
شناسی سیاسیجامعه:کتابنام 
منوچهر صبوری: نویسنده

1381: نشر سخن
صفحه303



جامعه شناسی سیاسی چیست؟: فصل اول



تعریف

شرکتاجتماعیزمینهدرقدرتدربارهکهاستشناسیجامعهازایشاخهسیاسیشناسیجامعه•
وگذارندمیتاثیرفرهنگواجتماعیساختاربرکهسیاسیهایپدیدهمندنظاممطالعه.کندمی
11ص.داردکهنپیشنیهپذیرندمیتاثیرآنهااز
بررسیی،سیاسرفتارهایمطالعهبرایشناختیجامعهپژوهشهایروشازسیاسیشناسیجامعه•

رفتارینبرابطهوسیاسیواجتماعیهاینهادبینرابطهجامعه،وسیاستبینرابطهتبینو
12جویدصمیسودسیاسیواجتماعی



تعریف

12ص.آمدوجودبهآمریکادرنخستنوینسیاستعلمیاسیاستعلمیمطالعه•
:دخورمیچشمبهبیشترپژوهشگرانمیاندرگرایشدوسیاستعلمموضوعزمینهدر•
درشودیمبیانسیاستآنطریقازکهنهادهاییدیدگاهازراسیاسیزندگیکهگرایشی-1•

.داندمیتدولسیاسییاحکومتیهاینهادقلمرومطالعهراآنموضوعبنابراینوگیردمینظر
مطالعهراآنهاعموضوودهدمینشانتوجهسیاسیرفتارهاییاسیاسیفعالیتبهکهگرایشی-2•

13ص.کندمیتعریفگیریتصمیمیاقدرتی



تعریف

بهاپنهایمرووفرراتزهگومپلویچ،مانندنوزدهم،قرنپایاندراروپاییسیاسیپژوهشگراننخستین•
واصلیجنبهطبقاتوهاگروهمیانیمبارزهدرقدرتوزورکهکردندتوجهموضوعاین

14-13صص.باشدسیاستمطالعهاصلیموضوعبایدودهدمیتشکیلراسیاسیروابط
بهکههاییمانساز)رسمیساختاردرهمواقعیرفتارهایمطالعهبهکهگراییرفتارنظریهپیدایش•

دادمیقرارتوجهمرکزدررارسمیغیرهایگروهدرهمو(اندآمدهوجودبهقانونوسیله
انگیزهوهانگرشوفردکهشدموجبواوردپدیدسیاستعلمبهرویکرددرهایدگرگونی

14ص.شودواقعتوجهموردسیاستمطالعهدرفرداگاهیوهاارزیابیوفردیهای



تعریف 

آنبنتلیآرتورکهاستگروهینظریهداشتتوجهیقابلتاثیرسیاستمطالعهدردیگرینظریه•
طبقاتهنظریجایبهاینظریهایجادبرایاستکوششیوبردهکاربهسیاستمطالعهدررا

تشکیلفعمنااشتراکپایهبرعمدتااجتماعیهایگروهنظریهایناساسبر.مارکساجتماعی
درشانیواقعاجتماعیموقعیتواقتصادیعواملیاتولیدیهایفعالیتبراساسنهشوندمی

.جامعه



تعریف

ایمالحظهلقابنقشسیاسیمطالعهدرنیزگیریتصمیمنظریه•
سیاسیمتصمیهرمطالعهبراینظریهایناساسبر.استداشته

وبررسیانگیزشواطالعاتوصالحیتحوزهمتغیرسه
.شودمیتحلیل

سیاریبنفوذآمریکادرسیاستمطالعهدرکهدیگرینظریه•
رجستهبازیکیمریامچارلز.استگراییمصلحتاستداشته
یاستسکهاستمعتقداو.استمکتبایننمایندگانترین
15ص.استسیاسیفراینداصلیمحرکزور



تعریف

همهازبیشیردگمینظردرسیاسیفعالیتمرکزرامدرنملیدولت،سنتیسیاسیشناسیجامعه•
مینشانهتوجسیاستو(مدرنجوامعدرقشربندیاصلیبعدیمنزلهبه)طبقهمیانروابطبه

انحصارگوناگوننظریهایدیدگاهبهبستهوگیردمینظردردولتدراساساراقدرتودهد
17ص.دارددستدررازورکاربردایدئولوژیکیامشروع



تعریف

18ص . استمطالعه قدرت در زمینه اجتماعی موضوع اصلی جامعه شناسی  سیاسی •
یاباشدلهقبییکجامعهاینخواه)فراگیرجامعهیکسطحدرقدرتمطالعهباتامورگفتهبه•

میودشمیپدیدارآنشکلمشخصدرقدرتکهدیگرینوعهریاوامپراطوریملت،-کشور
18ص.کندکمکدیگرهایحوزهدرآننمودهایدرکبهتواند



تعریف

کردهاستداللدانگرفتهالهامآلتوسرلوییازبسیارییاندازهتاکهساختارگراهایمارکسیست•
(1):دادتشخیصایجامعههردرتوانمیمختلف(اجتماعیبندیشکلیا)سطحچهارکهاند

20ص.علمییانظریسطح(4)ایدئولوژیکیسطح(3)سیاسیسطح(2)اقتصادیسطح



سیاست و قدرت: فصل دوم



مفهوم سیاست

:شودمیبردهکاربهمفهومدوبهسیاسیشناسیجامعهدرسیاستاصطالح•
مهورجرییسیکسیاستمثالبرای.دولتیاگروهفرد،یک(policy)عملبرنامهمفهومبه-1•

مفهومبهکهروسیه،یاآمریکاسیاستها،لیبرالیاکارانمحافظهسیاستدولت،رییسیا
دستهابدانخواهندمیکههاییهدفدارند،خودکشورمنافعازیکهرکهاستادراکی

23ص.گیرندمیکاربههایشانهدفبهدستیابیبرایکههاییشیوهویابند
عملهایبرنامهیاهاسیاستآندرکهایصحنهیا(Politics)سیاسیعرصهمفهومبه-2•

هاییگروهیارادافآندرکهایعرصهیاخیزندمیبریکدیگربارقابتبارویاروییبهگوناگون
عمنافخودفخصهایهدفیاهدفیعنیهستند،خدویژهعملیهایبرنامهداراییکهرکه

24ص.دازندپرمیکشمکشومبارزهبهیکدیگربادارندراخودخاصفلسفهگاهیوخودویژه



مفهوم قدرت

: چنین است( Macht)از قدرت وبرتعریف مشهور •
عیتیموقدراجتماعیرابطهدرکنشگریککهایناحتمال•

ند،کاعمالدیگرانمقاومترغمبهراخودیارادهکهباشد
25ص.داردقرارمبناییچهبراحتمالکهاینازنظرصرف



مفهوم قدرت

محدوددولتعرصهبهتنهاقدرتبنابراین.داردوجوداجتماعیروابطهمهدرقدرتوبرنظربه•
حصاراندولتزیراداندمیمدرنجامعهنهاددرترینراقدرتمنددولتوبراین،وجودبا.شودنمی

شدنمسهیبرایتالششاملراسیاستواستآوردهدستبهرامعینیسرزمیندرزورمشروع
دولتندروهایگروهمیاندریاهادولتمیاندریاقدرت،توزیعبرگذاردنتاثیریاقدرتدر
27ص.داندمی



مفهوم اقتدار

حقبهاندارندگعمومنظرازقدرتکنندگاناعمالآندرکهدارداشارهوضعیتیبهاقتدارمفهوم•
بهکهاستوضعیتیمفهومبهتنهاییبهقدرتسان،بدین.شوندمیپنداشتهقدرتمشروعیا

.بردارددرهمدررارضایتویژگیاقتدارامادارداشارهزورکاربردتوانایی



انواع سلطه

داشتهجودوموروثیسلطنتیهاینظامدرچهآنمانند)استعادتورسمپایهبرکهسنتیسلطه•
(است

کهاستسانیکپایگاهمشروعیتوهاسنتتقدسبهاستواراعتقادیبرمبتنیسنتیاقتدار•
29ص.استنهادههاسنتآنپایهبرقدرتشان

ایویژهخصیشهایتواناییواستثناییهایویژگیپایهبرکه(کاریزماتیک)فرهمندانهسلطه•
(ندیگایاهیتلرمثالبرای)داردوجودرهبرعنوانبهفردیکدرپیروانباوربهکهاست

اقتدارمانند)تاسقانونشخصیغیرحاکمیتبهنسبتاطاعتپایهبرکهقانونی-عقالنیسلطه•
(استمدرنجامعهویژهکهبوروکراسیبهوابستهقانونی-عقالیی



نظریه تضاد و عنصر زور

دستدرمتمرکزراقدرتمارکسازپیرویبههامارکسیستوتضادنظریهگرایان،نخبه•
دانندمیزوربااجبارسلطه،عناصربرمبتنیاساساواندکگروهی

وبرکهیاگونهبهراقدرتمعموال(هاپلورالیست)گرایانکثرتوساختاریکارکردگرایان•
هدفبهیابیدستتواناییراقدرتساختاریکارکردگرایان.برندمیکاربهاستکردهتعریف

23ص.کنندمیتعریفجامعه،سودبهمهمتصمیماتگرفتنیاجامعههای



دریافت ماهیت قدرت

درت در جامعه نخست این که تعریف ق: برای دریافت ماهیت قدرت باید به چه نکته ای توجه کرد•
. استرویکردی طبقاتی لزوما متضمن 



قدرت سیاسی و قدرت دولتی

وسایلازدهاستفاباتواندمیدولتاماگردد،میاعمالاجبارطریقازبیشترظاهرادولتیقدرت•
هایزهانگیایدئولوژیکی،نفوذطریقازمثالبراییابد،دستهایشهدفبهنزیدیگری

36ص.غیرهوتبلیغاتاقتصادی،



دموکراسی: فصل سوم



ریشه واژه دموکراسی

بخشدوازکهگرفتهریشه«دموکراتیا»یونانیاصطالحازدموکراسیواژه•
یامردمتحکوممعنایبهبنابراینوشدهتشکیل(حکومت)کراتوسو(مردم)دموس
39ص.کنندمیحکومتاشراف،وشاهاننهمردم،آندرکهاستسیاسینظامی

میدرشزمانگذشتبادموکراتیکهاینظامدرشهروندیمارشال،اچتینظربه•
بعد،مدنیبعدراآناوکهکندمیپیدامشخصبعدسهسرانجامکهچنانیابد،

41ص.نامدمیاجتماعیبعدوسیاسی
بیانآزادیاملشوگردیدبرقرارکهبودحقوقینخستینمدنیحقوقمارشالگفتهبه•

زندگیبرایفردآزادیوقانونبرابردریکساندادرسیحقومالکیتحقمذهب،و
.باشدمیکندمیانتخابکهجاییهردر



دموکراسی چیست؟

روریضانتخاباتدرمردمرایبازمامدارانآندرکهبدانیمنظامیراسیاسیدموکراسیاگر•
وسیاسیاحزابمطبوعاتفآزادیبیانوعقیدهآزادی(1)یعنیباتشدداشتهوجودحتمااست

پلیسگونههیچ(3)مخالفهایشخصیتواحزاباحترامحفظ(2).غیرهومذهباجتماعات،
(4)باشدتهداشوجودنبایدحاکمگروهیاوقتزمامدارانمخالفانبرابردراجباروسایلوسیاسی

آنهاوباشدداشتهوجودنبایدهستندقدرتدرکهدارانیزمامبرایکارتسهیلوسایلگونههیچ
43ص.باشندداشتهمساویوضعخودرقیبانمقابلدرباید



توکویل و دموکراسی

چنمشهوریایهکتابنویسندهوفرانسویسرشناسمدارسیاستواندیشمنددوتوکویلالکسی•
همواربهدموکراسیکهاستمعتقد«فرانسهانقالبوپیشینرژیم»و«درآمریکادموکراسی»

45ص.داردگرایشجامعهمختلفشئوندرمساواتبرقراریوهانابرابریکردن
وخواهییبرابرحسدیگرسویازوبودمعتقدفردیاستقاللوآزادیبهسویکازتوکویل•

باارضتعدراست،دموکراتیکجوامعدرسیرناپذیرشوریوینظربهکهراطلبیمساوات
(46ص).دانستمیفردیاستقاللوآزادی



آزادی مطبوعات، دموکراسی و توکویل

درنهاتمطبوعاتآزادی»:نویسدمیامریکاجامعهدرمطبوعاتنقشوآزادیدربارهتوکویل•
.گذاردمیاثرمردمعقایدوفکرطرزدرکلیطوربهبلکهنداردتاثیرمردمسیاسیعقاید

47ص.دهندتغییرمیرامردمرسومواخالقبلکهکنندنمیتعدیلراقوانینتنهامطبوعات



مفهوم دموکراسی از نظر توکویل

استبردهکاربهمفهومدوبهرادموکراسیمفهوم•
شبیوکممردمآندرکهرژیمییاحکومتازشکلی-1•

یدموکراسمفهومایندر.دارندمشارکتخودحکومتدر
.استسیاسیهایآزادیبانزدیکارتباطدر

زندگیشیوهودموکراتیکهاینهادباجامعهنوعی.2•
دموکراتیک

نوینعیاجتمانظماینیآورندهپدیداصلینیرویتوکویل•
49ص.داندمیدموکراتیکسیاسیجنبشرا



دیدگاه مارکس درباره دموکراسی

رااسیدموکرمارکسپنداردمیجامعهدردگرگونیعاملرادموکراسیکهتوکویلبرخالف•
طوربهبارتیننخسکهاجتماعیطبقاتنظریهبربنا.گیردمینظردرجامعهدرتغییراتنتیجه
ایطبقهیهوسیلبهدموکراتیکسیاسیهایانقلبگردیدتنظیموطرحمارکستوسطجامع

باوتگرفصنعتیوتجاریداریسرمایهیتوسعهفراینددرکهشدانجام(بورژوازی)جدید
جامعهدرطمسلطبقهصورتبهاشرافیوفئودالیهاینظامدستازسیاسیقدرتآوردنبیرون

50ص.درآمدداریسرمایه



توکویل و عنصر سرمایه داری صنعتی

جنبشکهراصنعتیداریسرمایهنیزتوکویل•
هویژبهکههمچنان)داشتوجودآندردموکراتیک

نادیده(استنمایان1848هایانقالبازاوتحلیلدر
سیاسیرژیمیکهایویژگیازاواماگرفت،نمی

سنتوقوانینجغرافیا،تاثیرتحتکهدموکراتیک
تکاملراهگوناگونجوامعدردلیلاینبهوهاست

وضععیینتدرمستقلتاثیرکندمیدنبالرامتفاوتی
53ص.کردمیبرداشترااجتماعیزندگیکلی



دیدگاه ماکس وبر درباره دموکراسی

دیگرهایبوروکراسیمانندکهداندمیبوروکراتیکهاییسازمانرابزرگسیاسیاحزابوبر•
55ص.دارندخوددستدرقدرتتمرکزبهگرایش

وکردنترلکرابوروکراسیقدرتتوانمیدموکراسیازاستفادهباکهبودمعتقدوبرچهاگر•
ایهآزادیاستمدرنجوامعویژگیکهدموکراسیرشدکهبودبیمناکآنازامادادکاهش
56ص.کندنابودرافردی



دیدگاه شومپیتر

وکراسیدموسوسیالیسمداری،سرمایهکتابدرشومیپترجوزف•
ارائهترتهیافنظامایگونهبهراوبرماکسدیدگاهباهماننددیدگاه

57ص.استکرده
برایروشیهمثاببهبیشتردموکراسیوبر،مانندهمشومیپتربرای•

قدرتدادنتادارداهمیتمسئولوکارامدحکومتایجاد
57ص.مردماکثریتبهحکومت

راکدموکراتیروشکهرادموکراسیکالسیکمدلشومپیتر•
کندمیریفتعسیاسیتصمیماتبهرسیدنبرای«نهادیترتیبات»

راانیهمگارادهکهنمایندگانیانتخابباراهمگانیمنفعتکه
57ص.کندمیرد،«نمایدمیتامینکنندمیاجرا



مصرفبرایراانتخابامکانایاندازهتارقابتیبازاریککهاستهمعتقدوبرمانندنیزشومپیتر
اندکیفمیزانبهکمدسترقابتی،حزبینظامیکگونههماندرستسازد؛میفراهمکنندگان

.آوردمیوجودبهراسیاسیانتخابامکان
عملبهستدکهاسترهبریپذیرفتنباتنهاجمع.استرهبریاهمیتشناختنظریهامتیازاتاز

58ص.زندمی
ازتنگفسخنجایبه)استشدهگرفتهنظردرجامعهدرمختلفهایگروهارادهنظریهایندر

58ص(عمومارادهمانندمبهمیمفهوم



درباره نظریه شومیپتر

یکبااسترایانهواقعگغیرچوننیافتهتحققگاههیچکهرادموکراسیکالسیکمفهومشومپیتر•
59ص.کندمیجایگزین«رقابتیگرایینخبه»مدل

اماباشند،لفعاخصوصیزندگیومصرفقلمرودرتوانندمیافرادکهپذیرفتمیشومپیتر•
60ص.کردمینفیکاملطوربهتقریباسیاستیعرصهدرراظرفیتیوجود



چرا پیشرفت دموکراسی کند بوده است؟

هایگروهشدیددشمنیماننداندداشتهتاثیردموکراسیپیشرفتکردنکنددرگوناگونیعوامل•
جنبشنخشسرکوبقدرتشان؛ومنافعدادندستازبیمازدموکراتیکهایجنبشباحاکم

61ص.خودکامهرژیمتوسطدموکراتیکهای
هایگروههکاستخشونتیوشدیددشمنیدموکراسیپیشرفتکندیعللترینمهمازیکی•

.دهندمینشاندموکراتیکهایجنبشبهنسبتحاکممسلطوتوانگر
کارگریایهاتحادیهتشکیلواروپاکارگریجنبشتاریخدرتوانمیراخشونتودشمنیاین•

استفادهتاشجنبفعاالنورهبرانتبعیدوحبسازحاکمهایگروهتوسطشدیدسرکوبباکه
کارگریهایهاتحادیتشکیلازجلوگیریقصدبهپلیسونظامینیروهایومزدورمسلحافراداز
62ص.دانستندمیجنایتکارانهتوطئهیکدستمزدهایشانافزایشمنظوربهرا



چرا پیشرفت دموکراسی کند بوده است؟

.انداشتهدنقشدموکراسیبردنمیانازدرنیزفاشیستیهاینظام•
دیگرایکشورهبرخیواسپانیاایتالیا،آلمان،درآنهامثال،برای

.کردندنابودرادموکراسی
وقتجمهوررییسهیندبورگازاینامهطی1933درآنها•

ژانویه30در.شودسپردههیتلربهحکومتزمامکهخواستند
تلرهیازآلمانسالخوردهجمهوررییس،هیندنبورگمارشال1933
64ص.شوداعظمصدرکهکرددعوتنازیحزبرهبر

ویمذهباختالفاتبرد،میانازراآزادیودموکراسیفاشیسم•
ردراجهاندیکتاتوریوحشتناکوکردمیترویجرانژادی

بهبودجهانتیصنعکشورترینپیشرفتهآمریکاازپسکهکشوری
گردید؟فاشیسمظهورباعثعللیچهآوردوجود



چرا پیشرفت دموکراسی کند بوده است؟

درجدیدوسطمتطبقهقشرهایرشدوپیدایشزمینهدرویژهبهکهطبقاتیساختاردرتغییرات•
برایارسواالتیکهاستایپدیدهخوردمیچشمبهبیستمسدهدرغربداریسرمایهجوامع
69ص.استکردهمطرحشناسانجامعه



چرا پیشرفت دموکراسی کند بوده است؟

برنشتاین،زومبارت،مانندنویسندگانبرخیبرخی.داریسرمایهاقتصادیهایموفقیت•
69ص.داندانستهداریسرمایهاقتصادیهایموفقیتراانعلتدیگرانفوشومپیتر

درکارگرهطبقپذیرشداری،سرمایهنظامتعدیلواصالحپردازاننظریهازدیگربرخی•
اجتماعیاسی،سیحقوقگسترشطریقازشدهاصالحویافتهتغییرداریسرمایهنظاماین

هارچوبچدرسازشوزنیچانهرقابت،پیچیدهساختاریکآمدنوجودبهواقتصادییا
69ص.اندکردهمطرحزمینهایندراساسیعلتیکعنوانبهراموجودیجامعه

داریایهسرمجوامعدرمتوسطقشرهایرشدویژهبهطبقاتی،ساختارماهیتدرتغییر•
طلبانهاصالحایهکانالبهمبارزاتاینبرگرداندنوطبقاتیمبارزاتکاهشبهپیشرفته،

69ص.استکردهکمک
دردولتبیشتردخالتگرفتکاربهخودحفظبرایداریسرمایهکهدیگریشیوه•

جاننظریههپایبرکهبوداجتماعیخدماتازایگستردهنسبتاشبکهایجادواقتصاد
رفاهدولتادایجبهدومجهانیجنگازپسانگلیسیسرشناسداناقتصادکینزمینارد

70ص.انجامیدپیشرفتهصنعتیداریسرمایهجوامعدر



چرا پیشرفت دموکراسی کند بوده است؟

هایاتحادیهیقطرازاقتصادیحوزهدرپیشرفتهصنعتیداریسرمایهجوامعکارگرطبقهمبارزات•
تقویتصنعتیهستیزکردننهادیباراکارگرانوکارفرمایانبینمتقابلوابستگیکارگری،

«ارنابهنجهایشکل»ازناشیتولدیحوزهدرراصنعتیهایتعارضدورکهایم.استکرده
بینروابطبرحاکمهنجارهایوقوانینازایمجموعهنبودینتیجهدرکهدانستمیکارتقسیم

.آوردمیپدیدراتولیدحوزهدرهنجاریبی–سرمایهوکاربینویژهبه-مختلفکارکردهای
71ص



دیدگاه لیپست

ازایرجستهبنسلجزوآمریکاییسیاسیشناسجامعهلیپستمارتینسیمور•
دانشجوییدوراندر1930دههدربارنخستینکهبودنیویورکروشنفکران

.شدندآشناسوسیالیسمسیاسیاندیشهبا
صادیاقتدموکراسی،توسعهاساسیوالزمشرطکهاستمعتقدلیپست•

نسبیرفاهجامعهافراداتفاقبهقریباکثرآندرکهاقتصادی:شکوفاست
نخواهددستزاایشاناقتصادیپایگاهکهباشندداشتهاطمینانوباشندداشته
73ص.شدخواهدنثباتیبیدستخوشاقتصادیناگهانیتغییراتبایاورفت



دیدگاه لیپست

پیشدرطمتوسطبقهنقشلیپست،دیدگاهازکهاندشدهیادآورمنتقدان•
هایوژیایدئولکهاستطبقهاین.استمثبتاندازهبیدموکراسیبرد

استعملیسیاسینظرازآنچهعقالنیارزیابیسودبهراگذشتهانقالبی
75ص.استگذاشتهکنار

دروکراسیدمکردمیفکروبروپارسونزمانندلیپستکهجاآنازشاید•
هبنیازکهاستنمایندگیحکومتازشکلیمعنایبهمدرنجوامع

شیوههبشهروندانمشارکتموضوعدارد،منفعلاساساامااگاهشهروندانی
75ص.شودنمیمطرحاوکارهایدرپیگیرای



دیدگاه انتقادی هابرماس

بیشترراسیدموکدرداریسرمایهمنفیتاثیرازلیپستخالفبرهابرماس•
کرتفدرژرفیتاثیرجهانسراسردراوهایاندیشه.کندمیانتقاد

باکهدکنمطرحراانتقادیاینظریهکوشدمیاواستوداشتهاجتماعی
وهاانانسآزادیگسترشبهوساختعقالنیایجامعهبتوانآنکمک
76ص.رساندیاریاجتماعیبرابری

سدهدرنامدمی«بورژواییعمومیحوزه»هابرماسکهراچهآن•
وداریسرمایهپیروزینتیجهدربریتانیا،جاهمهازترکاملونوزدهم،

77ص.یافتتحققلیبرالیدولتایجاد
میخاذاتگووگفتراهازدموکراتیکتصمیمات،هابرماسعقیدهبه•

کنندمیصحبتدیگرانباافرادگو،وگفتآرماینوضعیتدر.شوند
نهند،برستفاهمبهبهترندهاارزشوهااندیشهکدامکهایندربارهتا

.سازندفعلآلترادیگرانخودهایاندیشهبهبخشیدنتحققبرایاینکه
78ص



دیدگاه انتقادی هابرماس

سرمایهکنندمیتصورظاهراکهلیپستوپارسونزمیلز،مانندپردازانینظریهخالفبرهابرماس•
بحرانهایگرایشدربارهمارکسنظریهباهمچنانگردد،چیرهخودبحرانبراستتوانستهداری
79ص.استموافقداریسرمایهذاتی

تهدیدرامیعموحوزهسیاسیواقتصادیهاینظامپیچیدهیکپارچگیوپیوندهابرماسنظربه•
کوشدمیوکندمینفوذنیزروزههرزندگیهایجنبههمهدرفزایندهایگونهبهوکندمی
اجتماعیزندگیوهادوستیخانوادگی،روابطرابهخودنفوذوکندکنترلودادهشکلراانها

79ص.دهدگسترش



دیدگاه انتقادی هابرماس

حشونتازاستفادهبهتمایلوانقالبیدگرگونیمورددرافراطیچپهایخواستباهابرماس•
هاشجنباینزیراکند،میپشتیبانیجدیداجتماعیهایجنبشازرواینازواستمخالف
80ص.هستندخشونتازاستفادهمخالفوانقالبینهاند،رادیکالطلباصالح

مکتبدیگراعضایهاینظریهبامقایسهدرچندهرهابرماس،نظریهکهگفتبایدسرانجام•
تحلیلاستاریخیتغیراینظریهکلیطوربهامااستنزدیکمارکسنظریهبهبیشترفرانکفورت

81ص.سازدیارتباطکنشمفهومتابعراکارمفهومتااستآنبروگیردمینادیدهرااقتصادی



حثبهایشیوهباهابرماسگفتهبهآن،درکه«سلطهازآزادیجامعه»بهرسیدنتاچندهر•
راهاستنممککندحکومتبرخودحقیقتاجمعیکدیگربابرابرشهروندانمیاندرمنطقی
ص.بگیردریبیشتشتاباستممکنآیندهدرنیزدموکراسیگسترشاماباشدپیشدردرازی

81



جنبش های اجتماعی: فصل چهارم



تعریف جنبش های اجتماعی 

هایانقالبباکههستندجدیدایپدیدهامروزیاجتماعیهایجنبش•
سدهاوایلدراجتماعیجنبشاصطالح.آمدندوجودبهدموکراتیک

مندنظامهایبحثنخستینازیکیوشدمعمولغربیاروپایدرنوزدهم
درماعیاجتجنبشتاریخ»کتابدرتوانمیرااجتماعیهایجنبشدرباره
اجتماعیجنبشکهیافتاشتاینفونلورنتساثر«امروزهتا1789ازفرانسه

طبقاتیزاتمباردرکهبیشتراجتماعیاستقاللبرایمبارزهباارتباطدررا
84ص.استکردهتوصیفرسدمیاوجبهپرولتاریا



ویژگی های جنبش های اجتماعی امروزی

.  در مقایسه با جنبش های گذشته این جنبش ها در مقیاس بزرگتری وجود دارند-1
.تدارای هدف های مشخص و برنامه از پیش تعیین شده هستند که راهنمای فعالیت آن هاس-2
ایدئولوژی دقیقتر  و پیچیده تری دارند-3
کم و بیش سازمان یافته اند-4
(85ص )با دوام تر و کمتر زودگذرند-5



طبقه بندی جنبش های اجتماعی

حمایتنبشجازکهطبقاتی)آنهااجتماعیگاهتکیهپایهبرتوانمیرااجتماعیهایجنبشانواع
یاخاص)هاهدف(جهانیملی،محلی،)بُرد(جنبشدرکنندگانشرکتشمار)اندازه(کنندمی

طبقهگونهایناگرچهباتامورنظربهاما.کردبندیطبقهغیرهو(هانظامیاافرادتغییرجهتدرعام،
کهراائلیمسترینمهم.باشدسودمندتجربیتحقیقاتهدایتلحاظازگاهیاستممکنهابندی

اجتماعیهایظامنکلشکلتغییروتولیدبازفراینددراجتماعیهایجنبشمهمنقشباارتباطدر
87ص.گیردنمیبردرمستقیمطوربهاست



طبقه بندی جنبش های اجتماعی

هایجنبشدیبنطبقهاستمعمولبیشترکهبندیطبقهنوعیک•
کهاستآنهسیاسیهایگیریسویپایهبرسیاسیواجتماعی

87ص.رودمیکاربهنیزسیاسیاحزابدرباره
گراواپسیاارتجاعیهایجنبشافراطیراستسمتدر•

هوارونراکنونیروندهایکوشندمیهاجنبشاین.قراردارند
ستندهخارجیضدوکمونیستضدپرست،نژادمعموالوکنند
.کالنکوکالسوایسمکارتیمکیافاشیسمونازیسممانند

تروریسموخشونتخشن،عملهایشیوهازهاجنبشاین
.کنندمیاستفاده

انهدفشکهدارندقرارکارمحافظههایجنبشراستسمتدر•
ونیدگرگمخالفکههاییجنبشیااستموجودوضعحفظ

و(جنینسقطضد)حیاتحقجنبشمانندکنندمیمقاومت
87ص(مسکراتاز)پرهیزکاریجنبش



طبقه بندی جنبش های اجتماعی

گیرند، جنبش های اصالح طلب، آزاد منش یا تجدید نظر طلب  قرار می( یا میانه)در سمت مرکز •
ی، جنبش مانند جنبش های حقوق مدن. جنبش هایی که هدفشان تغییرات جزیی یا اصالحات است

ه های عمل سبز یا محیط زیست  و آزادی سقط جنین معموال این جنبش ها از واسیل قانونی و شیو
.  مسالمت آمیز استفاده می کنند

ارخواستوکنندمیردراموجوداجتماعینظمکههستدانقالبیهایجنبشچپسمتدر•
کوبا،قالبانچین،انقالبکمونیستی،شهایجنبمانندهستندایریشهوبنیادیدگرگونی

فرانسهکبیرانقالبوروسیهبلشویکینقالب
88صکنندمیاستفادهخشنعملهایشیوهازبیشترنیزهاجنبشاین•



طبقه بندی جنبش های اجتماعی

وذیرندپنمیراموجودسیاسیواجتماعینظمکهدارندقرارهاییجنبشافراطیچپسمتدر•
ازراستهایجنبشمانندنیزهاجنبشاین.هستندمخالفددولتیقدرتگونههرباحتیبعضی
دررخسبریگاردهای،کامبوجدرسرخخمرهایجنبش.کنندمیاستفادهخشنعملهایشیوه
هستندجنبشگونهاینازبرخیگذشتهدرآنارشیستهایجنبشوایتالیا

ی آرمانی دو نوع جنبش های اجتماعی دیگر  را که نمی توان در این طبقه بندی قرار داد جنبش ها•
88ص . و جنبش های دانشجویی هستند



شرایط پیدایش جنبش های اجتماعی: اسملسر

:ندکمیمطرحکلیطوربهجمعیعملواجتماعیهایجنبشپیدایشمورددرراشرطششاسملسرنیل•
اجتماعیهایجنبشگوناگونانواعتشکیلمانعیامشوقکهاجتماعیکلیشرایطیعنیساختاری،زمینه-1•

.است
.گرددمیجامعهدروندرمتعارضمنافعایجادباعثکهتضادهایوهاتنشیا:ساختاریفشار-2•
گیرندمیشکلیمعینهایایدئولوژیتاثیرتحتمعموالاجتماعیهایجنبش.یافتهتعمیمباورهایگسترش-3•

.دهندمینشاننیزراهاآنرفععملیهایراهوساختهمتبلورراهانارضایتیکه
رکتشجنبشدرکهکسانیشودمیموجبکههستندهاییرویدادواقعدرعواملاین.دهندهشتابعوامل-4•

.شوندعملواردمستقیماکنندمی
باراههمکنندگان،شرکتبینمنظمارتباطوسایلنوعیورهبریازکههماهنگعملگروهیکوجود-5•

.باشدبرخوردارمادیوپولیمنابعازپشتوانهای
اجتماعینترلکعملکردازشدتبهاجتماعیجنبشتوسعهوپیدایشچگونگیاجتماعیکنترلعملکرد-6•

91ص.پذیردمیتاثیر



عی شروط کلی موفقیت درازمدت جنبش های اجتما:باتامور

وابستهیکلشرطچندبهاجتماعیهایجنبشمدتدرازموفقیتباتامورنظربه•
:است

هایهدفیاهدفوعقیدتیاصولدارایبایدهاجنبشایناولدرجهدر-1•
کردهجلبراجنبشدرکنندگانشرکتعالقهوتوجهبتواندکهباشندمشخصی

93ص.کندمستمرومداومسیاسیفعالیتبهمتعهدراآنهاو
لهمرحدرکهاستایناجتماعیهایجنبشموفقیتبرایمهمشرطدومین-2•

ایجادیسیاسحزبیکیاتریافتهسازمانسیاسیهایگروهخودتوسعهازای
بهبرایارزهمبدرگیرمستقمیاتوانندمیکهراموجودسیاسیهایسمازنیاوکند

رایبراآنازاستفادهظرفیتقدرتکسبازپسوشوندقدرتاوردندست
94ص.گیردکاربهخودهایهدفاجرایبرایهستند،داراجامعهبازسازی



بهتدریجبهاستممکناجتماعیهایجنبش•
بوروکراتیکرسمیهایسازمانصورت
یکزنیگاهی.(رستگاریسپاهمثالبرای)درآیند
ثالمبرای)بوروکراتیکورسمیسیاسیسازمان

زیریتفعالبهمجبوروممنوعکهسیاسیحزبیک
یاجتماعجنبشیبهاستممکن(شودمیزمینی
95ص(چریکیجنبشیکمثالبرایشودتبدیل



جنبش دانشجویی در ایران

دماننانگیختهخوداعتصاباتبرخی1313درتهراندانشگاهتاسیسازپس•
شرایطبهاعتراضبرای1314درعالیدانشسرایدانشجویاناعتصاب
1315درنیفدانشکدهدانشجویاناعتصابوتحصیلپایانازپساستخدام

بهودرسیمهبرنابهبوددرخواستوفنیامکاناتکمبودبهاعتراضعنوانبه
اعتصابوتهراندانشگاهفنیدانشکدهرییسحسابیدکترتغییرویژه

برایدولتتصمیمبهاعتراضدر1318سالدرپزشکیدانشکدهدانشجویان
رفعبراینظامخدمتبهپزشکیدانشکدهالتحصیالنفارغتماماعزام

سلطنتانپایتادانشجوییاعتراضیهایحرکتترینمهمارتشاحتیاجات
96ص.استبودهشاهرضا



ماهیت جنبش دانشجویی در ایران

بسیار1320دههدررادیکالهایاندیشهبهروشنفکرانکلیطوربهودانشجویانگرایش•
رهبریبهیاندانشجواسالمیانجمننخستینرادیکالگرایشاینبامقابلهبرای.بودچشمگیر

97ص.شدتشکیلتهراندانشگاهدر1323سالدربازرگانمهدی
و1340ههددردانشجوییجنبشبرابردررژیمسویازخشنسرکوبهایشیوهگرفتنپیش•

بهراجوییدانشجنبشاعتراضی،حرکتوسیاسیفعالیتگونههرشدیدسرکوبوآنازپس
99ص.دادسوقافراطیرادیکالیسمسوی



ماهیت جنبش دانشجویی در ایران

هریراز،استآنبودنموقتیدانشجوییجنبشهایویژگیازیکی•
پایانباوهستدانشگاهدرسالششتاچهارحدودمعموالدانشجو

.شودمیخارجنآازاموختگیدانشدورهیافتن
داشتهصنفیجنبه1320شهریورازپیشدانشجوییجنبشایران،در•

اموربااطارتبدراعتصاباتیصورتبهکهاعتراضیهایحرکتواست
99ص.بودندموفقاستآوردهوجودبهصنفی

رایشگواستبودهاعتراضیجنبشیکایراندردانشجوییجنبش•
ودهبدگرگونیطرفداروموجودوضعمخالفرادیکالچپاندرغالب
جنبشردیگمانندکهاستناسیونالیسماندرمسلطایدئولوژی.است
ستیسوسیالیهایاندیشهازتوسعهحالدرجوامعدردموکراتیکهای
100ص.شودمیبیانهااندیشهاینقالبدروپذیرفتهتاثیر



نگاهی به مبارزات جنبش دانشجویی

:دوره های اوج جنبش دانشجویی ایران سال های زیر بوده است•
1332تا 1330•
1340تا 1339•
1349تا 1348•
1352تا 1351•



نگاهی به مبارزات جنبش دانشجویی

ردخیابانیتظاهراتنخستینمرداد28کودتایازپس•
محاکمهوحبسبهاعتراضبرای1332ماهمهر16روز

ردکت)ملیجبههبرجستهرهبرانازتندوومصدق
ازار،بروزایندر.گردیدپابر(رضویمهندسوشایگان
تن2000ازبیش.شدتعطیلتهرانمدارسودانشگاه

هبتهرانهایخیاباندرتهراندانشگاهدانشجویان
شپخاعالمیهوتراکتهزارانوپرداختندراهپیمایی

103ص.کردند



نگاهی به مبارزات جنبش دانشجویی

تظاهرات.داشتندشرکتنفر15000تهراندانشگهدروسیعتظاهراتیکدر1340آذر16در•
هاییآرامنا.دادرویآبادانواهوازتبریز،شیراز،مشهد،اصفهان،هایدانشگاهدرنیزمشابهی
نیزهایرستاندبازملیجبهههوادارپانزدهاخراجبهمنجروگذاشتاثرنیزهادبیرستاندرسیاسی

در.شدمرویودارالفنونهایدبیرستانازملیجبهههوادارپانزدهاخراجبهمنجروگذاشتاثر
هایاعتراضبرایدیگریبهانهخوددرسهایکالسبهآموزاندانشاینبازگشتخواست

درارتظاهراتتاشدندتهراندانشگاهواردویژهکماندویینیروهای1340بهمناولدر.شدبیشتر
رییس.دندشبستریهابیمارستاندرنیزنفردویستحدودومجروحدانشجوصدها.بشکنندهم

105ص.دادنداستعفااعتراضعنوانبههادانشکدهروسایودانشگاه



نگاهی به مبارزات جنبش دانشجویی

:نوشتقتووزیرنخستببهخودینامهاستعفادرفرهاداحمددکترتهراندانشگاهوقترییس•
اهدانشگبازچترنیروهایسربازانصبح11ساعتدرماگویوگفتدنبالبهوزیر،نخستآقای•

.تنیسموجهدانشگاهحریمقوانینوحقوقنقضبرایعذریهیچ.کردنداشغالراتهران
.ارنددقرارحملهموردرادخترانوپسراندانشگاهبهورودازپسبازچترنیروهیوسربازان
یسم،سادرحمی،بیهمهاینهرگزمن.اندخوردهکتکمرگحدسرتادانشجویانازبسیاری

السکدر.بودمشنیدهنهودیدهنهحکومتیمامورانجانبازراهنروعلمبادشمنیخشونت،
گوییشگاه،دانازبازدیدازپس.اندگرفتهقرارتهاجمموردجنایتکارانهدخترانبعضیدرسهای

همدرهافسهقشدهفپارههاکتاب.اندآوردهیورشدشمنبهمتعلقسرمینیبهبربرهاازارتشی
اند،شدهودنابیاورفتهسرقتبهیاآزمایشگاهوسایلشده،خردتحریرهایماشینشکسته،
اندشدهتهشکسهمدرنیروهاییتوسطوحشیانهشکلبههادیواروهاپنجرهها،دربها،صندلی

ازنیزارستانبیمحتی.اندشدهعملوارددفاعبیدانشجویانعلیهافسراتننجلوگیریبدونکه
.استنماندهایمنسربازانتهاجم



نگاهی به مبارزات جنبش دانشجویی

هایانجمندرکارهمینعین.اندشدهمجروحیااندخوردهکتکیاپرستارانازبسیاری•
دانشجوزیادیتعدادحاضرحالدر.استشدهتکرارنیزخارجیدانشجویانخوابگاهودانشکده

رییسعنوانبه.هستندپزشکیهایمراقبتتحتدانشگاهبیمارستاندرومجچروحشدیدا
ونهرذیالعملاینعلیهوسیلهبدیندانشجویانواستاداننمایندهعنوانبهنیزودانشگاه

شاناعمالسزایبهشریرانهاعمالاینمسئولافرادکهمادام.کنممیاعتراضجنایتکارانه
106ص.داریممیاعالمراخوداستعفایهادانشکدهروسایباهمراهمننرسندف



نگاهی به مبارزات جنبش دانشجویی

استایراندانشجوییجنبشاوجدیگردورهیک1349و1348هایسال•
دانشگاهدرمتعدداعتصاباتپلیس،بادرگیریوخیابانیتظاهراتباکه

107ص.گرددمینمایاندانشجویانگستردهبازداشتوایرانهای
.ودبگسترشحالدرهمچنانهادانشگاهدرخشونتوهاناآرامیایراندر•

حدهمتایالتجمهوریرییسنیکسونسفرجریاندر1351خرداداوایلدر
وتگرفصورتهاچریکتوسطگذاریبمبعملیاتچندینآمریکا

ایهخیابانازعبورحیندرنیکسونوشاهحاملخودروبهدانشجویان
وازداشتبساواکتوسطدانشجویانازتعدادی.کردندپرتابسنگتهران
داشتبازدانشجوییهایخوابگاهبهپلیسحملهحیندرنفر300ازبیش

109ص.شدند



1340علل شکست جنبش دانشجویی دهه 

باهرابطدربایدرادانشجوییجنبششکستعلل•
جوییدانشجنبشکهدموکراتیکجنبششکست

1340دههدر.کردبررسیاستبودهآنازبخشی
ارضیاصالحات.شدانجامایراندرارضیاصالحات

اددکاهشراارضیبزرگمالکانقدرتایاندازهتا
افزایشرادولتیبوروکراسیقدرتآنجایبهو

...داد



1340علل شکست جنبش دانشجویی دهه 

دوای،ارخانهکغیرتولیداتازنیمیهنوزبازارسنتیمتوسططبقهمدرنصنایعتوسعهرغمبه•
رادخوقدرتسانبدینوداشتدستدرراکشورعتمدهتجارتچهارمسهوخردتجارتسوم
...کردندمیکارداشتکارگر10ازکمترکهکوچکهایواحددرهنوز



1340علل شکست جنبش دانشجویی دهه 

اقصنشدنصنعتیوارضیاصالحاتسانبدین•
جادایبرایکهراعمیقیهایدگرگونیتوانستنمی

ضرورییکدموکراتنظامیکبامتناسبطبقاتیساختار
تشکسعمدهعاملیکبنابراین...آوردوجودبهاست

آنازخشیبنیزدانشجوییجنبشکهدموکراتیکجنبش
ارهاشآنبهباالدرکهاستساختاریموانعاستبوده
جنبششکستعمدهدالیلازدیگریکی.شد

التیتشکیورهبریهایضعفدربایدرادموکراتیک
111ص.کردجووجستآن



1340علل شکست جنبش دانشجویی دهه 

یکخوددرونازنتوانستونداشتدرسیومنسجمتشکیالتومانزساهمچنینملیجنبش
واوردوجودبهاجتماعیتئوریومشخصهایهدفوبرنامهبایافتهسازمانبسیارونیرومندحزب

114ص.شودنیرومندییافتهسازمانوکارامدحزبیکبهتبدیلخودیا
وایرانیروشنفکرانازبسیاریکردندظهورایراندرچریکیهایجنبشکه1340دههدر

چین،هایانقالبوویتنامبخشرهاییجنبشتاثیرتحتکشورخارجوداخلدردانشجویان
115ص.پرداختندمسلحانهمبارزاتوچریکیهایجنگدربارهمطالعهبهالجزایروکوبا



1340علل شکست جنبش دانشجویی دهه 

جنبشتاثیرآن،هبوابستهسیاسیاحزابوملیجبههسنتی،نیروهایازسرخوردگیکهگفتباید•
سرکوبهویژبهوالجزایرکوبا،چین،هایانقالبوالتینامریکایدرویژهبهبخشرهاییهای

هایدههدرو1332مرداد28کودتایازپسایرانامپریالیستیضدودموکراتیکجنبشخشن
113ص.دادسوقافراطیرادیکالیسمسویبهرادانشجویانومبارزروشنفکران1350و1340



احزاب سیاسی و گروه های فشار: فصل پنجم



کهحزبیتکوحزبیدوحزبی،چندهاینظامانواع•
اندازهاتباشندداشتهوجودکلیطوربهاستممکن
درباتیانتخاهایشیوهوسیساینظامماهیتبهزیادی

عموالماقتدارگراهایرژیم.داردبستگیهرکشوری
چهیاستممکنیاهستندحزبیتکنظامدارای
119ص.باشندنداشتهحزبی

وندرازدموکراتسوسیالیاسوسیالیستاحزاب•
پایینزاآنهابنابراینآمدند،وجودبهکارگریجنبش
Avant)پیشتازراخودوگرفتندشکل garde)طبقه

جامعهنوعیایجاداساساهدفشانودانستندمیکارگر
121ص.بودجدید



نظامدروندردبودنطبقاتیمنافعنمایندهواقعدرکهچندهرلیبرالوکارمحافظهاحزاببرعکس•
وسیلهحزبوکردندمیرقابتداشتراموقعیتباالترینپارلمانآندرکهداریسرمایهسیاسی

121ص.بودانتخاباتدررقابتبرایای



رابطه رای دادن  و طبقه اجتماعی

واللیبراحزاب.داردوجوداجتماعیطبقهودادنرایالگوهایمیانایرابطهرسدمینظربه•
کهحالیدرد،شونمیبرخوردارهستندپایینطبقهازکهدهندگانیرایحمایتازبیشترچپگرا
123ص.شوندیمپشتیبانیثروتمندهایگروهتوسطبیشترراستیدستوکارمحافظهاحزاب



نظام های تک حزبی در رژیم های اقتدار گرا 

درتوانمیراحزبیتکهاینظامسرانجام•
مترکدرکشورهاییاوتوتالیترهایدولت
وماعیاجتکپارچگییکهاییافتهتوسعه
در.کردمشاهدهداردوجودکمتریسیاسی
یکدارایحزبتوتالیتورهایدولت

بررادخوکنترلوبودهفراگیرایدئولوژی
وکندمیبرقرارجامعهزندگیشئونهمه
رادیگرسیاسیهایسازمانواحزابهمه

125ص.کندمیممنوع



طبقه بندی احزاب سیاسی

:  می توان احزاب سیاسی را در دو گروه طبقه بندی کرد •
احزاب اصالح طلب-1•
احزاب انقالبی-2•



طبقه بندی احزاب سیاسی

.دهستنموجوداجتماعینظمچهارچوبدرجزییهایدگرگونیطرفدارطلباصالحاحزاب•
ایجادارطرفدکهرادیکالطلباناصالح(الف:کردتقسیمدستهدوبهتوانمیرااحزاباین

همسازیرطرفداکهکارمحافظهطلباناصالح(ب.هستندموجودنظمدروندرمطلوبتغییرات
125ص.ناپذیرهستنداجتنابتغییراتبعضیبا
ونندکمیردراموجودنظمهستندفجامعهدربنیادیهایدگرگونیطرفدارانقالبیاحزاب•

دوبهتوانمینیزرااحزاباین.هستندموجوداجتماعینظامجایبهجدیدنظمایجادخواستار
:کردتقسیمدسته

باجامعهیدارسرمایهشکلکردنجانشینهدفشانکهسوسیالیستوکمونیستاحزاب-الف•
.استسوسیالیستیشکل

ایجادوعمرهمستکشورهایدراستعماریحکومتسرنگونیپیدرکهناسیونالیستاحزاب(ب•
126ص.هستندملیحکومت



ودگرگونیشدستخوسیاسیواجتماعیشرایطتغییراثردرنیزسیاسیاحزابکهگفتباید•
آنهابهنسبتگوییشانپاسخوشرایطایناثردراستممکنطلباصالحاحزاب.شوندمیتغییر

.دشونکشاندهداشتندنظردرآغازدرآنچهازترمهمهایدگرگونیاجرایوطرفداریبه
میدرمطلقاآغازدرکهراموجودسیاسیواجتماعیهاینهاداستممکننیزانقالبیاحزاب
مونیستکاحزابمورددرچیزیچنینبیشوکمرسدئمینظربه.بپذیرندایاندازهتاکردند

127ص.استدادهرخاروپایی





درکسانییهایاندیشه.استکردهتغییرزمانطولدرنیزچپوراستمعانیگیدنزگفتهبه•
.نداشدهگرفتهنظردرراستدیگریهایزمینهوهادورهدروچپمعینیهایزمینهوهادوره
شدند،یمگرفتهنظردرچپجناحدرنوزدهمقرندرآزادبازارهایفلسفهطرفدارانمثال،برای

دیگرراستوچپتمایزکهادعااین.شوندمیدادهقرارراستجناحدرمعموالامروزهاما
گراییهمبستگیطرفدارانوهاسندکالیستسوییاز1890دههدرنداردکاربردی

(Solidarism)128ص.گردیدمطرح



ماعیاجتهایجنبشیدوبارهظهور.استتوجهخوردرویژهبهکهایپدیدهغربیهایدموکراسیدر•
نارضایتیتقاد،انبیانآنهادرکهباشدکشورهاییهایجنبشبرایسرمشقیتواندمیکهاستگوناگون

131ص.استممکنغیرئعمالرسمیسیاسیهاینهادطریقازمخالفتو
اروپافدرکارگریجنبشودموکراتیکجنبشماننداجتماعیهایجنبشکهایمرحلهنخست(1)•

ضدهایجنبشیامستعمره،هایسرزمیندراستقاللهایجنبشبعدوزنانبرایرایحقجنبش
ایجادوهاایینارضبیانموثروسیلهتنهادیکتاتوریوخودکامههاینظامدردموکراتیکواستبدادی

هستندسیاسیتغییرات
آزادخاباتانتوبرابروهمکانیرایحق،انتخابیحکومتبهدستیابیکهاستزمانیدوممرحله(2)•

دهدمیکاهشرارسمینهادهایقلمروازخارجسیاسیعملاهمیتظاهرا
یاسومیمالحظهقابلرشدواحیامرحلهغربیهایدموکراسیدرکنونیمرحلهیاسوممرحله(3)•

عنوانهباجتماعیهایجنبشمالحظهقابلاحیایورشدمرحلهغربیهایدموکراسیدرکنونیمرحله
تریوسیعجنبشبازتابکهاستسیاسیاحزابوجودیاسیاسیزندگیدایمیبیشوکمویژگی

131ص.استدموکراسیگسترشبرای



میبیاناجتماعیهایجنبشقالبدرمردمیناخرسندیمشروطیتانقالبازپیشایراندر•
دودرآنهامهمترینکهآمدندوجودبهسیاسیاحزابنخستینمشروطیتانقالبازپس.گردید
بودباالقهطبکارمحافظهسنتیهایقدرتوبزرگدارانزمینواشراف،نمایندهیکیکهحزب

132ص.کردندمیرقابتیکدیگرباجدیدوسنتیمتوسططبقاتنمایندهدیگریو
مرداد28نظامیکودتایتا1320شهریورازپسسیاسیاحزابتوسعهوپیدایشمرحلهدومین•

وامپریالیستیضدجنبشدروآیندمیوجودبهجدیدیسیاسیاحزابکهاست1332
132ص.هستندفعلنفتکردنملیدموکراتیک



گروه های فشار

حکومتگرانربخواهندمیبلکهنیستحکومتوقدرتگرفتندستبههدفشانفشارهایگروه•
البییاعنفذیهایگروهفشار،هایگروهعنوانبهاستممکنکههاگروهاینبگذارندتاثیر

133ص.شوندنامیده
هایانسازممانندبرخوردارندفعظیمیاقتصادیومالیامکاناتازکهفشارهایگروهبرخی•

سانبدینونندکمیکمکحکمرانیانتخابیمقاماتوسیاسیاحزاببهانتخاباتدرکارفرمایان
134ص.دارنداداریمقاماتواحزاببرزیادینفوذ



منابع نفوذ گروه های فشار

داردمهمینقشاجتماعیرفاهواقتصادیمدیریتدردولتکهایهرجامعهدرگفتتوانمی•
136ص.هستندفعالفشارهایگروه

ماهیتفعنذیگروهیکنفوذاعمالیشیوهونفوذمیزانکنندهتعیینعواملازدیگریکی•
136ص.استگروهخود

تعیینباایندزهاتاکهاجتماعیزندگیجنبهآنیعنی)سیاسیفرهنگگرچهگفتبایدسرانجام•
تعریفباویسیاسحیاتشناختبرایتصویریساختنفراهمبامشروع،فعالیتبرایهاهدتف

پدیددر(ندکمیتعیینرارفتارهاالگویسیاسیهایهدفبهدستیابیمنابوسایلوهاشیوه
137صداردمهمینقشذینفعیافشارهایگروهآوردن



مشارکت سیاسی: فصل ششم



تعریف مشارکت سیاسی

راسیاسیکتمشار.استسیاسینظامدرفعالیتمختلفسطوحدرفردشرکتسیاسیمشارکت•
بهومتگرانحکوگزینشدرجامعهیکاعضایآنوسیلهبهکهداوطلبانههایفعالیت»توانمی

139ص.کردفتعری«شوندمیسهیمعمومیسیاستگیریشکلدرمستقیمغیریامستقیمطور



شکل های مشارکت سیاسی

: ندگروه تقسیم می کسهاز نظر مشارکت سیاسی مردم را به میلبراث
د سیاسی کناره یعنی کسانی که مشارکت نمی کنند یا از فراینبی تفاوت ها -1

(حدود یک سوم جمعیت بزرگسال در آمریکا)گرفته اند
حد رای یا کسانی که به حداقل در سیاست درگیرند، مثال درتماشاگر-2

.(درصد است60تعداد آنها در امریکا در حدود )دادن و مانند آن 
درصد 7تا 5ن انها بی)یعنی کسانی که در سیاست غالبا فعالند گالدیاتورها-3

(. جمعیت بزرگسال را تشکیل می دهند



عوامل موثر در مشارکت سیاسی

طبقهنژآد،قومیت،مذهب،روستایی،یاشهریای،منطقهعواملسنفمانندگوناگونیعوامل•
142ص.دارندتاثیرسیاسیمشارکتدراجتماعیتحرکاجتماعیف

درناگهانکهرا1960دهههایجنبشدرکنندهشرکتافرادهایانگیزهغربیمولفانازبسیاری•
(جنگدضجنبشومدنیحوققوجنبشدانشجویی،هایجنبشمانند)آمدندپدیداروپاوامریکا
وانوادهخدراجتماعیپرورشوشدناجتماعیخودبیگانگی،ازیااودیپعقدهازناشیوروانی
مواردیبرخدرفردسطحدراستممکنچهاگرکهنددانستهروانیوشخصیتیعواملدیگر

143ص.باشداجتماعیهایپدیدهگونهایندقیقتبیینتواندنمیباشددرتس



:مهم ترین عواملی که مشارکت سیاسی را محدود می کنند عبارتند از

ی تفاوتی بسرکوب جنبش ها، احزاب و گروه های سیاسی توسط نیروهای حکومت که باعث -1•
یا بیگانگی بسیاری از افراد و کناره گیری انها از مشارکت سیاسی می شود

استفاده از پلیس علنی و مخفی-2•
شدهریفتحاخبارباکهتلویزیونورادوماننددیگرهمگانیهایرسانهومطبوعاتکنترل-3•

شوندمیافرادمشارکتمانعآوردهوجودبهدروغینآگاهی
داد پول به کاندیداهای نمایندگی و احزاب سیاسی-4•
رده و در میان عواملی مانند تعصبات نژادی و مذهبی که بینش طبقاتی کارگران را تضعیف ک-5•

145ص . آنها تفرقه ایجاد می کند



یکیبهاستمکنمسیاسینظامباشدهبیگانهافراد.شودمنجرمشارکتبهاستممکنبیگانگی•
:دهندنشانواکنشزیرصورتدواز
بپیوندندهاتفاوتبیبهوکنندگیریکنارهمشارکتیگونههراز-1•
.شوندفعالمشارکتانواعازبرخیدراستممکن-2•
فعالیتیلهوسبههمتواندمیبیگانگیونیستسیاسینظامپذیرشمتضمنلزومامشارکت•

146ص.گرددابرازفعالیتعدمباهموسیاسی



نسبتهنجاریبیوبیگانگیبدبینی،تفاوتی،بیبهراسیاستدردخالتعدمپژوهشگرانبرخی•
وتیرغببیازحاکینگرشایگونهبدبینیاست،عالقهنداشتنتفاوتیبی.دهندمی

148ص.هستندجامعهازجداییاحساسهنجاریوبیگانگیوسرخوردگی،



خشونت سیاسی و تروریسم: فصل هفتم



سیاسیهایفهداساسبربلکهکنندگانشرکتاعمالحسببرنهراخشونتمولفانازبسیاری•
پلیسحدازیشباستفادهقانونونظمطرفداراننظرازبنابراین.کنندمیتعریفآنهااجتماعییا
ماعیاجتنظامرادیکالمنتقداننظراز.استخطیغیربنابراینومفیدهموالزمهمزوراز

.استسیاسیحقوقازمحرومیتوتبعیضفقر،،نژادپرستینتیجهخشونت



یاکارانههتبهایشیوهازخشونتیاترسایجادقانونیهایشکلتشخیصکهنمایدمیچنین•
وکنندمیفادهاستهاشیوهاینازبیشتردموکراتیکغیرهایحکومتاما.استدشوارتروریستی

گونههیچخودخشناعمالبرایهاحکومتاینزیرانامید،تروریستراآنهاتوانمیبنابرانی
151ص.ندارندقانونیمجوز



واژه تروریسم

1789سالدرفرانسهکبیرانقالبدرتوانمیراتروریسمواژهریشه•
ازاریبسیهابعدواشرافطبقهازنخست-نفرهزارانکهیافت

قرارپیگردتحتسیاسیمقاماتتوسط-دیگرعادیشهروندان
152ص.شدندسپردهگیوتینبهوگرفتند

یازدهمهایقرندربودصباححسنآنبنیادگذارکهاسماعیلیهفرقه•
رویاروییبهسلجوقیانسلطنتباایراندرمیالدیدوازدهمو

153ص.پرداخت



جنبش های رهایی بخش و تروریسم
رهاییهایجنبشاوجدورانکه1960و1950هایدههازویژهبهودومجهانیجنگازپس•

ونفوذتحتهکبودکشورهاییومستعمراتدراستبدادیضدوامپریالیستیضدجنبشوبخش
جنبشاینند،بوداستبدادیهاینظامداراییاامپریالیستیهایقدرتسیاسیواقتصادیسلطه

استبدادایبیگانهسلطهازخودآزادیواستقاللبرایتروریسموچریکیجنگهایشیوهازها
154ص.کردندمیاستفاده



جنبش های رهایی بخش و تروریسم

آسیبازنگرانیدلیلبهراعملیاتچندیندومالکساندرتزارقتلبرایهارادیکالروسیهدر•
156ص.کردندلعودیگرگناهبیافرادیاسالخوردگانکودکان،زنان،دیدن



تروریسم و خشونت افسار گسیخته

هاینارشیستآمانندافراطیتروریستیهایگروهاینازبرخیبیستمسدهپایانیدههدویکیدر•
حالردکشورهایبعضیوغربیاروپایدرافراطیهایگروه.آمدسربهدورانشاننوزدهمسده

ملیخشبآزادیهایجنبشیاونصعتیکشورهایدراجتماعیهایجنبشحاشیهدرکهتوسعه
ص.شدندیدناپدورفتهتحلیلبودندآمدهوجودبهالتینامریکایوافریقاآسیا،کشورهایدر

158



انواع تروریسم

لتشکیملییاقومیگروهبرایایجداگانهدولتکوشندمیگراملیهایتروریست•
(ایرلندخواهجمهوریارتش)دهند

هایهدفبهدستیابیبراینامحدودیتقریبخشونتبه!مذهبی{بهموسوم}هایتروریست•
(الدنبنالقاعدهسازمان)زنندمیدستخودفرقهگوناگون



انواع تروریسم

هاینظامدرداخلیسرکوبباهادولتبعضیخارجیسیاستابزارعنوانبهدولتیتروریسم•
سودانراق،عهایدولت)شودمیبردهکاربهآشکاروپنهانصورتبهدیکتاتوریواستبدادی

میکاربیلیبرایکهژاپنسرخارتشوشودمیحمایتعراقسویازکهابونضالسازمانلیبی،
160ص(کرد

شیوهازوکمونیستینظامایجادواستداریسرمایهنظامنابودیهدفشچپیدستتروریسم•
ژاپن،سرخارتشآلمان؛درماینهوفبادرگروه)کندمیاستفادهگذاریبمبورباییآدمهای

(ایتالیادرسرخبریگاردهای
بودهغربیایاروپدرفاشیستنئوونئونازیهایگروهباارتباطدراغلبراستیدستتروریسم•

وراللیبدموکراتیکهایحکومتنابودیهدفشانبودهضدخارجیوپرستنژآدکهاست
.آنهاستجایبهفاشیستیهایدولتایجاد



رویارویی نظام های سیاسی با جنبش های اعتراضی

ویسازسیاسیخشونتباوشوندمیبحراندچارکههاییدورهدرسیاسیهاینظامبرخی•
ودشونمیروروبهشهریهایآشوبشکلدرپراکندههایخشونتیااجتماعیهایجنبش

امتیازدادن(2)هانارضاییکردنمنحرف(1):کنندرویاروییوضعیتاینباراهسهازکوشندمی
163ص.سرکوب(3)اصالحاتیا



شکل های خشوت سیاسی

ت گسترده ممکن است نسبتا خود انگیخته و سازمان نیافته  بوده و از حمایت و مشارک. آشوب. 1
مردم برخوردار شود، مانند اعتصاب ها، ناآرامی ها و شورش های پراکنده

روه های نخبه  معموال بسیرا سازمان یافته است و توسط بخش هایی از گ. خشونت های توطئه گرانه. 2
قتل و نیروی های درون نظام مانند ارتش  و بوروکراسی  به صورت کودتا، شورش های کاخی و

.  های سیاسی سازمان یافته مشاهده می شود
های وسیع ممکن است بسیار سازمان یافته باشد و دست کم تایید ضمنی بخش. جنگ داخلی. 3

با مبارزه  جمعیت را به دست اورد و شامل تروریسم گسترده، جنگ های چریکی و انقلبف یا همراه
166ص . علیه اشغال بیگانه باشد



جنبش های چریکی

وسیهرویشدهاشغالهایبخشاسکاندیناوی،بلژیک،هلند،فرانسه،درمقاومتهایجنبش•
مانسازدومجهانیجنگدرنازیآلمانارتشتوسطکشورهاایناشغالدوراندریوگسالوی

167بودندصچریکیهای
نابرابربسیارعتوزییاشدیداستبدادیاکهآیندمیوجودبهشرایطیدراکثرچریکیهایسازمان•

167ص.داردوجودثروت



:  دادسه نوع جنگ چریکی اصلی را می توان تشخیص

،(ژاپنیمهاجمانعلیهچیندرچریکیهایجنگماتند)بیگانهمهاجمانعلیهجنگیکم،•
شارتچریکیهایجنگمانند)مرکزیحکومتعلیهخواهجداییهایجنبشهایجنگدوم،•

(ایرلند)خواهجمهوری
وپاماروهاتموردمانند)استثمارگروفاسداستبدادیهایحکومتعلیهچریکیهایجنگسوم،•

168ص.جنوبیآمریکایدرهانرومونتهیا



رنگوگروهتوسطهاقتلوهارباییادمهافگذاریبمب1970دههاوایلو1960دههاواخردر
در.ردیدگمیانجامایتالیادرسرخبریگاردهایوآلماندرسرخارتشجناحژاپن،درسکیگون

170ص.بودندبرجستهشهریهایخشونتدرسیاههایپلنگوهاودرمنآمریکا



بخشحتیزیساشکوفادرمردمازایفزایندهشمارناتوانیودموکراتیکحقوقگستردهسرکوب
ینندهکمحدودماهیتعلتبهیافقرخاطربهشانبالقوههایاستعدادوهاتواناییازکوچکی
172ص.استجهانیبحرانمهممنابعازیکیکنند،میزندگیآندرکهشرایطی



البدگرگونی سیاسی، جنگ و انق: فصل هشتم



دگرگونی سیاسی، جنگ و انقالب

خشنصورتبهاستممکنواستستیزهوتضادنوعیمتضمنهمیشهتقریباسیاسیدگرگونی•
174ص.شودانجامتدریجیوکندوآمیزمسالمتبیشوکمگونهایبهیاناگهانیوسریع

رژیمقوطسباعثداشتهفنقشجدیدهایملتتشکیلملی،استقاللآوردندستبهدرجنگ•
هبطریقازمهمسیاسیهایدگرگونیایجاددرایعمدهعاملگاهیواستشدهسیاسیهای

درسیهروانقالب)استبودهداخلیآمیزموفقیتانقالبیکبرایمساعدشرایطآوردنوجود
1917)



جنگ در گذشته و امروز

نظامینسازمادردگرگونیباهمراهاروپااقتصادیتوسعه•
لطمسموقعیتیکدرراغربیهایدولتتکنولوژیو

لشکدراساسینقشهانبردوهاجنگ.دادقرارجهانی
نابودیدرجنگ.اندکردهبازیجهاننقشهبهدادن

پاارودربزرگترهایدولتپیدایشوهادولتبرخی
500حدوداروپادر1500سالدر.داشتاساسینقش

25بهتعداداین1900در.داشتوجودبیشتریادولت
هایدولتمیانجنگ.بودکردهپیداکاهشدولت

درسیسیاهایواحدتوزیعومرزهاتعییندرنیزاروپایی
176ص.داشتاساسینقشمسعمرههایسرزمین



تعریف جنگ

ستیزهازجنگسانبدین.کردتعریفسیاسیهایواحدبینمسلحانهستیزهراجنگتوانمی•
177ص.گرددمیمتمایزدریاییدزدیوراهزنیها،شورشماننددیگرمسلحانههای

مردم متفکران لیبرال قرن های هجدهم و نوزدهم حکومت های استبدادی را که بر خالف تمایل•
178ص . دست به جنگ می زدند علت وقوع جنگ می دانستند



علل وقوع جنگ ها

ته تقسیم مهمترین نظریه هایی را که ووع جنگ را به ماهیت دولت ارتباط می دهند می توان به دو دس
: کرد

مل نظریه های متفکران لیبرال مانند نظریه های لیبرال قرن های هجدهم و نوزدهم که سه عا-1
.  اساسی فرد، جامعه و دولت را در تحلیل های خود مطرح می کنند

بدون اقتصادی می تواند-آنها فرض می نند که جامعه خود تنظیم شونده است و نظام اجتماعی
180ص . مداخله دولت به وظایف خود عمل کند



علل وقوع جنگ ها

گرایشتعییندرسیاسیساختارهایبهکههالیبرالخالفبرسوسیالیستمتفکرانهاینظریه•
نوانعبهراهادولتاقتصادیاجتماعینظامانددادهاهمیتجنگبهپرداختنبرایهادولت
.گیرندمینظردرزمینهایندراصلیعامل

مطرحانگلیسیراللیبمتفکرومورخهابسنجانتوسطامپریالیسمنظریهکهبیستمقرنآغازدر•
اندیشهاثیرتتحتکهلنینتوسطهابعدکهکردتبدیلایگونهبهراهاجنگوقوعوگردید

بهزمینهایندریااندازهتاسوسیالیستولیبرالفکریجریاندواینشدپذیرفتهبودمارکسهای
181ص.شدندنزدیکیکدیگر

تولیدتواندمیکهراکاالهاییازاندکیتقریبانسبتقادرندتنهاجمعیتاکثریتهابسنگفتهبه•
همواالهاکفروشمنظوربهجدیدبازارهاییافتنبرایهمدائمیتالشیبنابراینبخرند،شود

181ص.آیدمیوجودبهجهاننقاطسایردرارزانکارنیرویوخامموادمنابع،یافتن



راه های جلوگیری از جنگ

برابردریسدگمرکیهایتعرفهبرقراریباخودصنایعازحمایتبرایدولتیککههنگامی•
اینکندمیالفیتترتیبهمینبهمتقابالنیزدیگرطرفوکندمیبرقرارتجاریشریکیک

یکدرراخودکشوردوکهشودتکرارقدرآناستممکنجویانهتالفیمتقابلاقدامات
183ص.بیابنددرگیرتجاریجنگ



نتایج سیاسی جنگ

ژاپنشکستازپساولجهانیجنگپایاندرمرکزیاروپایهایانقالبوروسیههایانقالب•
قبلیشینینعقبوشکستنتیجهزیادییاندازهتاپیروزیاین.شدپیروزدومجهانیجنگدر

اندهیسازمدرکمونیستحزبموفقیتوژآپنباجنگدرچینناسیونالیستهایارتش
185ص.بودهاژاپنیتوسطشدهاشغالنواحیدرچریکیهایجنگ



ویژگی های انقالب

:  برای انقالب می سازند پیچیده و گوناگون هستندآماده شرایطی که جامعته ای را •
.ددارناهمیتانقالبانگیختنبردرمحرومیت،اندازههمانبهمردمآرزوهایوهاخواست-1•

دایجادرنیزمحرومیتاینوجودبا.گیرندنمیدستدررارهبریهاقشرترینمحروماما
.شودمیورششوخشمانگیختنبرباعثنسبیمحرومیتویژهبهوداردنقشانقالبیوضعیت

188ص
وضعیتدر.نیستیکپارچهوشدهتضعیفحاکمنخبهگروهکهدهدمیرخهنگامیانقالب.2•

وثروتمندان.ابدیمیگسترشجامعهسراسردرگسیختگینظاموسازمانیبیحالتیکانقالبی
اندیشهتاثیرتحتحاکمنخبگاناعضای.دهندمیدستازراخودنفسبهاعتمادقدرتمندان

188صگیرندمیقرارموجودنظمازانتقادوجدیدهای



ویژگی های انقالب

رهبرانعنوانبهانروشنفکرنقشناسونالیسم،نفوذازعبارتندبیستمقرنهایانقالبهایویژگی•
کنترلنپیشیرژیمایمرحلهدرکهواقعیتاینواندفداشتهدهقانانکهمهمینقشهاانقالب

190ص.دهدمیدستازراارتشازبزرگیبخشکمدستموثر



چرا انقالب رخ می دهد؟ 
نظریه مارکس

درکهونهگهماناست،اجتماعیطبقاتبینمنافعتضادهاانقالبعللترینمهمگفتتوانمی•
وقومیتاختالفامانند–همدیگریبسیارعواملکهچندهراستگردیدهمطرحمارکسنظریه

191ص.باشندداشتهدخالتجریانایندراستممکن–گرایانهملیاحساساتیامذهبی



نظریه کرین برینتن

برایمساعدطشرایبرخیاواولیههاینوشتهدرویژهبهمارکسنظریهبررسیبابرینتونکرین•
شدیدهایادتضاقتصادیفپیشرفت:ازعبارتندشرایطاین.استکردهمطرحراانقالبوقوع

طبقهاشایستگینوناکارامدحکومتیدستگاه،حاکطبقهازروشنفکرانگیریکنارهطبقاتیف
192ص.حاکم



نظریه چالمرز جانسن

ددانمیانقالبوقوعالمزشرطراجوامعدرتعادلعدمجانسنچالمرز•
یفرهنگهایارزشبینناهمخوانیتعادلعدماصلیمنبعاونظربه

ییراتتغنتیجهتواندمیکهاستاقتصادیتولیدنظاموجامعهعمده
193ص.باشدبیرونییادرونی

نظریهدرتضادمفهومبهآندرتعادلعدممفهوموجانسننظریه•
هییاختاللاجتماعیدگرگونیکهاندیشهاین.داردشباهتمارکس

نمییساختاراساسیتغییراتبدونموجودهاینهادکهکندمیایجاد
194ص.استدرستکامالکنندبرطرفراآنهاتوانند



نظریه جیمز دیویس

درکهشودمییادآوراو.داندمیهاانقالبظهورعمدهعلتراسنبیمحرومیتدیویسجیمز•
اعتراضبهامااندبودهستمترینشدیدزیروشدیدفقردرمردمتاریخدرشماریبیهایدوره

نیستفقرنای.اندکردهتحملخاموشامیدینایارضاوتسلیمبارافقرواقعدرواندبرنخاسته
195ص.استطبقاتیاختالفوفقرازاگاهیبلکهشودمیانقالبباعثکه



نظریه چارلز تیلی

واعتراضترلیکهایشکلزمینهدرراانقالبیدگرگونیفرایندهایاستکوشیدهتیلیچارلز
نظمبهاعتراضمنظوربهکهعملییعنیجمعیعملاصلیجزءچهاراو.کندتحلیلخشونت
196ص.استکردهمشخصراگیردفمیصورتسرنگونییاموجوداجتماعی

انقالبییااعتراضیهایگروهیاگروهیافتگیسازمان-1
دستبهراعیجمعملبرایکافیمنابعکنترلگروهیککههاییشیوهشاملمنابعبسیج-2

می
.استنظامیتجهیزاتوهاسالحیاسیاسیحمایتمادی،کاالهایذخایرشاملمنابعاین.آورد

بسیجاساسهموارهمشترکمنافعبرخی.جمعیعملدرکنندگانشرکتمشترکمنافع-3
.دهندمیتشکیلراجمعیعملبرایمختلفافرادوهاگروه

هایفهدکردندنبالبرایراهاییفرصتگاهیکهاتفاقیکامالحوادثییافرصت-4
هگوناینازشدتبهانقالبوجمعیعملهایشکلازبسیاری.آوردمیفراهمانقالبی
.پذیرندمیتاثیراتفاقیهایرویداد



نظریه اسکاچپل

.بیندیمترقطعیغیروترمبهمراانقالبیهایجنبشهایهدف،تیلیخالفبر،اسکاچپل•
استترزئیجهایهدفناخواستهنتایججزءزیادیاندازهتاانقالبتاکندمیتاکیداسکاچپل

197ص.کنندمیتالشآنهابهرسیدنبرایهاجنبشوهاگروهکه



دگرگونی های سیاسی در جهان امروز

باتامور.اندمدهآدستبهآمیزمسالمتوسایلباسیاسیمهمهایدگرگونیبعضیباتامورنظربه•
درتغییر،حکومتدستگاهتوجهقابلسازمانتجدیددردگرگونیراعمدهسیاسیدگرگونی

ازدیگراجتماعیروابطساختتجدیدایمالحظهقابلیاندازهتاومردم،وحکومتبینروابط
198ص.کندمیتعریفمختلفاجتماعیهایگروهمراتبسلسلهنظامدرتعدیلجمله



کهشونتیخانفجاربهکهمدتدرازفرایندیکعنوانبهبایدانقالبکندمیتاکیدکریچی•
201ص.شودگرفتهنظردرشود،نمیمحدودآنآنینتایجبهیاکندمیسرنوگونرارژیمی

جهانتاریخدر.دنیستنفراگیردگرگونیایجادشیوهترینمعمولهاانقالب»:کریچیگفتهبه•
201ص.استبودهدگرگونیعاملترینمعمولخارجیفتوحات



نظام های سیاسی: فصل نهم



پیدایش دولت

اینکلیسیر.کندمیپیداتکاملزمانطولدرزندهموجوداتهمهمانندجامعهگویدمیاسپنسر•
203ص.استپیچیدههایساختبهسادههایساختازاونظربهتکامل

تاریخمطالعهازجوییبهرهباوپردازدمیجوامعواقعیتاریخمطالعهبهاسپنسرخالفبرمارکس•
204ص.یابددستانسانیجوامعتکاملفرایندازتبیینیبهکوشدمیجوامع

205ص.اندبودهدولتبیتاریخسراسردرجوامعاعظمقسمتکهانددادهنشانشناسانمردم•
اراقتدکشاورزیکوچکجوامعوخوراکگرداوریوشکارجوامعمانندابتداییجوامعدر•

205ص.نداشتوجودایجداگانهسیاسی



پیدایش دولت

ورگشاییکشمحصولسیاسیهاینظاموبودهدولتتشکیلاصلیعاملجنگاپنهایمرنظربه•
205ص.هستند

میشانناروپاییجوامعدرمالکیتهایشکلوکارتقسیمدرراتکاملیمرحلهچهارمارکس•
:دهد

ابتداییکمونییاایقبیلهمالکیت(1)•
قدیمدولتیوکمونیمالکیت(2)•
فئودالیمالکیت(3)•
داریسرمایهمالکیت(4)•



پیدایش دولت

ونگوناگهایشیوهبهمارکسنظریهدرامروزهمارکس،نظریهطرفداران
تقسیمتهدسسهبهراتکاملمراحلپوالنزاسمثالبرای.اندکردهنظرتجدید

:استکرده
ابتداییکمونمرحله(1)
داریسرمایهازپیشمرحله(2)
داریسرمایهمرحله(3)

وسیاستاقتصاد،متفاوتکامالهایشکلاستممکن3و2مراحلدر
آیدوجودبهفرهنگ



پیدایش دولت

وزمانیختاریدروسیعانفصالوزیادهایتفاوتبهاروپادراستبدادیدولتمطالعهدراندرسن
سرمایهنظامنبیوکندمیاشارهغربیوشرقیاروپایاستبدادعمدهسیاسیهاینظامتکاملیسیر

.کندمیبرقرارتمایزداریسرمایهازبیشاجتماعیهایبندیشکلداری
داریسرمایهتولیدشیوه(1)
داریسرمایهازپیشتولیدهایشیوه(2)



پیدایش دولت

هایطرحهکاینوشداشارهآنهابهباالدرکهتمایزاتگونهاینزیادبسیارتنوعبهتوجهبا•
هایرژیممتنوعوجدیدانواعشدهانهادرکههاییبازنگریوجودبانیزگراتکاملنظری

هایظامنازدقیقوجامعبندیطبقهیکاوردنوجودبهبرگیرند،درتوانندنمیراسیاسی
208ص.استنگردیدهپذیرامکانهنوزسیاسی



دولتتعریف : نهاد های سیاسی

زورازفادهاستحقنیزوسرزمینیکبرانحصاریحاکمیتکهاستسیاسینهادیدولت•
.باشدمیخودقلمروهمهبراقتدارداشتنمدعیوداشتهراخودقلمرودروندر

یدهگردآنبعدیتکاملوتوسعهباعثوآوردهوجودبهرادولتعللیچهدیدباید•
:استشدهدادهپرسشاینبهپاسخگونهدو.است

جوامعرشدنتپیچیدهوبزرگترنتیجهدراجتماعیکارکردهایفزایندهتفکیکبا(1)•
تنظیمراهاروهگوافرادمیاندرمنافعتضادبتواندکهجامعهدربرترقدرتیبهنیازانسانی
شودمیدولتایجادباعثوامدهپدیدباشدعمومیمنافع»نمایندهصورتیبهوکرده

باتطبهجامعهدرونیتفکیکنتیجهدرحاکمگروهسلطهابزارمنزلهبهدولت(2)•
درمغلوبومقیکبرغالبگروهیکحاکمیتتحمیلیا(مارکسنظریهطبق)فرودست

ص.ودشمیحفظوآمدهوجودبه(اپنهایمرنظریهاساسبر)کشورگشاییوجنگاثر
211



:  دارای دو کارکرد استدولت : نهاد های سیاسی

.استحاکمطبقهمنافعحفظباارتباطدرکهگرانهسرکوبکارکردهای-1
مثالبرای)اوردمیوجودبهجامعهخودکهاستنیازهاییباارتباطدرکهعمومیکارکردهای-2

نگهدارینندمتابهزیستیخدماتها،زبالهآوریجمعپستی،هاینامهتوزیعمرورفوعبورتنظیم
وبیعیطحوادثدیدگانآسیببهکمکخیابانیکودکانمعوللو،وناتوانافرادوالخوردگان

212ص(غیره



نظام های سیاسی توتالیتر

دموکراسیمیانتمایزپایهبرسیاسیهایرژیمبندیطبقهازدیگرایگونه
بیشومکشودمیتصورکهغربیجوامعسیاسیهاینظامیعنیپایدارهای

نظامیایرگهمهاستبدادیجوامع»واندیافتهدستسیاسیدموکراسیاوجبه
214ص.استتوتالیترهای

درهایشاندیشهکهایتالیاییفیلسوفجنتیلهجیوانیتوسطتوتالیتراصطالح
دیکتاتورلینیموسوتوجهموردوگردیدابداعکرد،پیدااهمیتایتالیافاشیسم

بهخودشیمرژتوصیفبرایاوتوسطوگردیدواقعایتالیافاشیستیرژیم
215ص.شدبردهکار
کوششباکهاستگراییمطلقسنتدنبالهتوتالیتاریسمکهگفتتوانمی

215ص.درسانمیحداکثربهراگراییمطلقجامعه،درچیزیهرکنترلبرای



منشا توتالیتاریسم

استدالل می کند که او. تاریخی تبیین می کند–هانا ارنت منشاء توتالیتاریسم ار بر حسب شرایط اجتماعی •
:  به وجود امدچهار عامل توتالیتاریسم در آلمان در نتیجه 

در ان جنگ فروپاشی اجتماع ناشی از صنعتی شدن سریع پیش از جنگ جهانی اول  و شکست نظامی-1•
.  همراه با رواج اندیشه هی لیبرال هم پیش از جنگ و هم پس از آن

رابر آلت آزاد کردن سریع توده ها در غیاب یک فرهنگ سیاسی مناسب لیبرالی و رها کردن آنها در ب-2•
دست سازی توسط رهبران عوام فریب

ند با ان یکی ایجاد یک جنبش توده ای به  صورت حزب ناسیونال سوسیالیست که فراد می توانست-3•
.  انگاری کنند

داشت،وجودانآنعلیهایمالحظهقابلتعصبکهگستردهوبزرگکافیاندازهبهجمعیتیسرانجام-4•
217ص.دادهاآنبهجامعههاینابسامانیعلتبهرابالگرداننقشبودممکنکهیهودیانیعنی



توسعهنظام های سیاسی در جوامع در حال 

درهایهمانندیسیاسیشرایطظنرازمتفاوتندلحاظبسیاریازتوسعهحالدرجوامعاگرچه•
:کردمشاهدهزیرموارددرتوانمیویژهبهراهاهمانندیاین.داردوجودجوامعاینبیشتر

اقتدارگراییسیاسیهاینظام-1
ناکارآمداداریدستگاه-2
219صنظامیانحکومتونظامیکودتاهایفراوانی-3



ویژهبهوخاصهایمهارتدلیلبهمتوسططبقات•
تاثیرصادیاقتتوسعهبرزندگیمدرنهایشیوهبهپایبندی

ایهگروهنیافتهتوسعهمختلفجوامعدر.گذارندمی
سبتانتاثیراستممکنمتوسططبقهدروندرمختلف
221ص.باشندداشتهبیشتری

یشتربدر«سپیدیقه»متوسططبقهدرگروهترینمهم•
کومتیحرتبهعالیکارگزاراننیافتهتوسعهکشورهای

توسعهمدیریتدرمهمینقشتوانندمیهستندکه
سیاسیرهبراننتایجاماباشند،داشتهاجتماعی-اقتصادی

222ص.استمحدوداختیاراتشانوهستند
•



کهافرادیایوحاکمنخبگانمنتقدیاباشندانقالبیخواهتوسعهحالدرجوامعدرروشنفکران•
همهدرتند،هسآنمانندیانگاریروزنامهمدیریت،آموزشی،تخصصیهایفعالیتدرگیرعمیقا

223ص.دهندمیتشکیلرانیافتهتوسعهجوامعدرراهاگروهترینمهمازیکیجا



.استراسیدموکوشدنصنعتینیافتهتوسعهیاتوسعهحالدرکشورهایبرایعمدهمسئلهدو•
دستگاهوناتواسیاسیرهبراننیازمندجوامعایندرشدنصنعتیاقتصادیتوسعهدرموفقیت

-ماعیاجتنابرابریکاهشباهمراهدموکراسیودموکراتیکحقوقگسترشوکارآمداداری
224ص.استاقتصادی



اسیایدئولوژی فرهنگ و اجتماعی شدن سی: فصل دهم



ایدئولوژی چیست؟

شدبردهارکبهفرانسهدرنوزدهمقرناغازدرهااندیشهعلممعنایبهبارنخستینایدئولوژیواژه•
1927سالدرانگلسومارکسآلمانیایدئولوژیکتابمارکسمرگازپسکهزمانیتااما

تعریف«دروعینآگاهی»راایدئولوژیآنها.نداشتایگستردهکاربردواژهاینیافتانتشار
حاکمطبقهتوسطکهاجتماعیواقعیتفرهنگیهایتحریفیاواقعیتتحریفیعنیکردند،
ص.استغیندرواگاهیهایشکلشده،استثمارطبقاتبرایویژهبهبنابراینوشودمیتحمیل

225



ایدئولوژی چیست؟

ازترکلیالمعموسیاسیفرهنگزیراپنداشت،یکسانایدئولوژیبانبایدراسیاسیفرهنگ•
منعکسارخاصیایدئولوژیمالحظهقابلطوربهاستممکنکهاینوجودباواستایدئولوژی

227ص.کند
228ص.استمتداولخاصیجامعهدرکهاستهایینگرشوباورهاازایمجموعهایدئولوژی•
مانندآمدودوجبهصنعتیپیشرفتهکشورهایدرمهمیتغییرات...دومجهانیجنگپایانازپس•

روپایی،اپیشرفتهکشورهایدرمهمصنایعبرخیکردنملیوکارگریاحزابرسیدنقدرت
اییاروپمهمکشورهایدرزنانبهرایحقدادنورفاهدولتایجادواجتماعیخدماتگسترش

229ص.فرانسهوانگلستانمانند



بحث پایان ایدئولوژی

کهاینربادعاییواقعدرایدئولوژیپایانتزهیملستراندنظربه
دئولوژیایکهاستاینمنظوربلکهنبوده،است،مردهایدئولوژی

230ص.نیستتضادوسیاسیعملاساسدیگر
کردمنتشر1960دههدررا«ایدئولوژیپایان»کتابکهبلدانیل

اهیاگ»ایدئولوژیکهمارکسیستیدیدگاهاینبارآندکه
230ص.کندمیموافقتاست«دروغین

دانیل بل



ترجیحاتوسیلهبهمردان،مانندنیز،زناندادنرایالگوهایاگرچهزنان،دادنرایمورددر•
مشاهدههکگونهآناماگیرند،میشکلموجودنامزدهایگزینشوسیاسیهایانتخابحزبی،

به)ارنددبودنکارمحافظهبهگرایشمردانازبیشتررفتههمرویزندهندگانرایاستشده
.(ایتالیاوآلمانفرانسه،درویژه



بههانهادبرارخودحاکمیتکوشندمیدارندقرارقدرتمسندبرکهکسانیمیلز،رایتسیگفتهبه•
یاقدرتبهنبخشیدمشروعیتگونهاینبرایاجتماعیاندیشمندان.کنندتوجیهعمومیاعتقادوسیله
:اندبردهکاربهمتفاوتیاصطالحاتحاکمیتتوجیه

فرمول سیاسی: موسکا•
اسطوره حاکم: سورل•
مشروعیت: ماکس وبر•
وجدان جمعی: دورکیم•
نظام ارزشهای مشترک: پارسونز•
عقاید حاکم: مارکس•
232ص . ایدئولوژی: مانهایم•



ازیکیگویدمیوکندمیمطرحامروزیجامعهدرراساختگیهایاسطورهنقشسورلژرژ•
یکازایدهشسادهوشدهخالصهتصویرهایکهاستآناجتماعبرنفوذوسایلترینثمربخش

اجتماعانوتهگرفجهتاحساساتتاشودعرضهاجتماعانبهایافسانهیگذشتهیافرضیآینده
233صشودراندهفعالیتسویبه



لوژیایدئوعاموخاصهایشکلمیانوبرومارکسهاینظریهازجستنسودبامانهایمکارل•
استمانهایمایدئولوژیکلییاعامشکلWeltnaschauungبینیجهان.کندمیبرقرارتمایز

یارالیلیب-بورژواایدئولوژیماننداستاجتماعیگروهیاطبقهیککلیبینششاملکه
حفظراوضعیتیکوشدمیکههاییآموزهکارانه،محافظهاساساهایآموزهبرایراایدئولوژی

.بردمیکاربهبرگردندگذشتهبهیاکرده



ایدئولوژیکارکردهای 

میصیتشخازبازتابیراایدئولوژیآنهاازیکیکهداردوجودفکریمکتبدوزمینهایندر•
گروهکیکهایشیوهباگروهیپاسخرااندیگریوکندمیاوردهبررافردنیازهایکهداند

.ردگیمینظردرکند،میدرکجامعهدرراخودموقعیتوکندمیبیانراخودهایخواسته
236ص



فرهنگ سیاسی

شناخت،درکهگونهآنسیاسینظام»ارسیاسیفرهنگ«مدنیهایفرهنگ»کتابدرورباوالموند•
237ص.کردندتعریفاست،گردیدهدرونیمردمهایارزیابیواحساسات

دگابریل الموناسیدنی ورب



تاسمهمجامعهیکدررایجاعتقاداتبارابطهدرآنچه•
کهآنهاینادرستیادرستینهآنهاستتاثیروکارکردها

آنهاتینادرسبتوانهماگروکرداثباتتواننمیهمیشه
بیهودهدارندباورراآنهاکهکسانینظرازکرداثباترا

.ندپردازمیاعتقاداتتوجیهبهمعموالآنهازیرااست
هباعتقادهفدهموشانزدهمهایقرندرمثالعنوانبه•

یابدیمانتقالافرادبهشیطانیهایقدرتاینکهوجادو
زنهزاراننتیجهدر.داشترواجاروپاییانمیاندر

239ص.سوزاندندزندهمردمهمهبرابردررابدبخت



باتامورفتهگبهکهنخبگانانواعازیکهردرآنهاحضوروشخصیتانواعدربارهپارتوتحلیل•
برقرارسیاستدرشیرهاو«هاروباه»عنوانباشخصیتانواعبینماکیاولیکهاستتمایزیبهشبیه
رایشلمویله.استگرفتهصورتزمینهایندرگذشتهدرکهاستمطالعاتینمونهکندمی

انجامتاسنامیده«فاشیسمتودهروانشناسی»اوکهآنچهخانوادگیهایریشهدربارهایمطالعه
اعتاطبهآنهابعدیگرایشبهراکودکانتربیتدرآلمانیگراییاقتدارآندرکهداده

242ص.دهدمیربطنازیجنبشچهارچوبدرشدیدانضباطوکورکورانه



روشنفکران و سیاست: فصل یازدهم



واحزابها،جنبشهکهاییوضعیتبهمستقیمپاسخدربیشترنوسیاسیهایاندیشهباتامورنظربه
ازبیستمودهمنوزقرنسیاسیتفکروشوندمیتنظیموطرحاندروبروبودهآنباسیاسیرهبران

246ص.استبودهپربارالعادهفوقلحاظاین



رابطه روشنفکران و سیاست

طوربهوناکنکهاستکردهمطرحرانظریسیاستدرروشنفکراننقشدربارهالسولهرولد•
یرهبرنفکرانیروشرابیستمقرنهایانقالببیشترگویدمیاو.استشدهپذیرفتهگسترده

247ص.برسندقدرتبهسوسیالیسمپرچمزیراندتوانستهاندکهکرده
ازواندنبودهداربرخوراجتماعیاعتبارازفرانسویروشنفکراناندازهبهانگلیسیروشنفکران•

گیزنددراجتماعینقدواندیشهزمینهدرجمعیهایفعالیتیاپارلماندرعضویتنظر
249ص.اندنبودهبرجستهچندانسیاسی

اوقات،بیشتروکشورهابیشتردرکهاستاینروشنفکرنخبهگروهمهمهایویژگیازیکی•
مسائلدرگونیگونابسیارعقایدوبودهنخبههایگروهنامنسجمترینوترینناهمگونازیکی

ایهنگرشدهدمینشانکهداردوجودبسیاریشواهد...دهدمینشانسیاسیوفرهنگی
.پذیردمیتاثیرآنهاطبقاتیمنشاءازشدتبهروشنفکرانسیاسی



میبرقراررانروشنفکازدستهدومیانتمایزیگرامشیروشنفکرانوظیفهونقشبارابطهدر•
درابرهایگونههبهجامعهاعضایهمهکهمفهوماینبهروشنفکرند،افرادهمه»گویدمیاو.کند

هریزندگازضروریبخشیاینواندیشندمیخودسیاسیزندگیجملهازاجتماعیزندگی
تفکرومشاهدهسطحاینبین-ندارندجامعهدرراروشنفکرانوظیفهافرادهمهاما.آنهاستروزه

اصلیفعالیتکهسیاستوجامعهدربارههااندیشهتریافتهنظامودقیقپردازشوروزههرسیاسی
251ص.گذاشتتفاوتبایددهدمیتشکیلراترمتخصصروشنفکرهایگروه



نقش سیاسی روشنفکران در ایران

درعمدتایدجدمتوسططبقاتاندبودهمستمعرهسابقاکهتوسعهحالدرکشورهایبیشتردر•
پدیددیدگرایجاداستعماریهایقدرتتوسطکهجدیداداریوآموزشینظامگسترشنتیجه

ندادطریقازداریسرمایهوروداستنبودهمستعمرهمستقیماهیچگاهکهایراندر.آمدند
ژوازیبورکوچکقشریکرشدبهخارجیتجارفعالیتوخارجیهایشرکتبهامتیازات

255ص.کردکمکوابسته



متعددیلمراحشاملکهداندمیطوالنیروندیکراانقالب»کهبپذیریمراکریچینظریهاگر•
رایانهگاصالحونواورانهحرکاتطوالنیدورهیکآغازمرحلهیعنیانمرحلهنخستینواست

ایراندرکهودندبروشنفکراناینکهگفتباید«.استجامعهفرهنگینخبگانازبخشیدروندر
257ص.داشتنداولدرجهنقشدگرگونیانگیزهکردنفراهمدرومشروطیتانقالباغازدر

دورهدرکرانروشنفبیشتر.داشتندمهمینقشنیزسیاسیاحزابایجاددرایراندرروشنفکران•
ادیبنیاصالحاتازبودند،سوسیالیستیگرایشباناسیونالیستیهایاندیشههوادارمشروطیت

جداییباریاجتربیتوتعلیممالی،اصالحاتدهقانان،میانزمینتقسیموارضیاصالحاتمانند
258ص.کردندمیطرفداریغیرهوسیاستازدین



ب سوسیالیست حزب کمونیست که به عنوان فرقه کمونیست نامیده می شد همکاری نزدیکی با حز•
ن زمان با توجه به شرایط اجتماعی جامعه ایران در آ. داشت، از حکومت مرکزی  حمایت می کرد

گی ملت در شعار انقالب از راه قیام مسلحانه را کنار گذاشته بود و طرفدار دموکراسی و یکپارچ
261ص . برابر امپریالیسم و تشکیل اتحادیه های نیرومند کارگری در سرتاسر کشور بود



توسطکشوراشغالودومجهانیجنگازپس•
وگیریکنارهبهکه1320شهریوردرمتفقیننیروهای

وجودهبباانجامیدکشورازخارجبهرضاشاهتبعید
هکجدیدسیاسیاحزابوسیاسیبازفضایآمدن
یبازاساسینقشانهاایجاددرروشنفکرانعمدتا
263ص.داشتنددستدرراانهارهبریوکرده



خشنسرکوبو1332مرداد28نظامیکودتایازپس•
ونفتکردنملیجنبشطرفدارسیاسیاحزابهمه

ورهبرانازبرخیشدنزندانیوشکنجهواعدام
ابروشنفکرانازهاییگروهآنهارادیکالعناصر
رطوبهوکشوردروندرزیرزمینیپنهانفعالیت
برابررداپوزیسیونصورتبهکشورازخارجدرآشکار

یدانشجویمبارزاتسازماندهیدروآیندمیدررژیم
هایسازمانایجاددر1340دههاواخرازسپسو

264ص.دارندنقشچریکی



1350ههدآغازدرمتوسططبقهروشنفکرانهایخواستبرآوردندرسیاسینخبگانناتوانی•
آشکارروشنیبهکردفاشاقتدارگرایانهخشنهایشیوهتشدیدبهشروعرژیمکههنگامی
ورسانسویافتافزایشچشمگیرایگونهبه1354و1350سالبینسیاسیزندانیانشمار.گردید

266ص.نداشتسابقهآنازپیشدههدوسراسردرکهشدشدیدچنانان



دنناسیونالیسم، دولت های ملی و جهانی ش: فصل دوازدهم



ظهور ناسیونالیسم

درنخستکهملیهایدولتپیدایش.کنیممیزندگیملیهایدولتازجهانیدرماامروز
:داشتیبستگاصلیعاملدوبهدادرخهجدهمتاشانزدهمقرنازشمالیآمریکایوغربیاروپای

مستبدپادشاهانتوسطامروزیمتمرکزحکومتگسترش-1
271ص.استملتسیاسیخودمختاریمفهومبردارندهدرکهناسیونالیسمظهور-2



ظهور ناسیونالیسم

:تداشوجوداجتماعییطبقهسهفئودالیجوامعدرداری،سرمایهنویننظامظهورازپیش•
نجبا،•
روحانیون•
271ص.عوام•



ظهور ناسیونالیسم

تودهیاوامعیعنیسومطبقهگرفتنقدرتباناسیونالیسمظهور•
272ص.استرابطهدرمردم

مانندودبقدرتمندطبقهاینکهجوامعیدرکهنهانسگفتهبه•
درغالباسمناسیونالیآمریکا،متحدهایاالتوفرانسهانگلستان،
272ص.گردیدمیابرازاقتصادیوسیاسیهایدگرگونی



ظهور ناسیونالیسم

امانیست،اروپاخاصمدرنسیاسیواجتماعینیروییکمنزلهبهناسیونالیسمکهاستشدهگفته•
.اروپاستانخاستگاهتاریخینظراز
اتریشوآلمانشکست،روسیه1917اکتبرانقالببهکهقدیمیهایامپراتوریفروپاشیبا•

نقشهفانجامید1919سالدرورسایپیمانانعقادو1918دراولجهانیجنگدرمجارستان
نوزدهمقرندرتانبلغارسونگرومونتهصربستانفیونان،نیزآنازپیشهامدت.کردتغییراروپا

نیز1905سالدروشدجداهلنداز1830سالدربلژیک.بودندشدهجداعثمانیامپراطوریاز
.گردیدجداسوئدازنروژ



ظهور ناسیونالیسم

اروپاردملیدولتپیدایشدرراگوناگونیعواملتیلیچارلز•
هاتدولگونهاینگسترشدرکه)جنگمانند:داندمیموثر
اورزیکشاقتصادوجودفرهنگی،همگونی،(استداشتهنقش

اختارسوزمیندارگسترهاماکوچکطبقهیکهماننددهقانی
یکسان؛نسبتاامامتمرکزغیرسیاسی



ظهور ناسیونالیسم

نقردرکهملیهایدولتباتوسعهحالدرکشورهایدرملیهایدولتپیدایشهایهمانندی
:کردمشاهدهزیرهایزمینهدرتوانمیراآمدندوجودبهاروپادرنوزدهموهجدهمهای

جامعههبکهخاصیشیوهوفرهنگیهایدگرگونیواقتصادیرشدایجاددرملیهایدولت-1
دیگریهاملترمیاندخودمختارومستقلواحدیعنوانبهراخودشایستهجایگاهدهدمیامکان
.اندداشتهمهمینقشنمایداشغالجهان

قات  دولت های ملی جدید همانند دولت های ملی پیشین، محصول  مبارزات  بین گروه ها و طب-2
رند به نتیجه اجتماعی مختلف هستند و شکل های مختلفی که رژیم های سیاسی آنها به خود می گی

276ص . این گونه مبارزات بستگی درد
ود را بر حاکمان  جدید صرف نظر از این که چگونه  به قدرت رسیده باشند ناچارند  کنترل خ. 3

276ص . جامعه  تحکیم کرده و حس هویت ملی را تقویت کنند



رابطه متقابل توسعه دولت ملی و سرمایه داری

تکاملبهملیهایدولتتشکیلوناسیونالیسمگویدمیکهاستدرستکهنهانساستدالل•
دیگرهایبخشدربعدهاوغربیاروپایدرتاریخیلحاظازکهداردبستگیملیحاکمیت

جنبشیکزاایجنبهعنوانبهفئودالیجوامعیاهاامپراتوریسیاسیهاینظامباتقابلدرجهان
279ص.کردظهوردموکراتیکگسترده



جهانی شدن

ایهدولتقدرتشدنجهانیچهاگرکهاستآنبرهلددیوید•
هایهدفکردندنبالدرمستقلعملبرایراآنهاتواناییوملی

ملیدولتروزگاردهدفمیکاهشالمللیبینوداخلیسیاسی
کهدرسنمینظربههمچنین.استنرسیدهسربهرویهیچبه

بهمایلتوسرزمینیاستقاللناسیونالیسم،وملیدولتاهمیت
ص.باشدتهیافکاهشآنحفظیابازگرفتنیاحاکمیتیبرقرار
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