی

۲۲۴ص.باشد(گرایانهمجنسوقومیهایاقلیتزنان،مانند)شدهسرکوبهایتفاوت



لیوتار

چپهایسیاستدرگیرفرانسویروشنفکرانازبسیارمانند(۱۹۹۸-۱۹۲۴)لیوتارفرانسواژان•
گروهجاریتگراییاتحادیهدراو.شدآغازاشفکریبلوغازپیشاوسیاسیهایفعالیت.بود

۲۲۴ص.داشتشرکت۱۹۶۸مهرویدادهایوبربریت،یاسوسیالیسممارکسیستی



لیوتار

۲۲۶معنای اجتماعی و اخالقی علم چیست؟ ص : حال این سئوال مطرح می شود•
۲۲۶ص . است که ادعای برتری داردکنارگذاشتن روایت به دلیل دقیقاًچون علم •



بودریار

راخودشانمعناییجهانرمزهاوهاواژه,هانشانهمدرن،پستفرهنگدر•
۲۳۰ص.سازندمیرویدادهاواشیاءجهانباروشنارتباطیبدون

.کندیمتأکید«مهلکنظریه»برمدرناجتماعینظریةجایبهبودریار•
ازکهاستاجتماعیسلطةسیستمبامواجههازعاجزطغیان،مدرنسیاست

سازیشبیهوهارسانهتصاویرنشانه،بخشیتسکینقابلیتاغفال،طریق
۲۳۲ص.کندمیعمل

تهدانسغربتمدنگهوارةرایونانشهرهایدولتغالباًکهجاآنازشاید•
غربیبشریخطتکاملداستانخواستهمیفوکوکهدلیلاینبهشایدواند،

ص.کندمیآغازنقطهاینازراخودتاریخیبحثبکشد،چالشبهرا
۲۴۰



فوکو

(نفصلمهایهویتواعمالتمایالت،،یعنی)«سکسوالیته»حولکهآنجایبهیونانفرهنگ•
۲۴۰ص.بودمتمرکزسروری–خوداخالقو«لذت»برباشد،یافتهسازمان

سرکوبریقطازکهآنازبیشعملکردشکهکردتشریحراایاجتماعیکنترلسیستمفوکو•
۲۴۴ص.آوردمیوجودبهخودکهاستخویشتنیازپنداشتوفرهنگیمعانیبراساسباشد،

خاللازامارد،نکارائهمدرنیتهدربارةعامینظریةهابرماسیاپارسونزشیوةبهکجاهیچاواگرچه•
بهکلیینمایانسانی،علوموجنونها،زندانسکسوالیته،دربارةگوناگونشاجتماعیهایطرح
۲۴۸ص.نامیدانضباطیاجتماعیسامانراآنتوانمیکهآیدمیچشم



شدمیازاتمجتعذیببامجرمفرد.بودمطلقحاکمبهحملهوکشیدنچالشبهنیزآنازتخطی•
۲۴۸ص.شوداثباتمطلقحاکماقتدارتا
زمان،ریتمدیفضا،تفکیکهمچونکنترلیهایتکنولوژیطریقازنظمانضباطی،جامعةدر•

اجتماعیتاررفساختنبهنجارمنظوربهراهاانسانکهامتحان،سیستمومراقبتکردن،محبوس
۲۴۸ص.شودمیحفظکنند،میبندیرتبهوبندیدسته



باومن

هایداستانازنگرفتفاصلهبااو.کندمیترسیمغربتاریخازفراگیرروایتیباومن•
مثابهبهخردترقیواجتماعیکنترلداستانآزادی،وخردیشرفتبرمبنیروشنگری

وککالسیپردازاننظریهکهدرحالیاین،برعالوه.کندمیحکایترااستیال
امیدوضادتاصلیموضعسوسیالیسموداریسرمایهمیانتمایزکهبودندمعاصرمدعی

۲۵۲ص.ندکمیآنجایگزینرامدرنیتهپستومدرنیتهتمایزباومناست،اجتماعی
مدرنیتهردیوانساالدستگاهادارة.استتصورغیرقابلروشنفکرانبدونمدرندولت•

۲۵۴ص.استجوامعکلونهادهاها،جمعیتپویشدربارةاطالعاتنیازمند
تریکمنیازردیگدولت.اندشدهیدخلعسیاسیلحاظبهروشنفکرانمدرنیتهپستدر•

آنانشنقاین،برعالوه.داردبخشمشروعیتهایگفتمانوتخصصیهایدانشبه
۲۵۶ص.استشدهتضعیفایمالحظهقابلمیزانبهنیزفرهنگداورانمنزلةبه



پست مدرنیته

وجوهگسترشوطبسرامدرنیتهپستباومن.استنگسستهمدرنیتهازکاملطوربهمدرنیتهپست•
وزاندیشیبابودن،انتقادیگوناگونی،گزینش،ارزشهای.داندمیمدرنیتهایحاشیهیاپنهان

۲۵۶ص.اندشدهحفظنیزمدرنیتهپستدرکهاندمدرنهاییارزشعاملیت،
این . د گرفتبه پست مدرنیته را نادیده خواهنچرخشمتأسفانه برخی از جامعه شناسان به سادگی •

استه شده، از آن جا که از نیاز دولت به جامعه شناسی به منزلة داور فرهنگی ک. خطای بزرگی است
ص. چنان چه جامعه شناسی تغییری در مفروضات و اهدافش ندهد، مهجور و منسوخ خواهد شد

۲۵۸
ه در امریکا و جامعه شناسان با تأنی و مقاومت به انتقال عظیم از دوران مدرنیته به پست مدرنیته ک•

۲۶۰ص . اروپای پس از جنگ رخ داد، اعتراف می کنند


