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مقدمه مترجم انگلیسی



مقدمه مترجم انگلیسی

که امروزه در آلمان شرقی)در ارفورت واقع در ایالت تورینگیا 1864آوریل 21ماکس وبر در •
9ص . بدنیا آمد( قرار دارد



کیفیت اجتماعی رفتار انسان

باشد؛مقصودیاینیّتمتضمنآشکاراکهیابدمیاجتماعیکیفیّتزمانیانسانرفتاروبرنظراز•
خودوبهنبهوباشندقائلمعناییدهندمیانجامکهعملیبرایبایدعاملافرادکهمعنابدین

17ص.کنندجهتگیریدیگرانمشابهرفتارسویبهرارفتارشان



آشنایی با نوع مثالی

فرمولهایوتعاریفتمامویعقیدةبهکهشویممیآشناوبر«مثالینوع»اصطالحبابدینسان•
تشدیدوجانبهکیتأکید»وسیلهبهمثالینوع.شوندبیانآنمبنایبربایدشناسیجامعهمفهومی

ص«ندکمیارائهیکسانذهنیساختیک»وشودمیخلق«معینواقعهیکازجنبهچندیایک
18

ظیم و آرایش است و می توان از آن برای تنابزار طبقه بندی بنابراین، نوع مثالی در وهلة نخست، •
فی که در نظام مند مقوالت متعددی استفاده کرد که در هر یک از آنها، تمام مشاهدات کمّی یا کی

18ص . قالب توصیف های آن می گنجد، در یک گروه قرار می گیرند



؟مبارز چیست؟ جماعی شدن چیست؟ جامعه ای شدن چیست

رااشارادهاتکندمیرفتارایبگونهفرددرآن،کهداندمیاجتماعیرابطةنوعیرا«مبارزه»وبر•
برکهیاجتماعیرابطهازعبارتست«شدنجماعی».کندتحمیلآنهابردیگران،مقاومتبرغم

،«شدنایامعهج».استاستواردیگران،باهمبستگیوخاطرتعلق«سنتییاعاطفی)ذهنیاحساس
19ص.دهدمیتشکیلمنافعوحدتیاعقالنیتوازنراآنمبنایکهاستاجتماعیایرابطه

نه،یا«فهمندب»راخودرفتارمعنایعامل،افرادیافردآنکهازنظرقطعرفتارسیروبر،عقیدةبه•
20ص.باشدمیمقصودیومعنامتضمّن



نظر وبر ماهیت کامال فنی تفهم

تفسیرودهمشاهبرایسرنخیزیرااستنهفتهآنفنیکامالًماهیتدر«تفّهم»اهمیتوبرنظراز•
20ص.دهدمیبدستاست،مطالعهموردرفتارشانکهافرادیذهنیحاالتنظری

آنستدرکاراندستکهفردیامّااستذهنیاساساً«تفّهم»فرآیندچندهرکهکندمیتأکیدوبر•
21ص.کندحفظخودبررسیموردموضوعباراعینیایفاصلهالزمحدتاتواندمی



نظر وبر در مورد دو راه برای تفهم

دووندکمیپیشنهاد«راه»دو«تفّهم»بهنیلبرایوبر•
ظرندرراآنهابایدکهسازدمیمطرحرا«تفهّم»نوع

یخاصنوعمعنایصورتیدرماکهآنیکی.داشت
مذکوراررفتکهکنیممیفهمذهنیبطوررارفتاراز

22ص.باشدعقالنی
به نظر نامعقولدیگر آنکه اگر نوع معیّنی از رفتار •

.  مدآن نائل آ« فهم»رسد می توان از طریق همدلی به 
22ص 



تعریف وبر از تفهم بالفعل

صرفمشاهدةاب.یابیمدست«تفّهم»نوعدوبهتوانیممیهمدلییاذهنینگرشدوازاستفادهباما•
دریکستنببرایکهفردیمثالً)یافتدستآن«بالفعلتفهّم»بهتوانمیآشناکنشیک

23ص.استتفهّمشکلترینرایجاحتماالًاین(.بردمیآندستگیرةطرفبهرادستش



تعریف وبر از دولت

یکرباجباریحاکمیتبوروکراسی،اقتدار،مبنایبرچیزهرازقبلدولتازوبرتعریف•
24ص.داردقرارزور،مشروعکاربرددرآوردنانحصاربهوسرزمین



تعریف وبر از رهبری فرهمند

رهبرشخصیجاذبهبهرهبرینوعاین.ساختمتمایزهانمونهسایرازرا«فرهمند»رهبریوبر•
پدیداقتدارترثباتباودیگرنوعدوازناشیهایبحرانقبالدرواکنشیبعنوانوداردبستگی

25ص.آمد



:دو نکته

نایمعاعظمبخشآن،جریاندرزیرااستایبیبهودهکاروبرنحویهایساخت«سازیساده»•
27ص.رودمیدستازاولیه

وجهچهیبهوبرماکسوشناختتوانمیبهتردشمنانودوستانداوریخاللازهموارهراانسان•
29ص.نیستقاعدهاینبراستثنایی



ارزیابی لئو اشتراوس از وبر

بازهمباشدکهچندهروبرخطاهای»«اشتراوسلئو»•
ص«.رودمیبشمارماقرناجتماعیدانشمندبزرگترین

30و29



تذکرات مقدماتی

با.کندهجلوواقعیتازدورقدرینتیجهدروانتزاعیاستممکنمقدماتیمفاهیماینارائةروش•
رچندهکرد،پوشیچشمشناختیروشمالحظاتیچنینازکاملبطورتواننمیوصف،این

مفیدتراصطالحاتمجموعهتنظیممذکور،مفاهیمهدفکهچرانیست،میاندرهماصالتیادعای
مشابهفاهیممبارابطهدرراتجربیاجتماعیدانشهرواقعیمعنایبتواندکهاستتریصحیحو

31ص.کندبیانبوضوح
اضر به قرار دارد، امّا در متن حتفسیرهای فراوان و گوناگونی درمعرض « جامعه شناسی»اصطالح •

لل، سیر و معلول معنای علمی است که می خواهد از طریق تفهّم تفسیری رفتار اجتماعی، به تبیین ع
33ص . های آن دست یابد



فصل اول



لی محضرفتار معنا دار و رفتار عکس العم: مبانی روش شناختی-الف

}درموجودمعنایبه{نخست.استرفتهبکارمتفاوتمفهومدوبه«معنی»کلمةمتن،ایندر-1•
وکلیعنایمنشانگریاوکندمیداللتمعینتاریخیوضعیتدرخاصعاملیکبالفعلکردار
معنای«الیمثنوع»دوم،.دادنسبتعاملافرادازمعینیتعدادبهراآنتوانمیکهاستتقریبی

33ص.شودمیدادهنسبتعملمفروضنوعیکفرضیعاملبهوداردمفهومیجنبةکهذهنی
34و
وق العاده ف( یعنی به لحاظ ذهنی بی معنا)میان رفتار معنادار و و رفتار عکس العملی محض مرز-2•

34ص . سیال است



رفتار معطوف به هدف: مبانی روش شناختی-الف

میادهاستفاحتجاجیااستداللزمینةدرفیثاغورثقضیةیاو2+2=4قضیهازکسیکههنگامی•
بکاراندیشهدهشپذیرفتههایشیوهباهماهنگومنطقیبطوراستداللزنجیرةکهزمانییاوکند
کوشدمیرافردیاعمالتوانمیترتیبهمینبه.فهمیممیراآنهامعنایسهولتبهماافتد،می

35ص.نمودفهمآید،نائلمعنیهدفبهمقتضیوسایلانتخاببا
وحوضوتفهّمبداهتبواسطهعقالنی،کامالً«هدفبهمعطوف»رفتاریسیرآوردنپدید•

37ص.کندخدمتشناسیجامعهبه«مثالینوع»یکهمچونتواندمیعقالنیش
«گرایانهعقل»توانمیاششناختیروشکارآییبخاطرونظراینازفقطراشناسیجامعهروش•

37ص.کردتلقی



قابل فهم شدن شی: مبانی روش شناختی-الف

علومامتمدر(ذهنیمعنایفاقدیعنی)«معنابی»هایپدیدهوفرآیندهابرخیدیگر،سویاز-•
باعثیاوکنندمیعملهاییمعلولوهامحرکبصورتکهداردوجودانسانرفتاربهمربوط

38ص.نمایندمیجلوگیریآنازیاوشوندمیآدمیرفتار
انسانرفتارباهدفیاوسیلهبعنوانکهایسترابطهسازد،میفهمقابلراشییءاینکهآنچهپس•

38ص.دارد



وجود دو نوع تفهم : مبانی روش شناختی-الف

از جمله اداءِ )نخست تفهّم تجربی و مستقیم معنای یک کنش مفروض : تفهّم بر دو نوع است-5•
40ص (. یک لفظ

40ص . نام داردتفهّم تبیینی نوع دوّم تفهّم غالباً •



تفهم تفسیری: مبانی  روش شناختی-الف

درمثالً،مشخصمنفردموارد(الف:تفسیریتفهّمیعنیفهمیدنموارد،اینتمامدربنابراین-•
(پرشمار)انبوهدموارتحلیلدرمثالًتقریبی،هایتخمینیعنیمیانگینموارد(بتاریخی؛تحلیل
شدههفرمولنیزعلمیبطوروشودمیحادثمکرراًکهساختارینابنوع(جشناختی؛جامعه
42ص.است

نظرازاستممکنهستندمشابهییایکسانویژگیهایدارایگرمشاهدهنظردرکهرفتاریصور•
43ص.باشنداستوارگوناگونیهایانگیزهبرکنشفاعل

سیرقطعیّتنییعآننتایجاساسبرتفسیراثباتاست،صادقایفرضیههرمورددرکههمانگونه•
43ص.استضروریوواجبنیزحوادثبالفعل



قالنیقانون گریشام و تفسیر ع: مبانی روش شناختی-الف

چوب بافتی ، تفسیری عقالنی از رفتار انسان در چهار« گریشام»برای مثال، اصل معروف به قانون •
44ص . مفروض و بر پایه فرضیه ای مثالی از یک سیر کامالً عقالنی می باشد



منظور از انگیزه چیست؟: مبانی روش شناختی-الف

نظرازکهتاسمعناییمجموعهیکبرناظراسترفتهبکاراینجادرکهمفهومیبه«انگیزه»-7•
45ص.رودمیبشمارویرفتاربرایکافیدلیلیگر،مشاهدهفردیاوفاعل

ریاضیلةمسئیکصحیححلراهدرتوانمیرارساستمعناییلحاظبهکهتفسیرازاینمونه•
منطبقاللاستدومحاسبهقبولموردمعیارهایبامذکورحلراهکهصورتیدرالبتهکرد؛پیدا

46ص.باشد
هایشانگیزهومذکوررفتارکهشودمیحاصلزمانی،مشخّصرفتاریسیرازصحیحعِلّیتفسیر•

46ص.باشدشدهفهمقابلمعناداریبطرزآنهارابطهآن،باهمزمانوشدهمشخصبدرستی



منظور از رفتار چیست؟: مبانی روش شناختی-الف

یاوهاپدیدهبعنوانبودنفهمقابلغیربواسطهجاایندرکههمانندیهائیوفرآیندها-•
48ص.ندارندکمتریاهمیتلزوماًشوندنمیشناسانهجامعههمانندیهای

رفتارصورتهبفقطاستفهمقابلذهنیلحاظبهآنجهتگیریکهرفتاریمفهومبه«رفتار»-9•
ضروریتیحومفیدتحلیلی،مقاصدسایربارابطهدرشاید.داردوجودمنفردشخصچندیایک
بنگریمیشیمیای–زیستیهایواکنشتعدادییاوهاسلولازایمجموعهچونانرافردکهباشد

48ص.مکنیتصورهستند،گوناگونیهایتعریفدارایکهعناصریازمرکبراویروانیاو



منظور از اشخاص منفرد: مبانی روش شناختی-الف

جتناب ناپذیر شاید در رابطه با سایر مقاصد تحلیل مانند مقاصد حقوقی یا عملی، راحت تر و حتی ا•
نیادهای باشد که با گروه های اجتماعی از قبیل دولت، انجمن های تعاونی، بنگاه های تجاری و ب

ی دارند و گوناگون طوری برخورد کنیم که گویی آنها اشخاص منفردی هستد و حقوق و وظایف
49ص . انجام دهندة رفتاری هستند که از نظر حقوقی حائز معنا است

وقتی جامعه شناسی ازاصطالحاتی همچون دولت، ملت، شرکت های سهامی، خانواده، واحد •
معینی از تکامل ارتشی و یا دیگر مفاهیم جمعی مشابه استفاده می کند هدفش صرفاً تکیه بر نوع

50ص .صورت می گیرداشخاص منفرد شیوه های جایگزین رفتار اجتماعی است که توسط 



جامعه شناسی ارگانیک: مبانی روش شناختی-الف

وجودارگانیکشناسیجامعهمکتببهموسومروشیخاتمه،در
آنککالسینمونةزمینه،ایندر«شافل»برجستةکارکهدارد
51ص.است
راهیاتنهمعینیشرایطدراستممکندیدگاهایندوم،دروهلة•

دامککهکردتعییندقیقاًبتوانآنکمکبهکهباشد
پدیدةتاهستندضروریماتفّهمبرایرفتاراجتماعیفرآیندهای

52ص.کنیمتبیینراخاصی
واردشحالعیندروجالببخاطرحیوانیروانشناسیمسائل•

شکلتگوناگونانواعکهدانیممیما.هستندمشهوربودنشان
53ص.داردوجودحیوانیاجتماعیهای



محدودیت های پیش رو: مبانی روش شناختی-الف

حتی –اشد که برای تفهّم معنادار مفید ب–ارائة طرحی قابل اثبات از روان این حیوانات اجتماعی •
ص . تامکان پذیر اسچارچوب محدوده های بسیار تنگ بعنوان یک هدف ایده آل نیز فقط در 

55
ی کنند و در رفتار سنتی و خاصه رفتار فرهنمند غالباً بذرهای واگیری روانی را در بطن خود حمل م•

ص . می نمایندنتیجه مانند عاملی برای انتقال بسیاری از محرک های تکاملی فرآیند اجتماعی عمل
56

نظام فرد گرایانه در هر حال فرض این نکته سوء تفاهم بزرگی است که روش فردگرایانه پیشاپیش•
57ص . ارزشها را مسلم می پندارند

یانه است، بدین معنا حتی اقتصاد سوسیالیستی نیز در رابطه با اهداف تحلیل جامعه شناحتی فردگرا•
57ص . ودفهم نم–مثالً مأمورانی که آن را اداره می کنند –که باید آن را بر مبنای رفتار فردی 



ت؟پس با این محدودیت ها، قانون علمی چیس: مبانی روش شناختی-الف

شناسیممی«علمیقوانین»بعنوانراآنهامعموالًکهشناسیجامعهگوناگونیوکلیاصول-10•
.کندمیتأییدراآنهامشاهدةکهروندمیبشمارنوعیاحتماالتیواقعدر(گریشامقانونمانند)

58ص
رند ممکن است نتایج تحقیقات روانشناختی که روش های علوم طبیعی را به انحاء ممکن بکار می ب•

شناختی بطور طبیعی و درست مانند روش های سایرعلوم درمحدوده های معینی برای مسائل جامعه
59ص . اهمیت زیادی داشته باشند



سنخ شناسی در علم جامعه شناسی

همانندیهایوشناختیسنخمفاهیمتاکوشدمیشناسیجامعهعلمکهاستشدهمطرحکراراًفرضیهاین
60ص.کندتنظیمراتجربیفرآیندیافتهتعمیم

فرهمندوتاریخیموروثی،فئودالی،هایجنبهدارایاستممکنواحدتاریخیپدیدةیکمثال،برای•
61ص.باشد

مواردبهیشناسجامعهکههنگامیامّا.نیستندشناختیروشبحثنیازمندمفاهیماینحاضر،مرحلهدر•
موردحاصطالکه-گرددبیاندیگریمطلبآنکهمگر-کرددرکبایدهموارهکند،میاشارهنوعی
آنعقالنیکلشهمیشهاقتصادینظریهدر)است،عقالنیغیریاعقالنیازاعممثالیانواعمعنایبهبحث

.شوندمیبنامعناییرساییبهتوجهباهمیشهانواعاینحالهردرامّا،(استمطرح
فقطراوسطمتانواعنتیجهدروهامتوسطشناسی،جامعهقلمرودرکهاستضرورینکتهاینتشخیص•

صرفاً اّمایکسانفیکیلحظبهبحثموردرفتارکهکردبندیفرمولبیشتریدقتباتوانمیصورتیدر
62ص.باشدمتفاوت(کمّی)درجاتنظراز



رفتار اجتماعی چه هست و چه نیست؟

ازکاربردنینهمچبلکهعینیدیدگاهازفقطنهشناسیجامعهنوعیومثالیهایساختماهیتحال،اینبا•
نیمهایناخودآگاهسطحدربالفعلرفتارموارد،اکثردر.میشودناشیذهنیفرآیندهایمورددرآنها

63ص.کندمیسیرخودذهنیمعنایآگاهانه
سمتبهاستنممکگیردمیبردرنیزرادادنقضابهتنوشدنتسلیمکنش،عدمکهاجتماعیرفتار-1•

65و64ص.شودجهتگیریدیگرانآتییاحالگذشته،رفتار
تاسنظرموردحاضربحثدرکهمفهومیبهنیزصوریآشکارارفتارحتیرفتاری،نوعهر-2•

65ص.شودنمیتلقی«اجتماعی»
فردتاررفکهاستخصیصهایندارایزمانیفقطوندارداجتماعیماهیتبشرافرادتماسنوعهر-3•

66و65ص.باشدشدهجهتگیریدیگرانرفتارسمتبهمعناداریبطرز
دارد،قراریگراندتأثیرتحتکهرفتاری(ب:یاومتعددافرادیکسانرفتار(الفبااجتماعیرفتار-4•

66ص.نیستیکی



تقلید چه می شود؟: در بحث تعریف رفتار اجتماعی

آنبرحقب«تارد»کهدیگرانرفتارازمحض«تقلید»براین،عالوه•
وباشدتهداشبازتابیجنبهصرفاًکهصورتیدرورزد،میتأکید
طوربنباشد،معطوفتقلیدموردفردسمتبهمعناداریبطرز

67ص.شودنمیشمرده«اجتماعیرفتار»اخص
مفاهیمتقلیدی،رفتارنیزوجماعاترفتاریعنیپدیدهدواین•

68ص.دارندقراراجتماعیرفتارمرزیخطدرکههستندسیالی



فصل دوم



:ر تعیین شودرفتار اجتماعی مانند انواع دیگر رفتار ممکن است به یکی از چهار طریق زی

ص . ری شودرفتار اجتماعی ممکن است بطور عقالنی طبقه بندی و به سمت یک هدف جهتگی-1•
71

ز قید هرنوع رفتار اجتماعی می تواند بوسیله اعتقاد آگاهانه به ارزش های مطلق کردار مستقل ا-2•
یا مذهب، محرک خارجی، طبقه بندی و بر حسب معیارهایی از قبیل اخالقیات، زیبائی شناسی

71ص . سنجیده شود
71ص . رفتار اجتماعی ممکن است بطور انفعالی و بویژه عاطفی طبقه بندی گردد-3•
ده است، طبقه رفتار اجتماعی ممکن است بطور سنتی یعنی بر این اساس که عادتی دیرینه بو-4•

72ص . بندی شود



طبقه بندی رفتار اجتماعی به صورت سنتی

بحثآنرامونپیاولفصلدرکهتقلیدیواکنشنوعآنماننددرست،محضگرایانهسنترفتاری:الف•
گیریجهتبارفتاریتوانمیکهآنچهحدازحتیگاهوگیردمیقرارمرزیدرخطرویهمرفتهشد،

72ص.رودمیفراترنامید،معنادار
قرارشود،میتلقی«معنادار»گیریجهتبارفتاریکهآنچهمرزیخطدرنیزمحضانفعالیرفتار:ب•

کنترلوآزادواکنشیتواندمیحالتاینمثال،برایکند،میقطعرامذکورخطبکراتنیزآنودارد
72ص.باشدعادیغیرمحرکیبهنسبتنشده

جهتگیرییزنورفتاریچنینبرحاکمغاییهایارزشآگاهانهتنظیمبواسطه،ارزشبهمربوطرفتار:ج•
73ص.شودمیمتمایزانفعالیرفتارازها،ارزشاینباهماهنگشوشدهحساب

پیامدظرازنقطعکهبردنامکسانیرفتارازتوانمیمحض،«ارزشبهمربوط»کردارازاینمونهبعنوان•
وشرف،وظیفهکهراآنچههراعتقادشان،حسببرتاکنندمیتنظیمطوریرارفتارخوداعمالشان،

کند،میاءاقتضآن،هدفازصرفنظر«آرمان»یکاهمیتیاوپارساییمذهبی،تعصبزیبایی،افتخار،
73ص.بپوشانندعملجامة



ادامه طبقه بندی رفتار اجتماعی سنتی

وایلوساهداف،دقیقبررسیباکهبودخواهدهدفبهمعطوفنوعاززمانیعقالنیرفتار:د•
باهدفروابطجایگزین،هایراهبایدرفتاریچنیناین،برعالوهگیرد؛صورتثانویعوارض

74ص.جدبسنرامحتملومختلفاهدافنسبیاهمیتنهایتاًووسایلمحتملکاربردهایسایر



جهتگیریبحثدمورطرقازیکیبهفقطاجتماعی،رفتاربویژهرفتار،کهافتدمیاتفاقبندرت•
ص.دهدنمیبدستدارد،وجودفعالًکهرفتارانواعازجامعیبندیطبقهامر،اینهمچنین.شود

75



فصل سوم



مفهوم رابطه اجتماعی

مشارکتتاریرفدرنفر،چندیادوکهرودمیبکارشرایطیترسیمبرای«اجتماعیرابطه»اصالح•
رد،آومیحساببهمعناداریبطرزرادیگریرفتارآنان،ازیکهرآن،چهارچوبدرکهدارند

77ص.شودمیجهتگیریاساسهمینبرمذکوررفتارنتیجهدر



مفهوم رابطه اجتماعی

بهنسبتامالنعازیکهررفتارمتقابلجهتگیریازحداقلیکمدستتعریفمعیاربنابراین،-1•
77ص.کندمیایجابرادیگریرفتار

شخصموضعیتیکدردرگیرافرادبهکهاستنظرمطمحمعناییآنهموارهحاضر،متندر-2•
میدادهسبتنشده،تنظیمنظریایبگونهکهنابینوعحسببریاومتوسطبطورمفروض،و

«حقیقی»کیمتافیزینظرازیاو«صحیح»هنجاریلحاظبهکهنیستمعناییآنوجهبهیچوشود،
78ص.باشد

لزوماًدارند،متقابلیجهتگیریمفروض،اجتماعیرابطهیکچارچوبدرکههاییطرفکلیه-3•
دوالتح»بهنیازیدیگر،بعبارتدهند،نمیبروزمزبوررابطهبهنسبتواحدیذهنیمعنای
79ص.نداردوجود«جانبه

80ص.اشدبداشتهثبات،ازمتغیردرجاتیاگذرا،وناپایدارماهیتیتواندمیاجتماعیرابطه-4•



بحث در مفهوم  رابطه اجتماعی

تواندمیمبستگیهبرمبتنیسیاسیرابطهمثالً:کندتغییرتواندمیاجتماعیرابطةذهنیمعنای-5•
80ص.شودتبدیلتعارضبرمبتنیسیاسیرابطهبه
تاارددراآنقابلیتماند،میثابتاجتماعیرابطةدرنسبیبطورکهمعناداریمحتوای-6•

ازتقریبیربطوحداقلراهاآنبهوفاداریبتواندطرفهرکهشودبیانمتعارفیاصولبصورت
81ص.باشدمتوقعمقابلطرف

بدانامرنای.گیردقرارتوافقموردمتقابل،رضایتطریقازتواندمیاجتماعیرابطهمعنای-7•
(دیگریقیبطریاویکدیگربه)هاییوعدهخود،آتیرفتارمورددردخیلهایطرفکهمعناست
81ص.میدهند



فصل چهارم



عرف، رسم: انواع رفتار اجتماعی

سیرهایدیگرعبارتبه.شودمییافتمشخصیواقعیهمگونیهایاجتماعیرفتارقلمرودر•
همزمانطوربیاوشودمیتکرارافرادتوسطهمانندینوعیمعنایباکهداردوجودمعینیرفتاری

83ص.کندمیبروزهاآنازتعدادیمیاندر



عرف، رسم: انواع رفتار اجتماعی

دوامکهسمربرخالفبحثموردرفتارکهآنستازمتمایزومستقلجائیدرواست،عرفازبخشینیز«مُد»-1•
83ص.گیردصورتتازگیشبخاطربیشترآنست،ویژگیدیرپاییو
ونیبیرطوربهکهایقاعدهیعنیدادخواهیمقراررا«رسم»،«قرارداد»و«حقوق»مقابلدرذیل،سطوردرما-2•

84ص.ی کندممنطبقآنباراخوددیگری،دلیلهریاراحتیبخاطرصرفاًیاناآگاهانهفردواستنشدهتضمین
شدهتبدیل«قرارداد»بهبلکهنیست،محض«رسم»برمبتنیدیگرماپوشیدنلباسطرززمانه،ایندردیگر،سویاز•

84ص.است
«عرف»نوعیسمتبهجهتگیریبروجههیچبهبرجسته،کامالًومتعددهایهمگونیاجتماعی،رفتارسیردر-3•

اقتضایبهنظرمورداجتماعیرفتارکهاستاستوارواقعیتاینبربیشتربلکهنیست،مبتنی«معتبر»هنجاریا
میمنطبقد،کننمیدرکراهاآنخودکهآنگونهذیربط،افرادبهنجارمنافعبااحسننحوبهقضیه،سرنوشت

85ص.شود
معرضدرکند،ینممنطبقآنبارارفتارشکهکسیکهاستاستوارواقعیتاینبراساساً،(محض)رسمثبات-4•

راویکهکسانیاکثررفتارکهیابدمیادامهزمانیتاوضعاینوگیردمیقراربزرگوکوچکنامالیمات
86ص.باشدوفادارآنبهومنطبقرسماینباهمچناناند،کردهاحاطه



فصل پنجم



مفهوم اقتدار مشروع

حض رفتار اجتماعی که کسب می کند، باید معنایی بیش از مشابهت و همگونگی م« اعتبار»بنابراین، این نکته که اقتداری -1•
نه انقضاء مدت اجاره این واقعیت که شرکت های باربری شهری در آستا. رسم یا نفع شخصی آن را تعیین می کند، داشته باشد

ی شان ناشی ی خانه ها، خدمات خود را تبلیغ می کند، آشکارا از تمایل آنان به بهره برداری از فرصتی در جهت نفع شخص
87ص . می شود

رخی اصول متعارف و خواهد بود که بتوان رفتار را بطور تقریبی به سمت ب« اقتدار»محتوای رابطه اجتماعی تنها زمانی مبیّن -2•
ول مزبور، حداقل کسب می کند که جهتگیری به سمت اص« اعتبار»چنین اقتداری تنها زمانی . قابل شناخت، جهتگیری کرد

ل تقلیدی را بینان می شامل این شناخت باشد که آن اصول برای فرد تعهدآفرین است و یا اینکه رفتار منطبق بر آن، الگوی قاب
88ص . نهد

.  لعاده تدریجی استالبته گذار از رفتار معطوف به هدف یا سنت به رفتاری که از اعتقاد به مشروعیت آن ناشی می شود، فوق ا•
88ص 

(  ماً استنباط می گرددآنگونه که عمو)جهتگیری به سمت اقتدارمعتبر حتی می تواند در جائی وجود داشته باشد که معنایش -3•
89ص . لزوماً رعایت نمی شود

این . خاطر می آوردندایفا کرد، ب« اشتملر. آر»آنان که با آثار مربوط به این زمینه آشنا هستند، نقشی را که مفهوم اقتدار در اثر •
یبت بار خلط می اثر به همان میزان که ممکن است برجسته و درخشان باشد، گمراه کننده نیز هست و مسائل را به گونه ای مص

90ص . کند



نظر اشتملر

اینازلکهبماندمیناکامآنتجربیمفهومواعتبارهنجاریمعنایمیانتمیزدرفقطنهاشتملر•
شود،مییریگجهتمواردسایرسمتبهاقتدارهاینظامبرعالوهاجتماعیرفتارکهنیزمسئله

90ص.داردنادرستیاستنباط
خاصهاست،هکردخلطایکنندهمأیوسبطرزراسادهبسیارتجربیتحقیقموضوعایناشتملر•

محال»نوعیتجربی،اجتماعیرفتارواقتدارمیانعِلّیرابطهکهقاطعشادعایاینبدلیل
91ص.است«مفهومی



فصل ششم



قرارداد، حقوق: انواع اقتدار مشروع

:ازناشیتواندمییعنیذهنیکامالًمبنایبر-1•
یاباشدمحضانفعالییاعاطفیتسلیم(الف•
تعهدآفرینوغاییهایارزشتجلّیبمثابهاقتدارمطلقاعتباربهعقالنیاعتقادازاستممکن(ب•

یاگیرد؛نشأتغیره،وشناختیزیبائیاخالقی،
کهشودهدایتاعتقاداینمبنایبریعنییابد،نشأتمذهبیهایگرایشازتواندمی(ج•

93ص.استاقتدارازاطاعتبهمنوطرستگاری
گروهدروندرکهرودمیبکار«رسم»ازبخشیآنکردنمشخصبرای«قرارداد»اصطالح•

94ص.رددگمیتضمینآن،نقضیامخالفتطریقازوشودمیشناختهمعتبرمفروضاجتماعی
تون،مسایردر.شودمیتعریفخاصیاجرائیعاملوجودحسببرحقوقمفهومحاضر،متندر

95ص.باشدمناسبکامالًاستممکنمختلفتعاریف



قرارداد، حقوق: انواع اقتدار مشروع

ه می توان ک« اقناع دوستانه»حتی . در هر حال، وسایل اجرایی هیچگونه ارتباطی با بحث ما ندارد•
مود، از آن را در فرقه های مذهبی گوناگون بعنوان شکلی از فشار مالیم بر گناهکاران پیدا ن

یک گروه دیدگاه ما نوعی اجبار پدید می آورد مشروط به آنکه این فشار بر طبق قواعد و توسط
96ص . برگزیده اِعمال شود

صمیم قضایی تفاوت حکم قانونی و ت. هراقتدار معتبری لزوماً دارای ماهیت کلی و انتزاعی نیست-3•
ص . خاص، در هیچ زمان و مکانی به صراحتی که امروزه انتظارش را داریم، مشخص نشده است

97
ة حقوق، رابط. نظام اقتداری که با ضمانت های خارجی تضمین شده است می توان درونی شود-4•

97ص . قرارداد و اخالقیات هیچ مشکلی برای جامعه شناسی بوجود نمی آورد
اد استوار است، هر نظام اخالقی که به لحاظ جامعه شناختی واقعاً معتبر باشد، احتماالً برمبنای قرارد•

98ص .  یعنی بر این احتمال که نقض آن با مخالفت گسترده ای روبرو می شود



فصل هفتم



:بار کسب کندنظام اقتدار می تواند در نظر کسانی که تابع آن هستند از طرق زیر به طور مشروع اعت

به مدد تعلق ( ب. یعنی آنچه که همیشه وجود داشته است، معتبر تلقی می شود: از طریق سنت( الف•
، مشروعیت می خاطر عاطفی، که به اعتبار آنچه بتازگی اعالن شده و یا قابل تقلید شمرده می شود

(  د. تبر استآنچه مطلقاً معتبر می نماید، مع: برمبنای اعتقاد عقالنی به ارزش مطلق آن( ج. بخشد
99ص . بخاطر نحوه اعالم و استقرارش که قانونیت آن غیر قابل تردید است



مشروعیت نظام اقتدار از طریق سنت

وپیامبرانهایهسروشنتیجهکاملبطورتقریباً جدیداقتدارهایآگاهانههایآفرینشابتدا،در-1•
100ص.اندبودهبرخوردارنبوتهالهازکهبودالهاماتیزائیدهحداقلیا
مییافت«یطبیعحقوق»مفهومدراست،ارزشبهمربوطملطقاً کهمشروعیتیباستانینمونه-3•

100ص.شود
رسماً کهاتیمصوبپذیرشیعنیاست،مشروعیتشکلترینرایج«قانونیتبهاعتقاد»امروزه،-4•

101ص.استکردهتحمیلراآنهامعمول،ایرویهوهستندصحیح
متکیحضمترسبرکهمادامیاست،شدهتحمیلتنچندیایکتوسطکهاقتداریپذیرش-5•

کهمنبعیشروعماقتداربهاعتقادهموارهاستنگرفتهنشأتطلبانهمصلحتهایانگیزهازونیست
101ص.دربردارداستکردهتحمیلراآن



فصل هشتم



بررسی مفهوم مبارزه

دن اراده خوانده می شود که رفتار فرد عامدانه به سمت حاکم کر« مبارزه»رابطة اجتماعی زمانی •
103ص . اش بر مقاومت فرد یا افراد دیگر معطوف شود



بررسی مفهوم مبارزه

ضابطههیچکهخونینینبردازطیفاین.دهدمیتشکیلراوسیعیبسیارطیفانتقالی،مراحل-1•
قهرمانیاتمسابقتاگرفتهاستدشمنکاملنابودیهدفشوکندنمیکنترلومحدودآنراای

104ص.گیردمیبردرشد،میبرگزارقراردادیبطورکهراوسطیقرون
صرفنظر–اً نهایتشوند،میحادثوسیعمقیاسدرنوعاًکهرقابتهایشیوهومبارزهصورکلیه-2•

بهکهدندگرمیمنتهیافرادیآنانتخاببه–منفردموارددرتصادفکنندهتعییناهمیتاز
104ص.هستندبرخوردارموفقیت،جهتالزمشخصیکیفیّاتازبیشتریمیزان

برایفردبارزةمازطبیعیبطوربایددهد،میرخاجتماعیروابطدرکهانتخابیفرآیندومبارزه-3•
106ص.شودمتمایزموفقیت،کسبوبقا



فصل نهم 



شدن روابط« جامعه ای»و « جماعتی»فرآیند 

چه در یک –پیدا می کند که جهتگیری رفتار اجتماعی« جماعتی»روابط اجتماعی زمانی خصلت •
ه زائیده وابستگی بر احساس همبستگی شرکت کنندگان ک–مورد منفرد، میانگین و یا نوع مثالی 

109ص . های عاطفی و سنتی آنانست، استوار باشد
:مثالًباشد،یمتکسنتییاانفعالیعاطفی،پیوندنوعهربراستممکنشدن«جماعتی»فرآیند•

واحدکیهمبستگیروحورفاقتوملیمیراثشخصی،وفاداریعاشقانه،رابطهمعنوی،اخوت
110ص.نظامی

111ص . است« مبارزه»فرآیند جماعتی شدن در مفهوم مورد نظر ما، معموالً نقطه مقابل •
فتاری این نکته به هیچ وجه درست نیست که داشتن خصوصیات، وضیعت و یا شیوه های ر•

112ص . مشترک، بمنزله وجود رابطه جماعتی است



شدن روابط« جامعه ای»و « جماعتی»فرآیند 

ست،اآنپیراموناجتماعیمحیطوخانوادهطریقازهاسنتهمسانیزائیدةکهزبانیجماعت•
ممکنحدرینباالتتارااجتماعیروابطانواعتمامآن،تبعبهوکندمیتسهیلرامتقابلتفاهم
113ص.دهدمیارتقاء

افرادهایتجمّعامر،این.داردتعلقدیگریمقولةبه،بازارهایفعالیتدرمشارکتهماینجا•
میان(میزآرقابتخاصه)اجتماعیهایرابطهوخاصمبادالتبهتاکندمیتشویقراگوناگون
113ص.بپردازندباشد،یکدیگربهمعطوفمتقابالًبایدرفتارشانکهآتیخریداران



فصل دهم



روابط اجتماعی باز و بسته

بق نظام تلقی می شود که ط« باز»رابطة اجتماعی، خواه جمعتی یا جامعه ای ، از نظرافراد بیرونی زمانی •
ا معنای ذهنی اقتدار آن از مشارکت افراد واجد شرایط و عالقمند در کنش اجتماعی متقابلی که متناسب ب

115ص . آن است جلوگیری نشود
از ( الف: ندرابطة اجتماعی بسته می تواند مزایای انحصاری خود را از این طرق برای اعضایش تضمین ک•

. اص دادن اختص( ج. تنظیم یا تقسیم مزایای مذکور( ب. طریق پرداختن آزادانه به رقابت درون گروهی
116ص 

وریکه گذار از هم میزان و هم روش نظام بخشیدن و طرد افراد بیگانه ممکن است وسیعاً متغیر باشد ، بط-2•
118ص . شرایط باز به شرایط نطام یافته و بسته تدریجی است

ن نیز ممکن است متنوع تری–مثالً محدودیت موجود میان خود اعضاء –محدودیت داخلی گروه -3•
انه راهی بدان برای مثال، یک کاست، صنف و یا مجمع سهامداران که افراد بیگ. شکل ها را بخود بگیرد

ها را در ندارند ممکن است به اعضایش اجازه دهد تا برای کسب مزایایی که گروه بعنوان یک کل آن
119ص . انحصار خود درآورده است، آزادانه به رقابت بپردازند



فصل یازدهم



نمایندگی: تبیین رفتار اجتماعی 

انواعبهتواندمیاشد،بداشتهقرارقانونییاسنتیاقتدارسیطرهتحتاینکهبهبستهاجتماعی،رابطة•
دیگرانفتارربرخودبنوبهآنپیامدهایکهشودمنجرعامل،افرادازبرخیتوسطرفتارازمعینی
123ص.گذاشتخواهدتأثیر

تمام:ودششاملراانفعالیوپویاهمبستگینوعدوهرعملدراستممکنمسئولیت«انتساب»•
مسئولنیزواخوداینکهکماشوند،شناختهعضوهررفتارمسئولاستممکنکنندگانشرکت

مندبهرهویرفتارشازناشیمنافعکلیهازدارندحقآنهاهمةروالهمینبرواستخویشرفتار
124ص.گردند



فصل دوازدهم



گانه بسته در مورد رابطه ای اجتماعی بکار می رود که یا بر روی افراد بی« گروه صنفی»اصطالح •
127ص . است و یا ورود آن ها را بر طبق مقرراتی محدود و مشروط می کند 

داشته در رابطه با هدف های مفهوم سازی فرق نمی کند که رابطه ماهیتی جماعتی یا  جامعه ای•
127ص . باشد

با یا عدم وجود گروه صنفی تماماً به حضور فردی در موضع اقتدار که احتماالً همراه« وجود»•
128کارکنان اداری است بستگی دارد، ص 

.  باشد« وردیگر سر»یا « خود سرور»و نیز « دیگر مختار»یا « خودمختار»گروه صنفی ممکن است •
130ص 



فصل سیزدهم



انواع اقتدار در گروه صنفی

ازحمیلت(ب.اختیاریتوافق(الفگیرد،مینشأتطریقدوازایجامعهرابطهقانونیمقررات•
132ص.شودمیحاصلآنمتعاقبکهتسلیمیوتمکینوخارج



فصل چهاردهم



ماهیت اقتدار اداری و تنظیمی در گروه های صنفی

رفتارهایدیگرربکهاقتدارینظامو«اداریاقتدار»کندمیتنظیمراصنفیرفتارکهاقتدارینظام•
«نظیمیتاقتدار»کند،میحمایتنظامدرسهیماشخاصازدلیلهمینبهواستحاکماجتماعی

135ص.شودمینامیده



فصل پانزدهم



سازمان صنفی، تجمع اختیاری و اجباری: ماهیت سازمان

«صنفیمانساز».کندمیدنبالراخاصیهدفکهمستمرفعالیتبانظامیازعبارتست«سازمان»•
بهوفمعطمستمراًومنحصراًشانفعالیتکهاداریکارکنانوجودواستایجامعهرابطهیک

137ص.رودمیبشمارآنمشخصةوجهاست،سازمانهایهدفتحقق



فصل شانزدهم



مفهوم قدرت و سلطه

می دهد عبارتست از فرصتی که در چهارچوب رابطة اجتماعی وجود دارد و به فرد امکان« قدرت»•
مقاومت تا قطع  نظر از مبنایی که فرصت مذکور بر آن استوار است، اراده اش را حتی علیرغم

139ص . دیگران بر آنها تحمیل کند
ت از فرمانی با عبارتست از فرصتی که بتوان به مدد آن، گروه مفروضی از افراد را به اطاع« سلطه»•

ری مکرر و عادتی عبارتست از فرصتی که بتوان بخاطر جهتگی« انضباط». محتوای معین وادار کرد
ابل پیش گروه مفروضی از افراد به سمت یک فرمان، اطاعت سریع و غیر ارادی آنان را به شکل ق

139ص . بینی، بدست آورد



فصل هفدهم



انواع گروه های صنفی سیاسی و مذهبی

سرزمینیدةمحدودرقوانینشاعتباروآنوجودکهیابدمی«سیاسی»خصلتزمانیصنفیسلطه•
ص.شودینتضم،آنبهتهدیدوزورمستمرکاربردطریقازواداریکارکنانبوسیلةمشخصی

141
به«روانیجبارا»ازاقتدارشحفظبرایکهکندمیپیدا«ساالرانهدین»خصلتزمانیصنفیسلطة•

141ص(ساالرانهدیناجبار).کنداستفادهمذهبیمواهبازکردندریغیااعطاءصورت



انواع گروه های صنفی سیاسی و مذهبی

شیوهتنهاجسمانیزورازاستفادهکهشودمیاستنباطبنابراین-1•
بیشترونیستسیاسیصنفیِهاگروهادارهمعمولیشیوهحتییا

افشاناهدتحققبرایمذکورهایگروهرهبرانکهمعناستبدین
142ص.اندکردهاستفادهتصوریقابلوسیلةهراز
کهیهائهدفمبنایبردولتحتییاسیاسیگروهتعریف-2•

142ص.نیستپذیرامکاناست،بدانمعطوفآنهاصنفیرفتار
فرمولفقطحاضرتعریفکهکردادعاتوانمیبحقبنابراین•

ربمشهودیبطورکهچرااستروزمرهکاربردازتریدقیق
یاورزعملیکاربردهماناکهوسایلاینهایویژگیبارزترین

144ص.کندمیتکیهاست،بدانتهدید


