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نظریه چیست؟

ز آن نظریه فقط در صورتی سودمند است که بتوانیم ا•
گیریم چیزی یاد بگیریم، و فقط در صورتی چیزی یاد می

(1۴ص )که بتوانیم از آن استفاده کنیم 

تجاربنایمببرتجربهدرکوتبیینبرایاجتماعینظریه•
(1۷ص)جهاندربارهکلیافکاریودیگران



دام های نظریه حقیقی

ترینذارگاثرازیکی.نامممیمتقاطعکلماتجدولدامراآنمنکهاستچیزیحقیقیاینظریهدامنخستین•
تاریخبررسیهبلکنبوده،شناختیجامعهکاریوجههیچبهگذشتهسالسیطیشناسیجامعهزمینهدرهاکتاب
(۲1ص).علمیهایانقالبساختار:استطبیعیعلوم

درجهمسائلماریشجهان،دربارهافکارمانبهبخشیدننظامدرکهگفتیمترپیش.نامممیچیستانیرادامدومین•
.شوندنمیمربوطچیزیتبیینبهمستقیماکهنمایندمیرخدوم

محوریوهوجازیکیکهامگفتهترپیشچونآید،نظربهعجیباصطالحاینشاید.استمنطقدام،سومدام•
(۲3ص).استظنریهیکگوناگونهایبخشمیانمنطقیانسجامبهدستیابیمظنوربهکوششنظریتفکر

میمابهرازیچیتبیینبگوییمکهاستکافیقدرهمینحاضرحالدر.بردنامتوصیفدامازبایدسرانجامو•
آنفقطتوصیفاماکنیم،کشفآنتوانیممیکردننگاهبافقطایمتوانستهنمیوایمدانستهنمیکهگوید
(۲۴ص).کنیمکشفراآنتوانیممیکردننگاهباکهگویدمیمابهراچیزی



دستیابی به نظریه ای فراگیر؟

اینظریهتواندنمیاشماهیتدلیلبهشناسیجامعه•
بردرراهرشتاینیعرصهتمامیکهکندتدوینفراگیر
(۲5ص).بگیرد

،شناسجامعهعنوانبهنهشناسجامعهکهآننخست•
عیسکهشودمیایمسالهاسیرشخصعنوانبهبلکه
(۲۶ص).بریزدنظریهقالببهراآندارد



ابعاد نظریه پرداز و نظریه اجتماعی

میکمکماهبکهکنیمدنبالاجتماعینظریهدررا”شناختیگسلخطوط“آنتوانیممی:شناختیبعد•
.نماییمدرکراشدنقطعهقطعهفرایندتاکند

چیزیضتمنماینظریهبحثگونههرواستپردازنظریهاحساساتوتجربهتجسمنظریه:عاطفیبعد•
.استعقالنیاستداللازبیش

جهانرکدبرایایشیوههموجهانازبخشیهمبایداجتماعینظریهوشناسیجامعه:اندیشیبازبعد•
.باشند

بایداستچگونهجهانکهایندربارهاینظریههر.استسومبعداثراتدرمبالغهنوعی:هنجاریبعد•
.باشدبایدچگونهجهانکهاینمورددرباشدآشکارییاپنهانمفروضاتحاوی



شیوه سنتی تقسیم بندی نظریه اجتماعی

نظریه“نوعیهمثاببهفلسفهبهکردننگاهراهبهترینشاید•
است،رتتجریدیکهآندلیلبهصرفاکهاست”نظریه
ص).دهدمینشانترسادهوترروشنراهاچیزبعضی

۲8)

اجتماعینظریهبندیتقسیمترسنتیهایشیوهازیکی•
اگرفردوگراکلهاینظریهمیانشدنقایلتمایز
(۲۹ص)است



مقدمه ای بر تعریف جامعه

فردبهرمنحصدورکیمگفتهبهیا،ذاتبهقائمصورتبهجامعه•
قبلهامدترادیدگاهاینمدافعبرهاندورکیم.داردوجود
مانندایرشتهبهجوامعمطالعهبرایماکهدهدنشانتاکردمطرح
(3۰ص).داریمنیازشناسیجامعه

یااشجوهروظاهریشکلاگربودمیزایدعلمسراسر:مارکس•
(31ص)شدندمیمنطبقهمبرمستقیما

بهراآنلکهبنیستجامعهآفرینندهانسانیکنشباسکارنظربه•
دهدمیتغییریاکندمیحفظطریقی



کنش انسانی

ص )یردرسیدن به چیزی را هدف می گخصوصیت مهم کنش انسانی، قصدی بودن آن است یعنی •
33)



استعاره ها و تشبیه های جامعه

ساختمانستعارهامارکسیسمشود،میتشبیهشناختیزیستارگانیسمیکبهجامعهاوقاتگاهی•
شایدنمادینبلمتقاکنشمکتباصحابکند؛میصحبتروبناوبنازیرازوگیردمیکاربهرا
(3۴ص)کننداستفادهگووگفتاستعارهاز



...مثال: نظریه به دنبال چه می تواند باشد

ده است تا عدم بخش اعظم نظریه مارکسیستی مدرن صرف تجدید نظر در نظام اصلی این اندیشه ش•
(3۷ص )وقوع انقالب سوسیالیستی در آمریکای شمالی و اروپای غربی را تبیین کند



نواعاکهاندمتفاوتهستینوعدوعواملوجوامعکهاستآننمایدمیرخاولنگاهدرکهمعضلی•
(38ص)طلبندمیرادرکیاتبیینازمتفاوتی

(3۹ص . )کار می کنندتعمیم و تجریدهای تحلیلی همه نظریه ها با •

رغمهباستمدعیکهگیردمیصورتایانگارانهسادههایبرخورداجتماعینظریهتحولزمینهدر•
.داردوجودرشتهایندرمنسجمومستمرتحولنوعیها،نظریهکثرت

وشاهداتمطریقازاجتماعیدنیایفهمبرکهگرفتشکلگوناگونیهایمکتبمتحدهایاالتدر•
ص).بودهاریهنظاینتریپایدارنگرمردمشناسیروش.کردمیتاکیداجتماعیگرکنشهایفعالیت

۴۲)



اختاریکارکرد گرایی س:نظریه های کنش اجتماعی



کارکرد گرایی ساختاری:نظریه های کنش اجتماعی

نظریه در واقع آلوین گولدنر در کتاب بحران قریّب الوقوع جامعه شناسی غربی بر آن است که این•
(51ص .)در پاسخ به چالش مارکسیسم تدوین شده است



ریه پردازیزمینه کارکردگرایی ساختاری و تاثیر آن بر نظ

جنگازپسداری،سرمایهکهبودپارسونزاقبالیخوشاز•
رباوکهایدورهودادنشانمناسبواکنشیدومجهانی
وینسبثباتازایدورهباداشتسیطرهشناسیجامعه
(5۲ص).شدمقارناقتصادیرونق



بحث در کارکردگرایی ساختاری

کنشیعنی،)دبپردازیکدیگرباهاآنرابطهدرافرادکنشبهبایدشناسیجامعهوبر،دیدگاهاز•
خاصاهدافیبهرسیدنبرایکهکردتلقیوسایلییمجموعهتوانمیراکنشیچنین.(اجتماعی

(5۲ص).ودهرازترکیبییاغاییارزشنوعیتحققیاعملیمقاصد-شوندمیگرفتهکاربه

اززمانهمگیریبهرهبادوم.استاطالعاتوهانمادومعناتبادلاجتماعیهایفرایندترینمهم•
ص).زدپردامیکنشهاینظامدرفردهایکنشسازماندهیبهگرافردوگراکلهایرهیافت

53)



بحث در کارکردگرایی ساختاری

برچسباریساختبخش-مختلفاجزایازایشبکه-نظامیکمثابهبهاجتماعیزندگیفکر•
یکبهشبیهتاین.شودمیدادهپارسونزکاربهمعموالکهاستعنوانیساختاریکارکردگرایی

(53ص).کندمیتبیینراگراکارکردبخششناختیزیستنظام

(5۴ص).گذاردمیتاکیدجهاندربارهمهمچیزیبرکهاستتعمیمنوعیمجردیمفهومهر•



کارکردگرایی ساختاری

انتشار1۹3۷سالدرکهاجتماعیکنشساختارکتابدرپارسونز•
بهزرگبپردازاننظریهکلیهکاربررسیازکهکرداعالمیافت،

هبحرکتحالدرراهاآنتوانمیکهاسترسیدهنتیجهاین
نآدرکهکردمشاهده”کنشگرایانهارادهنظریه“نوعیسمت
ناگونگواهدافمورددرگیرندهتصمیموکنندهانتخابهاانسان

(55ص).هستندهاآنبهرسیدنبرایمختلفوسایلو

امعهجحقوقینظامقالبدرهنجارهاترینفراگیروترینرسمی•
(5۶ص)یابدمیتبلور



بحث در کارکردگرایی ساختاری

وپاداش)استهوابستآنبهخصوصبهرفتارهاییانتظارکهمواضعازایشبکه:منزلتیهاینقشنظام•
(5۷ص()انتظاراتایننکردنیاکردنبرآوردهبرایمجازات

باکیهرکهآوردشماربهمنزلتیهاینقشازایشبکهتوانمیراآنمختلفهاینهادوجامعهکل•
(5۷ص).شوندمیادارهجاافتادههایارزشوهنجارها

وکردنهادینهنفرایند.داردوجودبنیادیکنشدرجنینیصورتبهکهنیستنظامیتنهااجتماعی،نظام•
:استتواراسدیگرنظامسهوجودفرضپیشبرکردم،توصیفاکنونهمکهاجتماعینظامتکوین
جامعهبهکهاییجتا(شخصیتینظامیعنی)استخاطررضایترساندنحداکثربهاهدافشکهگریکنش

نزلتیمهاینقشباهمراهمختلفهنجارهایبهکهتروسیعهایارزشازنظامیشود،میمربوطکلدر
(فرهنگینظامیعنی)بخشدمیانسجامگوناگون



االی سطح با صحبت کردن درباره تکوین نقش های منزلتی و نظام اجتماعی، در واقع وارد قلمرو ب
:این امکان وجود دارد که دست کم سطوح زیر را مشخص کنیم. میانه انتازع شده ایم

هایظامنکهآیدمیبرچنینپارسونزهاینوشتهازاوقاتگاهی.زندههاینظامهمه:سطحباالترین•
همیتاموضوعاینماکنونیمنظوربرایاماهستند(چیزهمهیعنی)هانظامکلیهازنظامیخردهزنده

.ندارد
بنیادیکنشدرموجودهایچیزهمهشاملکنش،هاینظام:سطحدومین•
ماعیاجتوشناختیزیستفرهنگی،شخصیتی،هاینظامکنش؛هاینظامخرده:سطحسومین•
نظام:ازاندعبارتاجتماعینظامهاینظامخرده.هانظامخردههاینظامخرده:سطحچهارمین•

ایجامعهاجتماعواقتاصدیاجتماعپذیری،جامعهنظامسیاسی،
هعرصبهسطحایندرمثالترینروشن.هانظامخردههاینظامخردههاینظامخرده:پنجمسطح•

نظامدهخرتولید،نظامخردهسازی،سرمایهنظامخردهاقتصادی،پیماننظامخرده:داردتعلقاقتصاد
(5۹ص)سازمانی



:پیش شرط های کارکردی به شرح زیر اند

(انطباق پذیری)هر نظامی باید با محیط خود انطباق پیدا کند•

یابد و رضایت هر نظامی باید وسایلی برای بسیج منابع خود داشته باشد تا بتواند به هدف های خود دست•
(دست یابی به هدف)حاصل کند

د هر نظامی باید هماهنگی درونی اجزای خود را حفظ کند و شیوه های برخورد با انحراف را به وجو•
(یکپارچگی)به عبارت دیگر، خود را منسجم نگاه دارد-آورد

(5۹ص ()حفظ انگاره)-هر نظامی باید تا حد ممکن خود را در حالت تعادل نگاه دارد•



:چهار جفت بدیل اصلی وجود دارد

عام گرایی-خاص گرایی•
بی طرفی عاطفی–عاطفی •
عملکرد–کیفیت •
(۶1-۶۰صص )ویژگی–جامعیت •



:بحث در کارکردگرایی

دراطالعاتنظرازکهشودمیکنترلنظامیخردهوسیلهبهنظامیهر•
میترتیبنایبه.استسطحترینپاییندرانرژینظرازوسطحباالترین

آنهاتریننپاییکهکنیمایجادمراتبسلسلهنوعیهانظامخردهباتوانیم
(۶3ص).داردرااطالعاتترینکماماانرژیبیشترین

یاتندنیسروشندیگرهنجارهاوهاارزشآندرکهوضعیتی:هنجاریبی•
(۶5ص)انددادهدستازراخودموضوعیت

نشانهددهمیدستبهنظریهیککهتبیینیدرموجودمنطقیمشکل•
.ردداراآنتبیینقصدکهاستموضوعیازنظریهآننادرستدرک
هایگزارهنظریهاینگویندمیصرفاکهدارندوجودنیزانتقاداتیرشته

(۶۷ص).دهدنمیارائهجهاندربارهپذیریآزمون



ختاریواکنش دارندورف به پاسونز در نقد کارکردگرایی سا

تبادلتعادل،برتاکیدشبااجتماعیزندگیازپارسونزالگویکهاستبودهاینبرنظرغالبا•
بهراآنرفدارندو.اوردبرسراجتماعیتضادوتغییرازتواندنمیکارکردی،مناسباتومتوازن
بدفمالکایاخوبکامالجامعهیکازاندازیچشماست،کردهتشبیهادبیآبادناکجانوعی

(۶۷ص)عهجامدروندرتغییرمنبعگونههربدونوتاریخمفهومگونههرازعاریمتوازن،دنیایی

نظامایناتکردبرطرفراهاآنبایدکهدارندنیازهاییاجتماعیهاینظامکنیمادعاتوانیمنمی•
(۶۹ص).تاسمعنابیعملدرادعاییچنینکهنظرانداینبرپارسونزمنتقدان.بمانندبرقرارها

نقشاشغالمحضبهکهاندشدهتشکیلهاییقسمتازاجتماعیهاینظامپاسونزخودگفتهبه•
(۷۰ص).بپردازندتاملبهقادرندخودمنزلتیهای



:همچنین بحث عامل بنیاد مادی از الک وود

ودهدمیسامانرازندگینایکسانهایفرصتکه(کار)کنشموقعیتدردرامدواقعیگرایش•
بایاروییرودرگرانکنشکههاییآنازغیرمنافعییعنی-کندمیایجادهنجاریغیرمنافعی
.دارندموقعیتاینازهنجاریتعریف

بازندگیاینوشودمیساختهداراییوکاالهابهمردمیافتندستبااجتماعیحیاتبنابراین•
(۷1ص)یابدمیاستمرارداراییوکاالهاتملک



:نقد پارسونز: جمع بندی

مثابهبهطفقرااجتماعیزندگیتواندمینظریهاینکرایبنظربه•
راانتنیسقادروببیندارزشیوهنجاریشدهکنترلنظامنوعی
(۷۲ص)ببینیدنیز”مادی“نظامیک

وازسوعلیهایفرایندکردنمشخصمتضمنتبیینچنانچه•
(۷3ص).نیستکردنتبیینبهقادرنظریهاینباشدعلیکارهای

مارکسیاقتصادباوریجبرمقابلدرپارسونزگفتبتوانشاید•
(۷3ص).استفرهنگیباورجبریک



جفری الکزاندر

(۷۴ص. )هنگامی که پارسونز درگذشت، رد نظریه او ان هم صرفا از روی عالقه ای تاریخی متداول شد•

پیشگفتهقاداتانتبابرخورددرنوکارکردگراییمکتبعضوترینپیچیدهالکزاندر،جفریکهروشی•
(۷۴ص).استپذیرفتهراهاآنسادگیبهکهاستاینبرگیزده

درراهمابمخالفمجموعهسهبایدیعنیگیردمینظردررااجتماعینظریهبودنبعدیچندالکزاندر•
:بگیریمنظر

ابعاد ماورا طبیعی و تجربی جامعه شناسی)نظریه و امر و اقع•
اراده فردی و بعد دسته جمعی•
کنش هنجاری و ابزاری•



:تضاد و نظریه کارکردگرایی ساختاری

ند؛ نظریه تضاد کارکرد گرایی ساختاری توانست با مقوله های تضاد و تغییر اجتماعی برخورد ک•
رایب این موضع پافشاری می کند که کارکردگرایی ساختاری قادر به این کار نیست و به گمان ک

(۷۶ص . )گیری کامال نادرست است

.وفاق و اجبار پهلو به پهلوی یکدیگر حضور دارند•

شان و شاد بعد از ظهر جمعه دنیا درخ. نظریه تضاد صرفا شیوه ای برای نگریستن به جهان است•
(۷۷ص )صبح شنبه خاکستری و ماللت بار. است



دارندورف در برابر نظریه کارکردگرایی ساختاری

بهقدرت:دارداهمیتقدرتواقتدارمیانتمایزمتون،بعضیدر•
پذیرشهکقدرتی-استمشروعاقتداردارد؛گرایشزوربرتکیه
(۷8ص).استیافتهعام

:یک نظریه سطح پایین در دو بخش استدارندورفنظریه •
فع این که ساختارهای نقشی هم منا: یک گزاره نظری محوری-1

.متضاد و هم منافع مکمل ایجاد می کند
(۷۹ص . )توصیف کلی شرایطی که تضاد ایجاد می کنند-۲



:نکات دیگر از کارکردگرایی ساختاری

بدیل شود؟چرا باید نظریه پارسونز به این صورت گسترش یابد و به منشاء چنین کاری فراگیر ت•

بهراابعاداینمکدستپارسونزکالننظریهکهاینواستبعدیچنداجتماعینظریهکهنکتهایندرک•
دستثریمتکعلیهایفراینداجتماعیزندگیدرکهنکتهاینپذیرشباهمراهشناسدمیرسمیت

(81ص).اندرکارند

عی است؛کنش گر به نظام اجتماتعمیم دادن سرچشمه مشکل اصلی در این نظریه : به عقیده کرایب•

استاطراتیمخزاویهازآنبهکردننگاهساختاریکارکردگراییمشکالتبهبردنپیهایراهازیکی•
(83ص).آوردمیپدیداستعارهکارکردکه



بعد از نظریه کارکردگرایی ساختاری پارسونز

ادن دو انتهای در پی طرح نظریات الکزاندر، عموما پذیرفته شده است که دستاورد پارسونز کنار هم قرار د•
در -خص می شودکه با اصطالحات کنش و ساختار، یا فرد و جمع مش-یک پیوستار یا طرفین یک تقابل
.قالب یک نظریه نظام یافته است

نش معطوف به کنش سنتی، کنش عاطفی، ک: وبر چهار نوع کنش را از یکدیگر متمایز می کند: یادآوری•
فقط کنش آخر است که در کامل. ارزش های غایی و کنش معطوف به هدف های عملی در این جهان

(۹۰ص . )ترین مفهوم خود عقالنی است

.بود” نظریه کالن“نظریه مبادله متضمن نفی هر گونه •

(۹1ص . )مردم برای رسیدن به حداکثر سود دست به فعالیت های مبادله می زنند•



نظریه انتخاب عقالنی



نظریه انتخاب عقالنی

کنممیابانتخراچیزیآنمن:استآشکاریطلبانهمنفعتبعدیکدارایعقالنیانتخابنظریه•
(۹۲ص).آوردمیباربهبرایمرامنفعتیاخاطررضایتبیشترینکه

کهاستمنفعترساندنحداکثربهبرایعقالنیانتخابنتیجهخانوادهدرکارتقسیمبکر،دیدگاهاز•
(۹3ص).گیردمیصورتخانگیهایفعالیتیابازاربهزمانتخصیصطریقاز

غیرصورتهبعقالنیتبرد،میپیشبهراوریبهرههایتکنیککهاجتماعیمناسباتانتخابدر•
(۹۴ص).استکاراندردستمستقیم

(۹۴ص).افرادفراسویدرموجودیتینهودانستافرادائتالفازشکلیبایدرااجتماعیطبقه:نکته•

به.داردفروتنانهوتوجهجالبموضعیعقالنیانتخابنظریهادعاهایمورددر(1۹۹۰)کارلینگآلن•
.کندنمیهمکاریچنینوکندتبیینراچیزهمهتواندنمینظریهایناوعقیده



نظریه انتخاب عقالنی

ی پیدا کنیم که با آیا ما همیشه نمی توانیم با مغالطه علت دانستن امر مقدم، انگیزه یا اولویت: به گفته آبل•
(۹۹ص )واقعه سازگار باشد؟ 

ص . )ی پیشین اندآبل بر آن است که خود شرایط را نیز می توان تبیین کرد، زیرا نتیجه انتخاب های عقالن•
1۰۰)

کنش والستر در یکی  از کارهای اخیرش بر این نظر است که  هنجارهای اجتماعی انگیزه مهمی برای•
(1۰1)فراهم می آورند که نمی توان آن را به عقالنیت تقلیل داد

رد پیامد بحث هندس آن است که چنان چه شگردهای استدالل را مد نظر قرار دهیم، مشاهده خواهیم ک•
(1۰۲ص )که همه کنش ها به تعبیری عقالنی اند



نظریه کنش متقابل نمادین



ابل نمادیننقش پراگماتیسم در شکل گیری نظریه کنش متق

شناسیبومتیشناختفسیرجامعهامریکایی،گراییعملفلسفیمکتببرمتکیرهیافتاین•
حالدرکهتاسشناسیمردمدریافتهتکوینهایروشو(محیطوارگانیسممیانرابطةبررسی)

1۰8و1۰۷ص.برندمینام«فعالمشاهدة»عبارتباآنازعموماشناسانحاضرجامعه
ماهنگهیکدیگرباراخودهایکنشگرانکنشکهاستآنمتضمنکردننهادینهفرایند•

1۰8ص.نمایندکسبمتقابلخاطررضایتتاسازند



کنش متقابل نمادین

1۰۹ص . در واقع، جهان از گفت و گوهای درونی و بیرونی ساخته شده است•



هربرت بلومر در نظریه کنش متقابل نمادین

موجزترین صورت بندی ممکن را از مفروضات( 1۹۶۹)هربرت بالمر •
1۰۹ص : کنش متقابل ارائه داده است

عمل انسان ها بر مبنای معناهایی که چیزها بریا آن ها دارند روی آن.1•
1۰۹ص . می کنند

ص . داین معانی محصول کنش متقابل اجتماعی درجامعة بشری ان. ۲•
1۰۹

انه ها به در جریان یک فرایند تفسیری که هر فرد در برخورد با نش.3•
1۰۹ص. کار میگیرد، این معانی جرح و تعدیل و کنترل می شوند

عه انطباق این سه فرض تقریباً برسه بخش کتاب مید ذهن، خود و جام•
11۰ص . دارند



نماد در نظریه کنش متقابل نمادین

مشترک در این معنای. مادِ معنادار، نوعی معنای مشترک استبه عبارت دیگر، می توان گفت که ن•
سیدن به نتایج جریان کنش متقابل تکوین یافته است، چون مردم در هماهنگی با یکدیگر خواهان ر

11۰ص . عملی اند
ران؛ به من به یاد داشته باشید که نمادِ معنادار درخودِ من همان واکنشی را ایجاد می کند که دردیگ•

« ناخته  خودِ ش». امکان می دهد که به خودم نگاه کنم، همان طور که دیگران به من نگاه می کنند
111خودم آن گونه که دیگران مرا می بینند؛ ص : دقیقاً همین است



بحث در کنش متقابل نمادین

اینامهایشنمهایمتنماننددارند،معینشرایطیدرمارفتارازدیگرانکهانتظاراتییاها،نقش•
11۲ص.کنیممیاجراراآنبعداًماکهاست

نمینایجزچیزیهممیدوچیست،«شناسندهخودِ»فهمیمنمیهرگزماکهجااستاینمشکل•
113ص.استاصالتوخالقیتمنشأکهگوید

وگفتنوعیکههنگامیجامعه.بزنیماجتماعیزندگیدربارةهاییتعمیمبهدستتوانیمنمیما•
11۴ص.استدایمسیالندر،شودمیتلقیگو



بحث در کنش متقابل نمادین

متقابلنشککهبپذیریماگروشود،مشخصمردمکنش«تصادفی»منطقکهباشدآنهدفاگر•
یعنی)«رانگیزبحساسیت»وپذیرانعطافبایدنظریآغازنقطةپساست،دایمسیالندراجتماعی

115ص.دادخواهیمدستازکنیممیمطالعهچهآنازمهمیهایجنبهوگرنهباشد،(مبهم
ص.اندتهیافسازمانآنی«ساختارها»وجامعهکنیمفرضکهنیستمعقولوجههیچبهواقع،در•

115
آوردمارشبهمعتبرتحلیلیموضوعیکراجامعهتوانمیکهایندرمورداصوالًشناسجامعه•

11۶ص.داردتردید



شخصیت در جامعه شناسی چه می شود؟

همواره غیرمنطقی خواهد بود، ص« جامعه»می توان این نظر راک را پذیرفت که شناخت ما از •
11۶

هد که یکی از برداشت هایی که از این پژوهش می توان کرد آن است که بگوییم نشان می د•
ن فرایند نابرابری های ساخت مند قدرت چگونه درکنش متقابل اجتماعی ظاهر می شوند، و در ای

11۷ص . را بازتولید می کنند( و نظام حقوقی)چگونه خود 
ص . پردازدبه مقولة شخصیت ببه شیوة روان شناسی معموالً از جامعه شناسی انتظار نمی رود که •

118



جمع بندی کنش متقابل نمادین

هر نظریه ای چنان چه وجود فرایند های ناخودآگاه را نیز بپذیریم، به این نتیجه خواهیم رسید که•
بارت دیگر، دربارة اشخاص باید به سطوح مختلف شخصیت و رابطة میان آن ها نیز بپردازد، به ع

11۹ص . الزم است که به شخصیت نوعی مادیت داده شود
فرایندهسیالنهبماندننزدیکمتقابل،کنشپردازاننظریهکهگفتتوانمیکلی،طوربهپس،•

انتخاباینشایدواند،کردهانتخابخودنظریةبیشتربسطازپرهیزقیمتبهرامتقابلکنشهای
11۹ص.لیکطوربهرشتهایندرمعرفتفعلیوضعیتبهتوجهباکمدست–باشدضروری

اجتماعیِ قابلمتکنشبررسیبهکهاستشناسیجامعهسنتدیرپاتریننمادینمتقابلکنش•
1۲3ص.پردازدمیروزمره



روش شناسی مردم نگر



یریشه های پدیدار شناس: بحث در روش شناسی مردم نگر

شناسیدارپدییعنیآن،فلسفیزمینةطریقازنخستنگرمردمشناسیروشبابرخورددرمن•
1۲۴ص.شوممینزدیکزبان،فلسفةواروپایی

فلسفه:بودمهکلمعنایواقعیبه(ایریشه)رادیکالفلسفةنوعیریزیپیجویوجستدرهوسرل•
1۲۴ص.بکاودراماتجربةوشناختهاریشکهای

واصلیرضفپیشوپردازد،میبشرآگاهیهایفعالیتوساختارهابهمنحصراًشناسیپدیدار•
ماهایلهکدریامادرآگاهیکنیم،میزندگیآندرماکهدنیاییکهاستاینآنضمنیغالباً
1۲۴ص.استشدهخلق

رده ام، حال آن تا به این جا از پدیدارشناسی صرفاً به عنوان نوعی نظریة شناخت، یا دانستن بحث ک•
ری از تجربه می که بسیاری از فالسفة پدیدارشناسی، ازجمله هوسرل، به گسترة بسیار وسعیع ت

ه درجامعه این وجه از قضی. پرداختند که عواطف، تخیل، توهم و نظایرآن را نیز دربر می گرفت
1۲5ص . شناسی پدیدارشناختی از دست رفته است



آلفرد شوتس: روش شناسی مردم نگر

ازکییشوتسآلفردپدیدارشناختیشناسجامعهترینبرجسته•
ایاالتبهدراروپافاشیسمگرفتنقدرتباکهبودهوسرلشاگردان

وقتپارهآموزگاریِوبانکداریکاربهوکرد،مهاجرتمتحده
1۲5ص.پرداخت

مییلتشکسلیمعقلوبدیهیمعرفترامااجتماعیدنیایشالودة•
وجااین»مبنایبرراخودسلیمعقلمعرفتِدنیایِماازهریک.دهد

مینابدهیممیانجامخاصمکانیوزماندرکهکارییعنی،«اکنون
1۲۶ص.کنیم



پیتر برگر: روش شناسی مردم نگر

مندنظامهاییکوششبهدستپیتربرگرنامبهنویسندهیکفقط•
.دهدمتعمیجامعهنظریةنوعیبهراپدیدارشناسیتااستزده

تمانساخشده،تهیهالکمنتامسهمکاریباکهاو،کاراصلی
تحلیلیخواهدمیآشکاراکهداردنام(1۹۶۷)واقعیتاجتماعی

1۲۷ص.ندکترکیبیکدیگربارافردگرایانهوگرایانهکل
ارةدربساختاریکارکردگراییکهاستآندرعمدهتقاوت•

هایحرفنهادهامیانمندنظاممناسباتونهادیهایسازمان
کمنالوبرگردیدگاهازکهآنحالدارد،گفتنبرایزیادی

1۲8ص.شوندمیمحسوبفرعیمقوالتاین



:بحث در روش شناسی مردم نگر

معروف«یزبانچرخش»بهمدرنفلسفةدرچهآنبارامابرخوردنخستیننگرمردمشناسیروش•
.جهانرکدوسیلةآورندةفراهمعنوانبهزبانماهیتبهفزایندهتوجه:بخشیدشکلاستشده
1۲8ص

برحاکمقواعدحتشری«زندگیازشکلی»تشریحوکند،میتبعیتقواعدیازنیزاجتماعیکنش•
میلقخودرکراخوددنیایماکهایشیوهبرحاکمقواعداست،فرنگخردهیافرهنگیک
1۲۹ص.کنیم

میظرنبه؛بودشناسیجامعهمدعیانچشمدرخاریهمچونمدتی،براینگر،مردمشناسیروش•
ناسانشجامعهیکپارچگیوبردمیتحلیلراشناختیجامعهکارموجودهایصورتهمةرسید

13۰ص.خواندمیمبارزهبهرارسمی



:بحث در روش شناسی مردم نگر

ازایدبکهداندمیچیزیرااجتماعیسازمانپدیدارشناسی،مانندنیز،نگرمردمشناسیروش•
13۰ص.شودتأسیسمختلفافرادگوناگونتجاربخالل

امااست،لمتداوامری«زبانی»و«موقعیتی»صورتدوبهنگرمردمشناسیروشمیانگذاریفرق•
زبانازمافادةاستبهرهیافتاینمحوریبینشزیرااست،کنندهگمراهتمایزیچنینمنگمانبه

محدودیتهبگرایشزبانیمالحظاتهرچندشود،میمربوطهاموقعیتبهبخشیدنثباتبرای
131ص.اندداشتهآنوسیعدرمفهومشناسیجامعهباکمترپیوندوبیشتر



کتابخانهیکرداینمایهنظامیکمانندبیشترزبان.استمعناذاتیبودناینمایهنخستبینش•
و،نویسندههمانازآثاریموضوع،هماندربارةدیگریکارهایبهرامامرتباًوکند،میعمل
13۲دهد؛صمیارجامآننظایر

معناوییگکهکنیمرفتارتوانیممیچگونهکهزندمیدورپرسشاینحولمهمفکردومین•
وهانشکدربارةماگویوگفت(بازاندیشی)بودنتأملیویژگیبهفکراین:استروشن

13۲ص.کندمیاشارههاموقعیت



گارفینکل: روش شناسی مردم نگر

ورداخت،پایزمینهانتظاراتبهکمترخودبعدیکارهایدرگارفینکل•
کهاستعالیتیفاجتماعینظامازتصوریداشتنکهنکتهاینبرتأکیدبا

واعدقو«کردارها»بهبیشترراخودتوجهشود،نمیمتوقفگاههیچ
بهرفاًصاست،دشواراولوهلةدرهافعالیتقبیلاینفهم.کردمعطوف

ماهاینشککلیةبرایبدیهیمبناییراهاآنگارفینکلکهدلیلاین
133ص.کردمیتلقی

:استپدیدارشناختیتقلیلِعملیِکاربردنوعیمتضمننظریهاین•
دنشواردکاراین)نداردتوجهیگویندمیمردمچهآنبهپژوهشگر

مطالبکهایشیوهبهبلکه(استاجتماعینظمازبرداشتیارائهتبانیدر
صمشخراکردارهاییوقواعدداردسعیودارد،توجهکنندمیبیانرا

135و13۴ص.استشدهارائهنظمتصورِهاآنازاستفادهباکهکند



ساختار و جامعه شناسی پدیده شناختی

استچیزیحاصلهستیم،آنتأسیسپیدرخودمتقابلکنشدرماکهاجتماعی،ساختارمفهوم•
نوامارکازگیریبهرهبا)نامدمی«ساختیژرف»یا«تفسیری»و،روساختی»قواعدراآناوکه

13۶ص(شناسزبانچامسکی



بحث در جامعه شناسی پدیدارشناختی

سیکورلارکازخصوصبهوکلی،طوربهپدیدارشناختیشناسیجامعهازکهازنکاتییکی•
پژوهشازایجداگانهعرصةکهدارداشارهاجتماعیدنیایازدیگریبخشبهشود،میاستنباط

13۷ص.کلیمعانیقلمرو:دهدمیتشکیلرا
ودهند،میامانجواقعاًمردمکهکاریمثابهبهفعالیت،مثابهبهاجتماعیکنشمجددتعریفدر•

میمرکزمتهاییعرصهبرنگرمردمشناسیروشکنند،میسازماندهیراخودکارکهایشیوه
138ص.اندگرفتهنادیدهراهاآنغالباًشناسانجامعهکهشود



نظریه ساختار بندی



نظریه ساختار بندی

همةبتوانکهنداردوجودامکاناینفصلیکدرفضایواقع،در•
محوریهاهجنببربیشترمنتأکیدکرد؛منتقلراگیدنزکارهای

.بودواهدخحاضراثرکلیمباحثبافتدراو«ساختاربندینظریة»
1۴1ص

اری به شمار نظریة ساختار بندی را باید معادل با کارکرد گرایی ساخت•
1۴۲ص . آورد



بحث در نظریه ساختار بندی

ود اجتماعی  هستی شناسی موجگیدنز آن را : محصول نهایی کاراو پدیده ای عجیب و انتزاعی است•
داند؛ می نامد و با گسترده ای از روش شناسی ها و مالحظات نظری در جامعه شناسی سازگار می

1۴۲ص . بیشتر راهنمایی کلی است–نه یک نظریة نظام مند است و نه تبیین کننده 
میحدودمبگوییمتوانیممیماراچهآن:استآشکارکامالًزبانباساختارشباهتجاایندر•

1۴3ص.بگوییمچیزیکهآوردمیفراهمراامکانایناماکند،
به«ارساخت»واست،قاعدهازضمنیتبعیتوروزمرهفعالیتازناشیعمدتاًاجتماعیسامان•

1۴۴ص.استنهفتهکنشیچنیندرکهگرددمیبازقواعدی



بحث در نظریه ساختار بندی

ر فردی و نه بر اساس نظریة ساختاربندی، قلمرو پژوهش اساسی علوم اجتماعی نه تجربة کنش گ•
1۴5ص . وجود نوعی کلیت اجتماعی، بلکه کردارهای اجتماعی سامان یافته در زمان و مکان است

نهادها . می گیرداز دیدگاه گیدنز، مفهوم نهاد تقریباً به طور مستقیم از مفهوم کنش و قواعد نشئت•
1۴5ص . در زمان و مکان هستند( ساختارها)سازماندهی قواعد ضمنی 



بحث در نظریه ساختار بندی

متضمنزیرناگبهودهد،میتغییررااجتماعیمناسباتوخارجیدنیایوهستنیزتحولیکنش•
1۴۶ص.استمندرجانسانیمناسباتکلیهدرقدرتگیدنز،ازدیدگاه.استقدرت

بهرهچهبهچهرهمتقابلکنشدرازدوسویگیتوانیممیچگونهکهاستاینعمدهمسئلة•
واملیعجاایندر.هانظامبهکنشازیعنی–کنیمحرکتمکانوزمانراستایدردوسویگی

سلوکةنحوبرضمنیمعرفتوجود:امکردهاشارههاآنازبعضیبهقبالًکهاندرکارانددست
1۴8و1۴۷ص.دارداهمیتآشکاراروزمره،اموروکردن،

آن.تاسحضوری–همموقعیتیافضا،–زمانواحدبلکه،نیستفردداردنهادینقشچهآن•
نشانواکنشچگونهکهاستاینبلکهکنند،بازینقشچگونهکهنیستایندانندمیمردمچه

1۴۹ص.بگیرندیادراموقعیتیکدرکردنعملودهند



بحث در نظریه ساختار بندی

تاریخشود؛یمعاملدرمنطقیغیرخوشبینینوعیبروزباعثگیدنزشناسیهستیکهحالیدر•
15۰ص.کندمیحرکتمنطقیغیربدبینینوعیسمتبهاو
یشرویپودارند،وجودیکدیگرکناردرجامعهمختلفانواعکهورزدمیاصرارگیدنزگرچه•

رامطلباین،نداردوجود«عمومی»تاریخنامبهچیزیودیگریسمتبهیکیازناپذیراجتناب
ص.کنیممشخصراتغییرهایتوالییا«تاریخییهادوره»توانیممیماکهکندمیمطرحنیز

151
میایاندازهتاکهاندتشخیصقابلپیامدهاییورویدادهاروندآغاز،دارای{هادورهاین}•

151ص.کردمقایسهیکدیگرباتعریفقابلهایبافتازمنتزعراهاآنتوان



بحث در نظریه ساختاربندی

حلیلتجامعه،ساختماندرگیدنزکههنگامی؛استشدهساختهمکان–زمانواحدازساختار•
منیضباطلدورنوعیهموارهکند،میطرحمتقابلکنشمکانی–زمانیماهیتمورددرراخود

آفریدهآندرمفهوماینکهاستاستوارنظامیفرضپیشبراجتماعیکردارتحلیل:داردوجود
15۴ص.شودمی



ساختارگرایی



بحث در ساختار گرایی

الگویی:بودندواحدیشروعبرنقطةمبتنیکردیمبررسیدومفصلدرکههاییرهیافتهمة•
مقاصدکهمعناهاییمقاصد،اینتحققبرایموجودوسایلمردم،مقاصدبهکهانسانیازکنش

ص.دارداشارتهاآناجرایبرایمناسبابزارانتخابوکنندمیتدوینهاآنقالبدرراخود
1۶1

ص . ردمدر مقدمه، بر تمایز میان کنش و عامالن، از یک طرف، و جوامع، از طرف دیگر، تأکید ک•
1۶۲

کهشویممیمواجهمفهوماینباجاایندر.کلیمعانیدربارةاینظریهمثابهبهساختارگرایی•
چیزیآنرهکنندةتعیینواقع،درکه،داردایشالودهساختاریمانکردنفکرشیوةوماافکار
1۶3ص.کنیممیفکرآنبهکهاست



بحث در ساختارگرایی

دربارةایظریهنسپسوکلی،معانیدربارةاینظریهمثابهبهساختارگرایی،بهپرداختنازپس•
1۶3ص.کردخواهیمبررسیرارهیافتاینشدنپارهتکهنحوةساختاراجتماعی

دیگریکباهاآنمعانیکهاستآن«جامعه»و«ساختار»،«نظام»قبیلازواژگانیبامامشکل•
1۶۴ص.باشندیکساندقیقاًکهآنبدوندارند،همپوشی

زیرمختلفهایرشتهدر،1۹۷۰و1۹۶۰هایدههکه،استنظریهازشکلی«ساختارگرایی»•
تاریخوانکاوی،رفرهنگی،تحیلیادبی،نقدشناسی،زباناجتماعی،نظریةفلسفه،:شداثرگذار
1۶5ص.دیگرهایرشتهوشناسیمردمعلم،فلسفةاندیشه،



بحث در ساختارگرایی

یکی ازآنها از .ساختارگرایی، در مقام یک مکتب فکری، چندین رشته تبارنامه را دنبال می کند•
گویم خالل مردم شناسی بریتانیایی و فرانسوی می گذرد، و برای آن چه می خواهم در این جا ب

1۶۶ص . اهمیت چندانی ندارد
این امر کیش های روشنفکری، مانند سایر کیش های مدرن، به سرعت کهنه شدند، و شاید علت•

به گونه ای بحث های فشرده ای بود که برای اولین بار خود مدافعان ساختارگرایی مطرح کردند،
1۶۶ص . که مبانی خود این نظریه را تضعیف کرد

«لیکافکار»منچهآنوداند،میزبانیساختارهایراانسانیمحصوالتهمةساختارگرایی•
1۶۷ص.استقاعدهاینمشمولنیزنامیدم



بحث در ساختارگرایی

افکارصولمحبینیممیخوداطرافدرکهدنیاییکهامکردهخاطرنشانرادیدگاهاینبارچندین•
دیدگاهینا.استآنازایشدهتحریفصورتیا،داردریشهکانتفلسفةدرفکراین–استما
ساختارندادنشانادعایبامکتباینواست،ساختارگراییمفروضاتازیکیزیادیحدودتا

بینیممیکهرادنیاییچگونهماکهدهدنشانخواهدمیواقع،درکلی،افکارمنطقِیاایشالوده
1۶8ص.کنیممیتولید

نیست،قیمنطکامالًاینظریههیچچونوباشد،غلطبایدنیستمنطقیکامالًکهاینظریههر•
1۷۰و1۶۹ص.کنیممیسقوطانتهابیدرچاهی



بحث در ساختارگرایی

پیوندیساختارگراییباکهاستشعاری«سوژهمرگ»•
بانآازمنکهاستچیزیمعناببه«سوژه».داردتنگاتنگ

1۷۰ص.امبردهناماشخاصوکنشسازمان،عنوان
شناختهنمدرشناسیزبانگذاربنیانغالباً سوسوردوفردنیان•

زاقبلکنیم،سادهحدازبیشراماجراچهچنان.استشده
روکارسزمانطولدرزبانتحولنحوةباشناسیزبانسوسور،

1۷1ص.استداشته



بحث در ساختارگرایی

ایشیوهیبررسبهاستالزموکند،میگیریارتباطبهقادررامردمکهاستآنزبانکارکرد•
گیریرتباطاامربهدارند،یکدیگرباکهمناسباتیطریقاززبان،مختلفاجزایکهبپردازیم

1۷1ص.کنندمیکمک
1۷۲ص.استگفتارپشتمنطقِیاایساختارشالودهزبانپس،•
بهباًغالهاآنرابطةشوند؛مینامیدهمدلولدیگریودالیکیکهاستوجهدوداراینشانه•

یا«سگ»مادیصدای،«مادی»عنصرهماندال.استشدهتشبیهکاغذورقیکسمتدورابطة
فهومیمهمانمدلولواست،معنابیمدلولبدونعنصراین.استکاغذصفحةبرموجودعالمت

بدونتواننمیرامفهوم:یکدیگراندملزوموالزمدوهر.دارنداشارتآنبهصداهااینکهاست
1۷3ص.کردبیانصدا



بحث در ساختارگرایی

.داردتگیبسهانشانهسایرباآنرابطةبهزبانینشانةیکمعنای•
1۷۴ص

میهکشودمیمربوطهایینشانهیاصداهابههمنشینیسطح•
.بیایندگریکدیپیاز«همنشینیزنجیرة»درتوانندنمییاتوانند

1۷5ص
می.کنیمالدنبرازبانیالگویبتوانیمکهاستکافیمقدارهمین•

ایندرشهریطبیعیماوراءمفروضاتچگونهکهببینیمتوانیم
ص.دکننپیرویآنازضرورتاًومنطقاًکهآنبدوندارند،روش
1۷5

(کلییمعانیا)«هانشانهعلم»بهکهاستعنوانی«شناسینشانه»•
ص.شودنمیمحدودزبانیهاینشانهبهصرفاًواست،شدهداده
1۷۶



بحث در ساختارگرایی

ه،نشانمفاهیمجدیدهااسطورهساختاربررسیدر(1۹۷۲)بارت•
دالهکاستایناشفرضیهاماگیرد،میکاربهرامدلولودال

اشارتعیواقشیءیکبهبلکهنیست،فکریکبرناظرصرفاً
1۷۷ص.دارد

یکوانعنبهتصویرایندربارةکردنصحبتازدیگریشیوة•
دیگرزبانیکدرمدلولیراآنکهاستآننشانه

1۷8ص.کنیمتلقی(«فرازبان»یک)



بحث در ساختارگرایی

وسترن،یهافیلمایپایهعنصربرایجایگزینبهترین•
امعهج،(ها)قهرمان:هستندهاشخصیتها،نشانهیعنی

اراندگلهمثالًجامعه،مختلفهایجنبهاوقاتگاهی)
هربرایرایت.(ها)کارتبهو(دارانمزرعهمقابلدر

کارکردهای»ازایمجموعهرنگپیانواعازیک
اتمناسبکارکردیهروکند،میفهرسترا«روایی

.ندکمیتوصیفراهاآنهایکیفیتیاعناصرمیان
18۰و1۷۹ص



بحث در ساختارگرایی

راسطحنایرایت.شویممیشناسیاسطورهقلمروواردبازهمبازگردیم،جانشینیسطحبهاگر•
راهاآنارددقصدرنگپیکهآفرینیمسئلههایتقابلکند؛میسازماندهیهانقابلبرحسب

وندر:استتراهمیتکمهمهازآخریکهکندمیمشخصراتقابلجفتچهاروی.کندحل
18۰ص.متمدن/وحشیوضعیف/قویبد،/خوبجامعه،بیرون/جامعه

ایوهشیبهراخودمصالحکهدهدمیامکانمابهایشالودهمنطقیاساختاریکوجودفکر•
پذیرانامکسطحیکدرهاجنبههمةبابرخوردصورتدرکهکنیمبندیطبقهوسازماندهی

18۲ص.بودنمی
یمکههنگامییعنیاست،اهمیتواجدایشالودهسطحساختارگراییدیدگاهازهمچنین•

ص.استهکنندتبیینقدرتنوعیدارایایشالودهسطحکنیم،بررسیراظاهریسطحخواهیم
183



بحث در ساختارگرایی

بررسیردستدکهموضوعیمعنادارامافرعیهاجنبهگرفتننادیدهیاگراییةتقلیلبهگرایش•
ص.افتندمیاتفاقگفتارسطحدرهاجنبهاینزیرادارد،گفتاروزبانجداییدرریشهداریم،

18۴
وکردم،حبتصآنازفصلاینآغازدرکهگیردمیسرچشمهتاریخیتکاملنقدازتغییرمسئلة•

ص.استایدهشالوساختارهایوسیلةبیافتهتعیینی«سوژه»گرفتننظردربهگرایشنوعی
18۴

ایالودهشمنطقیاساختارهاکردنمشخصبرایایشیوههمچونراساختارگراییفصلایندر•
حتیکنیم،ارکآنهاباوزندگیساختارهاقبیلایندرناگزیریمماهمة.کردمبررسیکلیمعانی

185ص.هستندمااعمالوافکارکنندةتعییندقیقاًکهنپذیریماگر



مارکسیسم ساختارگرا



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

امروزبهاتزمانازآنوگذرد،میسالدهتقریباًنوشتمرافصلاینباراولینبرایکهزمانیاز•
باورکردنیگامهندرآنکهتغییراتیهمآناست،شدهشگرفتتغییراتیدستخوشواقعیدنیای
تغییراتاین.ودنبباورکردنیهمقبلچهارسالحتیتغییراتاینکهگفتتوانمیواقع،درنبود؛

بهکهیزیچهردربارةخصوصبهمارکسیسم،دربارةنوشتندیگراکنونکهاستایگونهبه
18۹ص.استدشوارشود،مینزدیکارتدکسمارکسیسم

ناپدیدسیرمدرآن،پیدایشازسالدهگذشتباچپ،ساختارگرایمارکسیسمدیگرعبارتبه•
گذشتسرازجدارااندیشهاینتحولتوانمیدشواریبه،دوم.استگرفتهقرارصحنهازشدن

1۹۰ص.کردبررسیآنمتفکرانانگیزغم
میتعیینراماهایکنشاجتماعیزیربناییساختارهایکهاستاینافتدمیاتفاقواقعاًچهآن•

یانند،کمیحفظوبازتولیدراساختارهااینماهایکنشوکنندمیعملهاآنطریقازکنند،
1۹۰ص.دهندمیتغییرراهاآنانقالبطریقازمواردیدر



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

اتفاقشرقیاروپایدر(گذشتهسالهفتادواقعدریا)گذشتهسالسهطیکهوقایعیبهتوجهبا•
هاییژیمرونظریهاین:داردوجودزیادیحقیقتدیدگاهایندرکهرسدمینظربهاست،افتاده

1۹1ص.شدناپذیرامکاندرونازنوسازیکهشدندمتحجرچنانگرفتندکاربهراآنکه
کهاستتواراسفرضاینبررهیافتاین.استارتدکسمارکسیسمازخامیشکلاقتصادگرایی•

یسازماندهازخاصیشکلکهاین:گیرندمیسرچشمهجامعهاقتصادیسطحازچیزهاهمة
جامعههایهاندیشسیاسی،سازماندهیجملهازجامعه،ارکانبقیةماهیتکنندةتعییناقتصادی

1۹۲ص.استآننظایروخودشدربارة
1۹3ص.جامعهباساختارگراهایمارکسیستوکند،میآغازعامالنباراخودکارپارسونز•



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

دیدگاهنمیاتنشنوعیآثارشدرهمةکهاستآنآلتوسرهایبحثپیچیدگیدالیلازیکی•
زمودنآبرایراهیکردنپیدابهنیازطرف،یکیاز:داردوجودنظریهبنسبتمختلفهای

طرفازوزند،میحرفنامرئیچیزهایازنظریهکههنگامیحتی،«واقعیات»مقابلدرنظریه
میخلقنیمبیمیآندرماکهراواقعیاتیاجتماعیدنیایدربارةماافکارکهدیدگاهایندیگر،

1۹۴ص.کنند
رایزیچوکنیم،میمشخصراعلمعلمیککهاینحوهبامسئلهاینحلراه،آلتوسرنظراز•

درمیشههبرایوباریکنوعاز،«حقیقتی»علمیهیچ.داردارتباطنامیممیعلمیغیریاعلمی
اشقهحلاولینکهکندمیگذر«هاانقالب»یاتکاملیمراحلازبلکهگذارد،نمیمااختیار

خلقراخودخاص«نظریهایموضوع»کهایلحظههمانیعنیگذارد،میراعلمآنشالودة
1۹5ص.کندمی



آلتوسر: مارکسیسم ساختارگرا

ایهموضوعکهکندمیخلقراخودخاصنظریهایموضوعنظریهآلتوسر،دیدگاهازپس،•
.هنددمی«تخصیص»را(ایشالودهاجتماعیساختارهایهمانیعنی)مشاهدهقابلغیراماواقعی

1۹۷ص.استمنطقیوعقالنیانسجامداراینظریهایموضوعتولیددرعلمینظریةیک



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

کردارها و ساختارها•
اجتماعیظریةن–نامفهومزبانکمتر،صدرسعةبایا،–بنیادیمفاهیمسراغبهتوانیممیاکنون•

کارسیاقوکسبترغیرجذابهایجنبهازاستممکنکهجاییتاکنیمسعیوبرویم،سرآلتو
1۹8ص.بپرهیزیماو
رامهمقشناینآلتوسرنظریةدروشود،میاتالقانسانیکنشبهکهاستاصطالحی«کردار»•

.ذاردگمیکنارراانتخابوقصدقبیلازعاملمهمخصوصیاتآغازهمانازکهکندمیایفا
1۹8ص

واعدق»مقابلدراوکهاستآنترارتدکسساختارگرایانوآلتوسرمهمهایفرقازیکی•
وجود«هاعلت»ومناسباتاهمیتبرتأکیدهماناما.کندمیکارعلیتفکرِنوعیبا«دگرگونی

نهوارنددوجود(ساختارعناصریا)منفردچیزهایدرنهمقوالتاینآلتوسردیدگاهاززیرادارد،
۲۰۰ص.دارندحضورعناصرمیانمناسباتدربلکهمردم،مقاصددر



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

لتوسرآبرایخصوصبهمثالاین.است«بودنعلتیچند»مورددرخوبیمثالروسیهانقالب•
بهترزارشگبتوانشایدهرچندجوید،توسللنین«مقدسمتون»بهتواندمیچوناست،سودمند

.کردمشاهدتروتسکیاثر،(1۹۶۷)روسیهانقالبتاریخکتابدرراواقعهاینازتریروشنو
۲۰3ص

هایلبیطنظرتجدیدمقابلدرهمچنانسنتیمارکسیسمترخامهایصورتبهحملهرغمبهوی•
دفاعارتدکسمارکسیسمنوعیازکرد،مینفیرااقتصادیسطحاولویتهرگونهکه،اومانیستی

۲۰۴ص.کردمی
محصولو–کارنیرویازجمله–تولیدوسایلخام،مادةشاملاقتصادیکردارکهایمدیدهقبالً•

قالبدرورندگیمیقراریکدیگرکناردرعناصرایناقتصادی،سطحتحلیلدر.استشدهتمام
:شوندمیهاضافآنبهنیزدیگر«عنصر»دووشوند،میریختهتولید،وسایلیعنیعنصر،یک

۲۰۶و۲۰5ص«کشزحمتغیر»و«کشزحمت»



:چهار نوع جامعه را می توان از یکدیگر متمایز کرد

(مالًع)واقعدرارباب.استدهقانکشزحمتوفئودالارباب.کشزحمتغیرفئودالیسم.1•
امانتینظری،لحاظبهزیرا–کندواگذارراآنخودارادةبهتواندنمیچندهر)استزمینمالک
و۲۰۶ص(دارداختیاردررازمینخداوندامینعنوانبهنیزشاهخودوسپرده،اوبهشاهکهاست
۲۰۷

۲۰۷ص.استکارگرکشزحمتوکارخانه،مالککشزحمتغیر.داریسرمایه.۲•
نامیده«خانگیصنعت»دورةغالباًفئودالیسم،وداریسرمایهمیانانتقالیتولیدشیوة.انتقالی.3•

۲۰۷ص.شودمی
تولیدوسایلصاحبمشارکتیدمکراسیازایگستردهشکلطریقازکشزحمت.سوسیالیسم.۴•

۲۰۷ص.آوردمیدرخودسلطةزیرراهاآنوشودمی



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

غیرکهیطریقیعنیاست،تخصیصکارسازوهمینهستیماشدنبالبهکهعِلّیسازوکارآن•
۲۰۹ص.کنندمیتصاحبرامازادکشانزحمت

۲1۰ص. ساختار اقتصادی مهم ترین علت تحوالت در حیات روزمره شکل بندی اجتماعی است•
–سودمندمنطقیروشیعنی–نظریمبانیاینبسطمنطقیروشکهاستبودهایننظرمهمواره•

ابهمواره،ایدئولوژیکوسیاسیسطوحایشالودهساختارهایتحلیلمنظوربهکوشش
یمعملاقتصادیسطحبرهاآنکهاستایشیوهکردنمشخصوها،آنعِلّیسازوکارهای

۲11ص.استنگرفتهصورتکاراین.کنند



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

بلکهند،کنمیتعییناقتصادیساختارصرفاًرااجتماعیطبقاتکهاستآنبحثمبنای•
۲1۲ص.اندرکارنددستنیزایدئولوژیکوسیاسیساختارهای

درراسیسیاقدرتکه«گرحکومتطبقة»میانبایدکهکندمیپیشنهادمطلبادامةدروی•
فرقشودمیگرفتهاونفعبهسیاسیتصمیماتکهحاکمیا«سرکرده»طبقةودارد،دست

۲13ص.گذاشت
میدنبالطبقاتیمجرایازراسیاسیتضادهایدیگر،انواعیاخامتر،سنتیهایمارکسیست•

کاملبرایهکپذیرندمیهاآناغلبامااند،شدهتعریفاقتصادیساختارهایوسیلةبهکهکنند
۲1۴ص.شوندگرفتهدرنظربایدنیزدیگرعواملانواعجامعهیکسیاسیزندگی



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

راایهشالودساختارهایخواستمردمکهکنندمیتضمیندولتایدئولوژیکهایدستگاه•
۲1۶ص.دهندانجامشودمیخواستههاآنازکهگونهبدان

کیعروستئاترصحنةبهرامانهایت،درایدئولوژیک،هایدستگاهدربارةآلتوسربحث•
درجهتگامی«دولتایدئولوژیکهایدستگاه»دربارةاوبحث.کندمیهدایتساختارگرایی

۲1۷ص.استسوژهمرگترصحیحعبارتبهیا-بودنسوژهوسوژهازاشبحث
همة.ردداقراربودنسوژهازخیالیتجربةاینزیرکهپردازدمیناخودآگاهساختاربهالکان•

دازانپرنظریهمیاندرچهآنبهنسبتکهاستآنبگویمجاایندرخواهممیمنکهچیزی
ص.دهدمیقرارمااختیاردرراعاملیتازتریپیچیدهمفهومقطعاًدیدگاهاینایم،دیدهکنش
۲18



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

یسممارکساندیشةسنتخواستمیکهفیلسوفیکهآنطرفه•
نظریهتکوینبرایراراهواقعدردهد،بسطوکنداحیاراارتدکس

یکالرادایشیوهبههانظریهاینوکرد،هموارپسامدرنیستیهای
فینگرفتمیسرچشمهمارکسیسمازکهراهاییتحلیلانواع

۲۲1ص.کردند
ساختارگراممارکسیسمزایایایپارهرغمبهکهگفتیمقبلفصلدر•

باخواهدمیساختارگرایانهتحلیلکههنگامیجوامعبندیمفهومدر
.کندمیزبرومشکالتیکندبرخوردانسانی،کنشیعنیعاملیت،

۲۲5ص
هایسرچشمهازیکیغالبا1۹5۰ًدهةاوایلدربیتوینهاینوشته•

نیزبلنیلداصنعتیپساجامعةمفهومباوشود،میقلمدادمکتباین
۲۲۶ص.داردپیوندهایی



بحث در مارکسیسم ساختار گرا

حصولمکهاستایدئولوژیکوسیاسیشناورهایپدیدهشماریماندمیباقیمابرایچهآن•
آندرو(فتمانگ)سخنوسیلةبهبلکهشوند،نمیتلقیاجتماعیبندیشکلدرعِّلیفرایندهای

بهمربوطنظریةنوعیازلغزیدنشدنپارهتکهاینتوصیفراهِبهترینشاید.اندشدهساخته
۲۲8ص.باشدکلیمعانیمتقابلِبازیتوصیفینظریةنوعیبهجوامع

تقویتراشدنهپارتکهفراینداینکهبپردازمآلتوسرنظریةدیگرهایتنشبهخواهممیاکنون•
راهانآکتابمقدمةدرکهشوندمیمنتهیچیزیآنبهنوعیبههریکهاتنشاین.کندمی

چهانهمدبفمنطقینظریِبحثطریقازفقطتواندمیآدمکهفکراین:امنامیده«منطقیدام»
۲۲۹ص.استچگونه

درجهاناهدهمشقابلعینیاتبهضرورتاًنظریهیکبگوییمکهاستمنطقیکامالًمننظربه•
مربوطمستقلیوخارجیعینیتهیچبهکهگرفتنتیجهنمیتوانگفتهاینازامانمیشود،مربوط

۲3۰ص.شودنمی



نقد به آلتوسر

او«نسبیاریخودمخت»مفهوم.استشدهواردآلتوسرینظریةبرنیزدیگرشدیدمنطقیضربةدو•
یالوژیکایدئووسیاسیسطوحکهشودمیاستداللچنین.استضرباتاینهایآماجازیکی

باوروعیندومحالت.هستندآن«معلول»نوعیبهواقتصادیسطحبهوابستهیاوخودمختاراند،
۲31ص.باشددرستبایداولحالتلذاوندارد،کارآییکهاستاقتصادیجبربهخام

۲31ص.استکلیطوربهعلیتفکرهرگونهنفیبعدیگام•
هایزمانسارشدوفرانسهکمونیستحزبازمداومسرخوردگیازفرایندیبعد،به1۹۶8سالاز•

خودِازهپردامنانتقاداتبهنهایتاًفرایندایننظری،سطحدر.استبودهجریاندرچپگراتر
مونیستکاحزاباقتدارطلبوکارمحافظهسرشتکهبوداینبرنظر.شدمنجرمارکسیسم

هااینویهردواست،شرقیاروپایاقتدارطلبوکارمحافظههایرژیمازبازتابیغربیاروپای
۲3۲ص.استطلباقتداروکارمحافظهاینظریهکهاندمارکسیسممحصول



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

رابطة دانش : در کار او شاهد مضمون هایی هستیم که در پساساختارگرایی نیز دوباره ظاهر میشوند•
رایی و اما این مطالب از خالل فیلتر ساختارگ. و قدرت، نسبیت باوری معرفت و مرگ خداوند

۲3۴ص . پسامدرنیسم در هنر بسط یافته اند
ت که گویای آن اس« ساختار»مفهوم نشانه رسانندة آن است که چیزی مدلول واقع شده است، و •

۲35ص . چیزی قطعی و نظام یافته وجود دارد
۲35ص . مشخص کردن این تفاوت ها است« فرایند داللت »•
تمان را یا ساختاری نهادی حرف می زند که گف«  فراگفتمانی »فوکو از جهان خارج نوعی نظم •

ان او و سایر تجسم می بخشد، و گفتمان ها از دلِ آن تکوین پیدا می کنند؛ این موضع گیری می
۲3۶ص . پساساختارگرایان فاصله ایجاد می کند



پست مدرنیسم



بحث در پست مدرنیسم

وها،نظمتکثربردتأکیسویبه،تردقیقعبارتبهیانظمی،بیجهتدرپسامدرنیستیاندیشةتکوین•
هایاستسیاتخاذنتیجةومطلوب،هدفنوعینگاهیچنین،فوکودیداهاز.استبودهآنرنگارنگی

وقوعحالدرواقعاًچهآنازتوصیفیراآندیگرنظرانصاحبکهرسدمینظربهامااست،رادیکال
۲38ص.دانندمیاست

شناسیامعهجخامِنسبتًااوقاتگاهیوجنینیحالتیغالباًپسامدرنیستیاجتماعیهانظریهاغلبدر•
۲3۹ص.داردوجودپسامدرنیسم

شدنتهیبلکهنیست،ساختارگراییناکامیصرفاًراند،میپسامدرنیسمسمتبهراماچهآن•
متقابلشکنمکتبتکوینآلکزاندر؛کاردرموضوعاینطرحوعِلّیهایتبیینازکارکردگرایی

کهاستنگرمردمشناسیروشتأسیسوتکوینوآن؛گرایانةنسبیتپیامدهایکلیةباهمراهنمادین،
میانکهتگفتوانمیروشنفکریاصطالحاتازگیریبهرهباواند،فراینداینازهاییبخشهمگی
۲۴1ص.دارندودوجمشترکیمنابعوپیوندهاپسامدرنیسمونگرمردمشناسیروشنمادین،متقابلکنش



بحث در پست مدرنیسم

ایننتیجةرند؛بمیتحلیلراخودکهکنیمصحبتهاییروایتفراازتوانیممیلیوتارعبارتبه•
کندمیسئوالخودشهاانگیزهدربارةمرتباًشخصوقتیکهاستاتفاقیبهشبیهتقریباًوضع
۲۴1ص.دهدمیروی

مدرنیسمودِخثمرةراپسامدرنیسمگیدنزکهامدادهنشانکافیاندازةبهگمانمبهحاضرحالدر•
۲۴1ص.داندمی

۲۴۴ص.گذاردمیانگشتپولخودوارشبحپیشازبیشماهیتبرهارویعالوه،به•
درولپناتوانییعنیکند،میصحبتبازنماییدربحرانیهمچونموضوعایندربارةهاروی•

۲۴۴ص.ارزشبازنمایی



گراییساختارگرایی و پسا ساختار: بحث در پست مدرنیسم

قراردنشدیوانهمسیردرجهانکنیممیحساوقات،اغلبشایدواوقات،گاهیکهشرایطیدر•
۲۴5ص.نیستپایدارچیزهیچواستشتابانبسیارتغییر:دارد

امیالتأثیرتحتفردکهبگیریمیادتوانیممی،پساساختارگراییبهساختارگراییازحرکتدر•
۲۴۶ص.شودمیپارهتکهوگیردمیقرارجهانفهممتضادهایشیوهوناخودآگاه

ازکییبهرااجتماعیدنیایکنندمیسعیساختارگراییهموکنشنظریةهمحاضر،حالدر•
واختارسوورزد،میاجتنابکاراینازکهداردوجودنیزسومیرهیافت.دهندتقلیلآناجرای
۲5۴ص.شناسدمیرسمیتبهراهردو،کنش،



مکتب فرانکفورت



مکتب فرانکفورت

وانایی کار این نظریه بر این فکر استوار است که چیزی وجود دارد که اساساً انسانی است، و آن ت•
۲55ص . دسته جمعی برای ایجاد تغییر در محیط است

نظریة کنش و از این جهت،  نظریة انتقادی با نظریة کنش یا ساختارگرایی تفاوتی عمده دارد، زیرا•
چند ساختارگرایی عمدتاً به شناخت و طرح این نته می پردازند که ماجرا از چه قرار است، هر

۲5۶ص . ممکن است بعداً شکلی از عمل سیاسی نیز از آن ها استنتاج شود
که بر این امکان وجود دارد. مواجه ایمنوسان در نظریة اجتماعی به جای تکه پاره شدن با نوعی•

خشیدن به دنیای توانای خالق کنش انسانی برای شکل ب–این یا آن وجه دیالکتیک تأکید کنیم 
۲5۷ص . اجتماعی، یا ماهیت سرکوب گر و جبری ساختارهای اجتماعی از خود بیگانه 



مکتب فرانکفورت

رنگتنهانهکهاستانقالبیخوشبیبنیازجریانینمایشگرلوکاچاولیةآثار•
مینظرهبباوردنکردنیکنونیسیاسیهوایوحالدربلکهاست،باخته
۲5۹ص.رسد

یکیتسمبهایم،کردهمرورتاکنونکهنظریه،بهمربوطهایدیدگاههمة•
میلقیتدانشکنندةتولیدنظریهیااند؛داشتهگرایشمخالفقطبدواز

۲۶۰ص.استمعتبرهمهنزدجاهمهباشدنشدهثابتآنخالفتاکهشود
طشرایهردرشخصویژةدیدگاهبهموضوعاینواستنسبیهموارهیا•

۲۶۰ص.داردبستگیخاصی
ووژیکایدئولاقتصادی،سطوحمیانمناسباتمتوجهاوعالقةبیشترین•

۲۶۲ص.استاجتماعیساختارسیاسی



مکتب فرانکفورت

هایهشیوبهاند،یافتهوحدت«شدگیشیء»دراصطالحهمگیکهرا،هااندیشهاینلوکاچ•
تلقیاشیاانسانیصفاتآنطیکهاستایشیوهمعنایبهاصطالحاین.دهدمیبسطگوناگون

۲۶۴ص.گیرندمیپیشدرراخودخاصرازآمیزوانسانیغیرحیاتوشوندمی
قرناوایلونوزدهمقرنغیرمارکسیستیآثاربیشتردرکنارراحتیبهکارلوکاچهایمضمون•

۲۶۶ص.گیرندمیقرار«رمانتیسم»عنوانزیررفتههمرویکهگیرد،میقراربیستم
کرد،میفرضهیبدیرااجتماعیساختارازمارکسیستیتحلیلیکهحالیدرگفتملوکاچدربارة•

اشرایبرااصیلساختاریتحلیلیکارائةامکانکهنبودقدرآنمارکسیسمدراوخودسهم
۲۶8و۲۶۷ص.کندفراهم



مکتب فرانکفورت

اب ها به مضمونی است که در یک سلسله کتاب بررسی شده، و مهمترین این کت« خرد ابزاری»•
، اثر (1۹۷۴)، اثر آدورنو و هورکهایمر؛ افول خرد (1۹۷۲)أدیالکتیک روشنگری : شرح زیر است

۲۷۰و ۲۶۹ص .، اثر مارکوزه(1۹۶۴)هورکهایمر؛ و انسان تک ساحتی 



خرد ابزاری: مکتب فرانکفورت

نگاهبرایایشیوهوجهانبهکردننگاهبرایایسیوه:استبُعددودارای«ابزاری»اصطالح•
۲۷۰ص.نظریمعرفتبهکردن

گاهیراامکهمطلباینطرحدیگریشیوة.پردازدمیعملیمقاصدبهمنحصراًابزاریخردپس•
شغولیمدل:کندمیجدایکدیگرازراارزشوواقعامرابزاریخردکهاستآنبردمیپیشبه

۲۷1ص.هاآندادنانجامچرایینهاست،کارهادادنانجامچگونگیکشفِبهپرداختنآن
ابرفتههمرویراهاآنهمةفرانکفورتپردازاننظریهامادارد،گوناگونانواعابزاریخرد•

۲۷۲ص.کنندمیمشخص«گراییاثبات»عنوان



مکتب فرانکفورت

گسترش به این دلیل ، به نظر می رسد که خرد ابزاری چیزی است که در سراسر تاریخ ما خود را•
۲۷3ص . می دهد، و عرصه های گوناگون را یکی پس از دیگری زیر سلطة خود در می آورد

درت و معادل با ق–دست کم در شکل خرد ابزاری آن –از دیدگاه مکتب فرانکفورت، دانش •
یرند نیز دیده سلطه است، و تمایل آن ها به از میان بردن این سلطه شیوة نگارشی که به کار می گ

۲۷۴ص . می شود
ص .ت متمرکز شده اسفرهنگتعجب آور نیست که بخش اعظم کار فرانکفورت حول محور •

۲۷۶
و ارضا را تولید« نیازهای کاذب»مارکوزه از روشی صحبت می کند که طی آن صنعت فرهنگ •

۲۷۷ص . می کند



صنعت فرهنگ: مکتب فرانکفورت

.استخاصیتیشخصساختارنوعیمستلزمبلکهنیست،فرهنگصنعتذاتیصرفاًگریسلطه•
۲81ص

ازباالییدرجةچنینکهاستآنمعنایبهداریسرمایهآخرمراحلدرمولدنیروهایرشد•
۲8۲ص.نداردضرورتیدیگرسرکوب

واقعبیشترودازانهپرنظریهکمترداردقراراقتدارطلبشخصیتکتابپشتکهبنیادینینظریة•
۲83ص.ازدپردمیمادرونیهایسایقهاجتماعیدستکاریبهنیزنظریهاینهرچنداست،بینانه



کتاب شخصیت اقتدار طلب: مکتب فرانکفورت

میحمایتیوشخصیتساختارمیانرابطةبررسیبهخصوصبهاقتدارطلبشخصیتکتاب•
۲8۴ص.گیردمیقرارفاشیسمعقالنیغیروایتودههایجنبشاختیاردرکهپردازد

اجازهاینزند،میسربازساختاریتحلیلبهپرداختناز«فرانکفورتمکتب»چوندیگر،طرفاز•
۲8۷ص.یابدگسترشعملیجهتیدرنقدکهدهدنمیرا
درکنیم،اهنگآنسطحترینتجریدیوارزشمندتریندر«فرانکفورتمکتب»آثاربهچهچنان•

۲88ص.آورندمیبرسرتازهارزشیوجالبهایویژگیپسامدرنیسم،هایمضمونپرتو



هابرماس



هابرماس

وعمدهدارانمیراثازیکیعموماًوپرداختپژوهشبهآدورنونظرزیرسالیچندهابرماس•
هایمونمضاشپیشگامانواوکارمیانهرچند.شودمیمحسوس«فرانکفورتمکتب»معاصر

ص.استهگرفتپیشدرمتفاوتکامالًسوییوسمتهابرماسامادارد،وجودمشخصیمشترک
۲۹5

نظرانیاحبصازبیشبسیارعوضدروگریزدمیبدبینیبهبینیخوشمیانخوردنتابازاو•
کنشواجتماعیساختارهایتحلیلبهراخودتوجهگفتیمسخنهاآنازقبلفصلدرکه

گردد،میازبکردمذکرکتاباینمقدمةدرچهآنبهشبیهتحلیلیمدلیبهاو.کندمیمعطوف
میهاآنمیانکلیبسیارایرابطهطرحبهوکند،میتقسیمآنمختلفاجزایبهراجهان

۲۹5ص.پردازد



هابرماس

خویشسنتمنتقدباشد،منتظرهغیرشایدکههاییشیوهبهامادارد،تعلقچپبهقطعاًهابرماس•
ازرادیکالینقدوی.گیردمیفاصله1۹۶۰دهةدانشجوییجنیشازنیزسرانجامواست

۲۹۶ص.کندمیخودنظریةواردراپارسونزهایمضمونازبسیاریودهدمیارائهمارکسیسم
ازراهاانسانکهتنیسکارفقطاوگفتةبه.ببینیمرامارکسیستینظریةاولیةآثاردراوبرهان•

کههستزنیزبانبلکهدهیم،تغییرراخودمحیطسازدمیقادرراماوکندمیمتمایزحیوانات
۲۹۷ص.استکردنبرقرارارتباطبرایهانشانهکاربردتوانایی



هابرماس

کهنیستآنابزاریخردمشکلوکند،میپیدابسطآنطریقازوداردکاردرریشهفنیعالقة•
جوامعدرکهتاساینبلکهشود،میمنتهیسلطهبهیااستنادرستنفسهفیدانشازرشتهاین

۲۹8ص.استکردهپیدااولویتدانشهاشکلسایربرمدرن
موردمحوریهایمضمونازیکیو،کندمیپیدابسطمتقابلکنشگریمیانجیباعملیعالقة•

ماعیاجتساختارهایوسیلةبهمتقابلکنششدنگمراهوشدنمنحرفنحوةهابرماستوجه
مراهگمنظماًتوانندمیهاآنشوند،خطادچاریکدیگرمتقابلفهمدرتوانندمیمردم:است

کاردرکهتاسمدعیهابرماس.باشندکوریافتهنظامایگونهبهوگیرند،قراردستآلتشوند،
۲۹8ص.نیستفهمقابلایدئولوژیکیانحرافچنینگادامر



سه نکته: هابرماس

امدنمی«خودآگاهیفلسفة»اوچهآنقیدازراخوداستضروریکهکندمیمطرحرابحثاین.-1•
و(سوژه)شناسندهیکمیانرابطةزواویةازراکنشوزبانکهاستایفلسفهمنظورشوکنیم،آزاد
۲۹۹ص.ببندیمکاربهراآلتوسریاصطالحاتاگر)بیندمی(ابژه)شناسایک

بندیجمعباشمداشتهآنارائةبهامیدتوانممیمنچهآنازترروشنراسموسندیویدرادوممرحلة.2•
:استکرده

اولنوع.استارتباطیکنشدیگریواستراتژیککنشیکیکهدرآیدصورتدوبهتواندمیکنش•
تاسادراکنوعیبهرسیدناشهدفکهدومکنشکهآنحالاست،عقالنی–هدفدارکنششامل
3۰۰ص.استارتباطیکنش

تعبیر،اینابکهآننخست.داردهمراهبهپیامدسلسلهیکارتباطیکنشبرایشدنقایلاولویت.3•
نظاموعینبردارندةدرواست،مازباندرخودبلکهباشد،افتادهآسمانازکهنیستآرمانیعقالنیت
ترینمهمیناو–سلطهاعمالنهاست،توافقبهرسیدناشهدفکهاستدمکراتیکوفراگیراجتماعی

3۰۰ص.استهاپسامدرنیستباهابرماسبحثدرمطلب



هابرماس

استرنظاینبراماداند،میانسانزندگیمهمابعادازیکیراابزاریخردکاروهابرماسگرچه•
وزبانواقع،ردکند؛نمیکفایتهاانسانتعریفبرایتنهاییبهیافتهسازماناجتماعاًکارکه

3۰۲ص.اندکنندهتعیینارتباط
فرهنگیردیگایمرحلهبهاجتماعیتکاملمرحلةیکازگذارکارسازوکهاستآنبرهابرماس•

3۰3ص.استاقتصادیبلکهنیست،
بندیقهطبنوعیمعموالًونگرد،میبشریجامعةتکاملبهنیزدیگراندازهایچشمازهابرماس•

دفمهبلکهبپردازم،جزئیاتاینبررسیبهخواهمنمیجاایندر.کندمیدرستگانهسه
تریمتعارفشکلهبورفتهکجاتااودستاندرانتقادینظریةکهاستمطلباینبربیشترتأکید

3۰۴ص.استشدهتبدیلکنشنظریةاز



هابرماس

جتماعیاحیاتهایعرصهسایرواقتصادبردولتسیطرةرامدرنداریسرمایهمشخصةهابرماس•
3۰5ص.داندمی

خصوصیرمایةسمتضادومتفاوتمنافعدادنآشتیبرایدولتدرناتوانینهایتاًمسائلریشةچون•
3۰۷ص.استنهفته

.شوندیمطرحمتفاوتایگونهبههامضموناینازبسیاری،ارتباطیکنشنظریةکتابدر•
اینکهرسدمینظربهدهد؛میتوضیحنامدمی«جهان-زیست»راچهآنهابرماساثر،دراین
نظیرایدازهانتاوهوسرل،بالواسطةتجربةیاتأملی-پیشحوزةمفهومنظیرایاندازهتامفهوم
3۰8ص.استویتگنشتاین«زندگیصورت»تریمشخصوزبانیمفهوم

یگرانددستاندردانشجزئیچارچوببهناگزیریمپیشازبیشروزهرایدئولوژیجایبه•
3۰۹ص.کندمیایجادشدهپارهتکهآگاهینوعیوضعیتاینوباشیم،متکی



نقد هابرماس

کنشبرارتباطیکنشاولویتبهقایلهابرماسکهآناول•
31۰ص.ازدسبرقراررااولویتیچنینتواندنمیونیستاستراتژیک

انتقادباوبندیجمعروشنیبهراسموسندیویدبوسیلةکهدومانتقاد•
:استزیرشرحبهشدهمرتبطاول

واردابرماسهکاربرکهانتقاداتیترینمهمازبعضیبهگذرانگاهبا•
قطعیخشبرهاییفرضیةتنهانهکهرسیدنتیجهاینبهتوانمیشده

ونظاممیانایزتمبرنقدکردنمتمرکزمنظوربهکوششبلکه...نیست
میلیلتحنیزرابخشرهایینامطمئننسبتاًجایگاهجهان–زیست

31۰ص.برد


