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فصل یکم



یاسیدگرگونی تعاریف سیاست و قدرت در جامعه شناسی س: مقدمه



مقدمه

دةمحدودرراجامعهوحکومتروابطآن،کالسیکورایجمفهومدرسیاسی،شناسیجامعه•
سیاسیشناسیجامعهدرعمدههاینظریهومکاتبهمه.کندمیبررسیمدرنملیِدولت

وجامعهوحکومتابلمتقروابطبرتکثرگرایی،وگرایینخبهتاگرفتهمارکسیسمازکالسیک،
ملیدولتوبچارچدرسیاسیقدرتبرساختاراجتماعیونیروهاکنندةتبیینتأثیراتویژهبه

9ص.اندداشتهتمرکز



مقدمه

ازیسیاسشناسیجامعهحوزةتحولدرعاملمهمترینعنوانبهشدنجهانیفرایندهایمطالعة•
10ص.استشدهبرخوردارحیاتیاهمیت



مقدمه

ست که اگسترش تجدد و سرمایه داری جهانی جهانی شدن در حقیقت یکی از مراحل پیدایش و •
10ص . سابقة آن به قرن پانزدهم باز می گردد



مقدمه

عمومیحوزةودهدمیدستازراخودمعنایجغرافیاییومکانیفاصلةتحوالت،ایننتیجةدر•
آنضوعاتموومسایلبهایفزایندهنحوبههمگانکهشودمیپدیدارجهانیسطحدرمشترکی

جهانیدهکدة»راآننویسندگانازبرخیکهاستچیزیهماناین.گردندمیمندعالقه
11ص.اندنامیده«الکترونیکی



مقدمه

نقش.استالزمرابطهایندرنیزNGOالمللیبینحکومتیغیرهایسازماننقشبهایاشاره•
برایمستقیمغیریامستقیمطوربهراآنهابتوانکهاستاطالعاتیگردآوریهاسازمانایناصلی
هبملیهایدولتجانبازمدنیهایآزادیوبشرحقوقرعایتتضمینجهتدرنفوذاعمال

برخی.رگیرندددموکراسیپیشبردوترویجامردرمستقیماًهاسازمانگونهاینازبرخی.بردکار
وزنانبهنسبتتبعیضرفعچوناموریبهودارندفعالیترابطهایندرمستقیمغیرطوربهدیگر

13ص.ندمندعالقهزیستمحیطمسایل



مقدمه

ونظریغییراتتامااست،داشتهتمرکزجامعهودولترابطهبرسنتیطوربهسیاسیشناسیجامعه•
مرکزعنوانبهملت–دولتجایگاهکهشدهباعثافتادهاتفاقالمللبینعرصةدرکهتجربی
15ص.شودجابجاسیاسیفعالیت



مقدمه

حوزهیگردازتمایزقابلآسانیبهپژوهشیحوزهیکعنوانبهگاههیچسیاسیشناسیجامعه•
19ص.استنبودهشناسیجامعهرشتةهای



مقدمه

سیِشناجامعهراقدرتتعریفمهمترینوپرنفوذترین•
تاسعبارتقدرتاو،بیانبه.استدادهارائهوبرماکس

شیدنبختحققبرایافرادازگروهییافردیکشانس»از
ربحتیجمعی،کنشیکدرخودشانخواستوارادهبه

مشارکتکنشایندرکهدیگریافرادمقاومترغم
20و19ص«دارند



مقدمه

گی،زندهایشیوهوهاارزششدنمتکثروپارگیچند•
مشاغلزوالوگرایی،مصرفوجمعیهایرسانهرشد

تهویکهاستمعنیبدینهمهوهمهباثبات،جوامعو
ابقسشدةانگاشتهمسلموناپذیرخدشهاجتماعیهای

20ص.اندشدهسیاسیاکنون



مقدمه

اینهکطوریبهاست،دادهرخسیاسیشناسیجامعهدر«پارادایمتغییر»یکحاضرحالدر•
طرفهبوشدهدورسیاسیمشارکتعدمیامشارکتطبقاتیِومحوردولتهایمدلازرشته،
رکتحدارد،حضوراجتماعیتجربیاتهمةدرکهایپدیدهمثابةبهسیاستازجدیدیدرک
21ص.استنموده



مقدمه

جدیدهایوهشیترسیمبرایتالشآنترمهمجنبةامابودبرجستهجنبشاینطبقاتیصبغة•
نظیرارهاییشعدرکهبود«نظام»باانطباقبهبخشیدنپایانچگونگیمورددربحثوزندگی

ودستمزدشنهادپیپذیرشباباالخره.یافتمیتجلی«کنیدطلبراممکنغیروباشیدواقعگرا»
ص.یافتپایانشورشکمونیست،قدرتمندنسبتاًحزبِتوسطکارگرانبرایبهترکاریشرایط

21



سنت مارکسیستی در جامعه شناسی سیاسی

23ص. اولین نگرش بر مبنای مدلِ ابزاری ، جنبة اجبارآمیز دولت را مورد تأکید قرار می دهد•



سنت مارکسیستی در جامعه شناسی سیاسی

مدلاشبعدیترتجربیهاینوشتهدرمارکساینکهدوم•
.دنامیداوریمدلراآنتوانمیکهدادارائهدولتازمتفاوتی
ارائهمدرندولتازبرداشتیبرومرلوئیهجدمکتابدرمارکس

منافعلمقابدردولتبراینسبیاستقاللیکآندرکهدهدمی
23ص.شودمیقائلبورژوازی



سنت مارکسیستی در جامعه شناسی سیاسی

نهایتاً قدرت بلکه تنها منافع طبقاتی که در سطح سیاسی و« قدرت دولت در هوا معلق نیست»اما •
23ص .  وداقتصادی متجلی می شوند تعیین کنندة چگونگی استفاده از قدرت دولت خواهند ب



سیسمنئومارک:سیاسیسنت مارکسیستی در جامعه شناسی 

گیفرهنسیاستپردازنظریهاولینراگرامشیتوانمیعمالً•
پدیدههبلکدولتسطحبهمنحصرنهراسیاستاوکهچرانامید،

یاجتماعنهادهایوهاجلوهروابط،همةدرکهکندمیتلقیای
یکتاتاسفرهنگیحساسیتیکبیشترسیاست.دهدمیرخ

25ص.نهادمندفعالیت



سیسمنئومارک:سیاسیسنت مارکسیستی در جامعه شناسی 

.بودشدهمحدود،اقتصادگراییبهتعهدنوعیبافرهنگیسیاستزمینهدرگرامشیاندیشة•
25ص.دهدمیشکلهاسوژهبهکهداندمیایبرنامهراایدئولوژیآلتوسرمانندگرامشی



سیسمنئومارک:سیاسیسنت مارکسیستی در جامعه شناسی 

کنندةتعییناداقتصنهایتدرکهگفتبایدفقطنه:اندکردهاشارهموفهوالکالئوکههمانگونه•
طبیعیطوربهحدیتاکهنمودتلقیبیرونیهژمونییکرااقتصادخودِبایدبلکهاستسیاست

25ص.استسیاسیغیروشودمیواقع



سیسمنئومارک:سیاسیسنت مارکسیستی در جامعه شناسی 

یربنایزازنسبیاستقاللیکدولتکهبودمعتقدآلتوسر•
دربیشتربایددولتمورددررااونظریةاما.دارداقتصادی

.داوریمدلِ درتادادقرار«گرایانهکارکرد»مدلچارچوب
26ص



سیسمنئومارک:سیاسیسنت مارکسیستی در جامعه شناسی 

کهنجاآازعالوه،به.دولتداریسرمایهدرواستمسلطمذهبفئودالیسمدردیگر،عبارتبه•
تعیینیکپسدارد،احتیاجدولتبهبقایششرایطبازتولیدبرایداریسرمایهتولیدشیوة

26ص.داردوجودسیاسیواقتصادیسطوحبینمتقابلکنندگی



سیسمنئومارک:سیاسیسنت مارکسیستی در جامعه شناسی 

استموجودوضعیتیکعللیافتنصدددرآلتوسر•
وریضرعللآنوجودبرایتوضیحاینآن،پیدرتا

هاتعلبهکههستندپیامدهااینواقع،در:شودفرض
27ص.بخشندمیضرورت



سیسمنئومارک:سیاسیسنت مارکسیستی در جامعه شناسی 

هایی که به از نظر او کارکرد ایدئولوژی عبارت است از تبدیل افراد به سوژه های که با وضعیت•
27ص . وسیلة این ساختارها ارائه شده، انطباق خواهند داشت



سنت وبری جامعه شناسی سیاسی

در.استوبرسیاسیشناسیجامعهمحوریموضوعدولت،سطحدرسیاسیعرصةاستقالل•
براللیهایسیاستاهمیتودولتاستقاللموضوعمورددردرستوبرهایاندیشهحقیقت

28ص.استمارکسیستیضدصراحتاًکهاستفکریسنتیکسرآغازدموکراتیک



سنت وبری جامعه شناسی سیاسی

دستاندراریادابزارکردنمتمرکزطریقازمدرنیتهعصردرراقدرتیشدولتکهبودمعتقدوبر•
رومتمحودولتدستاندر«اداریابزارمالکیت»انحصار.آوردمیدستبهمطلقهپادشاهیک

29ص.باشدمیمارکساندیشةدرآن،کنترلازدیگران



سنت وبری جامعه شناسی سیاسی

نظریه.اندهگرفتالهامدموکراتیکلیبرالسیاستمورددروبرعقایدازسیاسیشناسانجامعه•
30ص.اندنگریستهوبرنگرشزوایةازرادموکراسی،گرانخبهپردازان



گراپردازان نخبهنظریه :سیاسیسنت وبری جامعه شناسی 

چراکهازندپردمیمسئلهاینبررسیبهگرانخبهپردازاننظریه•
ند؛کحکومتاکثریتبربایدهموارهاقلیتیکچگونهو

تلقیرناپذیاجتنابجوامعهمةدرراآنآنهاکهوضعیتییعنی
31ص.کنندمی

دموکراسیهکنموداستداللمیشلز،نظریةتوسعةباشومپیتر،•
نخبهایاعضکهسیاسیاحزاببینرقابتمگرنیستچیزی

معاملهکاالباتجارکهسانهمانبه.کنندمیمعاملآراءباشان
32ص.کنندمی



گراپردازان نخبهنظریه :سیاسیسنت وبری جامعه شناسی 

33ص . هندالبته مارکسیست ها وحدت گروه نخبه را بر حسب منافع سرمایه داری توضیح می د•



گراپردازان نخبهنظریه : سیاسیسنت وبری جامعه شناسی 

هایگروهچگونهکهمسئلهاینبهگرانخبهپردازاننظریهمانندجدیدسیاسیشناسانجامعه•
33ص.هستندمندعالقهشوند،میمحرومسیاستفرایندازمشخصی

واداریوراییاجرهبرانبینشکافبهزیادجدیدسیاسیشناسیجامعهنخبگان،نظریهبرخالف•
33ص.نداردتوجهنهادهاوهاسازمانعادیِاعضایِ



گرایی کثرت :سیاسیسنت وبری جامعه شناسی 

میارکتمشسیاستدرفعاالنهشهروندانگرایی،کثرتنگرشدرنخبگان،نظریةبرخالف•
گوییکهشدهاسقیگراییکثرتباچنانپساساختارگراسیاسیشناسیجامعهحقیقتدر.کنند

35ص.تمایزندقابلغیرهماز
میحکومتایهسیاستبرنهادنتأثیربرایپایانبیزنیچانهدربردارندةدموکراتیکسیاست•

ص.درگیرندسیسیافراینددرکهمتفاوتیذینفعهایگروهمیانسازشمگرنیستچیزیوباشد
35

اگرچهکهداردپیوندقدرتازمحدودیتعریفبهسیاستازگرایانهکثرتمحدودتعریفاین•
کهشودمینآازمانعامااستسنتیسیاسیشناسیجامعهمکاتبدیگرتعریفازترگسترده
37ص.بدانیمسیاسیرااجتماعیهایهویتمنازعةوساخت



نظریه گفتمان، قدرت و سیاست

.استیدجدسیاسیشناسیجامعهبهنظریکمکمهمترینقدرتازفوکوتعریفشکبدون•
38ص



درتفوکو و تحلیالت ق: سیاستنظریه گفتمان، قدرت و 

امادنموامتناعمعاصرسیاستدرکبرایسیاسیواجتماعینهادهایازطرحیارائةازفوکو•
قرارستفادهاموردمنتظرهغیرهایشیوهومکانهادرقدرتکارکردتحلیلبرایتوانمیراآثارش

38ص.داد



رتفوکو و تحیالت قد: سیاستنظریه گفتمان، قدرت و 

ئهاراقدرتدرموردنظریهیککهراادعااینصریحاًفوکو•
ظرفدربایدراقدرتکهکردهاستداللونمودهرَدداده،

قالبدرراآنتواننمیونمودتحلیلتأثیراتشوکاربردها
کاربردشزاقبلکهسیستماتیکمرتبطِمفاهیمازرشتهیک

38ص.نمودمحصوراند،شدهتصور
ستأسیکهمعنیاینبهاست؛موّلدقدرت،فوکومدلدر•

یوهشبهذهنهاوبدنهاازخاصیانواعایجادبرایواستکننده
پنهانحاکمیتمثابةبهقدرتترقدیمیمدلدیدازکههایی

39ص.کندمیعملمانده،
آنواسطةبهقدرتفوکو،نظرازکهمفهومیترینعمومی•

39ص.استدانششودمیمولد



رتفوکو و تحیالت قد: نظریه گفتمان، قدرت و سیاست

.کدنمیتبدیلسوژهبههموابژهبههمراافرادقدرت،
40ص

آمیزیطنزصورتبهجنسیتتاریخاولجلددرفوکو
رایبشوندهروانکاویفردکهکندمیبحثمفصالً

تابعراخودعمالًدرمان،طریقازخودشکردنآزاد
ایژهسوهمانکهسازدمیبهنجارسازیاستراتژییک

طریقازراخودشبایداوکهکندمیتولیدرا
41ص.کندآزادآنازروانکاوی



رتفوکو و تحیالت قد: نظریه گفتمان، قدرت و سیاست

روانکاویدفرکهکندمیبحثمفصالً طنزآمیزیصورتبهجنسیتتاریخاولجلددرفوکو•
میازیبهنجارساستراتژییکتابعراخودعمالًدرمان،طریقازخودشکردنآزادبرایشونده
.کندآزادآنازروانکاویطریقازراخودشبایداوکهکندمیتولیدراایسوژههمانکهسازد

41ص
گشتهیئشاجتماعیِ هایساختنمودنطبیعیغیردرزیادیتأثیرقدرتشکبدونجنبهایناز•

41ص.استداشته
میدرتقراآناصالًچراشوند،میایجادقدرتوسیلةبهانسانهایتواناییهمةاگربنابراین،•

42صنامیم؟
هایشجنبجویانهستیزهمبارزاتبامستقیمطوربهقدرتمورددرراهایشتحلیلفوکو•

درمبارزاتاینهایجنبهمهمترینازیکیکهنمایدمیاستداللودهدمیارتباطاجتماعی
43ص.آنهاستتوسطانقیادوسوژگیشدنکشیدهچالشبهمعاصرجامعة



رتفوکو و تحیالت قد: نظریه گفتمان، قدرت و سیاست

میعریفتآزادهایسوژهاَعمالبرتأثیرگذاریبرایتالشو«رفتارهدایتِ»را«حکومت»فوکو•
واژگونیقابلطروابوسلطهمراتبیسلسلهوباثباتروابطبینحکومتکهاستمعتقداو.کند

44ص.داردقرارقدرت
مثابةبهدرتق«گفتمانی–حقوقی»مدلبرفوکوپیشیننقدبودگیحکومتایدةبنابراین،•

45ص.دادتوسعهراحاکمیت



گینظریه گفتمان و سیاست فرهن: نظریه گفتمان، قدرت و سیاست

میتردهگسگفتماندرقدرتکند؛نمیعملسمبلهاوزبانطریقازتنهاقدرتفوکونظراز•
46ص.شودمیاِعمالنیزنامدمیغیرزبانیراآنهاویکهنهادینیکردارهایطریقازاماشود،

وحدتکیکهطوریبهگرفتهجا،کردارهادرهموارهکهکنندمیاستداللزبانینفعبهآنها•
47ص.داردوجودمادیهایابژهواَعمالزبان،بینناپذیرتجزیه



فرهنگینظریه گفتمان و سیاست: نظریه گفتمان، قدرت و سیاست

داشتهقرارسورسوفردیناندساختارگرا،شناسزبانتأثیرتحتموفهوالکالئوگفتماننظریة•
نهکنندمییتلقهانشانهمتفاوتبازییکدرشدهتولیدامریعنوانبهزباندررامعناآنها.است
47ص.استشدهایجادجهاندرموضوعاتنمایشراهازکهامری

بهاند؛دهبوثابتنسبتاًقبلیسیاسیطرحهایدرکهمعناهایینزاعازاستعبارتسیاست•
وتبارشاناعپذیرشبرایدیگرانترغیببرایتالشجدید؛معانیزنداندرمجددشانکارگیری

روزمرهزندگی«زباندستور»ازبخشیبهآندراینهاکهقطعینسبتاًمعانیدرآنهاکردنتثبیت
48ص.شوندمیتبدیل



عرصه سیاست فرهنگی و جامعه شناسی جدید

دل شان را در به جای فرهنگ استفاده می کنند، اما م« گفتمان»اگر چه الکالئو و موفه از اصطالح •
49ص . ودمورد سیاست می توان به بهترین وجهی به عنوان یک مدل سیاست فرهنگی  درک نم

بود،مودهناشغالراجامعهازخاصیحوزةعالی،هنرمثابةبهفرهنگمدرنیتهعصردرکهحالیدر•
شاهدمااقتصادیسطحدر.استیافتهراهنیزجامعههایعرصهدیگربهپسامدرنیتهعصردر

آگهیندمانهاییپدیدهشکلدرنیزاقتصادخودحالهمیندروایمبودهفرهنگشدنِکاالیی
گونهبهدگیزنشیوةبامتناسبومطمئنبازاریابیوخدماتصنعتفراغت،اوقاتتبلیغات،وها

50ص.استشدهوابستهفرهنگبهفزایندهای
تجلی . ته استبه هر حال این واقعیت برجاست که سیاست فرهنگی اکنون اهمیت بی سابقه ای یاف•

یاد در جامعه شناسی« چرخش پسامدرن»این اهمیت در پدیده ای است که از آن مکرراً به عنوان 
50ص . می شود



نچرخش پسامدر: جدیدعرصه سیاست فرهنگی و جامعه شناسی 

گردیدهضفرآنچهمطالعهجایبهبازنمودهامطالعةبهعالقهیعنی:شناسیمعرفتباضدیت-1•
اینکهبهعالقه؛ارزشوحقیقتقطعیبنیادهایبهنسبتبدبینیدارند؛آنبرداللتبازنمودهاکه

51ص.نهیاهستند«صادق»آیااینکهنهوشوندمیساختهچگونهدعاوی
شدهسامدرنپفزایندهایگونهبهشناسیجامعهکند،میاستداللبومانزیگموندکهگونههمان•

بهبیشتربازو،شناسیمعرفتبهتاداردتوجه«شناسیهستی»بهبیشتررشتهاینکهچرااست
عللدرکبرایزندگیظواهربهجستنتمسکبهتااستمندعالقهزندگیبردانشتأثیراَشکالِ
52صاعتقادواقعی



نچرخش پسامدر: عرصه سیاست فرهنگی و جامعه شناسی جدید

راموضوعاینقبالًما:ساختارهاوهاهویتساختنبرایمنبعیعنوانبهمعنانهایتیبیبهتوجه-2•
دیدیمکهنهگوهمان)کردیمبیاناند،بودهدریداتأثیرتحتکهموفه،والکالئوهایاندیشهدر

ص.(پرداختمییانضباطنهادهایدرگفتمانکارکردبهبیشتروداشتتوجهمعنابهکمترفوکو
53

درکهیفرایندهایطیاجتماعیساختارهایاینکهبهعقیدهیعنی:جامعهاززداییمرکزیت-3•
54ص.دگردننمیتعیینعِلّیایگونهبهوشوندمیساختهگیرد،میصورتفضاومکان

بهآنیالسظاهرپسِازپدیدهیکذاتساختنآشکارطریقازحقیقتگویدمیکهمدرنیعقل•
کنندمیتلقی«ذیرناپپایانفرایند»یکرازندگینیچهتأثیرتحتپساساختارگراها.آیدمیدست

55ص.«بودن»نهواست«شدن»حالدرهموارهکه
هوشمندانةادهاستفواسطةبهکهدانستعاملیبایدرااجتماعیبازتولیدکهمیکنداستداللاو•

55ص.کندمیتثبیترافضاوزمانپیوندهای،(«ساختارها»)منابعوقواعدازکارگزاران



نچرخش پسامدر: عرصه سیاست فرهنگی و جامعه شناسی جدید

پدیدهرهاساختاوهاهویت«پسامدرنچرخش»ازمتأثرسیاسیشناسیجامعهدر:ستیزیجوهر-4•
خاصیاریخیتشرایطبهوابستهوشدهساختهخاصیاجتماعیزمینةدرکهشوندمیتلقیهایی

56ص.هستند
این.ستاتردیدمعرضدرحاکموارادهصاحبفردِاینخودپساساختارگرایاننظرازبرعکس،•

بنابراینوتاسفرهنگیوتاریخیخاصگفتمانیساختیکچراکهندارد،ذاتیصفتهیچفرد
57ص.باشدمینیزفرهنگیسیاستبرایایعرصه



نچرخش پسامدر: عرصه سیاست فرهنگی و جامعه شناسی جدید

بهشایدحتی)شودمینگریستهاجتماعیزندگیبهآنهاباکهاندازهاییچشمتکثر-5•
بینکهنداردوجودعامیوجهانیحقیقتوارزشهیچمنظرایناز:(معتبرایگونه
57ص.باشدشدهپذیرفتهومشترکجامعهاعضایهمه

ص.بخشدیممشروعیتگوداستاناقتدارواعتباربهگریروایتخودِترتیباینبه•
58

شایداربودریهایاندیشه.دانندمینوعاینازرابودریارولیوتارپسامدرنیسمآنها•
دانشعرصهدرهمکهرسدمینظربهکهچرااست،پسامدرنیستیچنیننمونهبهترین

59ص.داردگرایینسبیبهاعتقادارزشعرصهدرهمو
شیدناندیبرایهمموضوعیندارد،وجودواقعیتیهیچدیگرکهآنجاازحقیقت،در•

60ص.نداردوجود
«ریتغیقبالدرپسامدرنمسئولیت»رازداساختنیرویاین(1991:20)وایتاستفان•

61ص.نامدمی



مالً باعث ایجاد اگر آنچنان که پساساختارگرایان ادعا می کنند، اصولِ به اصطالح فراگیر عدالت ع•
امعة بهتر غیریت، محرومیت و تبعیت می شوند، آیا باید هرگونه تالشی را در جهت ایجاد یک ج

62اقدامی ضد خالقیت نامید و کنار گذاشت؟ ص 



جامعه شناسی سیاسی جدید

ونهادهاةوسیلبهاشداخلیهایسیاستومقرراتوقوانینتعیینبرایدولتسیاسیاقتدار•
میمحدودراشهروندانشبردولتصالحیتحوزةفعالایگونهبهکهالمللیبینسیاسیقوانین
63ص.استیافتهکاهشکنند،

درگیرندنآدرآنهاکهسیاستیاجتماعی،هایجنبشپردازاننظریهازبعضیدعاویبرعکسِاما•
64ص.شودقلمدادمدنیجامعةبهمنحصرنباید



:فصل دوم



ملت حاکم-جهانی شدن و زوال دولت: سیاست در یک جهان کوچک

جهانی شدن دربردارندة جریان کاالها، سرمایه، انسان ها، اطالعات، عقاید، اندیشه ها و خطرات•
ت را مل–بین مرزهای ملی است که با ظهور شبکه های اجتماعی و نهادهای سیاسی که دولت 

71ص . محدود می کنند، توأم شده است
ته به آیا جهانی شدن صرفاً مرحلة دیگری از توسعة سرمایه داری است؟ آیا تکاملی در مدرنی•

اخت؟ رهنمون خواهد س« پسامدرنیته»حساب می آید؟ و آیا ما را به عصر تاریخی جدیدی به نام 
72ص 



جنبه های مختلف جهانی شدن

شرکتکهریکشوبهشرکتتولیدآن،اساسبرکههستنداقتصادشدنجهانیسردمدارهاشرکتاین•
مبنایبرلفمختکشورهایدرتولیدیمختلفنمایندگیهایبلکهشودنمیمحدودشده،تأسیسآندر

73ص.پردازندمیتولیدامربهشرکت،خودوسیلةبهمستقیمخارجیگذاریسرمایه
ازپسینزیکدولتوشدهاقتصادیسیاستبرملت–دولتکنترلکاهشباعثاقتصادشدنجهانی•

73ص.استکشاندهزوالبهراجنگ
پسجایبهیمصرفکاالهایخریدبهکارگرانساختنقادروبیکاریکاهشبرایکینزیدولتهمچنین•

74ص.کردمیگذاریسرمایهرفاهیوعمومیکارهایدرراهاسرمایهشان،مبهمآیندهبرایانداز
داقلحبهراملت–دولتنقشمایلندشدنجهانیپردازاننظریهکهاستتامپسونوهرستباحق•

بهبلکه،استزائدپدیدةیکملت–دولتکهمعتقدندپردازاننظریهازکمیتعدادتنهااما.برسانند
75صته،رفسئوالزیرکنونیاقتصادمدیریتدردولتنقشکهاستاینآنهااستداللزیاداحتمال



جنبه های مختلف جهانی شدن

نظمیکظهوراند،نمودهاستداللتامپسونوهرستکهگونههمانکه،استمهمنکتهاینذکر•
76ص.استندادههاملیتیچندبهایالعادهفوققدرتجدیداقتصادی(نظمیبییا)
ومعیجارتباطهایرسانهواسطةبهامروزهکهاستایناساساً فرهنگیشدنجهانیاستدالل•

واقتصادینهادهایکارکنانِ«سومِهایفرهنگ»ظهوروتوریسموهاانسانمهاجرتجریان
77ص.تاسآمدهوجودبهجهانسراسردرایفزایندهفرهنگیپیوستگیهمبهجهانی،سیاسی

پل هرست



جنبه های مختلف جهانی شدن

راورسانسکنند،میمرزهاواردراجدیدعقایدایماهوارهارتباطیسیستمهایفرهنگینظراز•
ملیانسجامحفظبهکمکدارعهدهبیهودهکهراملیخبرپراکنیسیستمهایوسازندمیمشکل

78ص.نمایندمیتهدیدباشند،می
78ص.استالمللبینحقوقدولت،حاکمیترویپیشچالشترینمستقیم•
ومتحکبدوناموراداره»ازعبارتستکندمیتوصیفراآنروزناکهآنچنانجهانیاموراداره•

برخورداررسمیاقتدارازهرچندکهفعالیتازایحوزهدرکنندهتنظیمهایمکانیسمطریقاز،
80و79ص«کنندمیعملیمؤثرایگونهبهلیکننیستند

80ص.داردپیوندمعاصرجامعهشدنایدورهمسئلةباتنگاتنگیطوربهشدنجهانی•



جهانی شدن به مثابه نتیجه سرمایه داری

بهقمتعلشدنجهانیبهشناختیجامعهرویکردترینسنتی•
81ص.استهامارکسیست

آندمستعکهمنظمیهایاُفتبامبارزهمنظوربهداریسرمایه•
82ص.دارداشجغرافیاییمرزهایگسترشبهنیازاست،

براشیانحصارتأکیدخاطربهوالرشتاینجهانیهاینظامنظریة•
فتهگرقرارانتقادموردشدیداًشدنجهانیاقتصادیهایجنبه
82ص.است



(1989)یتهپسامدرنوضعیتکتابدراو.استهارویدیویدفوقپردازاننظریهمهمترینازیکی•
ازجدیدیکلشکهکندمیاستداللوزندمیپیوندپسامدرنیسموپسامدرنیتهبهراشدنجهانی
السیککمارکسیسممنظرازتوانمیرا«پذیرانعطافپسامدرنیتة»عنوانِتحتداریسرمایه
83ص.نموددرک

ضدبرراهارویعقایدتوانمینمود،اشاره(1995)کومارکریشانکهگونههمانحقیقتدر•
برفریبندهلعابییاشکلتغییریکصرفاًراپسامدرنیسماینکهجایبه.نمودتفسیرخودشنتایج
کند،میلعممعاصراجتماعیحیاتبرندةپیشنیرویصورتبهکهبنگریمداریسرمایهروی

اینتازگیراینبناباستداریسرمایهازجدیدیصورتپسامدرنیتهاگرکهگرفتنتیجهتوانمی
85ص.کندمیاقتضاءراهمیشگیستدودادبهبازگشتصِرفازبیشچیزیوضعیت



برکنندمیأکیدتپذیرانعطافشدنتخصصیوپسافوردیسمبرکهکسانیازبیشیوریولش•
86ص.ورزندمیتأکیدمعاصرداریسرمایهدربرجستهمنشیعنوانبه«مصرف»مقولة

محورحولهیافتسازمانداریسرمایهکهدرحالیاست،جهانیذاتاًپسامدرنیتهیوریولشنظراز•
87ص.بودمتمرکزملت–دولت

اینقیقاًدبدانیمبایدراآنچهمعاصرداریسرمایهدرکبرایکهکنندمیاستداللیوریولش•
فرایندهایحدچهتادیگرعبارتبهیانموده،نفوذاقتصادخوددرفرهنگاندازهچهتا»کهاست

«اندانداختههسایتولیدبرهمومصرفبرهممهم،ذوقیوزیباشناختیعاملیکنظیرسمبلیک
88ص



جهانی شدن به مثابه مدرنیزاسیون

.استیافتهریبیشتخیلیتوسعهبازاندیشی،شناسیِجامعهدرفرهنگیسیاستازبرداشتاین•
بهسنتیشناسیجامعهچارچوبدرشروعنقطهازکهایشیوهعنوانبهبازاندیشیشناسیجامعه
89ص.استمارکسیسماصلیآلترناتیوپردازدمیشدنجهانیمورددرپردازینظریه



جهانی شدن به مثابه مدرنیزاسیون

کهاستیچیزبردارندةدرکهکندمیتلقیمدرنیتهپویشنتیجةراشدنجهانی(1990)گیدنز•
بازاندیشانهاستفادةوفضایی–زمانیگذاریفاصلهطریقازاجتماعیروابطبرداریتکهراآن
89ص.نامدمیدانشاز
کهشدهالرادیکمدرنیتهیکهرچندهستیم؛مدرنیتهعصردرهنوزماگیدنزعقیدهبهبناپس،•

91و90ص.ددهنمینسبتپسامدرنیتهبهدیگرانکهاستهاییویژگیازبسیاریدربردارندة



جهانی شدن به مثابه مدرنیزاسیون

رافرهنگیسیاستتفاسیرترینمفصلازیکیمدرنچارچوبیکبهتعهدشرغمعلیگیدنز•
لیبرالیسمم،مارکسیسشاملمدرنیته«بخشرهاییسیاست»او.نمودمطرحشدنجهانیبارابطهدر
همآندرهککندمیمقایسهمتأخرمدرنیتهمعاصرعصر«زندگیسیاست»باراکاریمحافظهو

91ص.«خود»دگرگونیازعبارتندابزارهاهموسیاسیغایت
ازدارد،گیدنزةنظریباشروعنقاطدرکهتفاوتیرغمعلیبک،اولریشفرهنگیسیاستنظریة•

92ص.استشبیهآنبهخیلیجهاتبسیاری



جهانی شدن به مثابه مدرنیزاسیون

نهوکنیممییزندگبازاندیشانهمدرنیتةعصردرماکهبودمتعهدنگرشاینبهگیدنزمانندبِک•
93ص.پسامدرنیتهعصر

بازتوزیعقبیلازعناصریمثالبرایکه«یوتوپیائیگراییواقع»یکازطرفداریبانیزگیدنز•
–گیردمیبردررادموکراتیکمشارکتافزایشوتکنولوژیکردنانسانیزدایی،نظامیثروت،

کهاستدمعتق–کندمیتلقیکنونیاجتماعیتغییراتالوقوعمحتملنتایجراآنهاهمةاوو
95و94ص.داردوجودمدرنیتهکاملدگرگونیامکان



جهانی شدن به مثابه پسا مدرنیزاسیون: فرهنگ جهانی

یارگراپساساختاراهایشاناندیشهآشکاراشدنجهانیپردازاننظریهازاندکیتعدادچندهر•
رشتةدروردهخوپیوندپسامدرنیتهباشدنجهانیدیدیمکهگونههمانلیکننامند،میپسامدرن

95ص.استگردیدهتئوریزه«پسامدرنچرخش»چارچوبدرشناسیجامعه



جهانی شدن به مثابه پسا مدرنیزاسیون: فرهنگ جهانی

چراوچونبدونزمانیکههاییارزش.استشدهنسبیشدنجهانیوسیلةبهغربیفرهنگ•
لحادراکنونشدندمیشمردهمعبریمکانهاوزمانهاهمةدرفردیهربرایوعاموجهانشمول

96ص.هستندنشینیعقب
بیانشمشهورجملةدرنوزدهمقرندرآرنولدماتیورافرهنگازلیبرالگرایانساننگرشاین•

97ص«استشدهشناختهوگردیدهتصورکهاستفرهنگیبهترینآن»:نمود



جهانی شدن به مثابه پسا مدرنیزاسیون: فرهنگ جهانی

ق متکی هرچند همان گونه که آندرسون مؤکداً اشاره می کند، ناسیونالیسم حداقل همانقدر به عش•
؛ (اطر آن بکشندمردم مایلند که برای وطنشان بمیرند اما نه آنقدر که مایلند به خ)است که به تنفر 

98در مواقع بحران خیلی تسهیل می شود؛ ص « تخیل جماعت ها»لیکن 
یژگی ملی اش بنابراین، ما از نکته آخر پی بردیم که فرهنگ ملی علی رغم اینکه آشکارا از نظر و•

99ص .ویژه نگر  می باشد عنداللزوم در ادعاهای جهانشمول انسان گرایی لیبرال شریک است



جهانی شدن به مثابه پسا مدرنیزاسیون: فرهنگ جهانی

ازاینارزیبنمونةداشت،جدیدجهانتوسعةدرمالیمنافعکهکسییعنیالک،جانلیبرالیسم•
فرهنگیهایاعتبارنامکهکسانیشاملعمالًلیبرالیسمجهانشمولظاهربهاصولِکهاستعقیده

100ص.شودنمیدهند،نمیارائهراالزم
بهانایمفقدانآنویژگیکهکنیممیزندگیتاریخیبرهةیکدرماکهاستمعتقداو•

101ص.استبهترجامعةیکسویبهعقلپیشرفتمدرنِفراروایت



جهانی شدن به مثابه پسا مدرنیزاسیون: فرهنگ جهانی

بهلاصدروبودهخاصتجربهیکشدننسبیتجربهخودِکهاستمهمنکتهاینذکراما•
ازومتفکران،نموده،استدالل(1987)بومانزیگموندکهگونههمان.داردتعلقغربیمتفکران

102ص.ندارندقرارجامعهبرایقانونگذاریموضعدردیگرشناسان،جامعهجمله
اصلِبهودکننمیفرض«عینی»تفسیریککنندهتولیدراخودشناسانجامعهکهوقتیتا•

میپایبندخودیکجانبةدیدگاههایازحفاظتوتصدیقجایبه«طرفبیمنظرازنگریستن»
103ص.گیرندمیقرارمشغولند،آنبهکه«غیریت»تولیدازغفلتخطرِدردوبارهمانند،



ان پراکندهفرهنگ مهاجر: مدرنیزاسیونجهانی شدن به مثابه پسا : فرهنگ جهانی

میمکک«غیریتقبالدرمسئولیت»بالقوهامکانبهپراکندهمهاجرانفرهنگمورددرمطالعه•
104ص.کند

لطمختهایهویتایجادوفراملیهایفرهنگمحوربرپراکنده،مهاجرانبهمربوطمطالعات•
105ص.استگردیدهمتمرکزشدن،جهانیهایجنبهازیکیعنوانبهجدید،

قومیهالیتاقفرهنگیسیاستدرتغییریمتحدهایاالتوبریتانیادرحداقل(1990)هالعقیدهبه•
کهدندشچیزیدرگیرپوستسیاهمتفکرانوبازیگرانسو،اینبه1960دهةاز.استدادهرخ
105ص.نامدمی«بازنمودگریبرمبتنیروابطسیاست»راآنهال



ندهفرهنگ مهاجران پراک: جهانی شدن به مثابه پسا مدرنیزاسیون: فرهنگ جهانی

ازملهمراآنحقیقتدرکهجدید،فرهنگیسیاستاینکردنتئوریزهبرایهال•
106ص.کندمیاستفادهپساساختارگراییازبرگرفتههایایدهازداند،میپساساختارگرایی

وندکمیانکاررانژادهامورددربیولوژیکمراتبسلسلهیکوجود«جدیدپرستینژاد»•
گروهبینمطلقیفرهنگیهایتفاوتکهاستمعتقدلیکنهستند؛برابرهمهکهنمایدمیاستدالل

107ص.سازدمیناسازگارراآنهاکهداردوجودقومیهای



ندهفرهنگ مهاجران پراک: جهانی شدن به مثابه پسا مدرنیزاسیون: فرهنگ جهانی

گیلروی. تهمچنین موسیقی برای گیلروی مهمترین مثال است، چرا که دربردارندة ایفا و اجرا  اس•
نی بر تقابل فرهنگی از فرهنگ آتالنتیک سیاه را مستقیماً سیاسی تلقی می کند چرا که یک نقد مبت

108ص . مدرنیته را تجسم می بشخد
نیزوسیاسیوضوحبهسیاهآتالنتیکپراکندهمهاجرانفرهنگگیلروی،عقیدهبهبنابراین،•

108ص.استاخالقیوزیباشناسانه



جهانی شدن به مثابه پسا مدرنیزاسیون: فرهنگ جهانی

بهقادرنوناککهحدیبهاست،شدهراندهحاشیهبهفرهنگیفرایندهایوسیلةبهملت–دولت•
110ص.باشدنمیکنند،میعبورمرزهایشازکهافکاریوهااندیشهکنترل

«دنشمحلیجهانی»اصطالحباکهداردوجودزیادیمواردجهانیفرهنگبهمربوطمطالعاتدر•
وجودبازاریابیوتوزیعتولید،پسافوردیتکنیکهایازفراوانیهاینمونهاینکهاول.دارندانطباق
میرضهعجهانیبازارهایسراسربهکههاچندملیتیتولیدیکاالهایآنهاوسیلةبهکهدارند
ص.اندخوردهگرهمنطقههرخاصِکنندهمصرفهایگروههایسلیقهوهاانتخاببهشوند
111



جهانی شدن به مثابه پسا مدرنیزاسیون: فرهنگ جهانی

براساس آن دوم اینکه فرهنگ جهانی به عنوان فرهنگی ناهمگون درک شده، چرا که وضعیتی که•
نجام می مصرف کنندگانِ رسانه ها تفاسیر خاص فرهنگی خودشان را از اندیشه ها و محصوالت ا

112ص . دهند اکنون بخوبی در مطالعات جهانی شدن جا باز نموده است
113ص. تولید و جلب توجه توریست یکی از عناصر اصلی بازسازی هویت قومی اینو است•



یعرصه سیاست فرهنگی و گسست هایی در چشم اندازهای جهان

مشهورشالعادهفوقمقالةدربخوبیآپادورایآرجانراجهانیفرهنگناهمگونماهیت•
114ص.استنمودهبررسی(1990)«جهانیفرهنگیاقتصاددرتفاوتوگسست»

.ورزدمیدتأکیآنناهمگونیبردهدمیارائهجهانیفرهنگیاقتصادازآپادورایکهمفهومیدر•
«استآفرینتگسسوپوشانندههممختلط،پیچیده،نظمیک»جهانیفرهنگیاقتصاداوعقیدةبه

114ص



یعرصه سیاست فرهنگی و گسست هایی در چشم اندازهای جهان

چشم انداز انسان های جهان متغیری است که ما در آن »منظور آپادورای از چشم انداز قومی •
اره که همو... نظیر توریست ها، مهاجران، پناهندگان، تبعیدی ها و ( 297: 1990)« زندگی می کنیم

115ص . در مسافتهای بیشتری سفر می کنند 
ن انتشارشان بنابراین، هر چند چشم اندازهای ایدئولوژیک در اروپا و آمریکا ریشه گرفته اند لیک•

. ستدر سراسر جهان باعث بومی شدنشان به شیوه های گوناگون در محل های گوناگون شده ا
116ص 

قاله اش هر چند او تنها در پانویس م)آپادورای آشکارا خود را یک مارکسیست معرفی می کند •
ص . یِ آپادورای بسیار شبیه گفتمانها هستند«چشم اندازها»اما ( 308: 1990: چنین ادعایی نموده

117



چشم اندازهای جهانی و سیاست فرهنگی

رآورد و دوران اخیر این مسئله که تا حد چه فرایندهای جهان را می توان تحت کنترل و نظم ددر •
مشاجره چگونه این کار می تواند صورت گیرد در ارتباط با چند موضوع  به شدت محل بحث و

119ص . بوده است
ای از نظر سیاست فرهنگی، چشم اندازهای قومی بیش از همه چشم اندازه: چشم اندازهای قومی•

119ص . جهانیِ مد نظر آپادورای به چالش کشیده شده اند
ع با توجه به در دموکراسی های لیبرال غربی سیاست فرهنگیِ چشم اندازهای قومی به توزیع مناب•

120ص . حقوق شهروندی  نظر داشته است
120ص . یردقرار گ« حقوق بشر»چشم انداز قومی ممکن است تحت تأثیر چشم انداز ایدئولوژیک •



چشم انداز های جهانی و سیاست فرهنگی

تسخیربهرایطبیعجهانهایویژگیازبعضیتکنولوژیشک،بدن:تکنولوژیکاندازهایچشم•
یافتهوسعهتعلمی،پیشرفتعقالنیِولیکنناپذیر،اجتنابخطوطامتداددرچندهردرآورده،ما

121ص.است
وندربهتواندمیاطالعاتیتکنولوژیاینکهبرمبنیداردوجودنیزمخالفینادعاهایاما•

121ص.رساندیاریبیشترشدنِدموکراتیک
حاظ قدرت از طرف دیگر، سئواالتی باید پیرامون محدودیت های این چشم انداز تکنولوژیک از ل•

121ص . بخشی مطرح شود 



چشم انداز های جهانی و سیاست فرهنگی

ی مهمترین نکته در مورد چشم اندازهای مالی این است که بازار آزاد جهان: چشم اندازهای مالی•
رمایه داری توسعه کنونی در عرصة سرمایه نه صرفاً زائیده توسعه تکنولوژیک است و نه صرفاً به س
ص . رال استگرا ارتباط دارد، بلکه این بازار آزاد جهانی سرمایه نتیجة یک طرح سیاسی نئولیب

122
ا پرسش پرسش اصلی در ارتباط با چشم اندازهای رسانه ای مشابه است ب: چشم اندازهای رسانه ای•

ریقی تا چه حد امکان دارد این چشم اندازها را به ط: اصلی مربوط به چشم اندازهای تکنولوژیک
123ایجاد کنیم که به جای بی قدرت کردن، قدرت بخش باشند؟ ص 



چشم اندازهای جهانی و سیاست فرهنگی

ژیکیایدئولواندازچشمشود،میمتذکرآپادورایکهگونههمان:ایدئولوژیکاندازهایچشم•
125ص.است«دموکراسی»شکبدوناستبرخوردارافقوسیعترینازکه

میحمطرراجهانیدموکراسیمسئلهچیزهرازقبلدموکراتیکایدئولوژیکاندازهایچشم•
اکنونکهلیحادرنیستند،برخورداراستقاللازگذشتهاندازةبهدیگرملت–دولتاگر.سازند

دولتسطحرددموکراسیاست،شدهتقسیمالمللیبینسیاسینهادهایوهادولتبینحاکمیت
125ص.رسدمینظربهنابسندهفزایندهایگونهبهملت–



فصل سوم



نگیجنبش های اجتماعی و عرصه سیاست فره: سیاسی شدن جامعه

بعادابررسیبرایداشتندهمفکریاجتماعیهایجنبشباکهکسانی،1970دهةدرویژهبه•
129ص.پرداختندهاجنبشطبقاتیغیرابعاددرکنکاشبهمحرومیتونابرابری

تلقیرایانهجبرگشدیداًنظریةیکعنوانبهاکنونوشدهدچارسرنوشتیچنینبهمارکسیسم•
نشانخُردتیشناخجامعهسطحدررادیکالتغییرهایامکانبهنسبتراالزمحساسیتکهمیشود

129ص.دهدنمی
به«دیدجاجتماعیهایجنبش»عنواننحتاجتماعیهایجنبشچگونهکهببینیمبایداولاما•

بهکهاستایننشانگر«جدید»کلمة.اندشدهتبدیلشناسیجامعهدرپژوهشیمهمحوزةیک
130ص.نمودندظهورسیاسیعرصةدر1960دهةپایاندراجتماعیهاجنبشرسدمینظر



چه چیزی جدید است؟: جنبش های اجتماعی

هایمحلدرفعاالنهکهشودمیادارهاعضاییمشارکتمبنایبربیشتر«زمیندوستان»سازمان•
133ص.هستندفعالیتمشغولخودشان

ییرتغهدففعاالنهاجتماعیهایجنبشاززیادیتعدادکهاستمهمنکتهاینذکرمسلما•
دروضوحبهرامسالهاینتوانیممیماوکنندمیدنبالمدنیجامعهدرراهاهویتوکردارها

گراییرفمصپیرامونمحیطیزیستجنبشوسیلةبهمطروحهمسایلدر:کنیممشاهدهزیرموارد
بااطارتبدرولباسوموسیقیمحورحولاغلبکهاخالقیهویتسربرمبارزهدرو؛اخالقی
134و133ص.اندیافتهسازمانتاریخیهایفراروایتساخت



چه چیزی جدید است؟: جنبش های اجتماعی

نسبیرفاهکهنمایدمیاستداللواستاولنگرشطرفدارانترینبرجستهازاوفهکالوس•
بشجنظهوربرایراشرایطخدماتی،رشدبخشوآموزشباالیسطوحدموکراسی،سوسیال

134ص.اندکردهفراهمجدیداجتماعیهای
هایجنبشدریعالتحصیالتدارایافرادکهچراآیدمیبیرونسربلندتجربینظرازاوفهتحلیل•

درکردهصیلتحافرادزیرانیست،قطعیکامالًتحلیلیچندهردارند؛چشمگیریحضوراجتماعی
135ص.دارندباالییحضورنیزسنتیسیاسیهایسازمان



چه چیزی جدید است؟: جنبش های اجتماعی

تصاد مصرفی و او معتقد است که شیء گشتگی،  که نتیجة رشد اق. نظریات یورگن هابرماس است•
ی نامیده می دولت رفاه بروکراتیک پس از جنگ است، به درون آنچه در گذشته زندگی خصوص
136ص . ندشد گسترش یافته و چنین وضعیتی به ظهور جنبش های اجتماعی جدید کمک می ک

جدیداجتماعیهایجنبشهایویژگیازبسیارینموده،اشاره(1990)اسکاتکهگونههمان•
میققتحآمده،هابرماستحلیلدرکهراجهانزیستازدفاعازترمترقیبسیارهاییجنبه

137ص.بخشند



چه چیزی جدید است؟: جنبش های اجتماعی

واوفهایهاستداللنظیراجتماعیهایجنبشمورددراقتصادی–اجتماعیتوضیحاتمقابلدر•
.هستندمبتنینسلیعواملِبرکهدارندوجودنیزفرهنگی–اجتماعیتفاسیررشتهیکهابرماس

138ص
عالیتفآشکارافزایشمورددرپاسخهاییاینگلهارتتوضیحاتکهرسدمینظربهچندهر•

دهندوضیحتتوانندنمیوهستندنگربخشیاماکنند،میارائهاخیرهایسالدراجتماعیجنبش
139ص.اندیافتهاهمیتتاریخازخاصیهایبرههدرخاصیاجتماعیهایجنبشچراکه

هایشجنبجدیدزمینةدرکبرایراهیعنوانبهراگراییصنعتپساایدهباراولینتورن•
140ص.نمودمطرحاجتماعی



چه چیزی جدید است؟: جنبش های اجتماعی

از.دانستطمرتبشناسیجامعهدر«پسامدرنچرخش»باتوانمیمسلماًراکالهونگیریهاینتیجه•
ازفت،پذیربشرآزادیجهتدرراعقالنیپیشرفتمدرن«فراروایت»شناسی،جامعهکهآنجا
تغییرویایپنیرویراجنبشاینونمودغفلتکارگریجنبشازغیربهاجتماعیهایجنبشهمه

142ص.کردتلقیآیندهسوسیالیستیجامعهدرآزادیوبرابریجهتدر
هبلکشناختی،جامعهنظریةبرایتنهانه1960دهةدراجتماعیهایجنبشفوراندیدگاه،ایناز•

143ص.آمدمیحساببهجدیدپدیدةیکنیزسیاستباارتباطدرآشکارنسبتاًایگونهبه



نظریة بسیج منابع و فراسوی آن

وتصمیماتیجهنتاجتماعیهایپدیدهکهاستمتکیلیبرالنگرشاینبرمنابعبسیجنظریة•
اساسبرکهشدحمطر«عقالنیانتخاب»نظریهفرضیاتمبنایبرنظریهاین.هستندفردیکنشهای

144ص.استعقالنیاجتماعی،هایجنبشدرفردمشارکتآن
ایگونههبافرادچراکهاستاینداردتوضیحبهنیازآنچهمنابعبسیجپردازاننظریهنظراز•

145صکنند؛میشرکتجمعیکنشدرخودشانمنافععقالنیمالحظهواسطةبهوهدفمند
اهدافشانتعقیببرایرامنابعهاگروهآنهاوسیلةبهکهاستفرایندهاییبسیج،ازاومنظور•

147ص.کنندمیمدیریت



نظریه بسیج منابع و فراسوی آن

بیشتریوسعهتکارتیمکجانوزالدمایرنامهایبهشناسجامعهدووسیلةبهمنابعبسیجنظریة•
راسیاریبعقایدونمودندطرحشکلاینبهرااصطالحاینکهبودندکسانیاولینآنها.یافت

قرارآنهامبنایبرگرفتانجامنظریهاینتأثیرتحتکهتجربیتحقیقاتبرنامةکهپروردند
148ص.داشت

هایسازماناهمیتربکهتأکیدیومنابعبسیجنظریةازبرداشتشانکهمعتقدندکارتیمکوزالد•
جمعینشکعقالنیتفقدانمورددراولسونادعاهایبهکاملیپاسخگذارندمیاجتماعیجنبش

149ص.دهدمی



نظریه بسیج منابع و فراسوی آن

:استزدهقمراجتماعیجنبشیکبرایراعمدهسرنوشتسهآمریکادولتکهاستمعتقدتیلی•
اسیسیحزبیکدرونبهیافتهسازمانهایفعالیتجذب؛(سرکوبدرنتیجة)آنانحالل

ازپسیغرباروپایکورپوراتیسمدرکارگریجنبشمثالبرایسیاسی؛نظامدرونآنجذب)
اسیسیاحزابوحکومتبرکهپایدارفشارگروهیکایجادیا؛(شدجذبدومجهانیجنگ

150ص.گذاردمیتأثیر
بهچیزهرازقبلاوکهچراگیرد،میجایمنابعبسیجنظریهسنتچارچوبدرتیلیهایاندیشه•

هاییتینارضاحلبرایاجتماعیهایجنبشوسیلةبهمنابعچگونهکهداردتوجهمسئلهاین
151ص.گردندمیبسیججمعی



نظریه بسیج منابع  و فراسوی آن 

152ص.نمایدمیرخموجوداجتماعیهایشبکهبیندرمستقیماًبسیجدوره،آغازدر•
بهاشارگرایانهابزوگرایانهعقلشدیداًرویکردبهانتقاداتیمنابع،بسیجنظریةطرحآغازهماناز•

بناآنبرظریهنکهاجتماعی،بازیگرمدلِبرانتقاداتترینگسترده.شدوارداجتماعیهایجنبش
153ص.گشتمیواردبود،شده

تفاسیروشتهابرداازنظریهاینغفلتخاطربهعقالنی،انتخابنظریةفرضیاتبردیگرانتقاد•
153ص.استبودهبازیگران



نظریه بسیج منابع و فراسوی آن 

عریف نارضایتی ها را ت«   چارچوب ها»به عقیدة اسنو و همکارانش، بازیگران اجتماعی از طریق •
ق، می کنند، هویت های جمعی را می سازند و فرصت ها را برای ایجاد جنبش های اجتماعی خل

154ص . تفیر و دگرگون می کنند
طی فرایند جنبش های اجتماعی به وسیلة پیوند دادن برداشت های فردی با برداشت های جنبش،•

می نامند، به جذب و تأمین «  صف آرایی چارچوب»آن را ( 1986)مداومی که اسنو و همکارانش 
155ص . هواداران می پردازند 

آمریکا مثال خوبی برای نظریة چارچوب 1960تارو معتقد است که جنبش حقوق مدنی دهة •
156ص .  سازی اِسنو و بنفورد می باشد



نظریه بسیج منابع و فراسوی آن

مرقمراخودسرنوشتزیادیحدتاجنبشیککهمعتقدند(1996)همکارانشوآداممکحقیقتدر•
ودولتابرقابتدرنیزونمایندگیمدعیاندیگربارقابتدرجنبشنمایندگیمدعیسازمان:یزند

158ص.دهندمیشکلآنازمشترکدرکبهآگاهانهطوربهجنبشمخالفین
کهورتیصدرکهماندمیپاسخبیهنوزسئوالاینکنیم،پیرویهمکارانشوآداممکنگرشازاگر•

نمیمعیجکنشدرمشارکتبهتصمیمفرهنگیسازیچارچوبمبنایبراجتماعیجنبشمحرکانِ
159صکنند؟میاتخاذراتصمیماینمبناییچهبرپسگیرند،

برخالفهکاستاینمنزلةبهجنبشبسیجاساسیعنصرعنوانبهسازیچارچوبپذیرشاینکهاول•
160ص.نکنندعملعقالنیایشیوهبههرگزاستممکنافرادمنابع،بسیجپردازاننظریهادعای

گونهبهاینکهجایبهمنابعبسیجپردازاننظریهکهداردداللتاینبرسازیچارچوبرویکرداینکهدوم•
جهاندر«چارچوبازخارج»اجتماعیهاییپدیدهمثابةبهرااجتماعیهایجنبشعینیوعملیای

160ص.دهندقرارمطالعهمورد



نظریه بسیج منابع و فراسوی آن

سیج منابع به در نهایت رویکرد چارچوب سازی فرهنگی تبعات مهمی نیز برای طرز نگرش نظریة ب•
161ص . سیاست در بردارد که تاکنون در نظر گرفته نشده اند

ی تلقی می نماید که نظریة بسیج منابع به طور سنتی جنبش های اجتماعی را به مثابة بازیگران سیاس•
ص . ستندملت ه–اقتصادی درون دولت –قبل از هر چیز درصدد ایجاد تغییر در ساختار اجتماعی 

161
یسم ریشه دارد در مارکسنظریة جنبش اجتماعی جدید به خالفِ مقدمات لیبرال نظریة بسیج منابع، •

162ص . و همه مفروضات آن، بجز معدودی از آنها را، رد می کند



برخورد و فرهنگ: نظریه جنبش اجتماعی جدید

اسیشنجامعهاصلیموضوعاجتماعیهایجنبشتورن،آلنعقیدةبه•
ماعیاجتکنشمحصولاجتماعیروابطشدنمنظمکهآنجااز.هستند
ص.هستنداجتماعیکنشجمعیعواملِاجتماعیهایجنبشواست
163و162

رایبطبقاتاینکهنیستمعتقدهامارکسیستبرخالفتورناما•
سربرکهبلکنند،میمبارزهجامعهیکتولیدابزارکنترلومالکیت

163ص.نامدمی«تاریخمندی»راآناوکهکنندمیمبارزهچیزی
سیلةوبهآنهاچراکههستندقدرتروابطاجتماعی،روابطتورننظراز•

165ص.اندشدهتثبیتمشخصیالگوهایبصورتطبقاتیسلطة
کهفاوتیمتکامالًبرداشتبامفیدایگونهبهراتورنرویکردتوانمی•

ارائهرهنگیفسیاستاز(شدپرداختهآنبهیکمفصلدر)گفتماننظریة
167ص.نمودمقایسهداده



برخورد و فرهنگ: نظریه جنبش اجتماعی جدید

ماعی جدید ارائه بنابراین از بعضی جهات ملوچی سنتزی از نظریة بسیج منابع و نظریة جنبش اجت•
قائل می مبارزات در جامعة مدنیمی نماید اما تأکیدی که بر فرهنگ می کند و اهمیتی که برای 

ه نظریة بسیج شود اندیشه هایش را به نظریة جنبش اجتماعی جدید بسیار نزدیک تر می کند تا ب
168ص . منابع

م و بیش مهمترین نکته در مورد کنش جمعی این است که یک هویت جمعی کملوچیبه عقیدة •
و سازمان باید از میان اهداف، ابزار و اشکال متفاوتی از همیستگی( «ما»یک )باثبات و مرکب 

169ص . ایجاد شود



برخورد و فرهنگ: نظریه جنبش اجتماعی جدید
یگرانبازاجتماعیجنبشهایسازمانیامتعهدمبارزانکهنگرشاینردباملوچینهایت،در•

170ص.دکنمیپیدابرخوردمنابعبسیجنظریهوتورنعقایدباهستندجمعیکنشاصلیِ
توزیعوتولیدحتیدارند،توجه«هانشانه»بهچیزهرازقبلپساصنعتیجوامعملوچینظراز•

میانجام...واهرسانهتبلغات،آگهی،طرح،واسطةباسمبلیکایگونهبهنیزاقتصادیکاالهای
171ص.گیرد

جنبشدریجمعکنشجدیداَشکالبهپیچیدهجوامعدرفردیهویتبرتأکیدملوچیعقیدةبه•
172ص.داردارتباطاجتماعیهای

نهادینسیاستباسطحیپیوندیکاجتماعیهایجنبشکهاستمعتقدتورنمانندملوچی•
آنهاکهبرخوردهاییچراکهشوند،جذبسیاسیفرایندهایدرتوانندنمیآنهادارند؛رسمی
173ص.شکندمیدرهمراموجودنظامقیودکنندمیایجاد



برخورد و فرهنگ : نظریه  جنبش اجتماعی جدید

.دهدمیقرار«پسامدرنچرخش»چارچوبدرراملوچیهایاندیشهبرداشت،اینهمچنین•
انطباقفتمانگنظریةبازیادیحدتااشنظریهکهاستمعنیبدینانگاریدوگانهبااومخالفت

174ص.دارد
هکاستاینمعاصرجامعةدراجتماعیهایجنبشفرارویپرسشکهاستمعتقدملوچی•

راجهاندسازمیقادرمانکهکنیماستفادهنامگذاریقدرتازبایدمامنظوریچهبهوچگونه»
نمیبیانیا)مکنیمیبیانرامکنوناتمانآنهاباکههایینشانهونمادهاسطحبهراآنوکنیمجعل
175ص«دهیم؟تنزل(کنیم



«یجنبش اجتماع»تعریف : به سوی یک نظریه تلفیقی

اهمیتمورددرعمناببسیجنظریةبرداشتعناصرازبعضیتابودنمودهسعیقبالًملوچیکهچرا•
اهمیتاستنتاجقصدبهمااینجادر.نمایداقتباسراسیاسیهایفرصتوکنندهبسیجساختارهای

تلفیقیریهنظبررسیبهاجتماعیجنبشنظریةاصلیسنتهردوبرایفرهنگیسیاستعرصه
176ص.پردازیممیدیانی



ش های آن به عقیدة دیانی تعریفش از جنبش های اجتماعی حداقل بر چهار جنبه از پوی
:  تأکید دارد

سازمانوهاگروهافراد،ازمتنوعیتعدادبینرسمیغیرتعامالتازایشبکهاجتماعیجنبشیک»-1•
177ص«هاست

بازیگرانینبکهگرددمیتعیینخاصیجمعیهویتوسیلهبهاجتماعیجنبشیکشبکةمرزهای»-2•
178ص«استمشترکتعامل،دردرگیر

استعنیمبداناینودرگیرندفرهنگییاوسیاسیبرخوردهایدراجتماعیهایجنبشبازیگران»-3•
«کنندمیمخالفتآنبایاودهندمیافزایشیاسیستمیغیریاسیستمیسطحدررااجتماعیتغییراتکه
179ص

ص.داردتوجه«میسیستسطح»درفرهنگیتغییربهمنحصراًجدیداجتماعیجنبشنظریهدیگر،طرفاز•
180

برهکهاستسازمانیاوهاگروهافراد،بینرسمیغیرتعامالتازایشبکهاجماعیجنبشیک»-4•
181ص«درگیرندفرهنگییاسیاسیبرخوردیدرمشترکجمعیهویتیکمبنای



جنبش های اجتماعی و جهانی شدن

نسبتاًیسازدوگانهیکشیوهاینبهاروپاییهایجنبشمقابلدرمتحدهایاالتهایجنبشدادنقرار•
مقایسهراغربیاروپایکشورهایاجتماعیهایجنبشفعالیتنیزمطالعاتیکارهایاکثرواستخام

183ص.اندنموده
همانهاینکاول.نمودتئوریزهشدنجهانیبارابطهدررااجتماعیهایجنبشبایدجنبهچهارازحداقل•

کهشوند،یمبسیججهانیمشکالتباارتباطدرهاجنبشازبسیاریدادنشانروزنیلمطالعهکهطور
185و184ص.باشندمیزنانجنبشوصلحجنبشمحیطی،زیستجنبشآنهامهمترین

جهانیةجنبدومینوسیلةبهزیادیحدتاجهانیمشکالتازآگاهیومبادالتاینبرقراریامکاناما•
185ص.استیافتهافزایشفراملی،ارتباطاتگسترشیعنیشدن،

درایتودهرتمهاجنوعکهکندمیاستداللآندرسونبندیکتهایاندیشهازاستفادهباتارواینکهسوم•
185ص.استفراملیاجتماعیهایجنبشتحریکموجبنیزبیستمقرن

ایهجنبشوشدنجهانیمطالعهبرایحاکم،سیاسینهادهایعنوانبهملت–دولتزوالنهایت،در•
185ص.دارداهمیتاجتماعی



فصل چهارم



چالش میان حقوق جهان شمول و حقوق خاص

189ص . می دانستبی عدالتی جامعه شناختی قدیمی از شهروندی، طبقه را محور اصلی برداشت •
ارکت در دموکراسی های لیبرال حقوق شهروندان به عنوان افراد عبارتند از آزادی های مدنی، مش•

190ص . سیاسی و رفاه اجتماعی
ل شهروندیِ مد. مطالعه جهانی شدن بر تحلیل های جامعه شناختی از شهروندی تأثیر گذاشته است•

ی های مارشال نمونه بارز عالیق جامعه شناختی سنتی است، چراکه شهروندی را یکی از ویژگ
–ت دولسامان بخش اصلی یک جامعه سرمایه داری که سرزمین مفروضی را احاطه و حول محور 

192و 191ص . سازمان یافته، تلقی می کندملت 



چالش میان حقوق جهان شمول و حقوق خاص

.استتریانتزاعسیاسیومدنیحقوقازتعاریفشبهنسبتاجتماعیحقوقازمارشالتعریف•
ازمنمراد»:استیافتهتجلیداشتهابرازحقوقاینمورددراوکهایگستردهنگرشدرامراین

اهرفازحداقلیازبرخورداریحقکهحقوقازوسیعیطیفازاستعبارتاجتماعیعنصر
موجودیکعنوانبهزندگیحقواجتماعیمیراثازکاملبرخورداریحقتاامنیتواقتصادی

193ص.گیرددربرمیراجامعهیکبرحاکممعیارهایطبقمتمدن



چالش میان حقوق جهان شمول و حقوق خاص

قلمدادصناقراگراییتکاملنگرششناسانجامعهاغلبِامروزیتکاملیکمتردوراندرهرچند•
ایننگجازپسبریتانیایرفاهدولتایجاداوجدرمارشالدیدگاهازاحتماالًلیکنکنند،می

195ص.استآمدهنمینظربهناقصآنچناننگرش
گراییجهانشمولیکبهاعتقادیعنیدارد؛نیزدیگریمشکلمارشالتفسیرضمنیگراییتکامل•

196ص.کشورهاهمةدرشهروندیحقوقتوسعهمورددرضمنی
یزنداردملت–دولتبهکهمحدودینگرشنظرازمارشالمدلغالباًامروزهاینکهنهایتدر•

197ص.استوارداواقتصادینظریةبهزیادیحدتاانتقاداینوشودمیتلقیناقص



شهروندی، جنس و امر جنسی

ازلیبرالیشهروندکهاستاینشدهواردلیبرالشهروندیبراخیراًکهفمنیستینقدمهمترین•
198ص.استنمودهنهادینهرامردانهمعیاریکبنابراینوشدهایجادمردانهدیدگاهی

استدالل.دهندمینسبتآنهاپستسیاسیحقوقبهرازنانترپستاجتماعیحقوقهافمینیست•
میتداللاسهافمینیستازبعضی.برخوردارندقدرتازجامعهدرمردانازکمترزنانکهشودمی

201ص.استرفاهدولتبودنِپدرساالرانهدلیلبهامراینکهکنند
ازهموفمینیستپردازاننظریهطرفازهمزنانهایجنبشتوجهاخیرهایسالدربنابراین،•

202ص.استبودهمتمرکزسیاسیحقوقبرجنبشفعالینطرف



شهروندی، جنس و امر جنسی

اسی، آنها به اخیراً فمینیست ها استدالل نموده اند که با توجه به حضور پایین زنان در نهادهای سی•
204ص . حقوق خاصی نیاز دارند تا از این جنبه با مردان برابر شوند

ب گفتمان ایجاد به عقیدة باتلر، شیء گونه نمودن و نظم بخشیدن به روابط جنسیتی که در چارچو•
205ص . شده دقیقاً همان چیزی است که فمینیست ها باید علیه آن مبارزه کنند



فصل پنجم



دموکراسی و فرایند دموکراتیک شدن

شروعیت اصطالحی است که به رژیم های سیاسی سراسر جهان در آخر قرن بیستم م« دموکراسی»•
255ص . می بخشد

طرفیکازبنابراین،.هستندثباتبیوبدبینمنفعل،دلسرد،دموکراتیک،کشورهایمردم•
کارآیییچگونگمورددرایفزایندهنگرانیدیگرطرفازوشودمیداشتهگرامیدموکراسی

255ص.داردوجودعملعرصةدرآن
بهصراحتبهکهاستمدلیتنهامدلسهاینبیندرموفهوالکالئورادیکالدموکراسینظریة•

256ص.پردازدمیفرهنگیسیاست



دموکراسی و فرایند دموکراتیک  شدن

مدرن،امعةجحدیتاکهبودفرانسویآریستوکراتیکدوتوکویل•
بود،یریگشکلحالدراشزمانهدموکراتیکجنبشوسیلةبهکه
چیزهرازقبل.بودنمودهخودمجذوبحتیوواداشتهتعمقبهرااو
وبخهمدانست،میدموکراسیمحصولکهرا،اجتماعیبرابریاو
256ص.کردمیتلقیبدهمو
راکهچشوندنمیادارهدموکراتیکایگونهبهجوامعآنهانظربه•

براما.یاقتصادمنافعابزارجزنیستندچیزیدموکراتیکنهادهای
خوردمیشکستلیبرالدموکراسیمارکسیستی،تفسیراساس

اند،شدهایجاد«رسمیایگونهبه»کهاش،سیاسینهادهایچراکه
257ص.خورندمیشکست



پیچیدگی و دموکراسی

علیرغملباغواجتماعیبازیگران«سرپشتدر»جامعهکهاستمعتقدساختاریکارکردگرایی•
بازیگرانةوسیلبهکهچیزینهاستیابندهتوسعهنظامیکجامعهیابد؛میتوسعهنیاتشان

260ص.باشدشدهایجادجهانشانبادارهدفمشارکتیدراجتماعی



پیچیدگی و دموکراسی

ص . استنظریه پرداز در خصوص پیچیدگی و دموکراسیخوش بین ترین در حقیقت هابرماس •
261



پیچیدگی و دموکراسی

شدهفکیکتشدیداًکارتقسیمازآنهااینکهاولاز،عبارتندپیچیدهجوامعهایویژگیمهمترین•
261ص.گیردمیانجامتخصصیفرعیهایسیستمدروظایفکهطوریبهبرخوردارند،ای

بایدرارمعاصجوامعکهکندمیاستداللکرد،میهمکاریاشاولیهآثاردرهابرماسباکهاوفه،•
اینوتاسناپذیریانعطافآنهااصلیویژگیچراکه،«پسامدرن»یامدرننهنامید«پیچیده»

میفراهمینمدرنیزاسیووسیلةبهکهاستاینبرفرضکهجدید،امکانشدنفراهمباویژگی
262ص.داردتعارضشوند،

علومدراسیدموکرمسلطمدلکهکندمیاستداللونمودهتمرکزسیاسیفرایندبربیشتراو•
263ص.است«رقابتیگرایینخبه»مدلکهمدلاین.استشدهمنسوخاکنونسیاسی



پیچیدگی و دموکراسی

.  اب واقعی ندارندبنابراین، شهروندان به مصرف کنندگان کم اطالعی تبدیل می شوند که هیچ انتخ•
264ص. منجر شودتوتالیتاریسم زولو این را وضعیت خطرناکی می داند که می تواند به

ر اینکه در مورد امکان دموکراسی در زندگی معاصر خوشبین تر است؛ تا حدی به خاطهابرماس •
نبش های برخالف زولو، که فعالیت سیاسی را محدود به دولت می داند، از نظر هابرماس بسیج ج

265ص . اجتماعی در جامعة مدنی کمک مهمی به توسعة دموکراسی می کند



پیچیدگی و دموکراسی

نمایندهلومان،نیکالسبامناظراتیدراو.کندنمیتأییدکاملطوربهراکارکردگراییهابرماس•
مثابةبهارجامعهکهاو،هایسیستمنظریةردبهونمودهشرکتفکری،نحلهایناصلیمعاصر

بهنظریهاینهابرماسنظربهکهچرااست،پرداختهکند،میتلقیگرخودهدایتکلیتیک
267ص.استکارانهمحافظهضروریغیرایگونه

دعاوی»راآنخودشکهیابدمیچیزیدرراهنجاریدعاویوهاآلایدههایزمینههابرماس•
:دارندبردررااعتباردعویچهارارتباطیاَعمالهمةکهکندمیاستداللاو.نامدمیزبان«اعتبار

طوربههرکسکهکنیممیفرضما.خلوصواخالقیسالمت،عینیحقیقت،درکقابلیت
شماکهزیچیآیا».«چیست؟شمامنظور»:دهدپاسخسئواالتاینبهتواندمیکندصحبتجدی

عتقاداآنبهواقعاًشماآیا»و«هستید؟مُحقّ آنگفتندرشماآیا»،«دارد؟حقیقتگوییدمی
268ص«؟دارید



پیچیدگی و دموکراسی

نظرتبادلونیعقالنقدبرایراهبنابراینوبودهمتعصبانهغیربایدحقوقیوقانونیتصمیمات•
جلبرادانشهرونهمةتوافقکهاستمشروعجاییتاتنهاگذاریقانونباشد؛بازدموکراتیک

صورتیدرییعنباشد؛دموکراتیکاساسیقانونخودکهاستممکنصورتیدرتنهااینوکند
269ص.شودمحافظتقانونوسیلةبهشهرونداناساسیفردیحقوقکه



پیچیدگی و دموکراسی

استبستهاهسیستمنظریةبا«میثاقی»بعداًهابرماسکهکندمیاستدالل(1991:12)کارتیمک•
وانتمیآزادانهطوربهآنهاچارچوبدرکهاندشدهمشخصخاصیهایحوزه»آناساسبرکه

270ص.«شودداشتهنگههاحوزهدیگرازجداکامالًآنهاکهشرطیبهنمود،حرکت
بهدموکراتیکنظرتبادلاواعتقادبهکهاستاینهابرماسدموکراسینظریةبرعمدهانتقاددومین•

عیتوضکتابدرلیوتاررااستداللمهمترینجنبهایناز.استشدهگیریجهتاجماعسوی
271ص.کندمیمطرح(1984)پسامدرن



پسامدرنیته و دموکراسی رادیکال

رامعاصرجامعههککسانیکهاستاینپسامدرنیتهپیرامونبحثهایجنبهترینمغشوشازیکی•
ص.دهندنمیقرار«پسامدرنچرخش»مناسباتچارچوبدرراخودلزوماًدانندمیپسامدرن

273
داردتعلقممارکسیسبهکهاولرویکرد.داردوجودپسامدرنیتهشناسیجامعهبهعمدهرویکرددو•

دومرویکرد.ندکمیتمرکزداریسرمایهتوسعةواسطةبهایرسانهومصرفیفرهنگگسترشبر
274ص.کندمیتلقیمدرنیتهشدنرادیکالمثابةبهراآنونمودهتمرکزدانشتوسعةبربیشتر



پسامدرنیته و دموکراسی رادیکال

روابطونیروهادرفوقتغییراتباکهباشدمینیزهویتوفرهنگدرتغییرشاهدپسافوردیسم•
تغییربافوردیتیصنعجامعةباثباتِنسبتاًهایوضعیتوطبقاتیهایموقعیت.داردارتباطتولید

276ص.اندرفتهزوالبهروگراییمصرفرشدواقتصاددر



پسامدرنیته و دموکراسی رادیکال

نمیستیم،هپساصنعتیجامعةیکبهورودحالدراکنونماکهاستداللاینجزئیاتبهلیوتار•
278ص.استتولیداصلینیرویدانشاکنونکهپذیردمیراعقیدهاینصرفاًاوپردازد؛



پسامدرنیته و دموکراسی رادیکال

و«هاتفراروایپایان«مورددرلیوتارنگرشبومانزیگموند•
وانهچندگزبانیهایبازیبهجامعهشدنپارهپارهوانشقاق

ینچنمورددراونگرشهرچندکند،میتأییدرانامرتبط
279ص.استمثبتکمتربسیاروضعیتی

باکهرامدرنیتهاو.استمدرنیتهمنتقدنیزبومانهمه،اینبا•
النیعقنظمتحمیلبرایایپروژهشدآغازروشنگریعصر

مسلماخالقیاصولوعلمیدانشطریقازجامعهوطبیعتبر
280ص.کندمیتلقیجهانشمولو



پسامدرنیته و دموکراسی رادیکال

زداییکاکانف«فرافرهنگ»قالبدراکنونفرهنگخودکهاستمعنیاینبهشدنپسامدرنیزه•
281ص.شودمی

عقالنیاجماعِبرمبتنیدموکراسیازهژمونیکطرحیکمثابةبهرادیکالدموکراسیمسلم،قدر•
286ص.باشدمیدوربسیاراست،هابرماسنظرموردکه



پیامد های جهانی شدن برای دموکراسی

د هلد صورت تا امروز برجسته ترین بررسی اثرات جهانی شدن بر دموکراتیک شدن توسط دیوی•
290ص . گرفته است

شده،حدودمکنونیلیبرالهایدموکراسیاَعمالونظریاتدرالبتهکه،دموکراسیاساسیاصل•
ص.ندنمایادارهراخودزندگیشرایطوکنندتعیینراخودسرنوشتبایدمردمکهاستاین

292
داریمایهسرچگونهکهدهدنمینشاناوکهاستاینشودمیواردهلدمدلبهکهدیگریانتقاد•

بدونکهییهاکنترلنهد؛گردنکنونیهایکنترلازشدیدترهاییکنترلبهتواندمیجهانی
اهدخودستازراخودموضوعیتزیادیحدتامردمازبسیاریبرایدموکراتیکحقوقآنها
294ص.داد

برفشاراِعمالباتنهانداردوجوددموکراسیاجرایبرایجهانیقانونینهادهیچکهآنجااز•
296ص.یابدتحققجهانیدموکراسیاستممکنموجود،سیاسینهادهای



پیامد های جهانی شدن برای دموکراسی

297ص . می داند« زودهنگام»عقیدة جامعة مدنی جهانی را هلدهرچند •



پیامد های جهانی شدن برای دموکراسی

امعةجاست،نمایندگیدموکراسینهادهایازبیشعناصیدربردارندةدموکراسیکهآنجااز•
نیزراماعیاجتزندگیهایجنبههمةدرترمشارکتیوبرابرترروابطتحققامکانجهانیمدنیِ
298ص.کندمیفراهم

اجتماعیهایجنبشسیاستهایجنبهمهمترینازیکیشدیم،متذکرکهگونههماننهایت،در•
299ص.استجمعیهویتتشکیل


