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(27الید تا اس)بحث در جمالت کتاب کرایب که فعال نیمه کاره است

جمالت به رنگ آبی از کتاب کرایب هستند•
ردآوری شده در هر اسالید زیر انها به رنگ مشکی، از منابع مختلف مطالبی برای بحث بیشتر گ•

. است



نظریه چیست؟

وگیریم،بیادچیزیآنازبتوانیمکهاستسودمندصورتیدرفقطنظریه•
ص)کنیمهاستفادآنازبتوانیمکهگیریممییادچیزیصورتیدرفقط

1۴)
منظوریهچپردازینظریهونظریکلماتازشناسانجامعه:بیشتربحثبرای

نامفهومبعضیدیدگاهازمعنایندچهبهشناسیجامعهزباندرکهایندارند؟
–فیفلسایمسالهاصالمسالهاینکهدیدخواهیمماکه،اینترمهم.است

.نباشدطمرتبهمشناسیجامعهدانشواقعیتولیدبهکهباشدنمیانتزاعی
باعثریهنظکلمهمورددر(سمانتیک)معناشناختیهایسردرگمیمتاسفانه،
درچهاالح.استشدهرشتهایندانشمندانبینارتباطقراریبردرمشکالت

سالهماینکهاینجایبه.آنخارجفضایدرچهوشناسیجامعهنظریهداخل
ضمن.استپرکتیکالوکاربردیمسالهیکباشدفلسفیایمسالهصرفا
ناختشپیشرفتنوعهرشرطپیشمسالهاین:استمهمموضوعیکآنکه

.شودآنمنکرتواندنمیهمشناسیجامعهوباشدمیاپستیمیک)شناسانه
(2008آبند،)



دربارهیکلافکاریودیگرانتجاربمبنایبرتجربهدرکوتبیینبرایاجتماعینظریه•
(17ص)جهان

نایذکرشوند،میمنتقلمابهکهاستمفاهیم-2ومعانی-1بادیگرانتجارب:بیشتربحثبرای•
دیویدسونالددونکهاستایننکته.هستندمرتبطهمبادوهرمفهومومعناکهاستالزامینکته

پس.دارداهمیتصریحبیانکهکنیمتوجهواقعیتاینبههمهاگراستمعتقد(1۴2ص:198۴)
شانسیهیچومکنیدخیلمعنادانستنبدونراعقیدهتوانیمنمیما:ایدمیدستبهمهمنتیجهیک
هاچیزقتیوترتیببدین.استطرفهدوقضیهپس.نداریممفهومبدونهممعناکردنداخلبرای

هوایوآبازقیحقیغیردرکیفردیمثالکهکنیمتعیینکهنیستممکنشوندفمیدادهمابه
هایمزیتباشدقراراگر.استحقیقیغیرneverانگلیسیواژهازویدرکیاداردشیکاگو

فردیبینوافقتعدمآیاکنیمتعیینکهبودنخواهدممکنگاهآننیاوریممیانبهرااپیستیمک
(2008آبند،).مفهومیااستمعناجنسازشماخودوجونزآقایمثل



دام های نظریه حقیقی

هاکتابنتریگذاراثرازیکی.نامممیمتقاطعکلماتجدولدامراآنمنکهاستچیزیحقیقیاینظریهدامخستینن•
:استطبیعیلومعتاریخبررسیبلکهنبوده،شناختیجامعهکاریوجههیچبهگذشتهسالسیطیشناسیجامعهزمینهدر

(21ص).علمیهایانقالبساختار
کمیحلیلیتقدرتبهباوروشناسیجامعهدرطبیعیعلومازملهمهاینگرشنفوذ:بیشتربحثبرای•

دورمعنا،یکهبشدنتخصصی.گردیدرشتهاینتجزیهروندرشدسببشناختیجامعهمسائلدرنگری
قرارکه«امعهج»نامبهچیزیبابیگانگییعنی.آورددنبالراآنمسائلمحورازشناسیجامعهافتادگی

یبازخوانیرابپیشنهادآنحاصلکهگردیدموجبراانتقاداتیوضع،اینهایپیامد.شودشناختهبود
(1388عیوضی،).بودکالسیکنظریات

آغازگونهاینراعلمیهایانقالبساختار:خودکتابپوزیتیویستینظریهکشیدنچالشبهبرایکوهن•
بیشزیچیراآنکهاینبهمشروطکند،رووزیرکامالراعلمازتصویرماتواندمیتاریخ»:کندمی
بلکه.شدکمیچالشبهراهااندیشهانیتنهانهکوهنبدانیم،بدانیمگاهشمارییاحکایتانباناز

جربهتدرنظریهوشودمیساختههاآنچهارچوبدرتجربهزیرا.داندنمیطرفبیامورراهاتئوری
بلکهنیستواقعیتخنثایوطرفانهبیدادنگزارشتئوریکارکوهننظربهواقعدر.گذاردمیتاثیر

(1389مجیدی،)شودمیساختهتئوریچهارچوبدرواقعیت



جهان،دربارهافکارمانبهبخشیدننظامدرکهگفتیمترپیش.نامممیچیستانیرادامدومین•
.دشوننمیمربوطچیزیتبیینبهمستقیماکهنمایندمیرخدومدرجهمسائلشماری

میمعلولبهراعلتکهاستعلیکاریوساز،ایعلمیتبیینهراصلیرکن:بیشتربحثبرای•
کشفیوابداعیوجهواهمیتواستآنبازیگرانذهنازبیرونایپدیدهعلتطرفیاز.رساند

(مردیها،).استهمیندرنیزهانظریهاین



ازیکیکهامگفتهترپیشچونآید،نظربهعجیباصطالحاینشاید.استمنطقدامسوم،دام•
گوناگونهایبخشمیانمنطقیانسجامبهدستیابیمنظوربهکوششنظریتفکرمحوریوجوه
(23ص).استنظریهیک



میمابهرازیچیتبیینبگوییمکهاستکافیقدرهمینحاضرحالدر.بردنامتوصیفدامازبایدسرانجامو•
آنفقطتوصیفاماکنیم،کشفآنتوانیممیکردننگاهبافقطایمتوانستهنمیوایمدانستهنمیکهگوید
(2۴ص).کنیمکشفراآنتوانیممیکردننگاهباکهگویدمیمابهراچیزی

:بیشتربحثبرای•
میداللتتبیینکنشوفرایندبرهمودارد{تبیین=explanation}واژهکهابهامیبهتوجهباپترآخینشتاین•

وحاصلاساسبرصرفاکهتبیینازتحلیلیگونههرکهساختنشانخاطر.آنفرآوردهوحاصلبرهموکند
مرتبجفت،یکنتبییوی،نظراز.نارساستپذیردصورتتبیینفرایندوکنشازغفلتباوتبیینفراورده

محتوایحسبربصرفاتواننمیراتبیینکهاینبرویدلیلتبینیکنشنوعیوگزارهیکازمتشکلاست
استمسلمواقعیتاینبرمبتنیکردتوصیفاشاطالعاتی

.داردتاریخدریقتحقروشباوثیقیارتباطکهتاریخیشناسیروشدربنیادینمباحثازیکی:جنبینکته•
فلسفهاریخ،تعلم)تاریخیمعرفتیگونهسههردرکهاستموضوعاتیجملهازمقولهاین.استتبیینمقوله
مربوطیاکندهپروجزییحوادثتبیینبهنیازمورخان.داردحضورنوعیبه(تاریخعلمفلسفه.وتاریخنظری

تاریخعلمفیلسوفانوندداربشرنوعتاریخکلیتتبییندرسعیتاریخنظریفیلسوفان.دارندانسانییگذشتهبه
(1389مفتخری،)اندساختهدومدرجهمعرفتیموضوعشناسیروشذیلدرآنماهیتوچیستینیز



دستیابی به نظریه ای فراگیر؟

(25ص).ردبگیبردررارشتهاینیعرصهتمامیکهکندتدوینفراگیراینظریهتواندنمیاشماهیتدلیلبهشناسیجامعه•
استمورودیویسمعروفایدهکارکردگرایی،پارادایمدراجتماعیهاینابرابریزمینهدرفراگیرنظریهنخستینببینید،:بیشتربحثبرای•

ضروریویرفراگوعامپدیدهیکراقشربندیکهدارندقرارکارکردگراییپارادایمدرپردازنظریهدواین.شدمطرح19۴5سالدرکه
:زیراستشرحبهمورودیویسنظریههاینکتهترینمهم1.دانندمی

هایهارتمهاآنبهیازیدندستسخن،دیگربه:هستندهاموقعیتدیگرازترمهمکارکردینظرازجامعهدرهاموقعیتازبرخی.1•
.خواهدمیویژه

.ساختآمادههاموقعیتاینبهدسترسیبرایراهاآنبتوانآموزشباکهدارندرااستعدادهااینجامعه،دراندکیافراد.2•
.دهندنشانخودگذشتگیازبایدافرادآندرکهداردنیازآموزشیدورهیکبهمهارتبهاستعدادتبدیل.3•
درراویژهپاداشیفعالیتی،هرنتیجهدرآورد؛خواهنددستبهگوناگونیهایموقعیتآیندهدرکهبدانندبایدافرادای،دورهچنیندر.۴•

.انتظارموردهایپاداشوکمیابمنابعبهنابرابردسترسییعنیداشت؛خواهدپی
هایگروهبهپایگاه،یکدرافرادآن،نتیجهدرکهآورندمیوجودبهافرادبرایراحقوقیها،پاداشوکاالهاکمیاب،منابعاین.5•

.داشتخواهندیکدیگربهنسبتمتفاوتیاجتماعیوجههاساس،همینبر.شوندمیتقسیممتفاوتی
(135۴ادیبی،).استاجتماعیسطحبردنباالبرایضروریایپدیدهاجتماعی،نابرابریبنابراین،.6•
برایفقطباال،المثدر.داردکلیاصولتعدادیازاستفادهبهنیازحوزهیکدرفقطکهاستایگونهبهشناسیجامعهماهیتبنابراین•

.استنیازدارندباالییبلندتوضیحخودشانبرایکدامهرکهکلیاصلششبندیقشرحوزهیک



دستیابی به نظریه ای فراگیر؟

عنوانهببلکهشناس،جامعهعنوانبهنهشناسجامعهکهآننخست•
ریهنظقالببهراآنداردسعیکهشودمیایمسالهاسیرشخص

(26ص).بریزد
نظریهلیاصدغدغهکهکنیمفکربخواهیماگر:بیشتربحثبرای•

جامعهاغلببرایگیدنز،دیدگاهازکهبدانیمبایدچیستپرداز
ایونهگبهراتحقیقکهاستاینآنهابرایاصلیدغدغهشناسان،
موردهرفاواجتماعیسیاستدرمستقیمطوربهکهکنندهدایت
بندیکیبتررویاصولیطوربهسایرینکهحالیدرباشد،استفاده

(sintisizing)میمتمرکزاجتماعیتوسعهازنظریفهمپوششو
تاردیفارتباطاتوسازماندهیخردسطحازموضوعگستره.باشند
(2007گیدنز،(.باشدمیاجتماعیبرساختوهاسیستمکالنسطح



ابعاد نظریه پرداز و نظریه اجتماعی

.نماییمدرکراشدنعهقطقطعهفرایندتاکندمیکمکمابهکهکنیمدنبالاجتماعینظریهدررا”شناختیگسلخطوط“آنتوانیممی:شناختیبعد•
منشاشناسیمعرفتنهمچنیوپردازدمیمعرفتفحدودوماهیتبررسیبهکهفلسفهازایشاخهمعرفتنظریهباشناسیمعرفت:بیشتربحثبرای•

معرفتنظریهیدگومیچیشلمکهگونههمان.استباورهاتوجیهعلمشناسیمعرفتجملهیکدرودهدمیقراربحثموردرااعتباروهاشیوهساختار
(حامدی).کندمیبحثکردنباورتوجیهدربارهیاباورتوجیهدربارهکهاستعلمی

.تاسعقالنیاستداللازبیشچیزیمضتمناینظریهبحثگونههرواستپردازنظریهاحساساتوتجربهتجسمنظریه:عاطفیبعد•

.باشندجهاندرکبرایایشیوههموجهانازبخشیهمبایداجتماعینظریهوشناسیجامعه:اندیشیبازبعد•
.گرفتفاصلهزمینهایندرهگلازوبودجهانتغییردنبالبهمارکس:بیشتربحثبرای•

مورددرباشدآشکارییاپنهانمفروضاتحاویبایداستچگونهجهانکهایندربارهاینظریههر.استسومبعداثراتدرمبالغهنوعی:هنجاریبعد•
.باشدبایدچگونهجهانکهاین

.دهدمیرخیراتیتغیچهاجتماعینظمدرنظریهیکاصولکردناجرابایعنیشود؟میچهاجتماعیسطحدرعملساحتدرنظریه:بیشتربحثبرای•
د؟افتمیاتفاقاتیچهنظریهیکسازیپیادهبامردمروزمرهزندگیدرجامعهدروقتآنکند،میپیادهراخودمفروضات،عملدرنظریه



است،ترتجریدیکهنآدلیلبهصرفاکهاست”نظریهنظریه“نوعیمثابهبهفلسفهبهکردننگاهراهبهترینشاید•
(28ص).دهدمینشانترسادهوترروشنراهاچیزبعضی

:باشدتواندمیچهجاایندرانتزاعوتجریدازمنظورببینیم:بیشتربحثبرای•
عددشکلاجتماعیامورانسانزندهموجوداتطبیعی،اشیایمثلاعتباری،وذهنیخارجی،ازاعمواقعیاتی•

علمزیستی،معلوطبیعت،فلسفهفیزیکی،علوممانندهاییدانشدرکهداریمآنمانندوذهنمعرفت،،زیبایی
شناسی،زیباییاع،اجتمفلسفه،اجتماعیعلومریاضی،علوم،شناسیانسان،رفتاریعلوم،حیاتفلسفهالنفس،

صورتبههکیهایگزارهمجموعهیعنیگیرندمیقرارمطالعهموردانهامانندوشناسیمعرفتزیبایی،فلسفه
رتیبتاینبه.اورندمیوجودبهراعلمیرشتهومعرفتینظامیکاند،شدهارزیابیوگردآوریروشمند،
راسومیطبقهلمعاما.گویندنیزاولمرتبهمعرفتدوم،طبقهاینبهکهگیرندمیقرارنخستطبقهدرواقعیات

یناموضوععلمیهایرشتهوهادانشیعنیشود،مینامیدهدوممرتبهشناختکهاستاوردهوجودبهنیز
موضوعشناسیتزیسواستفیزیکفلسفهموضوعفیزیکعلممثالبرای.گیرندمیقرارمطالعهموردوعلومند
ازامور،هایسلفهفخالفبرعلمهایفلسفه.اجتماعیعلومفلسفهموضوعشناسیجامعهوزیستیعلئومفسلفه
علمبهمختصکهداردوجودمشترکیمباحثومسائلعلوم،هایفلسفهمیان.هستنددوممرتبههایشناختسنخ

(139۴عاشوری،).نیستندخاصی



شیوه سنتی تقسیم بندی نظریه اجتماعی

هاینظریهمیاندنشقایلتمایزاجتماعینظریهبندیتقسیمترسنتیهایشیوهازیکی•
(29ص)استگرافردوگراکل

خاصینظریعاتتبتواندمیگراییفردوگراییکلبهشدنقایل:بیشتربحثبرای•
اساسکهنیمبیمیاست،گراکلنظریهیککهکارکردگراییدرمثال:باشدداشته
بهکهستااجزاییازمرکبکلهر:کردبیانگونهاینتوانمیراکارکردیتبیین
گونهبهکلاین.اندکردهخلقراجدیدیهویتوشدهترکیبهمبا،خاصینحو
راخودهویتشوند،تغییردچارآنیسازندهاجزایازتعدادیاگرکهاستای

ربکلبقایبرایراخاصایوظیفهکلایناجزایازکدامهر.کردخواهدحفظ
هاینهاداهجایگکوشدمیشناسیجامعهدرکارکردیتبیینبین،ایندر.دارندعهده

د،داربردرجامعهبراینهادآنکهسودمندیهایپیامداساسبرراجامعهمختلف
کلیتوگیپیوستبهنظریهاینکهاستآنکارکردینظریهدرمهمنکتهدهدونشان

کندمیهتوجآنهایشدهکنترلتحوالتودینامیکیتعادلحالتوکلیکاجزای
موحد).نددامیشناسروانوظیفهرااونیاتوهاانگیزهبررسیوفردرفتارمطالعهو

(1387ابطحی،



مقدمه ای بر تعریف جامعه
دهدنشانتاکردمطرحقبلهامدترادیدگاهاینمدافعبرهاندورکیم.داردوجودفردبهمنحصردورکیمگفتهبهیا،ذاتبهقائمصورتبهجامعه•

(30ص).داریمنیازشناسیجامعهمانندایرشتهبهجوامعمطالعهبرایماکه

(31ص)شدندمیمنطبقهمبرمستقیمااشیاجوهروظاهریشکلاگربودمیزایدعلمسراسر:مارکس•

برایواژهاین.استشدهترجمه(substance)بهالتینیزباندرکهاستousiaیونانیزابندرجوهر:بیشتربحثبرای•
میکاربهsubstanceجوهرنیزوessenceذات(etre)وجودبهفرانسویزباندرجملهازبسیاریمعانیبهاشاره
.استرفته

بقدریینیمبمیتعمقودقتازپسکهکنیممیفرضقطعیویقینراامورازبسیاریروزمرهزندگیدر•
عقیدهواقعاوانتمیچیزچهبهکهگفتتوانمیبسیاراندیشهازپسدکههستندظاهریتناقضاتحاوی

ازالبتهمعنییکبهوکنیممیابتداخودفعلیتجاربازطبعاقطعیتویقینجویوجستدر.بودمند
برایمیعلچهمابالواسطهومستقیمتجاربکهایندربارهخبریهراما.شودمیحاصلعلمتجارباین

کیرویاالنمنکهآیدمیچنینمننظربهمثالبودخواهدخطاقویاحتمالبه.کندمیحاصلما
اگرامتهنشسداردقرارچاپیوخطیکاغذازاوراقیانرویدرکهمعینشکلبهمیزیمقابلدرصندلی

ورشیدخکهدارمعقیدهمن.بینممیراخورشیدوآسمانابرهایهاساختمانپنجرهازگردانمبرراسرم
واسطهبهورگتربززمینازبرابرچنداستاتشیینیکرهوداردفاصلهزمینازمیلمیلیونسهونودقریب

معهذا...ردکخواهدچنیننیزآیندهدرمعینیغیرنامحدودوزمانتاوکندمیطلوعبامدادهرزمینگردش
کالهکگردیدهبیانصورتیبهکهاینازاطمینانحصولبرایواستجایزمعقولشکهااینهمهدر

(1377راسل،)داریماحتیاجدقیقیتحققیقوبحثبهاستصادق



میتغییریاکندیمحفظطریقیبهراآنبلکهنیستجامعهآفرینندهانسانیکنشباسکارنظربه•
دهد

روشبهایویژهتوجهاجتماعیعلومخصوصاوعلمفیلسوفعنوانبهباسکار:بیشتربحثبرای•
ازعلمیینتبیباکهاستآنبرباسکار.دارداجتماعیعلومهایپژوهشدرانازاستفادهوعلمی
میعلروشکارگیریبارااجتماعیموضوعاتکارامدوموثرشناختزمینه،اجتماعیجهان
عمالاکهمعتقداو.استاجتماعیعرصهبهعلمیروشگسترشپیدراوواقعدر.اوردفراهم
اقدامچندراستاایندرکردعلمیتبیینراآنهاتوانمیکههستندهاییقابلیتبرمشتملانسانی
.استآنهاعملشیوهتبیینوهستیدرمحکمهاییبنیانیافتنگاماولین.دهدمیانجاماساسی

وهابنیانیینتبباسکار.شودمیممکنمعرفتوگیردمیشکلهستیها،بنیانایناساسبر
بنیانکشفلسفهفوظیفهاستمعتقداو.کندمیدنبالفلسفیروشباوفلسفهدرانهاعملشیوه
ویردگمیشکلهستیوجودشانشرطبهکههاییبنیان.استهارویدادایجادوساختهای

(1393دیگران،وپورکریمی).شودمیپذیرامکانمعرفت



ی کند یا تغییر می به نظر باسکار کنش انسانی آفریننده جامعه نیست بلکه آن را به طریقی حفظ م•
دهد

پیگیریاستعالییسوالطریقازهابنیانشناختواثباتمنظوربهفلسفیعمل:بیشتربحثبرای•
درهاییرضفپیشچهبرمبتنیعلمیاعمالکهمعناستاینبهفراروندهیااستعالیی.شودمی

ناختشمنظوربهمناسبروشیارائهگامدومین.کندمیلحاظراآنهاچگونهواستجهانمورد
ووضوعاتمبارابطهدراواما.نامدمیتبیینراآنکهاست،هابنیاناینعملچگونگیوشیوه

نامودهدمیرارقتوجهموردنیزرابخشیرهاییوانتقادیمبحثتبیینبرعالوهاجتماعی،مسائل
(1393دیگران،وپورکریمی).گذاردمیتبیینینقدراآن



کنش انسانی

میفهدراچیزیبهرسیدنیعنیاستآنبودنقصدیانسانی،کنشمهمخصوصیت•
(33ص)گیرد

معـانیایکـهباشدمعانیآنراهنمایوانگیزهکهیمشوداطالقانسانیرفتاربهکنش•
وگـاهیآیعنـیکـنش.مـیدهـدنشـانحساسـیتآنبـهومییابدخارجدنیادرکنشگر
دریافتمحیطردچیزهامعانیازمیکنشگر.کندتواندبهامیپحساسیتیهاکهیکنشگر

نیزضعیتوبلکهنیستمهمگر،کنشذهنیتتنهامعانی،ازبحثدر.باشدفردیاجمع
میدهدخپاسآنبهومیکنددریافتمحیطازرانشانههامجموعهکنشگرچـوناسـت؛مهم

.:استکردهاحاطهراکنشچیزدومیراواقعیتدریافت.سازدایـنمبنـایبرو
ایطشرمجموعهاین.آنامثالوفنون،وضعیتهواوآبامثالمحیطیومادیشرایط.1•

.میدهدبهرکنشگکهدیگرندکنشگرانهمـانمحـیطدرممتاز،ءیشولیاستمهممحیطی
.باشـدجمـعیافردتواندمیپاسخآنهاکنشگر

رتصونمادیپوششدربایدالجرماست؛معناباکنش.نمادیفرهنگیشـرایط-2•
کندصورتهااهدافنمادیوسائل،اولویت،ها،وکنششرایطحدوداین.بگیرد



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•
(37ص )وقوع انقالب سوسیالیستی در آمریکای شمالی و اروپای غربی را تبیین کند



کهدانمتفاوتهستینوعدوعواملوجوامعکهاستآننمایدمیرخاولنگاهدرکهمعضلی•
(38ص)طلبندمیرادرکیاتبیینازمتفاوتیانواع

(39ص . )همه نظریه ها با تعمیم و تجریدهای تحلیلی کار می کنند•
بهستامدعیکهگیردمیصورتایانگارانهسادههایبرخورداجتماعینظریهتحولزمینهدر•

.داردوجودرشتهایندرمنسجمومستمرتحولنوعیها،نظریهکثرترغم



وشاهداتمطریقازاجتماعیدنیایفهمبرکهگرفتشکلگوناگونیهایمکتبمتحدهایاالتدر•
ص).بودهاریهنظاینتریپایدارنگرمردمشناسیروش.کردمیتاکیداجتماعیگرکنشهایفعالیت

۴2)
جامعهعمدههاینظریهدیگرمانندنیزنمادینمتقابلکنشنظریه:بیشتربحثبرای•

چارلزمتر،کآنازومیدهربرتجورجنظریههای.مینمایدبازراایگستردهشناختی،چشماندازبسیار
آشکارایچشماندازهاولیکردهاند،فراهمرانظریهایناصلیشیرازهتوماس،.آی.دبلیووکولیهورتون
افکاربانمادینقابلمتکنشسنتینظریه.یافتهاندراهنظریهاینبهاخیرسالهایدرنیزدیگریمتفاوتتر
نمایشیترهیافکون،علمیترمانفوردرهیافتجملهازدیگریانواعولیمیشود،مشخصبلومرهربرت
نظریه.یرندگمیجایمقولهایندرنیزپدیدهشناسی،ومردمنگارانهروششناسیشایدوگافمناروین
پایهبرتئوریینااساسواستشدهنهادهبنانمادهاپایهبرواقعیتهاکهمیکندادعانمادینمتقابلکنش

حیطمدرافراددوطرفهمتقابلکنشدرمعناهاکهمیدهدتوضیحنظریهاین.استمعناونماد
میانمتقابلکنشازمعناهاییونمادهاچه»کهمیکندتأکیدسوالاینبرومیگیردشکلاجتماعی

(139۴مرتضوی،ونیازی)میآید؟بوجودمردم



اختاریکارکرد گرایی س:نظریه های کنش اجتماعی



کارکرد گرایی ساختاری:نظریه های کنش اجتماعی

بهپاسخردواقعدرنظریهاینکهاستآنبرغربیشناسیجامعهالوقوعقریّببحرانکتابدرگولدنرآلوین•
(51ص).استشدهتدوینمارکسیسمچالش

:بیشتربحثبرای•
یانظریمستنداتاززیادیبخشهمچنینوپیدایشدرمؤثراجتماعیوفکریزمینههایونویسندهاصلیایدة•

تاشصتهههایدبهمارکسیتی،وسرمایهداریازاعمغربی،کشورهایدرجامعهشناسیوضعیتبهنویسندهتجربی
است،شدههنهککمترکه،آنهانظریخصلتازصرفنظرکتابمطالبنظریکازلذا.برمیگرددمیالدیهفتاد
خدمتدرجامعهشناسیگرفتنقراردیگر،جهتازامانیست،روزآمدکامالًغربجامعۀامروزوضعیتبهنسبت

وناسیجامعهشبودنغیرانتقادیوغیرمتعهدیارفاهدولتهایازاعمقدرتصاحبورسمیمجامعدولتها،نیازهای
استبیمطلما،جامعۀ،دربهخصوص،معاصر،جامعهشناسیدرخودانتقادیمستمرجریاننوعیپیدایشضرورت

میباشددفاعقابلواهمیتبازنده،همچنانکه
بحرانیهایهجنببیانودرکدرافراطگرایینوعیواجدچندهر(غربیشناسیجامعهالوقوعقریببحران)اثراین•

یاتأملیناسیشجامعهبرتأکیدباویژهبهخود،روزگاردرامااست،بودهغربیجامعهشناسیبحرانبرایمحتملیا
نوآورانهذشتهگماننداینکالبتهکهاستبودهنوآورانهایجنبههایدارایشناسی،جامعهنوعیطرحوبازاندیشانه

پایانیفصلینتدونحوةمطالبوشرقبلوکدرمارکسیستیجامعهشناسیارزیابیونقدعالوه،بهکندنمیجلوه
کارکهگونهاینهب.میگیردبهرهجدیدیشیوةازجزئی،بهکلیمروریوبنیادیمطالبداشتنبرعالوهکهکتاب،

قرارانتقادییبررسوسوالموردرااثرنویسندةگولدنرکاردیگریگولدنرگوییمیکند،ارزیابینگاهازراخود
(ممتاز).میشودمحسوبکتابنوآوریهایدیگرازاست؛داده



درواقعدرهنظریاینکهاستآنبرغربیشناسیجامعهالوقوعقریّببحرانکتابدرگولدنرآلوین•
(51ص).استشدهتدوینمارکسیسمچالشبهپاسخ

راشناختیجامعهیگرایاثباتمسلطنفوذپارادایماینساختارمورگانوبریلباوربه:بیشتربحثبرای•
آنبانیزانیآلمآلیسمایدهازعناصریگراییتفسیرپارادایمباخوداتصالمنحلدروشدمیمنعکس
ارکردگراییکتفکرکلیمقولهچهار.استمتعددیفکریمکاتبحاویپارادایماین.شودمیترکیب
:ازاستعبارت

میارائهآنکلشترینخالصدرراشناختیجامعهگراییاثباتمستقیمتوسعهکهاجتماعینظامنظریه•
.کند

راانسانیسمآلیایدهوشناسیجامعهگراییاثباتازعناصریکهاجتماعیکنشنظریهوگراییتعامل•
.شودمیمحسوبکارکردگراییپارادایممرزگراترینذهنینظریهاین.کندمیترکیبمستقیم

گراییعینی.استگراییتعاملواجتماعینظامنظریهبینشکافکردنپرصدددرکهگراتلفیقنظریه•
اجتماعینظامظریهنبانزدیکیارتباطگراییعینی.استانتزاعیگراییتجربهوگراییرفتارشاملکه

(ممتاز).استپایبندکامالشناختیجامعهگراییاثباتتفکربهزیرا.دارد



ریه پردازیزمینه کارکردگرایی ساختاری و تاثیر آن بر نظ

براوکهایدورهودادنشانمناسبواکنشیدومجهانیجنگازپسداری،سرمایهکهبودپارسونزاقبالیخوشاز•
(52ص).شدمقارناقتصادیرونقونسبیثباتازایدورهباداشتسیطرهشناسیجامعه

بهآمریکاممردازبسیاریزندگیدرچشمگیریپیشرفتدوم،جهانیجنگازپسدوراندر:بیشتربحثبرای•
هجامع»دورانآندر.بودآمریکادراقتصادیناگهانیترقیونسبیاجتماعیآرامشدهه1950دهه.آمدوجود

گرایی،ارکردکاساسیفرضکل،در«.بودواقعیهایپیشرفتاینکنندهمنعکسساختاری-کارکردیشناسی
طوالنیمدتیرایبجامعهایآنکهبرایچیز،هرازگذشتهکهچرامیرسد،نظربهدرستیفرض،تعادلیاثباتیعنی
روهربه.باشدهداشتوجودآندراجتماعیگوناگوننهادهایمتقابلوابستگیواجتماعینظمانوعیبایدیابد،دوام
-ردیکارکنظریهءتابودخوبیدورانمیبردند،سربهتعادلوثباتدراجتماعینهادهایآندرکه1950دهه

(1395دیانت،).باشدداشتهاجتماعیتفکربرکاملغلبهایبتواندپارسونزساختاری
وساختاراساسبرارنظامکهاستساختاریکارکردگراییعنوانتحتپارسونزنظریهترینمهم:بیشتربحثبرای•

سویکازساختییکارکردگرایتئوری.دهدمیتشکیلراکارکردگراییاساسنظریهاین.کندمیتقسیمکارکرد
عناصربینتداوموپایداررابطهبردیگرسویازدهدومیقرارتوجهموردرااجتماعیهایپدیدهنتایجوکارکردها

هاکارکردلسلهسیکباشودمیتشکیلپایداروثابتروابطازکهساختهر.استناظراجتماعینظمکلوجامعه
کهایردگراییکارکیکی.گیردمیالهاممنبعدوازساختیکارکردگراییبنابراین.داردتناسباجتماعینظامدر

مییتلقدارند،ضرورتنظامکلدروکنندمیکارخوبیبهوخودجایدریکهرکهعناصریدارایراجامعه
ایندر.شودمیتحلیلجامعهساختکیفیتطریقازاجتماعیهایپدیدهاندرکهساختارگراییدیگریوکند

(1395دیانت،)هستندپنهانیوپیوستهارتباطواتصالدرساختیعاملواسطهبهمجموعهاجزایحالت



بحث در کارکردگرایی ساختاری

کنشیعنی،)دبپردازیکدیگرباهاآنرابطهدرافرادکنشبهبایدشناسیجامعهوبر،دیدگاهاز•
خاصاهدافیبهرسیدنبرایکهکردتلقیوسایلییمجموعهتوانمیراکنشیچنین.(اجتماعی

(52ص).ودهرازترکیبییاغاییارزشنوعیتحققیاعملیمقاصد-شوندمیگرفتهکاربه
تماعی زمان را وبر مانند اغلب جامعه شناسان کالسیک مهم در تحلیل اجماکس: برای بحث بیشتر•

کانی وارد می کند، برای او البته که پدیده های اجتماعی  دارای سابقه ای زمانی و تا حدودی م
آن چه که بعد ها ( وبرف مارکس و دورکیم)هستنداز این نگاه در میان کالسیک ها

اززمانهمگیریبهرهبادوم.استاطالعاتوهانمادومعناتبادلاجتماعیهایفرایندترینمهم•
ص).زدپردامیکنشهاینظامدرفردهایکنشسازماندهیبهگرافردوگراکلهایرهیافت

53)



بحث در کارکردگرایی ساختاری

برچسباریساختبخش-مختلفاجزایازایشبکه-نظامیکمثابهبهاجتماعیزندگیفکر•
یکبهشبیهتاین.شودمیدادهپارسونزکاربهمعموالکهاستعنوانیساختاریکارکردگرایی

(53ص).کندمیتبیینراگراکارکردبخششناختیزیستنظام

(5۴ص).گذاردمیتاکیدجهاندربارهمهمچیزیبرکهاستتعمیمنوعیمجردیمفهومهر•



کارکردگرایی ساختاری
کرداعالمیافت،انتشار1937سالدرکهاجتماعیکنشساختارکتابدرپارسونز•

توانمیکهتاسرسیدهنتیجهاینبهبزرگپردازاننظریهکلیهکاربررسیازکه
ردکمشاهده”کنشگرایانهارادهنظریه“نوعیسمتبهحرکتحالدرراهاآن
وونگوناگاهدافمورددرگیرندهتصمیموکنندهانتخابهاانسانآندرکه

(55ص).هستندهاآنبهرسیدنبرایمختلفوسایل
بهمحدودبسیارپارسونز،زمانتاآمریکاییشناسیجامعه:بیشتربحثبرای•

درکـهرسونزپااصلیاهدافاز.بودشدهمحلّیتکنگاریهایوتوصیفیبررسیهای
بـراینظریومفهومیقالبیساختنبوده،آنبهدستیابیبـهدنبـاآثـارشاکثـر

آنهموکنداعطاراواقعیعلمپایگاههمجامعهشناسیبـتـابـودجامعـهشناسـی
اولیهارهایکدرپارسونزنمایدمرتبطانسانیعلومسـایربـامنطقـیطـرزیبهرا

ایـلاوونـوزدهمقـرندراجتمـاعیاندیـشۀمختلـفجریـانهـایتـاکوشیدخود
کـنشریـۀنظداشـتسـعیوی.کندترکیبفراگیردچارچوبیرابیـستمقـرن

در...وتوپاردورکیم،وبر،نظریاتبهتوجهبارا»فردگرا«»گـراکـل«اجتمـاعی
فرد،یاعتماد)؟یابددستخوداصلیهدفبهتوانستپارسونزآیااماآمیـزدهـم

1389)



(56ص )رسمی ترین و فراگیر ترین هنجارها در قالب نظام حقوقی جامعه تبلور می یابد•
ازایمجموعهحقوقوینظربه.داندمیاجتماعیکنترلمکانیزمعنوانبهراحقوقپارسونز:بیشتربحثبرای•

حقوقبایدیلدلدوبهاستمعتقدپارسونز.استاجتماعیهایوضعیتدرانسانیرفتاربرحاکمقواعدیاهنجارها
:شمردبراجتماعیکنترلبرایعاممکانیزمرا
مورددرکهودشمیمربوطتعهداتیوانتظاراتبهوداردکاروسریافتهالگوقواعدباکهاستنهادیحقوق،-1•

.کندمیاجراانطباوسازگاریعدمبرایهاییمجازاتراگوناگوناجراهایضمانتآنها،
.دارداجتماعیرابطهگونههرتنظیمجهتدرعمومیکارکردیحقوق،-2•
نظاممبستگیهحفظوایجادحقوقی،نظاموقوانیناولیهکارکردپارسونزنظربهکهشودمیمتذکر(1996)ترونیو•

گوهایوگفتوکندتعدیلراکشمکشوتعارضبالقوهعناصربایدکاراینانجامبرایواستاجتماعی
نظامصورتهببایدحقوقینظامیعنیسازدبراوردهنیزراهنجارینانسجاموکندایجادرااجتماعیآمیزمسالمت

عمومیعهداتتوانتظاراتمعرضدرتبعیضبدونراافرادهمهکهکندتنظیمراهاینازرامتقابلهایکنشمند
هافاجراضمانتخصوصدرعمدهپرسشچهاربهایافتادهجاهایپاسخبایدهادادگاه.دهدقراریکسان

(1391خیاطی،وهاللی).کنندارائهحقوقیقواعدوقواینتفسیرومشروعیتقضایی،صالحیت



بحث در کارکردگرایی ساختاری

وپاداش)استهوابستآنبهخصوصبهرفتارهاییانتظارکهمواضعازایشبکه:منزلتیهاینقشنظام•
(57ص()انتظاراتایننکردنیاکردنبرآوردهبرایمجازات

باکیهرکهآوردشماربهمنزلتیهاینقشازایشبکهتوانمیراآنمختلفهاینهادوجامعهکل•
(57ص).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
(59ص)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

(59ص ()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 •
(61-60صص )ویژگی–جامعیت •
برابردرعامگرایی.تاسخاصگراییبرابردرعامگراییپارسونزالگوییمتغیّرمهمترین:بیشتربحثبرای•

مختلفیاناعبهنسبتسوگیرینحوهیدرکنشگرانفرارویممکنِانتخابهایازیکی،خاصگرایی
عامگرایانهگیریسوبهتمایلزمینهسازکهعناصریمهمترینازیکی.استفیزیکیوفرهنگیاجتماعی،

روابطبسطوماعیاجتیتوسعهفرآینددرکهتعمیمیافتهاعتماد.استتعمیمیافتهاعتمادمیشود،تلقی
برعکسوستاعامگراییبسطواجتماعیتعادلمسؤولیت،احساسزمینهسازمیگیرد،شکلمیانگروهی

گرایانه،خاصروابطآنپیدرواحساسمسؤولیتاعتماد،عواطف،تحدیدمیانگروهی،تمایالتضعف
دوسترضا).داشتخواهددنبالبهرااجتماعیسازمانهمپاشیدگیازوبینظمیچونزیانباریپیامدهای

(1393همکاران،و
•(



کنشمتغیرهای ساختاری نظام 

میکهیزیچهرچوناندسویهدوهمیشهارزشوهافرهنگمیگویدپارسـونز:بیشتربحثبرای•
.داردوجودعمدهگانگیدونوعچهار.بگذاریمکنارچیزهابرخیپذیریم

بهمومیعطبقهیکازواحدیبافردبهمنحصرشییکتوانیممیگراییخاصگراییعام•
فرزندانشباخاصتعاملباشاگردانعمومبامعلمتعاملمثل.اوریمحساب

با(فرزندان)شویمروبهرواحساساتتمامباشییکباتوانیممی:عاطفیطرفیبیعاطفی-1•
.داریمنگهکنارراخوداحساسات

یافعلیایدهفسبببهیاکنیمقبولخودشخاطربهراشیءیکتوانیممی:عملکردکیفیت•
.داردمابرایکهبالقوه

توجهانونکدرراانویژگییاشویمروبروانوجودتمامباشییکبایعنی:ویژگیجامعیت•
.دهیمقرار



:بحث در کارکردگرایی

درنرژیانظرازوسطحباالتریندراطالعاتنظرازکهشودمیکنترلنظامیخردهوسیلهبهنظامیهر•
پایینکهکنیمدایجامراتبسلسلهنوعیهانظامخردهباتوانیممیترتیباینبه.استسطحترینپایین
(63ص).داردرااطالعاتترینکماماانرژیبیشترینآنهاترین

دادهتدسازراخودموضوعیتیانیستندروشندیگرهنجارهاوهاارزشآندرکهوضعیتی:هنجاریبی•
(65ص)اند

واهدافتنظیمدراجتماعیهایارزشقدرتکهگیردمیشکلزمانیهنجاریبی:بیشتربحثبرای•
وجرمخودکشیهمچونهنجاریهایپیامدمورددرچندهر.باشدشدهضعیفانسانرفتاروسایل

کمتراندنشفعالمکانیسموگیریشکلعواملپیراموناما.استشدهمطرحبسیاریمطالبانحرافات
مادگیاایجامعههرازبیشجهانی،ومحلیجریاناتتاثیرنحتتوسعه،حالدرجوامع.استشدهبحث
بودنداراضمنتوسعهحالدرجوامعدرهنجاریبی.دارندهنجاریبیشدیدومدتطوالنیتجربه

شرایطرن،پسامدعناصرورودشدن،جهانی.داردنیزاساسیهایتفاوتفصنعتیجوامعبااشتراکاتی
منشاهمومسالهیکهمهنجاریبیساززمینعواملترینمهمازتفکیک،تجربهدرفرهنگیخاص

(افراسیابی،.وسعادتی).استدیگراجتماعیمسائلازبسیاری
موضوعیازهنظریآننادرستدرکنشانهدهدمیدستبهنظریهیککهتبیینیدرموجودمنطقیمشکل•

هایگزارهریهنظاینگویندمیصرفاکهدارندوجودنیزانتقاداتیرشته.داردراآنتبیینقصدکهاست
(67ص).دهدنمیارائهجهاندربارهپذیریآزمون



ختاریواکنش دارندورف به پاسونز در نقد کارکردگرایی سا

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

(67ص)عهجامدروندرتغییرمنبعگونههربدونوتاریخمفهومگونههرازعاریمتوازن،دنیایی

نظامایناتکردبرطرفراهاآنبایدکهدارندنیازهاییاجتماعیهاینظامکنیمادعاتوانیمنمی•
(69ص).تاسمعنابیعملدرادعاییچنینکهنظرانداینبرپارسونزمنتقدان.بمانندبرقرارها

نقشاشغالمحضبهکهاندشدهتشکیلهاییقسمتازاجتماعیهاینظامپاسونزخودگفتهبه•
(70ص).بپردازندتاملبهقادرندخودمنزلتیهای



:همچنین بحث عامل بنیاد مادی از الک وود

ودهدمیسامانرازندگینایکسانهایفرصتکه(کار)کنشموقعیتدردرامدواقعیگرایش•
بایاروییرودرگرانکنشکههاییآنازغیرمنافعییعنی-کندمیایجادهنجاریغیرمنافعی
.دارندموقعیتاینازهنجاریتعریف

بازندگیاینوشودمیساختهداراییوکاالهابهمردمیافتندستبااجتماعیحیاتبنابراین•
(71ص)یابدمیاستمرارداراییوکاالهاتملک



:نقد پارسونز: جمع بندی

مثابهبهطفقرااجتماعیزندگیتواندمینظریهاینکرایبنظربه•
راانتنیسقادروببیندارزشیوهنجاریشدهکنترلنظامنوعی
(72ص)ببینیدنیز”مادی“نظامیک

وازسوعلیهایفرایندکردنمشخصمتضمنتبیینچنانچه•
(73ص).نیستکردنتبیینبهقادرنظریهاینباشدعلیکارهای

مارکسیاقتصادباوریجبرمقابلدرپارسونزگفتبتوانشاید•
(73ص).استفرهنگیباورجبریک



جفری الکزاندر

(7۴ص. )هنگامی که پارسونز درگذشت، رد نظریه او ان هم صرفا از روی عالقه ای تاریخی متداول شد•

پیشگفتهقاداتانتبابرخورددرنوکارکردگراییمکتبعضوترینپیچیدهالکزاندر،جفریکهروشی•
(7۴ص).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

تضادنظریهند؛کبرخورداجتماعیتغییروتضادهایمقولهباتوانستساختاریگراییکارکرد•
موضعاینرایبکگمانبهونیستکاراینبهقادرساختاریکارکردگراییکهکندمیپافشاری

(76ص).استنادرستکامالگیری

.وفاق و اجبار پهلو به پهلوی یکدیگر حضور دارند•

شادوشاندرخدنیاجمعهظهرازبعد.استجهانبهنگریستنبرایایشیوهصرفاتضادنظریه•
(77ص)بارماللتوخاکستریشنبهصبح.است



دارندورف در برابر نظریه کارکردگرایی ساختاری

بهقدرت:دارداهمیتقدرتواقتدارمیانتمایزمتون،بعضیدر•
پذیرشهکقدرتی-استمشروعاقتداردارد؛گرایشزوربرتکیه
(78ص).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
(79ص . )توصیف کلی شرایطی که تضاد ایجاد می کنند-2



: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

(90ص . )ترین مفهوم خود عقالنی است

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

(91ص . )مردم برای رسیدن به حداکثر سود دست به فعالیت های مبادله می زنند•



نظریه انتخاب عقالنی



نظریه انتخاب عقالنی

کنممیابانتخراچیزیآنمن:استآشکاریطلبانهمنفعتبعدیکدارایعقالنیانتخابنظریه•
(92ص).آوردمیباربهبرایمرامنفعتیاخاطررضایتبیشترینکه

کهاستمنفعترساندنحداکثربهبرایعقالنیانتخابنتیجهخانوادهدرکارتقسیمبکر،دیدگاهاز•
(93ص).گیردمیصورتخانگیهایفعالیتیابازاربهزمانتخصیصطریقاز

غیرصورتهبعقالنیتبرد،میپیشبهراوریبهرههایتکنیککهاجتماعیمناسباتانتخابدر•
(9۴ص).استکاراندردستمستقیم

(9۴ص).افرادفراسویدرموجودیتینهودانستافرادائتالفازشکلیبایدرااجتماعیطبقه:نکته•

به.داردفروتنانهوتوجهجالبموضعیعقالنیانتخابنظریهادعاهایمورددر(1990)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•
(99ص )واقعه سازگار باشد؟ 

ص . )ی پیشین اندآبل بر آن است که خود شرایط را نیز می توان تبیین کرد، زیرا نتیجه انتخاب های عقالن•
100)

کنش والستر در یکی  از کارهای اخیرش بر این نظر است که  هنجارهای اجتماعی انگیزه مهمی برای•
(101)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•
(102ص )که همه کنش ها به تعبیری عقالنی اند



نظریه کنش متقابل نمادین



ابل نمادیننقش پراگماتیسم در شکل گیری نظریه کنش متق

شناسیبومتیشناختفسیرجامعهامریکایی،گراییعملفلسفیمکتببرمتکیرهیافتاین•
حالدرکهتاسشناسیمردمدریافتهتکوینهایروشو(محیطوارگانیسممیانرابطۀبررسی)

108و107ص.برندمینام«فعالمشاهدة»عبارتباآنازعموماشناسانحاضرجامعه
ماهنگهیکدیگرباراخودهایکنشگرانکنشکهاستآنمتضمنکردننهادینهفرایند•

108ص.نمایندکسبمتقابلخاطررضایتتاسازند



کنش متقابل نمادین

109ص . 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( 1969)هربرت بالمر •
109ص : کنش متقابل ارائه داده است

عمل انسان ها بر مبنای معناهایی که چیزها بریا آن ها دارند روی آن.1•
109ص . می کنند

ص . داین معانی محصول کنش متقابل اجتماعی درجامعۀ بشری ان. 2•
109

انه ها به در جریان یک فرایند تفسیری که هر فرد در برخورد با نش.3•
109ص. 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•
110ص . 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

110ص . 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•
112ص.کنیممیاجراراآنبعداًماکهاست

نمینایجزچیزیهممیدوچیست،«شناسندهخودِ»فهمیمنمیهرگزماکهجااستاینمشکل•
113ص.استاصالتوخالقیتمنشأکهگوید

وگفتنوعیکههنگامیجامعه.بزنیماجتماعیزندگیدربارةهاییتعمیمبهدستتوانیمنمیما•
11۴ص.استدایمسیالندر،شودمیتلقیگو



بحث در کنش متقابل نمادین

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

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

115
آوردمارشبهمعتبرتحلیلیموضوعیکراجامعهتوانمیکهایندرمورداصوالًشناسجامعه•

116ص.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 •
116

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

117ص . را بازتولید می کنند( و نظام حقوقی)چگونه خود 
ص . پردازدبه مقولۀ 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 رابطۀ میان آن ها نیز بپردازد، به ع

119ص . الزم است که به شخصیت نوعی مادیت داده شود
فرایندهسیالنهبماندننزدیکمتقابل،کنشپردازاننظریهکهگفتتوانمیکلی،طوربهپس،•

انتخاباینشایدواند،کردهانتخابخودنظریۀبیشتربسطازپرهیزقیمتبهرامتقابلکنشهای
119ص.لیکطوربهرشتهایندرمعرفتفعلیوضعیتبهتوجهباکمدست–باشدضروری

اجتماعیِ قابلمتکنشبررسیبهکهاستشناسیجامعهسنتدیرپاتریننمادینمتقابلکنش•
123ص.پردازدمیروزمره



روش شناسی مردم نگر



واروپاییاسیشنپدیداریعنیآن،فلسفیزمینۀطریقازنخستنگرمردمشناسیروشبابرخورددرمن•
12۴ص.شوممینزدیکزبان،فلسفۀ

:برای بحث بیشتر•
متمایزهویتازمهمیبخشعنوانبهکهخود،ارتباطیتوانشاززبانسخنگویانگفتاری،جامعهدر•

زبانی،–تماعیاجتعاملایندر.کنندمیاستفادهگستردهایشیوهبهاند،کردهکسبزبانی–اجتماعی
نیزوانجهمورددرمتعارفمعلوماتآنهاکهچرادارند؛اشتراکمعانیانتقالدرزبانیکسخنگویان

شود؛میلیمتجآنشکنیقالبدرنیزوزبانیریزیقالبدرمتعارفمعلومات.دارندعامعملیاستدالل
فرهنگی–اجتماعیمختلفموقعیتهایدرخودمتعارفمعلوماتاززبانسخنگویانعملی،استداللباو
هایدادهازفراتراربسیزبانیتعاملدرزبانسخنگویانترتیب،بدین.گیرندمیبهرهزبانی–اجتماعیو

ازفراتربسیارنآدقیقفهموپیامدریافتوکنند؛میدریافتاطالعاتزباناززبانیصرفآکوستیکی
(1389ترابی،).استرفتهبکارکهاستجمالتیوهاواژهمعانیجمعحاصل



یریشه های پدیدار شناس: بحث در روش شناسی مردم نگر

ریشهکهایهفلسف:بودکلمهمعنایواقعیبه(ایریشه)رادیکالفلسفۀنوعیریزیپیجویوجستدرهوسرل•
12۴ص.بکاودراماتجربۀوشناختهای

معلوم.نبودمقصدومقصودبههوسرلراهنمایتنهاییبهامابود،شدهگشاراهپدیدارهاتوصیف:بیشتربحثبرای•
شهودسیلهوبهیاتوصیفیفقطروشیمددبهعقلی،شناساییمطلقهمآناساس،مسالهحلدرسعیکهاست

میآشکارمندرجاکهرامستوربدوامنظوروقصدشناسییکپدیدارروش.استباطلومتناقضسعییذوات،
دربارهاینظریهنهوبود،اشیاساده«ظهور»کردنوصفودیدنفقطنهدیگرآن،ازمنظور.داشتبردرشد،

(1392وال،وورنو).شدمیمستفادنوزدهمقرنآخردرعلمشناختازکهمعناتآنبهشناسایی
آنضمنیلباًغاواصلیفرضپیشوپردازد،میبشرآگاهیهایفعالیتوساختارهابهمنحصراًشناسیپدیدار•

12۴ص.استشدهخلقماهایکلهدریامادرآگاهیکنیم،میزندگیآندرماکهدنیاییکهاستاین
ازبسیاریکهآنحالام،کردهبحثدانستنیاشناخت،نظریۀنوعیعنوانبهصرفاًپدیدارشناسیازجااینبهتا•

توهمتخیل،عواطف،هکپرداختندمیتجربهازتریوسعیعبسیارگسترةبههوسرل،ازجملهپدیدارشناسی،فالسفۀ
125ص.تاسرفتهدستازپدیدارشناختیشناسیدرجامعهقضیهازوجهاین.گرفتمیدربرنیزرانظایرآنو



آلفرد شوتس: روش شناسی مردم نگر

هوسرلاگردانشازیکیشوتسآلفردپدیدارشناختیشناسجامعهترینبرجسته•
کاربهورد،کمهاجرتمتحدهایاالتبهدراروپافاشیسمگرفتنقدرتباکهبود

125ص.پرداختوقتپارهآموزگاریِوبانکداری
:بیشتربحثبرای•
لماتکاو.کندمىصحبتزمانومکانازخود،پدیدارشناسىکتابدرهگل•

هم»و«جااینبردمىکاربهرا(Now)«اکنون»و(Here)«اینجاThis)«این»
وانمک:یعنى«جااین».استکانتمکانوزمانهمانحقیقت،درهگل«اکنون

عنوانحتتهگلپدیدارشناسىکتابعمدهفصولازیکى.زمان:یعنى«اکنون»
قابلوملموسوجزئىامردرلحاظىازپدیداریعنى;است«اکنونجا،ایناین،»

شاننراشناسافاعلشناختنحوهوبعدوساحتکهزمانىومکاندرواشاره
(1381غفاری،)گیردمىقرارمطالعهمورددهد،مى

هریک.دهدمیتشکیلسلیمعقلوبدیهیمعرفترامااجتماعیدنیایشالودة•
کهاریکیعنی،«اکنونوجااین»مبنایبرراخودسلیمعقلمعرفتِدنیایِمااز

126ص.کنیممیبنادهیممیانجامخاصمکانیوزماندر



پیتر برگر: روش شناسی مردم نگر
تعمیمجامعهنظریۀوعینبهراپدیدارشناسیتااستزدهمندنظامهاییکوششبهدستپیتربرگرنامبهنویسندهیکفقط•

میآشکاراکهداردنام(1967)واقعیتاجتماعیساختمانشده،تهیهالکمنتامسهمکاریباکهاو،کاراصلی.دهد
127ص.کندترکیبیکدیگربارافردگرایانهوگرایانهکلتحلیلیخواهد

:بیشتربحثبرای•
جـوانکیـعنـوانبـهرااودینـیواجتماعـیاحساسـاتدومجهانـیجنـگازناشـیفالکـتبرگـرخـودگفتـهبـه•

بـهمشـغولویـورکنیونگـردانشـکدهدرهنـرلوتـرواروپایـیهنررشـتهدرآمریـکا،بـهورودبـا،دادهفقیرشـکلبسـیار
درلوتـریالهیاتـی(علمیـهمدرسـه)دانشـکدهدرکشیشـی،شـغلانتخـابهـدبـاراسـالیـکهمزمـانوشـدتحصیـل
بـودکـردهجلـبرااونظـرالهیـاتومقـدسکتـاببـهانتقـادی-تاریخـیرویکـردزمـانایـندر.گذرانـدفیالدلفیـا

بیاعتبــارراــیقدیمارتدوکــسمســیحیتاو.کنــددنبــالالهیــاتدانشــکدهدربتوانــدکــهنبــودچیــزیایــنامــا
ایــنبــهابرایــن،بن.یافــتخــودازدســترفتهایمــابــرایضعیفــیجایگزینهــایرالیبــرالمتألهــانحــال،عیــندرو

تصمیـملـذا.باشـدیاتـیالهلیبرالیسـمبـرایمبلغـی ُوکنـددفـاعکلیسـاســنتباورهــایازنمیتوانــدکــهرســیدنتیجــه
رامعهشناســیجرشــتهکــهاوزمــان،همیــندر.بکشــددســتکلیســاسلســلهمراتبکســبدنبالکـردازگرفـت
تحقیقـاتیـدجدمدرسـهواربــود،یافتــهالهیــاتمشــکالتازبرونرفــتبــرایجالــبروششــناختیرهایــینوعــی

عمدهاوتتقداتحصیــلادامــهشــوتسآلفــردوسـالموآلبـرتمایـر،کارلچـونافـرادینظـرزیـروشـداجتماعـی
دیزیاهایحرفنهادهامیانمندنظاممناسباتونهادیهایسازماندربارةساختاریکارکردگراییکهاستآندر

.شوندمیمحسوبفرعیمقوالتاینالکمنوبرگردیدگاهازکهآنحالدارد،گفتنبرای



:بحث در روش شناسی مردم نگر

شدهروفمع«زبانیچرخش»بهمدرنفلسفۀدرچهآنبارامابرخوردنخستیننگرمردمشناسیروش•
128ص.جهاندرکوسیلۀآورندةفراهمعنوانبهزبانماهیتبهفزایندهتوجه:بخشیدشکلاست

یکبرحاکمدقواعتشریح«زندگیازشکلی»تشریحوکند،میتبعیتقواعدیازنیزاجتماعیکنش•
ص.مکنیمیخلقودرکراخوددنیایماکهایشیوهبرحاکمقواعداست،فرنگخردهیافرهنگ

129
رسیدمینظربه؛بودشناسیجامعهمدعیانچشمدرخاریهمچونمدتی،براینگر،مردمشناسیروش•

بهرایرسمشناسانجامعهیکپارچگیوبردمیتحلیلراشناختیجامعهکارموجودهایصورتهمۀ
130ص.خواندمیمبارزه

ویژگیشاملیقتحقاینبردمیپیاشیاحقیقتبهکنشخاللدرانساننمادینمتقابلکنشنظریهطبق•
:استذیلهای

میریدهآفاجتماعیمتقابلکنشعملحیندرونداشتهوجوئد(اجتماعوفرهنگجامعه،در)قبلاز-1•
(1390انواری،):گذاردمیجایبهخودازکهآثاریبهبناوشود



:بحث در روش شناسی مردم نگر

ازایدبکهداندمیچیزیرااجتماعیسازمانپدیدارشناسی،مانندنیز،نگرمردمشناسیروش•
130ص.شودتأسیسمختلفافرادگوناگونتجاربخالل

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

محدودیتهبگرایشزبانیمالحظاتهرچندشود،میمربوطهاموقعیتبهبخشیدنثباتبرای
131ص.اندداشتهآنوسیعدرمفهومشناسیجامعهباکمترپیوندوبیشتر



کتابخانهیکرداینمایهنظامیکمانندبیشترزبان.استمعناذاتیبودناینمایهنخستبینش•
و،نویسندههمانازآثاریموضوع،هماندربارةدیگریکارهایبهرامامرتباًوکند،میعمل
132دهد؛صمیارجامآننظایر

معناوییگکهکنیمرفتارتوانیممیچگونهکهزندمیدورپرسشاینحولمهمفکردومین•
وهانشکدربارةماگویوگفت(بازاندیشی)بودنتأملیویژگیبهفکراین:استروشن

132ص.کندمیاشارههاموقعیت



گارفینکل: روش شناسی مردم نگر

ورداخت،پایزمینهانتظاراتبهکمترخودبعدیکارهایدرگارفینکل•
کهاستعالیتیفاجتماعینظامازتصوریداشتنکهنکتهاینبرتأکیدبا

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

ماهاینشککلیۀبرایبدیهیمبناییراهاآنگارفینکلکهدلیلاین
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

136ص(شناسزبانچامسکی



بحث در جامعه شناسی پدیدارشناختی

سیکورلارکازخصوصبهوکلی،طوربهپدیدارشناختیشناسیجامعهازکهازنکاتییکی•
پژوهشازایجداگانهعرصۀکهدارداشارهاجتماعیدنیایازدیگریبخشبهشود،میاستنباط

137ص.کلیمعانیقلمرو:دهدمیتشکیلرا
ودهند،میامانجواقعاًمردمکهکاریمثابهبهفعالیت،مثابهبهاجتماعیکنشمجددتعریفدر•

میمرکزمتهاییعرصهبرنگرمردمشناسیروشکنند،میسازماندهیراخودکارکهایشیوه
138ص.اندگرفتهنادیدهراهاآنغالباًشناسانجامعهکهشود



نظریه ساختار بندی



نظریه ساختار بندی

کارهایهمۀبتوانکهنداردوجودامکاناینفصلیکدرفضایواقع،در•
او«اختاربندیسنظریۀ»محوریهاجنبهبربیشترمنتأکیدکرد؛منتقلراگیدنز

1۴1ص.بودخواهدحاضراثرکلیمباحثبافتدر
ص . مار آوردنظریۀ ساختار بندی را باید معادل با کارکرد گرایی ساختاری به ش•

1۴2
:برای بحث بیشتر•
ارتعبیکی:استعمدهتصوردوبرمبتنیگیدنزاجتماعینظریۀ•

کهیشرایطدرنهامامیسازند،راتاریخانسانها»کهمضموناینبهمارکس
خبر»بهتوسلواعتقادازاحترازدیگری،و«باشدخودشانبهانتخاب

راییتکاملگشکنیساختتعبیریبهوتاریخ،وعالمفهمدر«بزرگ
جزچیزیاولتصورتاریخانگارییکپارچهازپرهیزیعنیاجتماعی؛

اول،لهجمازمارکسمقصود».نیستاوساختاربندینظریهاصلیمحتوای
آنچهایاست،ساختاروعاملیتمیاندیالکتیکیرابطهنوعیواقع،در

زاده،متقیوحیدریحاجی)کندمیاطالق«ساختاردوگانگی»آنبهگیدنز
1391)



بحث در نظریه ساختار بندی

گسترده ای گیدنز آن را هستی شناسی موجود اجتماعی  می نامد و با: محصول نهایی کاراو پدیده ای عجیب و انتزاعی است•
بیشتر –ننده از روش شناسی ها و مالحظات نظری در جامعه شناسی سازگار می داند؛ نه یک نظریۀ نظام مند است و نه تبیین ک

1۴2ص . راهنمایی کلی است
فراهمراانامکایناماکند،میمحدودبگوییمتوانیممیماراچهآن:استآشکارکامالًزبانباساختارشباهتجاایندر•

1۴3ص.بگوییمچیزیکهآوردمی
درکهددگرمیبازقواعدیبه«ساختار»واست،قاعدهازضمنیتبعیتوروزمرهفعالیتازناشیعمدتاًاجتماعیسامان•

1۴۴ص.استنهفتهکنشیچنین
:بیشتربحثبرای•
این.استمتفاوتاهانقطاعدیگرباکهاستافتادهاتفاق«خاصانقطاع»نوعیواقعدربشریتاریخدرگیدنزنظربه•

وسبکورهنگهافازپیرویعدمهمچنینمدرن،عصرنهادهایبیسابقهبودنوبدیعدلیلبهتاریخیناپیوستگییاانقطاع
دورهدوبهرانمدرمقطعومدرن،وپیشامدرنمقطعدوبهرابشرتاریخاودلیل،همینبه.استپیشامدرنزندگیدیگرانهای

راتاکنونآنازپسواولیهمدرنیتدورهرا1960دههتاصنعتیانقالبازومیکندتقسیم8متأخرمدرنیتواولیهمدرنیت
متأخریتمدرنگیدنزنظربه.میخواندسنتیدورهیاپیشامدرنرادورهدواینازقبلونامدمیمتأخرمدرنیتدوره
(1391زاده،متقیوحیدریحاجی)دانندمیپساصنعتییاپسامدرندیگرانکهاستچیزیهمان



بحث در نظریه ساختار بندی

ر فردی و نه بر اساس نظریۀ ساختاربندی، قلمرو پژوهش اساسی علوم اجتماعی نه تجربۀ 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•
1۴6ص.استمندرجانسانیمناسباتکلیهدرقدرتگیدنز،ازدیدگاه.استقدرت

بهرهچهبهچهرهمتقابلکنشدرازدوسویگیتوانیممیچگونهکهاستاینعمدهمسئلۀ•
واملیعجاایندر.هانظامبهکنشازیعنی–کنیمحرکتمکانوزمانراستایدردوسویگی

سلوکةنحوبرضمنیمعرفتوجود:امکردهاشارههاآنازبعضیبهقبالًکهاندرکارانددست
1۴8و1۴7ص.دارداهمیتآشکاراروزمره،اموروکردن،

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

1۴9ص.بگیرندیادراموقعیتیکدرکردنعملودهند



بحث در نظریه ساختار بندی

تاریخشود؛یمعاملدرمنطقیغیرخوشبینینوعیبروزباعثگیدنزشناسیهستیکهحالیدر•
150ص.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:بودندواحدیشروعبرنقطۀمبتنیکردیمبررسیدومفصلدرکههاییرهیافتهمۀ•
مقاصدکهمعناهاییمقاصد،اینتحققبرایموجودوسایلمردم،مقاصدبهکهانسانیازکنش

ص.دارداشارتهاآناجرایبرایمناسبابزارانتخابوکنندمیتدوینهاآنقالبدرراخود
161

ص . ردمدر مقدمه، بر تمایز میان کنش و عامالن، از یک طرف، و جوامع، از طرف دیگر، تأکید ک•
162

کهشویممیمواجهمفهوماینباجاایندر.کلیمعانیدربارةاینظریهمثابهبهساختارگرایی•
چیزیآنرهکنندةتعیینواقع،درکه،داردایشالودهساختاریمانکردنفکرشیوةوماافکار
163ص.کنیممیفکرآنبهکهاست



بحث در ساختارگرایی

دربارةایظریهنسپسوکلی،معانیدربارةاینظریهمثابهبهساختارگرایی،بهپرداختنازپس•
163ص.کردخواهیمبررسیرارهیافتاینشدنپارهتکهنحوةساختاراجتماعی

دیگریکباهاآنمعانیکهاستآن«جامعه»و«ساختار»،«نظام»قبیلازواژگانیبامامشکل•
16۴ص.باشندیکساندقیقاًکهآنبدوندارند،همپوشی

زیرمختلفهایرشتهدر،1970و1960هایدههکه،استنظریهازشکلی«ساختارگرایی»•
تاریخوانکاوی،رفرهنگی،تحیلیادبی،نقدشناسی،زباناجتماعی،نظریۀفلسفه،:شداثرگذار
165ص.دیگرهایرشتهوشناسیمردمعلم،فلسفۀاندیشه،



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

166ص . 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،
166ص . که مبانی خود این نظریه را تضعیف کرد

«لیکافکار»منچهآنوداند،میزبانیساختارهایراانسانیمحصوالتهمۀساختارگرایی•
167ص.استقاعدهاینمشمولنیزنامیدم



بحث در ساختارگرایی

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

بینیممیکهرادنیاییچگونهماکهدهدنشانخواهدمیواقع،درکلی،افکارمنطقِیاایشالوده
168ص.کنیممیتولید

نیست،قیمنطکامالًاینظریههیچچونوباشد،غلطبایدنیستمنطقیکامالًکهاینظریههر•
170و169ص.کنیممیسقوطانتهابیدرچاهی



بحث در ساختارگرایی

پیوندیساختارگراییباکهاستشعاری«سوژهمرگ»•
بانآازمنکهاستچیزیمعناببه«سوژه».داردتنگاتنگ

170ص.امبردهناماشخاصوکنشسازمان،عنوان
شناختهنمدرشناسیزبانگذاربنیانغالباً سوسوردوفردنیان•

زاقبلکنیم،سادهحدازبیشراماجراچهچنان.استشده
روکارسزمانطولدرزبانتحولنحوةباشناسیزبانسوسور،

171ص.استداشته



بحث در ساختارگرایی

ایشیوهیبررسبهاستالزموکند،میگیریارتباطبهقادررامردمکهاستآنزبانکارکرد•
گیریرتباطاامربهدارند،یکدیگرباکهمناسباتیطریقاززبان،مختلفاجزایکهبپردازیم

171ص.کنندمیکمک
172ص.استگفتارپشتمنطقِیاایساختارشالودهزبانپس،•
بهباًغالهاآنرابطۀشوند؛مینامیدهمدلولدیگریودالیکیکهاستوجهدوداراینشانه•

یا«سگ»مادیصدای،«مادی»عنصرهماندال.استشدهتشبیهکاغذورقیکسمتدورابطۀ
فهومیمهمانمدلولواست،معنابیمدلولبدونعنصراین.استکاغذصفحۀبرموجودعالمت

بدونتواننمیرامفهوم:یکدیگراندملزوموالزمدوهر.دارنداشارتآنبهصداهااینکهاست
173ص.کردبیانصدا



بحث در ساختارگرایی

.داردتگیبسهانشانهسایرباآنرابطۀبهزبانینشانۀیکمعنای•
17۴ص

میهکشودمیمربوطهایینشانهیاصداهابههمنشینیسطح•
.بیایندگریکدیپیاز«همنشینیزنجیرة»درتوانندنمییاتوانند

175ص
می.کنیمالدنبرازبانیالگویبتوانیمکهاستکافیمقدارهمین•

ایندرشهریطبیعیماوراءمفروضاتچگونهکهببینیمتوانیم
ص.دکننپیرویآنازضرورتاًومنطقاًکهآنبدوندارند،روش
175

(کلییمعانیا)«هانشانهعلم»بهکهاستعنوانی«شناسینشانه»•
ص.شودنمیمحدودزبانیهاینشانهبهصرفاًواست،شدهداده
176



بحث در ساختارگرایی

ه،نشانمفاهیمجدیدهااسطورهساختاربررسیدر(1972)بارت•
دالهکاستایناشفرضیهاماگیرد،میکاربهرامدلولودال

اشارتعیواقشیءیکبهبلکهنیست،فکریکبرناظرصرفاً
177ص.دارد

یکوانعنبهتصویرایندربارةکردنصحبتازدیگریشیوة•
دیگرزبانیکدرمدلولیراآنکهاستآننشانه

178ص.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
180و179ص



بحث در ساختارگرایی

راسطحنایرایت.شویممیشناسیاسطورهقلمروواردبازهمبازگردیم،جانشینیسطحبهاگر•
راهاآنارددقصدرنگپیکهآفرینیمسئلههایتقابلکند؛میسازماندهیهانقابلبرحسب

وندر:استتراهمیتکمهمهازآخریکهکندمیمشخصراتقابلجفتچهاروی.کندحل
180ص.متمدن/وحشیوضعیف/قویبد،/خوبجامعه،بیرون/جامعه

ایوهشیبهراخودمصالحکهدهدمیامکانمابهایشالودهمنطقیاساختاریکوجودفکر•
پذیرانامکسطحیکدرهاجنبههمۀبابرخوردصورتدرکهکنیمبندیطبقهوسازماندهی

182ص.بودنمی
یمکههنگامییعنیاست،اهمیتواجدایشالودهسطحساختارگراییدیدگاهازهمچنین•

ص.استهکنندتبیینقدرتنوعیدارایایشالودهسطحکنیم،بررسیراظاهریسطحخواهیم
183



بحث در ساختارگرایی

بررسیردستدکهموضوعیمعنادارامافرعیهاجنبهگرفتننادیدهیاگراییۀتقلیلبهگرایش•
ص.افتندمیاتفاقگفتارسطحدرهاجنبهاینزیرادارد،گفتاروزبانجداییدرریشهداریم،

18۴
وکردم،حبتصآنازفصلاینآغازدرکهگیردمیسرچشمهتاریخیتکاملنقدازتغییرمسئلۀ•

ص.استایدهشالوساختارهایوسیلۀبیافتهتعیینی«سوژه»گرفتننظردربهگرایشنوعی
18۴

ایالودهشمنطقیاساختارهاکردنمشخصبرایایشیوههمچونراساختارگراییفصلایندر•
حتیکنیم،ارکآنهاباوزندگیساختارهاقبیلایندرناگزیریمماهمۀ.کردمبررسیکلیمعانی

185ص.هستندمااعمالوافکارکنندةتعییندقیقاًکهنپذیریماگر



مارکسیسم ساختارگرا



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

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

بهکهیزیچهردربارةخصوصبهمارکسیسم،دربارةنوشتندیگراکنونکهاستایگونهبه
189ص.استدشوارشود،مینزدیکارتدکسمارکسیسم

ناپدیدسیرمدرآن،پیدایشازسالدهگذشتباچپ،ساختارگرایمارکسیسمدیگرعبارتبه•
گذشتسرازجدارااندیشهاینتحولتوانمیدشواریبه،دوم.استگرفتهقرارصحنهازشدن

190ص.کردبررسیآنمتفکرانانگیزغم
میتعیینراماهایکنشاجتماعیزیربناییساختارهایکهاستاینافتدمیاتفاقواقعاًچهآن•

یانند،کمیحفظوبازتولیدراساختارهااینماهایکنشوکنندمیعملهاآنطریقازکنند،
190ص.دهندمیتغییرراهاآنانقالبطریقازمواردیدر



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

اتفاقشرقیاروپایدر(گذشتهسالهفتادواقعدریا)گذشتهسالسهطیکهوقایعیبهتوجهبا•
هاییژیمرونظریهاین:داردوجودزیادیحقیقتدیدگاهایندرکهرسدمینظربهاست،افتاده

191ص.شدناپذیرامکاندرونازنوسازیکهشدندمتحجرچنانگرفتندکاربهراآنکه
کهاستتواراسفرضاینبررهیافتاین.استارتدکسمارکسیسمازخامیشکلاقتصادگرایی•

یسازماندهازخاصیشکلکهاین:گیرندمیسرچشمهجامعهاقتصادیسطحازچیزهاهمۀ
جامعههایهاندیشسیاسی،سازماندهیجملهازجامعه،ارکانبقیۀماهیتکنندةتعییناقتصادی

192ص.استآننظایروخودشدربارة
193ص.جامعهباساختارگراهایمارکسیستوکند،میآغازعامالنباراخودکارپارسونز•



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

دیدگاهنمیاتنشنوعیآثارشدرهمۀکهاستآنآلتوسرهایبحثپیچیدگیدالیلازیکی•
زمودنآبرایراهیکردنپیدابهنیازطرف،یکیاز:داردوجودنظریهبنسبتمختلفهای

طرفازوزند،میحرفنامرئیچیزهایازنظریهکههنگامیحتی،«واقعیات»مقابلدرنظریه
میخلقنیمبیمیآندرماکهراواقعیاتیاجتماعیدنیایدربارةماافکارکهدیدگاهایندیگر،

19۴ص.کنند
رایزیچوکنیم،میمشخصراعلمعلمیککهاینحوهبامسئلهاینحلراه،آلتوسرنظراز•

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

خلقراخودخاص«نظریهایموضوع»کهایلحظههمانیعنیگذارد،میراعلمآنشالودة
195ص.کندمی



آلتوسر: مارکسیسم ساختارگرا

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

197ص.استمنطقیوعقالنیانسجامداراینظریهایموضوعتولیددرعلمینظریۀیک



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

کردارها و ساختارها•
اجتماعیظریۀن–نامفهومزبانکمتر،صدرسعۀبایا،–بنیادیمفاهیمسراغبهتوانیممیاکنون•

کارسیاقوکسبترغیرجذابهایجنبهازاستممکنکهجاییتاکنیمسعیوبرویم،سرآلتو
198ص.بپرهیزیماو
رامهمقشناینآلتوسرنظریۀدروشود،میاتالقانسانیکنشبهکهاستاصطالحی«کردار»•

.ذاردگمیکنارراانتخابوقصدقبیلازعاملمهمخصوصیاتآغازهمانازکهکندمیایفا
198ص

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

نهوارنددوجود(ساختارعناصریا)منفردچیزهایدرنهمقوالتاینآلتوسردیدگاهاززیرادارد،
200ص.دارندحضورعناصرمیانمناسباتدربلکهمردم،مقاصددر



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

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

.کردمشاهدتروتسکیاثر،(1967)روسیهانقالبتاریخکتابدرراواقعهاینازتریروشنو
203ص

هایلبیطنظرتجدیدمقابلدرهمچنانسنتیمارکسیسمترخامهایصورتبهحملهرغمبهوی•
دفاعارتدکسمارکسیسمنوعیازکرد،مینفیرااقتصادیسطحاولویتهرگونهکه،اومانیستی

20۴ص.کردمی
محصولو–کارنیرویازجمله–تولیدوسایلخام،مادةشاملاقتصادیکردارکهایمدیدهقبالً•

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

206و205ص«کشزحمتغیر»و«کشزحمت»



:چهار نوع جامعه را می توان از یکدیگر متمایز کرد

(مالًع)واقعدرارباب.استدهقانکشزحمتوفئودالارباب.کشزحمتغیرفئودالیسم.1•
امانتینظری،لحاظبهزیرا–کندواگذارراآنخودارادةبهتواندنمیچندهر)استزمینمالک
و206ص(دارداختیاردررازمینخداوندامینعنوانبهنیزشاهخودوسپرده،اوبهشاهکهاست
207

207ص.استکارگرکشزحمتوکارخانه،مالککشزحمتغیر.داریسرمایه.2•
نامیده«خانگیصنعت»دورةغالباًفئودالیسم،وداریسرمایهمیانانتقالیتولیدشیوة.انتقالی.3•

207ص.شودمی
تولیدوسایلصاحبمشارکتیدمکراسیازایگستردهشکلطریقازکشزحمت.سوسیالیسم.۴•

207ص.آوردمیدرخودسلطۀزیرراهاآنوشودمی



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

غیرکهیطریقیعنیاست،تخصیصکارسازوهمینهستیماشدنبالبهکهعِلّیسازوکارآن•
209ص.کنندمیتصاحبرامازادکشانزحمت

210ص. ساختار اقتصادی مهم ترین علت تحوالت در حیات روزمره شکل بندی اجتماعی است•
–سودمندمنطقیروشیعنی–نظریمبانیاینبسطمنطقیروشکهاستبودهایننظرمهمواره•

ابهمواره،ایدئولوژیکوسیاسیسطوحایشالودهساختارهایتحلیلمنظوربهکوشش
یمعملاقتصادیسطحبرهاآنکهاستایشیوهکردنمشخصوها،آنعِلّیسازوکارهای

211ص.استنگرفتهصورتکاراین.کنند



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

بلکهند،کنمیتعییناقتصادیساختارصرفاًرااجتماعیطبقاتکهاستآنبحثمبنای•
212ص.اندرکارنددستنیزایدئولوژیکوسیاسیساختارهای

درراسیسیاقدرتکه«گرحکومتطبقۀ»میانبایدکهکندمیپیشنهادمطلبادامۀدروی•
فرقشودمیگرفتهاونفعبهسیاسیتصمیماتکهحاکمیا«سرکرده»طبقۀودارد،دست

213ص.گذاشت
میدنبالطبقاتیمجرایازراسیاسیتضادهایدیگر،انواعیاخامتر،سنتیهایمارکسیست•

کاملبرایهکپذیرندمیهاآناغلبامااند،شدهتعریفاقتصادیساختارهایوسیلۀبهکهکنند
21۴ص.شوندگرفتهدرنظربایدنیزدیگرعواملانواعجامعهیکسیاسیزندگی



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

راایهشالودساختارهایخواستمردمکهکنندمیتضمیندولتایدئولوژیکهایدستگاه•
216ص.دهندانجامشودمیخواستههاآنازکهگونهبدان

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

217ص.استسوژهمرگترصحیحعبارتبهیا-بودنسوژهوسوژهازاشبحث
همۀ.ردداقراربودنسوژهازخیالیتجربۀاینزیرکهپردازدمیناخودآگاهساختاربهالکان•

دازانپرنظریهمیاندرچهآنبهنسبتکهاستآنبگویمجاایندرخواهممیمنکهچیزی
ص.دهدمیقرارمااختیاردرراعاملیتازتریپیچیدهمفهومقطعاًدیدگاهاینایم،دیدهکنش
218



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

یسممارکساندیشۀسنتخواستمیکهفیلسوفیکهآنطرفه•
نظریهتکوینبرایراراهواقعدردهد،بسطوکنداحیاراارتدکس

یکالرادایشیوهبههانظریهاینوکرد،هموارپسامدرنیستیهای
فینگرفتمیسرچشمهمارکسیسمازکهراهاییتحلیلانواع

221ص.کردند
ساختارگراممارکسیسمزایایایپارهرغمبهکهگفتیمقبلفصلدر•

باخواهدمیساختارگرایانهتحلیلکههنگامیجوامعبندیمفهومدر
.کندمیزبرومشکالتیکندبرخوردانسانی،کنشیعنیعاملیت،

225ص
هایسرچشمهازیکیغالبا1950ًدهۀاوایلدربیتوینهاینوشته•

نیزبلنیلداصنعتیپساجامعۀمفهومباوشود،میقلمدادمکتباین
226ص.داردپیوندهایی



بحث در مارکسیسم ساختار گرا

حصولمکهاستایدئولوژیکوسیاسیشناورهایپدیدهشماریماندمیباقیمابرایچهآن•
آندرو(فتمانگ)سخنوسیلۀبهبلکهشوند،نمیتلقیاجتماعیبندیشکلدرعِّلیفرایندهای

بهمربوطنظریۀنوعیازلغزیدنشدنپارهتکهاینتوصیفراهِبهترینشاید.اندشدهساخته
228ص.باشدکلیمعانیمتقابلِبازیتوصیفینظریۀنوعیبهجوامع

تقویتراشدنهپارتکهفراینداینکهبپردازمآلتوسرنظریۀدیگرهایتنشبهخواهممیاکنون•
راهانآکتابمقدمۀدرکهشوندمیمنتهیچیزیآنبهنوعیبههریکهاتنشاین.کندمی

چهانهمدبفمنطقینظریِبحثطریقازفقطتواندمیآدمکهفکراین:امنامیده«منطقیدام»
229ص.استچگونه

درجهاناهدهمشقابلعینیاتبهضرورتاًنظریهیکبگوییمکهاستمنطقیکامالًمننظربه•
مربوطمستقلیوخارجیعینیتهیچبهکهگرفتنتیجهنمیتوانگفتهاینازامانمیشود،مربوط

230ص.شودنمی



نقد به آلتوسر

او«نسبیاریخودمخت»مفهوم.استشدهواردآلتوسرینظریۀبرنیزدیگرشدیدمنطقیضربۀدو•
یالوژیکایدئووسیاسیسطوحکهشودمیاستداللچنین.استضرباتاینهایآماجازیکی

باوروعیندومحالت.هستندآن«معلول»نوعیبهواقتصادیسطحبهوابستهیاوخودمختاراند،
231ص.باشددرستبایداولحالتلذاوندارد،کارآییکهاستاقتصادیجبربهخام

231ص.استکلیطوربهعلیتفکرهرگونهنفیبعدیگام•
هایزمانسارشدوفرانسهکمونیستحزبازمداومسرخوردگیازفرایندیبعد،به1968سالاز•

خودِازهپردامنانتقاداتبهنهایتاًفرایندایننظری،سطحدر.استبودهجریاندرچپگراتر
مونیستکاحزاباقتدارطلبوکارمحافظهسرشتکهبوداینبرنظر.شدمنجرمارکسیسم

هااینویهردواست،شرقیاروپایاقتدارطلبوکارمحافظههایرژیمازبازتابیغربیاروپای
232ص.استطلباقتداروکارمحافظهاینظریهکهاندمارکسیسممحصول



بحث در مارکسیسم ساختارگرا

رابطۀ 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

23۴ص . پسامدرنیسم در هنر بسط یافته اند
ت که گویای آن اس« ساختار»مفهوم نشانه رسانندة آن است که چیزی مدلول واقع شده است، و •

235ص . چیزی قطعی و نظام یافته وجود دارد
235ص . 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
236ص . پساساختارگرایان فاصله ایجاد می کند



پست مدرنیسم



بحث در پست مدرنیسم

وها،نظمتکثربردتأکیسویبه،تردقیقعبارتبهیانظمی،بیجهتدرپسامدرنیستیاندیشۀتکوین•
هایاستسیاتخاذنتیجۀومطلوب،هدفنوعینگاهیچنین،فوکودیداهاز.استبودهآنرنگارنگی

وقوعحالدرواقعاًچهآنازتوصیفیراآندیگرنظرانصاحبکهرسدمینظربهامااست،رادیکال
238ص.دانندمیاست

شناسیامعهجخامِنسبتًااوقاتگاهیوجنینیحالتیغالباًپسامدرنیستیاجتماعیهانظریهاغلبدر•
239ص.داردوجودپسامدرنیسم

شدنتهیبلکهنیست،ساختارگراییناکامیصرفاًراند،میپسامدرنیسمسمتبهراماچهآن•
متقابلشکنمکتبتکوینآلکزاندر؛کاردرموضوعاینطرحوعِلّیهایتبیینازکارکردگرایی

کهاستنگرمردمشناسیروشتأسیسوتکوینوآن؛گرایانۀنسبیتپیامدهایکلیۀباهمراهنمادین،
میانکهتگفتوانمیروشنفکریاصطالحاتازگیریبهرهباواند،فراینداینازهاییبخشهمگی
2۴1ص.دارندودوجمشترکیمنابعوپیوندهاپسامدرنیسمونگرمردمشناسیروشنمادین،متقابلکنش



بحث در پست مدرنیسم

ایننتیجۀرند؛بمیتحلیلراخودکهکنیمصحبتهاییروایتفراازتوانیممیلیوتارعبارتبه•
کندمیسئوالخودشهاانگیزهدربارةمرتباًشخصوقتیکهاستاتفاقیبهشبیهتقریباًوضع
2۴1ص.دهدمیروی

مدرنیسمودِخثمرةراپسامدرنیسمگیدنزکهامدادهنشانکافیاندازةبهگمانمبهحاضرحالدر•
2۴1ص.داندمی

2۴۴ص.گذاردمیانگشتپولخودوارشبحپیشازبیشماهیتبرهارویعالوه،به•
درولپناتوانییعنیکند،میصحبتبازنماییدربحرانیهمچونموضوعایندربارةهاروی•

2۴۴ص.ارزشبازنمایی



گراییساختارگرایی و پسا ساختار: بحث در پست مدرنیسم

قراردنشدیوانهمسیردرجهانکنیممیحساوقات،اغلبشایدواوقات،گاهیکهشرایطیدر•
2۴5ص.نیستپایدارچیزهیچواستشتابانبسیارتغییر:دارد

امیالتأثیرتحتفردکهبگیریمیادتوانیممی،پساساختارگراییبهساختارگراییازحرکتدر•
2۴6ص.شودمیپارهتکهوگیردمیقرارجهانفهممتضادهایشیوهوناخودآگاه

ازکییبهرااجتماعیدنیایکنندمیسعیساختارگراییهموکنشنظریۀهمحاضر،حالدر•
واختارسوورزد،میاجتنابکاراینازکهداردوجودنیزسومیرهیافت.دهندتقلیلآناجرای
25۴ص.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•
255ص . دسته جمعی برای ایجاد تغییر در محیط است

نظریۀ کنش و از این جهت،  نظریۀ انتقادی با نظریۀ 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

256ص . ممکن است بعداً شکلی از عمل سیاسی نیز از آن ها استنتاج شود
که بر این امکان وجود دارد. مواجه ایمنوسان در نظریۀ 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 
257ص . اجتماعی، یا ماهیت سرکوب گر و جبری ساختارهای اجتماعی از خود بیگانه 



مکتب فرانکفورت

رنگتنهانهکهاستانقالبیخوشبیبنیازجریانینمایشگرلوکاچاولیۀآثار•
مینظرهبباوردنکردنیکنونیسیاسیهوایوحالدربلکهاست،باخته
259ص.رسد

یکیتسمبهایم،کردهمرورتاکنونکهنظریه،بهمربوطهایدیدگاههمۀ•
میلقیتدانشکنندةتولیدنظریهیااند؛داشتهگرایشمخالفقطبدواز

260ص.استمعتبرهمهنزدجاهمهباشدنشدهثابتآنخالفتاکهشود
طشرایهردرشخصویژةدیدگاهبهموضوعاینواستنسبیهموارهیا•

260ص.داردبستگیخاصی
ووژیکایدئولاقتصادی،سطوحمیانمناسباتمتوجهاوعالقۀبیشترین•

262ص.استاجتماعیساختارسیاسی



مکتب فرانکفورت

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

26۴ص.گیرندمیپیشدرراخودخاصرازآمیزوانسانیغیرحیاتوشوندمی
قرناوایلونوزدهمقرنغیرمارکسیستیآثاربیشتردرکنارراحتیبهکارلوکاچهایمضمون•

266ص.گیرندمیقرار«رمانتیسم»عنوانزیررفتههمرویکهگیرد،میقراربیستم
کرد،میفرضهیبدیرااجتماعیساختارازمارکسیستیتحلیلیکهحالیدرگفتملوکاچدربارة•

اشرایبرااصیلساختاریتحلیلیکارائۀامکانکهنبودقدرآنمارکسیسمدراوخودسهم
268و267ص.کندفراهم



مکتب فرانکفورت

اب ها به مضمونی است که در یک سلسله کتاب بررسی شده، و مهمترین این کت« خرد ابزاری»•
، اثر (197۴)، اثر آدورنو و هورکهایمر؛ افول خرد (1972)أدیالکتیک روشنگری : شرح زیر است

270و 269ص .، اثر مارکوزه(196۴)هورکهایمر؛ و انسان تک ساحتی 



خرد ابزاری: مکتب فرانکفورت

نگاهبرایایشیوهوجهانبهکردننگاهبرایایسیوه:استبُعددودارای«ابزاری»اصطالح•
270ص.نظریمعرفتبهکردن

گاهیراامکهمطلباینطرحدیگریشیوة.پردازدمیعملیمقاصدبهمنحصراًابزاریخردپس•
شغولیمدل:کندمیجدایکدیگرازراارزشوواقعامرابزاریخردکهاستآنبردمیپیشبه

271ص.هاآندادنانجامچرایینهاست،کارهادادنانجامچگونگیکشفِبهپرداختنآن
ابرفتههمرویراهاآنهمۀفرانکفورتپردازاننظریهامادارد،گوناگونانواعابزاریخرد•

272ص.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•
273ص . می دهد، و عرصه های گوناگون را یکی پس از دیگری زیر سلطۀ 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

27۴ص . می شود
ص .ت متمرکز شده اسفرهنگتعجب آور نیست که بخش اعظم کار فرانکفورت حول محور •

276
و ارضا را تولید« نیازهای کاذب»مارکوزه از روشی صحبت می کند که طی آن صنعت فرهنگ •

277ص . می کند



صنعت فرهنگ: مکتب فرانکفورت

.استخاصیتیشخصساختارنوعیمستلزمبلکهنیست،فرهنگصنعتذاتیصرفاًگریسلطه•
281ص

ازباالییدرجۀچنینکهاستآنمعنایبهداریسرمایهآخرمراحلدرمولدنیروهایرشد•
282ص.نداردضرورتیدیگرسرکوب

واقعبیشترودازانهپرنظریهکمترداردقراراقتدارطلبشخصیتکتابپشتکهبنیادینینظریۀ•
283ص.ازدپردمیمادرونیهایسایقهاجتماعیدستکاریبهنیزنظریهاینهرچنداست،بینانه



کتاب شخصیت اقتدار طلب: مکتب فرانکفورت

میحمایتیوشخصیتساختارمیانرابطۀبررسیبهخصوصبهاقتدارطلبشخصیتکتاب•
28۴ص.گیردمیقرارفاشیسمعقالنیغیروایتودههایجنبشاختیاردرکهپردازد

اجازهاینزند،میسربازساختاریتحلیلبهپرداختناز«فرانکفورتمکتب»چوندیگر،طرفاز•
287ص.یابدگسترشعملیجهتیدرنقدکهدهدنمیرا
درکنیم،اهنگآنسطحترینتجریدیوارزشمندتریندر«فرانکفورتمکتب»آثاربهچهچنان•

288ص.آورندمیبرسرتازهارزشیوجالبهایویژگیپسامدرنیسم،هایمضمونپرتو



هابرماس



هابرماس

وعمدهدارانمیراثازیکیعموماًوپرداختپژوهشبهآدورنونظرزیرسالیچندهابرماس•
هایمونمضاشپیشگامانواوکارمیانهرچند.شودمیمحسوس«فرانکفورتمکتب»معاصر

ص.استهگرفتپیشدرمتفاوتکامالًسوییوسمتهابرماسامادارد،وجودمشخصیمشترک
295

نظرانیاحبصازبیشبسیارعوضدروگریزدمیبدبینیبهبینیخوشمیانخوردنتابازاو•
کنشواجتماعیساختارهایتحلیلبهراخودتوجهگفتیمسخنهاآنازقبلفصلدرکه

گردد،میازبکردمذکرکتاباینمقدمۀدرچهآنبهشبیهتحلیلیمدلیبهاو.کندمیمعطوف
میهاآنمیانکلیبسیارایرابطهطرحبهوکند،میتقسیمآنمختلفاجزایبهراجهان

295ص.پردازد



هابرماس

خویشسنتمنتقدباشد،منتظرهغیرشایدکههاییشیوهبهامادارد،تعلقچپبهقطعاًهابرماس•
ازرادیکالینقدوی.گیردمیفاصله1960دهۀدانشجوییجنیشازنیزسرانجامواست

296ص.کندمیخودنظریۀواردراپارسونزهایمضمونازبسیاریودهدمیارائهمارکسیسم
ازراهاانسانکهتنیسکارفقطاوگفتۀبه.ببینیمرامارکسیستینظریۀاولیۀآثاردراوبرهان•

کههستزنیزبانبلکهدهیم،تغییرراخودمحیطسازدمیقادرراماوکندمیمتمایزحیوانات
297ص.استکردنبرقرارارتباطبرایهانشانهکاربردتوانایی



هابرماس

کهنیستآنابزاریخردمشکلوکند،میپیدابسطآنطریقازوداردکاردرریشهفنیعالقۀ•
جوامعدرکهتاساینبلکهشود،میمنتهیسلطهبهیااستنادرستنفسهفیدانشازرشتهاین

298ص.استکردهپیدااولویتدانشهاشکلسایربرمدرن
موردمحوریهایمضمونازیکیو،کندمیپیدابسطمتقابلکنشگریمیانجیباعملیعالقۀ•

ماعیاجتساختارهایوسیلۀبهمتقابلکنششدنگمراهوشدنمنحرفنحوةهابرماستوجه
مراهگمنظماًتوانندمیهاآنشوند،خطادچاریکدیگرمتقابلفهمدرتوانندمیمردم:است

کاردرکهتاسمدعیهابرماس.باشندکوریافتهنظامایگونهبهوگیرند،قراردستآلتشوند،
298ص.نیستفهمقابلایدئولوژیکیانحرافچنینگادامر



سه نکته: هابرماس

امدنمی«خودآگاهیفلسفۀ»اوچهآنقیدازراخوداستضروریکهکندمیمطرحرابحثاین.-1•
و(سوژه)شناسندهیکمیانرابطۀزواویۀازراکنشوزبانکهاستایفلسفهمنظورشوکنیم،آزاد
299ص.ببندیمکاربهراآلتوسریاصطالحاتاگر)بیندمی(ابژه)شناسایک

بندیجمعباشمداشتهآنارائۀبهامیدتوانممیمنچهآنازترروشنراسموسندیویدرادوممرحلۀ.2•
:استکرده

اولنوع.استارتباطیکنشدیگریواستراتژیککنشیکیکهدرآیدصورتدوبهتواندمیکنش•
تاسادراکنوعیبهرسیدناشهدفکهدومکنشکهآنحالاست،عقالنی–هدفدارکنششامل
300ص.استارتباطیکنش

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

300ص.استهاپسامدرنیستباهابرماسبحثدرمطلب



هابرماس

استرنظاینبراماداند،میانسانزندگیمهمابعادازیکیراابزاریخردکاروهابرماسگرچه•
وزبانواقع،ردکند؛نمیکفایتهاانسانتعریفبرایتنهاییبهیافتهسازماناجتماعاًکارکه

302ص.اندکنندهتعیینارتباط
فرهنگیردیگایمرحلهبهاجتماعیتکاملمرحلۀیکازگذارکارسازوکهاستآنبرهابرماس•

303ص.استاقتصادیبلکهنیست،
بندیقهطبنوعیمعموالًونگرد،میبشریجامعۀتکاملبهنیزدیگراندازهایچشمازهابرماس•

دفمهبلکهبپردازم،جزئیاتاینبررسیبهخواهمنمیجاایندر.کندمیدرستگانهسه
تریمتعارفشکلهبورفتهکجاتااودستاندرانتقادینظریۀکهاستمطلباینبربیشترتأکید

30۴ص.استشدهتبدیلکنشنظریۀاز



هابرماس

جتماعیاحیاتهایعرصهسایرواقتصادبردولتسیطرةرامدرنداریسرمایهمشخصۀهابرماس•
305ص.داندمی

خصوصیرمایۀسمتضادومتفاوتمنافعدادنآشتیبرایدولتدرناتوانینهایتاًمسائلریشۀچون•
307ص.استنهفته

.شوندیمطرحمتفاوتایگونهبههامضموناینازبسیاری،ارتباطیکنشنظریۀکتابدر•
اینکهرسدمینظربهدهد؛میتوضیحنامدمی«جهان-زیست»راچهآنهابرماساثر،دراین
نظیرایدازهانتاوهوسرل،بالواسطۀتجربۀیاتأملی-پیشحوزةمفهومنظیرایاندازهتامفهوم
308ص.استویتگنشتاین«زندگیصورت»تریمشخصوزبانیمفهوم

یگرانددستاندردانشجزئیچارچوببهناگزیریمپیشازبیشروزهرایدئولوژیجایبه•
309ص.کندمیایجادشدهپارهتکهآگاهینوعیوضعیتاینوباشیم،متکی



نقد هابرماس

کنشبرارتباطیکنشاولویتبهقایلهابرماسکهآناول•
310ص.ازدسبرقراررااولویتیچنینتواندنمیونیستاستراتژیک

انتقادباوبندیجمعروشنیبهراسموسندیویدبوسیلۀکهدومانتقاد•
:استزیرشرحبهشدهمرتبطاول

واردابرماسهکاربرکهانتقاداتیترینمهمازبعضیبهگذرانگاهبا•
قطعیخشبرهاییفرضیۀتنهانهکهرسیدنتیجهاینبهتوانمیشده

ونظاممیانایزتمبرنقدکردنمتمرکزمنظوربهکوششبلکه...نیست
میلیلتحنیزرابخشرهایینامطمئننسبتاًجایگاهجهان–زیست

310ص.برد
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فکریومهمنظبهکتابشناختینگاهیالهیات،بهجامعهشناسیازنگریستن(1393)برگرپیتر.ابوالفضل،مرشدی•

۴و3شمارهاولسال.برگرپیتر
1۴6شماره.یاجغرافوتاریخماهکتاب.تاریخىتحقیقاتدرتفسیروتبیینتوصیف،(1389)حسین،،مفتخری•



درایهرشتمیانمطالعاتفصلنامه.اجتماعیعلومدرتبیینمبنایومعنا(1395).مرتضی.مردیها•
10۴-79صص.۴شماره.هشتمدوره.انسانیعلوم

یییحترجمه.بودنهستهایفلسفهوشناسیپدیداربهنگاهی(1392).ژانوال،.روژهورنو،•
.خوارزمیانتشارات.مهدوی



تارهایجسکوهن،آرایبهنگاهیباسیاسی،علومدرآنتأثیروپارادایم(1389)ابراهیممجیدی،•
1ـ123صصدوم،شمارةاول،سالفرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهمعاصر،سیاسی

شناسیجامعهدرکارکردیتبیینبرشناسانهروشدرآمد(1387)تقیمحمدابطحی،موحد•
–123صص.56شماره12سال.انسانیعلومشناسیروش.پژوهشی–علمیفصلنامه.دورکیم
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