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صفحه172



کلیات

ادیزیهایبحثتاکنونشد،ابداعکنتتوسطشناسیجامعهواژهکهمیالدی1837سالاز•
فکرحولتازترمهموپردازدمیبدانرشتهاینکههاییموضوعروش،رشته،اینتعریفدرباره

9ص.استگرفتهصورتاجتماعی



کلیات

نوعچهودشومینامیدهاجتماعیتفکرتبیینینوعچهکهاینبندیجمعدر•
:داردوجودکلیرویکردسهاستشناختیجامعهتبیینی

نهزمیرامدرنعصرودادهقرارمرکزراغربتمدنواروپاکهدیدگاهی-الف•
.کندمیقلمدادشناسیجامعهپیدایش

دربارهمختصریشرحبهخودشناسیجامعهمبانیکتابدرکهمندراسهانری•
بهاسیشنجامعهپیدایش»استمعتقدپرداخته،شناسیجامعهتاریختحول

.دشونمیجداارزشیاحکامازواقعیاحکامکهاستهنگامیعلمیصورت
10ص

بحثطیشناسیجامعهتاریخچهعنوانباکتابیدرهمکارانشوصدیقدکتر•
پیشازراحثببایدشناسیجامعهیبیشینهبررسیدرکهدارنداعتقادمفصلی

10ص.کردشروعدورترهایگذشتهیایوناناز



کلیات

ریشهبررسیدر«شناختیجامعهتفکرمختصرتاریخکتابدرسوئنگود•
.ندکمیجووجستاروپا-یونانتاریخدررابحثشناسیجامعههای
11ص

هاگذشتهازاجتماعیتفکرتاریخکلتوصیفبرایکهدیدگاهی-ب•
ماعیاجتامورتبیینمعنیبهشناسیجامعهواژهازحاضرعصرتادور

اوزعمهباستبوتولگاستوندیدگاهاینشاخصچهره.کنداستفاده
یاکمچند،مردمیکهزمینیتکهوکشورهردرشناسیجامعهوجود

13ص.کنندمیزندگیجاآندرزیاد
للعجویوجستوآوریدلیلبحثابراهامزتفکردرمهمینکته•

جهتازاداقتصوسیاستتاریخ،اوعقیدهبه.استانساناجتماعیرفتار
13ص.اندنزدیکشناسیجامعهبهتحلیلروشوموضوع



کلیات

نییع.داردراقبلیدیدگاهدوعمدهعناصرکهاستدیدگاهی-ج•
دورهکند،اشارهخاصینظریمبانیبهکهاینبدوننظرصاحب
.استآوردهخودکتابدررادیدگاه

ازناسیشجامعهواقعیتاریخ:استمعتقدمرتضویجمشیددکتر•
سهونتاکنشودمیآغازتاریخازپیشحکیمانههایتجربهدوران
وائلمساتفاقیتجربهیکی.استگذاشتهسرپشترامرحله

وطبیعتدرتعمقوفلسفیتفکرمرحلهدیگریاجتماعی،مقتضیات
هایپدیدهوامورعلمیشناختمرحلهسوموجامعهمصالح

14ص.اجتماعی



کلیات

:  می کندعامل  را برای شکل گیری جامعه شناسی در هر دوره ذکرسهگاستون بوتول دست کم •
تغییر و دگرگونی شدید در هر دوره-1•
وجود دسته های فرهنگی در هر دوره-2•
15فضای ابراز نظر در هر دوره ص -3•



کلیات

کرد،خداهرشکتابنوشتنبهوادارراآگوستینسنتکهاصلیمسئله•
الریکآقومدستبهآنسقوطیعنیروم،سیاسیساختدرعمدهتغییر

16ص.بود
هجامعاساسیمسالههموعلتهماجتماعیتغییراتواگوعقیدهبه•

ازعمدهغییرتدوعنوانبهفرانسهانقالبوصنعتیانقالب.هستندشناسی
جامعهریگیشکلدراصلیعاملدوعنوانبهنویسندگانبیشترسوی

17ص.شوندمیبردهنامشناسی



کلیات

یعنیآنگذاربنیانوشناسیجامعهاندیشهگیریشکلبرسیمونسنتاثیر•
18ص.نیستپوشیدهکسیبرکنتآگوست

منظرازخوداجتماعیوتاریخیسرنوشتدرانساننقشجویوجستبرای•
19ص.کنیممیمراجعهاوجمهوریتکتاببهافالطون

«  طبیعتحکم طبیعت یا قوانین»در نظریه افالطون  و ارسطو که همه چیز به •
19ص « .معلوم و معین می شود جایگاه و نقش انسان به هیچ تقلیل می یابد



کلیات

موردایاژهوباکنیممطالعهافالطوننظرازراآنبعدیتحوالتوشهر-دولتتشکیلنحوهاگر•
19ص.است«طبیعت»کلمهاستفاده

بودندمعتقدآنهبآگوستینسنتوارسطوافالطون،چهآنباانسان،بهنسبتخلدونابنرویکرد•
20ص.استمتفاوتکامال

وفادار بودند متفکران اروپا تا قرن هجدهم همچنان به تئوری انسان های ناهمانند و در نتیجه نابرابر•
.  ست یافتندتا این که اروپاییان در قرن هجدهم به این کشف مهم یعنی برابری و همسانی انسان ها د

21ص 



دوره دولت شهری: عصر کالسیک

هایقرنتانهاآمتفکرانفکریثارآواندگرفتهشکلتاریخدرکههاییتمدنسلسلهمیاندر•
نیزگذاراثراستتوانستهوماندهباقیعلمیمجادالتصحنهدراخیرهایسدهدرحتیومتمادی

24ص.داردخاصیاهمیتیونانتمدنباشد،



افالطون : عصر کالسیک

تعقیبازافالطونجوانان،افکارکردنفاسدوجدیدخدایانابداعبهانهبهسقراطمحاکمهازپی•
25ص.شدمنصرفبرساند،سیاسیمنصبرااواحتماالکهتفکرینوعهر
بهسافرتموقلمیآثارآفریدنفلسفی،تفکراتصرفراخودزندگیبعدیمرحلهافالطون•

25ص.کردایتالیاوسیسیل،بابل،ایرانمصر،آفریقا،جملهازمناطق
هنگامیطونافالکهکنیمتوجهاستخوباجتماعیتغییراتدربارهافالطوناندیشهبررسیدر•

منطقیبحثدرامانمایدمیبحثتغییرازکندمیصحبتجامعهسیاسیسازمانتحولازکه
26ص.استتغییردربارهایعقیدههرمخالفاودولتدربارهخود

مینشانراتمدنمتوالیسقوطوظهورکهاستتاریخیگذشته،تحوالتتاریخافالطونبرای•
27ص.استتمدنبودنایچرخهیادوریبهمعتقدمتفکریکافالطونمنظرایناز.دهد



افالطون دوری بودن تاریخ



افالطون: عصر کالسیک

وجنگاورانوران،پیشهیعنیگانهسهطبقاتبرمبتنیکهفاضلهمدینهاینحفظبرایافالطون•
اینفظحبرایاو.داندمینیستیبهمحکومودانستهشررااختالفینوعهراستحکمرانان

این.ودشمیدیدهجنگاورانوحکمرانانطبقهدربیشترکهکندمیمطرحراصفاتیجامعه
:ازعبارتندصفات

خرد و عقل-1•
شجاعت-2•
اعتدال-3•
عدالت -4•
ظلم و بیدادگری-5•



ارسطو: عصر کالسیک

ستعمراتمازاستاریزاشهردراو.استارسطوکالسیکجهانبعدیمتفکر•
31ص.آمددنیابهمقدونیهساحلدرباستانیونان

دربارشکپزکهخودپدرنزدبرودافالطونآکادمیبهاینکهازقبلارسطو•
افالطونتعلیماتعالوهبههااموختهاینبودآموختهتشریحعملکمیبود
طولدر.داشتبسزاییتاثیروتفکرشیوهوشخصیتگیریشکلدر

وبودیکشمکشدرفیلسوفشاگردباپزشکپسرویوجوددرزندگی
31ص.نرسیدندپیروزیبهکدامهیچعاقبت

بعدیتتحوالوخانوادهتشکیلباراخودبحثارسطوجامعه،تحولدرباره•
32ص.کندمیآغاز

-ولتدکهاستاجتماعیجدیدنوعخانواده،تکاملیفرایندنهاییمرحله•
دردهدهکچنینکهآیدمیوجودبهوقتیشهر-دولت.شودمینامیدهشهر
32ص.گیرندقرارهمکنار



ارسطو: عصر کالسیک

یاشدهنتعییقبلازاجتماعیساختاروانسانیعاملتاریخی،شناسیجامعهدیدگاهازواقعدر•
33ص.نداردوجودآنهاتغییرامکاننتیجهدرواستمقدر

نوعنبودحاکمکهمعنابدیناست،بودهدانشوکردنحکومتحقدرباره:ارسطواولسوال•
.کندمیطلبرادانشازخاصی

استزهاییچیدلیلبهنهآزادمردانبودناربابوخدایگانگویدمیارسطوسوالاینبهپاسخدر•
.استهاآناستعدادوخصلتسبببهبلکهدانندمیکه

میشاهدهمآنهابینتفاوتیاگرواستخلقتدربردگانوآزادمردانبرابریدربارهدومسوال•
رادیگرانوبردهرایکیکهاستسنتوقانوناینیعنیاستسنتیاقانونازناشیفقطشود
33ص.استخواستهچنیناینخلقتدرطبیعتکهایننهکند،میمردازاد



ارسطو: عصر کالسیک

دادهقراراثیرتتحتنیزشهروندتعریفدربارهرااودیدگاهسیاسیساختاردربارهارسطوعقیده•
بهدودمحراشهروندازراخودتعریفاست؟کسیچهشهروندکهاینبهپاسخدرارسطو.است
34ص«باشددارارامنصاباحرازودادرسیوظایفبهاشتغالحقکهکندمیکسی



جریان تفکر بعد از ارسطو

مکتباصلینمایندهکهلوکرسیوسرااپیکوریانتفکراصلیهسته•
یایلسوفف-شاعرعنوانبهبیشتراو.کرداقتباسبودرومدرایپکورسی

36ص.اجتماعیفیلسوفیکتااستمعروفومشهوردانشمند-شاعر
اوالشت.نکردمطرحاجتماعیتغییراتدربارهایتازهعقیدههیچسیسرو•

خانواده،مورددرواحدپرسشیبهمتفاوتهایپاسخآوریجمعبرای
.شدمیمحدودحکومتودولت

اپیکور



نتیجه گیری: عصر کالسیک

فرجاماهدیدگوطالییعصرظنریهازمرکبانسانیجامعهتحولدربارهافالطونیان،نودیدگاه•
آنهاعقلیضدوجهانیآنتبییندرآنهاگرایانهفرجامرویکرد.استجامعهدربارهانهاگرایانه
37ص.استشدهدادهنشاناجتماعیتغییراتبهنسبت

وطونافالکهفکریجریانیک.هستیمروبهرواجتماعینظریهعمدهجریاندوبایوناندر•
استنگرشی،نیستمعروفومشهورهمچندانکهدومجریانوهستندآننمایندگانارسطو

39ص.اندآننمایندههااپیکورینکه



عصر مسیحیت

: در مورد تحوالت اجتماعی در یونان می گویدرابرت نیزبت •
وعلمیرتفکزیرا.نیستعجیباین.هستنیزرومیاستیونانیکهقدرهمانایچرخهالگوی•

عقایدی.نباشدیونانیعقایدواسطهبیومستقیمتداومکهداشتوجودرومدرکمیخیلیفلسفی
درشدردهآورومبهکردند،تصرفسیاسیونظامینظرازیونانهارومیکهآنازبعدعمدتاکه

.کردندسخیرتخودفلسفیوکالمیمستحکموقویخیلیعقایدبارارومنیزیونانیانمقابل
40ص

ازاهرومیکه«وطنیجهان»ایدئولوژیباهمراهحاکمطبقاتدستدرقدرتوثروتتمرکز•
حاکمقهطببهدیگرطرفازوشددرونیانسجامسببطرفیکاز.بودندکردهاخذیونانیان

.بیفزایدخودامپراطوریوسعتبروکنندتعرضدیگرهایسرزمینبهکهدادراامکاناینروم
41ص



عصر مسیحیت

.شدفتحآالریکقومتوسطرومزمانی،دورههمیندر•
هنوزهکانسانیویژهبهمردمبرعمیقیتاثیرحادثهاین

بانزعدهاین.داشتبودندنکردهفراموشراقدیمخدایان
وخدایانترکرارومانهدامعلتوگشودهاعتراض
42ص.دانستندمسیحپذیرش



سنت آگوستین: عصر مسیحیت

وفکرصحنهدربود،مسیحیبرجستههایاسقفازکهاگوستینسنتکهبودموقعیتیچنیندر•
رمالتتحومورددرشدهایجادهایابهامبهپاسخدرراخداشهرکتابوکردپیداظهوراندیشه

42ص.درآوردتحریررشتهبه
گروه.کندمیتقسیمگروهدوبهقومیونژادیگوناگونیوجودباراانسانیهایگروهآگوستین•

آگوستین.نندکمیزندگییزدانیهایخواستهبنابرکهدومگروهوانسانیامیالوفقبرنخست
43ص.نامیممی«جامعهدو»یاشهردو«عرفانیانشیوهبهراگروهدواینماو»گویدمی

تاریخ شروع توسعه این دو شهر از نظر آگوستین توسعه ای تاریخی است که از نقطه مشخصی در•
43ص .می شود و پس از عبور مراحل متفاوت به پایان می رسد

شت سر ، شش دوره را پمراحل شش گانه خلقتبه نظر اگوستین این دو جریان در تاریخ همانند •
44ص . گذاشته اند



سنت آگوستین: عصر مسیحیت

مدلدیگر،رحلهمبهمرحلهیکازجامعهتغییرتبیینبراینمودتالشآگوستینکهشدگفته•
45ص.ثباتوتغییر:استعنصردوازمرکبجدیدمدلاین.کندمطرحجدیدی

:  آگوستینانواع اجتماع از نظر •
-2خانواده-1.استآوردهمیانبهسخناجتماعنوعسهازاجتماعاتپیرامونبحثدرآگوستین•

46ص.دارندقرارخداوندسیطرهتحتواستبشرافرادتمامازمرکبکهایجامعه-3دولت
جووتجساودروندربایدراانساناجتماعیزندگیمنشابودمعتقدارسطوهمانندآکویناس•

ذاتاانسانهککندمیتکراردیگرباریکرااوبعدیپیروانوارسطوسخناینرو،اینازوکرد
47ص.استاجتماعی

طبیعی،نقانوازلی،قانون:بردمینامقانوننوعچهارازاجتماع،داخلیتنظیماتبرایآکویناس•
48ص.یزدانیقانونوانسانیقانون



آکویناس و دانته: عصر مسیحیت

غلشکهاستآکوینانسنظرموردمثالیاجتماعیونانشهرهای-دولت•
داشتاعتقادارسطووافالطونهماننداو.استکشاورزیآنمردمعمده

اینبرعالوهکاراو،نظربه.باشدپدرشغلیدهندهادامهبایدکسهرکه
49ص.هستنیزمعاشوسیلهاستگناهانکفارهآدمفرزندبرایکه

ساختاردرصلیبی،مهاجرتازحاصلنتایجتاثیرتحتواکویناسازبعد•
49ص.دهدمیرخایعمدهتغییراروپااجتماعی-سیاسی

.تاسرشدابنوارسطوتاثیرتحتدهدمیارائهکهحلیراهدردانته•
ادارهرایبواستاجتماعیذاتابشرکهداردمیبیانارسطوتاثیرتحت
50ص.باشدنفریکآنپیشوایکهاستالزمحکومتیجامعه

دانته



عصر مسیحیت

هایجنگدرکهاستاروپاییکشورهایجملهازنیزفرانسه•
رایبیانصلمسلمیندلیلهمینبهداشت،ایعمدهنقشصلیبی
انمیبرخوردازناشیتماساثربر.خواندندمینیزفرانک

.آمدپیشفرانسهکشوردرایعمدتغییراتهاصلیبیومسلمین
میانبرخوردبعدبهسیزدهمقرندومنیمهازنیزکشورایندر

ودخبهتریواضحشکلچهارمفیلیپیعنیپادشاهوپاپ
51ص.گرفت

او.بودانگلیسیگیومپاپقدرتمخالفنویسندگانازیکی•
بهتنسبراخوداعتقادپاپامپراطوریقدرتبامخالفتضمن
52ص.بودندادهدستازمقدسکتاب

مفیلیپ چهار



عصر مسیحیت

مشهورکهکردادهاستفاینظریهیاطرحازجوامعتحوالتتبیینبرایآگوستینکهشددادهنشان•
–قابیلدستبههابیلقتلجاایندر–خاصیینقطهازتاریخطرحایندراستالهیطرحبه

53ص.شودمیشروع
یکازاوالمثبرای.شویممیروبرومختلفمسائلمورددرتناقضنوعیباآکویناسافکاردر•

.پذیرندیمراآندیگرجایدرطرفیازولیکندمیردطبیعیقوانیناساسبررابردگیطرف
54ص

آکویناس



اجتماع-دوره انسان: عصر اسالم

.  جغرافیای سیاسی جهان را در آستانه ظهور اسالم پیش روی خود قرار دهید•
.کردمیازیبراامپراطوریدوبینحایلنقشعصرآنسیاسیجعرافیایدرعربستانجزیرهشبه•

گذاشتهسرتپشراشماریبیتغییراتاسالمظهورزمانتنهادورگذشتهازعربستانجزیرهشبه
56ص.بود

عمدتاکهورشاپجندیدانشگاهساسانی،جامعهمانندبستهومحدودمحصور،طبقاتیجامعهیکدر
آموزشهکآنحالبودهامیرزادگانوامیرانموبدان،اختیاردرکرد،میفعالیتپزشکیحوزهدر

57ص.استشدهمیایجادآنراهدرنیززیادیاجتماعیوروانیموانعونداشتهعمومیتعلم



عصر اسالم 

میسرلمینمسبرایرامادیهایپیشرفتوعلمیترقیاتمایهچهآن:کوبزریندکترعقیدهبه•
روحی،حیاتنشاطترویجوعلمبهمسلمینتشویقباکهبوداسالمهمانحقیقتدرساخت

وترککهلیساکرهبانیتمقابلدروکردباستانیدنیایتعصباتجانشینراتساهلومعاضدت
راانسانیمعلوصنعتتکاملوتوسعهوسط،راهبهمسلمینتوصیهباکردمیتوصیهراانزوا

...کردتسهیل
بعضیوماسالجهانمرکزیمناطقاستثنایبهکهداشتاظهارتوانمینهاییبندیجمعیکدر•

ایزه،آمیمیالدیچهاردهمقرندراسالمجهاناوضاعایران،درفارساستانمانندپراکندهمناطق
.بودمیعلهاینهادواخالقعمومیهایبنیانرفتنبینازوسیاسیتضاد،عمومیتشتتاز

61ص



ابن خلدون: عصر اسالم

ابن خلدون •
که(1332/732-1406/809)خلدونابنبرایاسالمجهاندرآمدهپیششرایط•

چهاردهمقرنیعنیزمانترینبحرانیدرراخودزندگیازایعمدهبخش
کردهپریسآفریقاشمالیعنیمنطقهترینبحرانیدروهجریهشتمیاومیالدی

طیبخابنخوددوستبهکهاینامهدرکهبودآمدهدرموضوعیشکلبهبود
62ص.کندمیمطرحراآنهاچراییازپرسشنویسدمی

بودتهداشمشغولخودرابهخلدونابنذهنکهایمسئلهکهشدمشخصاینجاتا•
مغربمنطقهواسالمجهاندرتغییروجوامعتاریخیتحولازاستعبارت
63ص.شدیممتبلورفاضلهمدینهدرکهبودافالطونفکریسنتاولیناسالمی



ابن خلدون: عصر اسالم

ایل در هر یک از که ابن خلدون بدان وسیله به تبیین تغییر و تحوالت مسمفهوم مرکزی علم عمران •
65ص . فصول مقدمه می پردازد، انسان و اجتماع است

دروایفطوقبایلقراردادناسالم،جهاندرتحولچگونگیتبیینبرایمهمهایمقولهازیکی•
64ص.استاجتماعیمتفاوتکامالشرایطدو
فعالیتدرفاوتتبهمحدودتنهانشینیشهرونشینیبادیهیعنیزندگیشیوهدواینهایویژگی•

همکاریسطحونوعامنیت،کنندگانبرقرارحاکمیت،شیوهنوعبلکهشود،نمیدوآناقتصادی
گروه،رونبیاباشدگروهدرونکهایندرازدواجنوعشهر،یاوبادیهدرراانسانیهایگروهبین

67ص.گیردمیبردرنیزراهمبستگیمیزانوافرادآموزشنوعوسطح



ابن خلدون : عصر اسالم

ازتاسعبارتعصبیتازبحثدرخلدونابناندیشهمایهجان•
اوکهاست(قبیله)اجتماعیگروهباانسانرابطهنوعدادنتوضیح

68ص.کندمیجووجستانساندروندرراآنمنشاء
،دینییباورهاازناشیعصبیتوخویشاوندیازمنتجعصبیت•

ازنسخمقدمهدررواینازاست،خلدونابنتوجهموردبیشتر
عوتدکهاستمعتقدوآوردهمیانبهدواینتاثیروارتباط

اینکهایدافزمیعصبیتنیرویبردیگریاساسینیرویدینی
68ص.شودمیدولتتشکیلبهمنجرخو



ابن خلدون: عصر اسالم

زیابیارحالعیندروفرهنگیتحوالتوتغییرفهمودرکجهتدرکهدیگرنظریمهمهایمدلاز•
69.هاستنسلنظریهشدهابداعخلدونابنتوسطدولتعمر

شدهمطرحلدونخابنتوسطبارنخستینونداشتهسابقهمسیحیتجهانوکالسیکجهاندرنظریهاین•
69ص.است

سربهتنگیردزندگیجهتازنسلاین.استبودهموثردولتتشکیلدرکهاستنسلینخستیننسل•
70ص.داردایسادهزندگیدیگرعبارتیبهیابردمی

ازحاصلنتایجوکشوردارییعنیجدیدشرایطاین.گیردمیقرارجدیدشرایطدردومنسل:دومنسل•
بادیهزانسلایناعاضیاوالکهشودمیموجبنتایجایننسل،یکافرادبراینعمتونازیعنیآن

.کندسیرراحیفبهتنگیازهمآنهازندگیشیوهعالوهبهوکنندپیداگرایششهرنشینیبهنشینی
تغییرموجباقتصادییااجتماعیعاملیکچگونهکهشددادهنشاندومنسلازبحثدر:سومنسل•

70ص.شودمیافرادفردیزندگیوسیاسیهایویژگی



ابن خلدون: عصر اسالم

شرایطوخودیشناسانساننظریهازطلبیانحصاریاخواهیتمامیتپدیدهتبیینبرایخلدونابن•
71ص.جویدمیاستمداداجتماعی

ایندراند،کردهتصاحبراسیاسیقدرتکهاستکسانیفعالیتپایاننقطهسکونوآساییتن•
ومساکنوبناهاچونکشوردارینتایجوثمراتتحصیلبهقدرتکنندگانتصاحبشرایط

72ص.پردازدمیهاپوشیدنی
دولت،وجودیشرایطکهکندمیاثباتخوبیبهخلدونابنتجربیهایدادهونظرسطحدر•

وسعهتویژهبهشهر،توسعهبرهمهآناقتداربودنبلندمدتیامدتکوتاهآن،مراحلتحول
73ص.داردشایانیتاثیرصنعت

فناورشنقبهجمعیتوآنسیاسیتداومودولتبرعالوهحلدونابنشهرفیزیکتوسعهدر•
اهاینازاستفادهگویدمیوداردتوجههاچرخیاماشینجراثقال،مانندخودزماندرموجود
74.استخارجانسانعهدهازکهکندمیبرابرچندینراکارنیروی



ابن خلدون: عصر اسالم

ومادهیواژهازاوکهاستزیادقدرآندولتحیاتبهشهرحیاتوابستگیخلدونابننظراز•
75ص.کندمیصحبتدواینانفکاکعدموصورت

درکهونهگهماندهدمیرخنیزطبیعیهایپدیدهواسطهبهتواندمیجمعیتتقلیلیاکاهش•
شدندیمرگبارطاعوندستخوشبشریجوامعغرب،وشرقدرقرنایندر.شدچنینهشتمقرن
76ص.بودتمدنوجمعیترفتنبینازآننتیجهکه

نقش نظریه ارزش کار  و صنعت از قسمت های مهم نظریه و اجتماعی ابن خلدون  است که در آن•
76ص . نیروی انسانی بیشتر از جاهای دیگر ظهور و بروز پیدا کرده است

کاربردمایبعدسخنگیرد،میمایهانسانکارازاجتماعبنیانوهستیگردیدمحرزکهاکنون•
دراغلبتصنعخلدونابننظربه.استخلدونابنتوسطصنعتمسائلتبییندرنظریهاین

77ص.شودمییافتهشهرها



ابن خلدون: عصر اسالم

توابعازورامزیراباشد،میآنپهناوریوعظمتنسبتبهدولتیکتمدنکیفیت:خلدونابن•
وروتثواستنعمتوثروتتوابعازخوشگذرانیووآسایشاستگذرانیخوشوآسایش

نسبتهبهااینهمهواستآنبردولتاهلتسلطواستیالمیزانوداریکشورتوابعازنعمت
78ص.استکشور(خردییاعظمت)
کشاورزی،غلمشاصاحبانبررسیبهصنعت،باکارارزشنظریهرابطهبررسیازپسخلدونابن•

راکارارزشهنظریتنهامشاغل،صاحبانثروتتبیینبرایاو.استپرداختهصنعتوبازرگانی
کندمیهاضافخودتحلیلیعناصربهرانفوذومکانتیاجاهمفهومرواینازداند،نمیکافی

79ص
چاپلوسیوفروتنینفوذوجاهجویندگانبرایوثروتنفوذ،وجاهصاحبانبرایمکانتثمرات•

80ص.انجامدمیجاهیجویندهثروتبهنهایتدرکهاست



ابن خلدون: عصر اسالم

درشگرفپیشرفتیشاهداسالمی،تمدندورهدرمسیحیتعصروکالسیکجهانبامقایسهدر•
.تیمهساجتماعیتحوالتوتغییردرکوفهمواجتماعمطالعهجملهازمعرفتیهایحوزههمه
80ص



رنسانس

.ودشمینامیده«رنسانس»کهشویممیمواجهایدورهبازمینمغربتاریخدر•
عقیدههب.گیردمیبردرراهفدهمقرنپایانتاپانزدهمقرندومنیمهازدورهاین

1456السدردقیقازیراشود،میآغازپانزدهمقرنازرنسانس،شریعتیدکتر
ووسطیرونقمذهبیوفرهنگیمرکزکهفعلیاستانبولقسطنطنیه،میالدی

83ص.شدفتحهامسلماندستبهبوداندیشهوفرهنگوتفکربرسلطهعامل
طوربهستانپروتآیینکهدارنداعتقادبکروبارنزماننداجتماعیپردازاننظریه•

بسزاییتاثیرداریسرمایهوپورتانیسم(ناسیونالیسم)گراییملیتبرمستقیمغیر
84ص.استداشته



دستاوردهای جنگ های صلیبی برای غرب: رنسانس 

الصه عبارتند سر فصل های عمده دستاوردهایی که غرب در اثر جنگ های صلیبی از شرق اسالمی گرفته به طور خ•
:از
قروندورهزیرا:صلیبیهایجنگدورهدراسالمیهایجامعهدرمادیزندگیوگراییجهانبهتوجه-1•

.استافراطیگراییآخرتدورهوسطی
ی ها با جامعه تزلزل رابطه میان و سقوط اصالت و شخصیت روحانیت و پایسم بعد از تماس فرنگی ها و اروپای-2•

های اسالمی
راهیابی بینش سیاسی نوین از اسالم به مغرب-3•
فرو ریختن فئودالیسم در مغرب زمین-4•
آشنایی با صنعت و هنر و علوم جدید-5•
رواج تجارت جهانی و پیدایش مراکز متعدد اقتصادی در اروپا-6•
اخذ روش تحقیق از مسلمانان و گرایش به علوم طبیعی-7•
.سقوط شخصیت ارسطو که بر همه ذهن ها و فکرهای تسلط مطلق داشت-8•



رنسانس و جنگ صلیبی

کهدادنشانالرشدابن...غزالیوسیناابوعلیالرشد،ابننفوذ-9•
رشدارسطوهفلسفجایبهبایداروپادرعقلیجدیدفلسفهچگونه

بایدتازهیاشراقواحساسیفلسفهچگونهکهدادنشانغرالیوکند
.کندعلمزیرمسیحیتتصوفوعرفانبرابردر
وجهانیوالمللیبینسفرهایونوردیاقیانوسرواج-10•

نوردیساحلونوردیدریاچهجایبهجهانگردی
مهاجرایجامعهبهرااروپاجامعهصلیبی(مهاجرت)جنگ-11•

86ص.کردتبدیل



رنسانس

هایبنیانوهگذشتاجتماعینظموشدحاصلکهتحوالتیوتغییربهتوجهبارنسانسدورهدر•
.هستندنظمازجدیدیالگویپیدرکههستیممتفکرانیتالششاهدماگشت،متزلزلفکری
90-89صص



فلسفه اجتماعی آرمانگرا: رنسانس

مدینهرحطبهکهکسیاولیناست،شدهآوردهاجتماعیاندیشهتاریخکتبدرآنچهحسببر•
کهشدههگفتافالطونتوسطفاضلهمدینهطرحعلتدرباره.استافالطونپرداختفاضله

مدینهطرحفکربهراافالطون.بودگرفتهبردررایونانشهرهای-دولتکهاجتماعینامالیمات
90ص.استانداختهفاضله



فسلفه اجتماعی آرمانگرا: رنسانس

تفکربهوطمربفصلدرکهکندمیپیشنهادراشرایطیفاضلهمدینهاینحفظبرایافالطون•
فاضلهرغیهایمدینهشوداضافهبایدجاایندرآنچه.اندشدهواقعبحثموردیوناندراجتماعی

:ازعبارتندکهکندمیاشارهآنهابهافالطونکهاستای
. در این مدینه  شرف و شجاعت حاکم استمدینه تیموکراسی -1•
.  که حرص و آز به اهل آن حکومت می کندمدینه الیگارشی -2•
یا مدینه مطلق العنانی(  مدینه حریت)مدینه دموکراسی -3•
مدینهنای.کندمیحکومتآنبرکامگیخودواستبدادکهاستایمدینه،تغلبمدینه-4•

91ص.استجنایتوترسمدینهدیگرعبارتبهوفاسدکامالایمدینه



فارابی و مدینه های غیر فاضله: رنسانس

92ص . ردمدینه های غیر فاضله ای اند که  فارابی از آنها نام می بضاله مدینه  های جاهلیه، فاسقه، •



توماس مور: رنسانس

ماعیاجتنظمبرایآلایدههایطرحازیکیمور،تامسنوشتهآرمانشهر•
وسرشناسچهرهازیکیآرمانشهرنویسندهمور.استرنسانسدورهد

92ص.رودمیشماربهانگلستاندررنسانسدورانبزرگ
عهدهبههکماموریتیکهماموریتیدرمور:انگلستانجامعهازمورانتقاد•

ایناندوستادبازایعدهباسفرایندر.کردسفریبلژیکبهداشت
واطفهعبااستمردیمور،گفتهبهبناکهژیلپترجملهازسرزمین

وشوقنیخاظهاراودیداربهنسبتوکندمیبرخوردفاضالنهکهفروتن
انجاممیالدی1515سالدرکهسفرایندرآرمانشهرکتاب.نمایدمی
تجمهوریکتابهمانندکتابنگارشسبک.استشدهنوشتهشد

93ص.استگرفتهصورتنفرچندینبینکهاستایمحاورهافالطون

توماس مور



رنسانس

به نظر . ستعلت عمده مفاسد اجتماعی وجود طبقات مختلف  و مالکیت خصوصی ارافائلبه نظر •
ص . ین برداو برای این که جامعه به طرف سالمت و بهبود پیش رود باید مالکیت خصوصی را از ب

94



آرمان شهر توماس مور: رنسانس

دیگرمشاغلسسپوهستندکشاورزابتداافرادهمهواستکشاورزیبرمبتنیشهرآرماناقتصاد•
95ص.دارنداستشدهتفکیکجنسحسببرکه

نمیکسیلیواست،آزادنیزدینتبلیغعالوهبهداردخودبهمختصاعتقاداتشهرهرعبارتیبه•
95ص.بپذیرندراخاصیعقیدهکهداردواراافراداجباربهتواند



توماس مور: رنسانس

بهرارموتامسفاضلهمدینهیدهندهشکلفکریعناصرتوانمینهاییبندیجمعیکدر•
:کردبیانزیرصورت

شهرهای یونان-مرفولوژی آرمانشهر  همانند دولت-1•
اقتصاد آرمانشهری مبتنی بر کشاوریز همانند دولت شهر های یونان-2•
از تفکر مسیحی است،نشانه ای نفر که 16نفر و حداکثر 10بعد جمعیتی آرمانشهر  حداقل -3•
.  حیتلفیق تفکر مسیحی یا غیر مسی« میترا»خدای طبیعت اعتقاد به ذات احدیت -4•
. داشتن الهه در هر شهر در آرمانهشر  که نشانه ای از تفکر یونانی  است-5•
قدرت فوق العاده  و هدیه قدسی بودن کاهنانه  نشانه ای از تفکر مسیحیت-6•
96ص . شکل و ترکیب یا نحوه اداره ارمانشهر ترکیبی از عاصر سلطنتی و جمهوری است-7•



ادامه فکر آرمان گرایی: رنسانس

سنآیندهبهگاهنبابلکهگذشتهبهنگاهبانهامایافتادامهنیزبعدیقرندرآرمانگراییفکر•
عصر.استمروبرویبلکهنیستماسرپشتبشرطالییعصر»:گویدمیموردایندرسیمون
97ص.استنهفتهاجتماعیتکاملدرطالیی

•



اجتماعی واقع گرافلسفه : رنسانس

یطشرادرموجودوضعبهکههستندایعدهاجتماعیاندیشهصاحبانمیاندر•
ص.اندیدهنکشتصویربهراآرمانشهریهیچولیاند،کردهبیشترتوجهخودخاص

98
هرخاصشیوهبامتنوع،هایموضوعطرحضمنخودسیاستکتابدرارسطو•

مینآمورددربحثبهکلتاجزءازوکردهتقسیمجزییعناصربهراموضوع
98ص.پردازد

اشارهپولایشپیدنحوهوچگونگیبهکاال،بهکاالمبادلهانواعبیانازپسارسطو•
مردمانطبیعینیازموردکاالهایکهآمدپدیدبهروآنازپولگویدمیوکرده

99ص.نبودحملقابلمواردهمهدر
واهحکومتانواعازبحثپردازدمیبدانارسطوکهدیگریمهمهایموضوعاز•

وردمسیاسیجامعهچهارچوبکردنمشخصازپسارسطو.انهاستبندیطبقه
مییدپددهکدهوخانوادهاجتماعازسیاسیجامعهکهمطلباینتوضیحونظر
99ص.اید



رنسانس

رادوآنوهپرداختآریستوکراسیوپادشاهیحکومتتاییدبهمطلباینبیانازپسارسطو•
درهکاستآنپادشاهیحکومتمستعدجامعهاستمعتقدوداندمیمطلوبکمالجکومت

100ص.بپروردفرمانرواییشایستهخاندانیباتیرهخود،دامن
نیزآنهاهککنیممیبرخورداندیشمندانیبا(ع)مسیحمیالدازپسوپیشروم،تمدنحوزهدر•

ارسطووسیسرواندیشمنداناینجملهاز.اندنپرداختهفاضلهمدینهطرحبهخودهایدیدگاهدر
101ص.شوندمیمتوسلگراییطبیعتاصلبهشناسیانسانبحثدردوهر
بهضلهفامدینهطرحبدوننظرانصاحبازبرخیمسلمین،اجتماعیاندیشهوتفکرحوزهدر•

101ص.اندپرداختهخودمشاهدهموردجامعهموجودهایواقعیتبررسی



بیرونی: رنسانس

ابوریحانمسلمین،اجتماعیفلسفهحوزهدرالصفااخوانازگذشته•
.استتوجهقابلجهتهرازکهاستدیگریگرایواقع(362-242)بیرونی

102ص
ازفقطبهبیرونینویسدمیعلمتاریخبرایمقدمهکتابدرسارتنجرج•

ترینبزرگازبلکهاست،نامداردانانجغرافیوریاضیدانانوفیلسوفان
102ص.استجهاندانشمنداننامدارترینازواسالممورخان

جرج سارتن



شهریار ماکیاولی: رنسانس

بهرتبطمبخشدوبهراشهریارکتابتوانمیکلینگاهیکدر•
کومتحانواعدربارهماکیاولنخستبخشدر.کردتفکیکهم

هدارنگبرایهاییدستورالعملدومبخشدروکندمیصحبت
104ص.دهدمیارائهحکومت

ذاتاتاسموجودیانسان،(ماکیاولی)اوشناسیانساندیداساسبر•
بدمستحکومتشرور،موجوداینادارهبرایکهفاسدوشرور
104ص.استالزمایمطلقه



هابز: رنسانس

مشهوروففیلسهابز.استزمینهایندردیگریمتفکروفیلسوفهابز•
خصوصیمعلماکسفورد،کالجدرخودتحصیالتتمامازپسانگلیسی
105ص.شدانگلستانامرایفرزندان

ندگیزآندرکهاستایزمانهروحازمتاثرزمینهکلیهدرهابزاندیشه•
اثرهابزاندیشهدرطبیعیعلومبهتوجهکهمعنیبدین.استکردهمی

مییعیطبجهانکلیاصولازجزییراسیاستاوکهطوریبهگذشته
105ص.دانست



تفکر اجتماعی در قرن هجدهم

ذاتیگناهزدودن.آوردفراهمراآنازپسوهجدهمقرندرتحولزمینههفدهمقرنتحوالت•
برایاواییتوانبهاعتمادوانسانسرنوشتبهنسبتخوشبینانهرویکردطرحوانسانچهرهو

فکریموانعزدودندرمتفکرانتالشنتیجهدرکهدیگریدستاوردهایوزندگیمحیطبهسازی
107ص.نشستباربههجدهمقرندر،.شدبرداشتهاجتماعیتکاملوپیشرفتاجتماعیو
باراتاریخیولتحمراحلنتیجهدربودندعقلیوفکریهاینظامبهمندعالقهفرانسویمتفکران•

.استدادهانجامتورگوآنچهماننداند،کردهدرکوبندیطبقهروشاین
میجووجستاقتصادتحولدرراانسانتاریختحولمراحلانگلیسیمتفکرانکهحالیدر•

روبهروکشاورزیکوچ،شکار،دورههمچونهاییمقولهباآنهاهاینوشتهدرروازاینکردند
108ص.هستیم



تفکر اجتماعی در قرن هجدهم

بارتیننخسبرای.کردتغییرتحلیلسطحومحتواجهتازهجدهمقرندرتاریخ•
یجهنتدروشدتاریخنگارشدرتوجهمرکزاجتماعیحقایقاروپا،تاریخدر

اقتصاد،ختاریبلکهنبودمذهبیمجادالتوپادشاهانتاریخصرفادیگرتاریخ
.شداجتماعیحقایقوفرهنگ

خاصنظریداشتن.استفرانسهدرهجدهمقرنتفکراتبازنابمنتسکیواندیشه•
استیفضایچنیندر.استجملهاینازتاریخیهایدادهتبیینوانسانمورددر
ص.استتاریخگردانیدنمعقولاوهدف:گویدمیمنتسکیوازنقلبهآرونکه

110
میراانونقمختلفهایشکلواجتماعیمسائلدربارهمنتسکیورویکردمبانی•

ووجوداتممراتبسلسلهدربارهاونظریهازمرکبکهاوفلسفیفکردرتوان
111ص.کردجووجستاوست،شناسیانساننظریه

پرسشبهمهبامتفاوتیامشابهپاسخیپاریس،پیامبرانگروهاعضایازیکهر•
112ص.انددادهتاریخدرجوامعتحولچگونگی



تفکر اجتماعی در قرن هجدهم

غییرتجریاندرخودتاریخیتغییراتنظریهدر(میالدی1727-1871)تورگو•
رادونآبینیارابطهنوعهیچکردنبرقراربدونومجزاطوربهراتاریخی

112ص.استکردهمطرح
پرسشبهپاسخشامابود،تورگوشاگرداگرچه(1743-1794)کندرسه•

ازشیناحاکمروانشناسیفضایدربودمتفاوتجوامعتاریخیتحوالت
مادهعالمونیانساعالممیانمشابهتیکندرسهطبیعی،علومشناسیروانسلطه

میرادوهروهستندسطحیکدرپدیدهدوهرکهداشتاظهارودید
113ص.دادقرارمطالعهموردیکسانوواحدروشباتوان

قرنهبرجستهایشخصیتازوپیشگامانازیکی(1760-1825)سیمونسن•
داشتاعتقادکودکیدورانهمانازاو.استنوزدهمقرناوایلوهجدهم

هکندرس.استشدهبرانگیختهالعادهخارقماموریتبرایکه



تفکر اجتماعی در قرن هجدهم

راآفریقاوآسیاتتحوالتاریخوبییندمیرااروپاتاریختنهانگرد،میتاریخبهوقتیسیمونسن•
کندیممتمایزهمازرامرحلهدونیزاروپاتاریختحوالتمسیردرگذاردمیکنارخودبحثاز

114ص.ندشومینامیدهارگانیکغیروارگانیکمراحل،مرحلهدواین.شوندمینیزتکرارکه
:سن سیمون خود دوره های ارگانیک را این چنین توصیف می کند•
مبتنیتماعیاجنظموخداییچندایدئولوژیبابود،کالسیکباستانیعنصرارگانیکاولدوره•

ایهپبراجتماعینظمیکوالهیایدئولوژییکدارایارگانیکدورهدومین.داریبردهبر
یاعلمدورهاینایدئولوژی.استوقوعحالدرارگانیکتمدن0مرحلهسومین.بودفئودالیسم

115ص.استصنعتینظامشوپوزیتیوسم



تفکر اجتماعی در قرن هجدهم

تاریخفهفلسنوعیزاویهازکهاستانسانیعلومهماندقیقاویکوجدیدعلمکروچه،عقیدهبه•
115ص.استشدهاعتبار

عمالولیبودندشدههشناختمنتسکیوماننداروپاییمتفکرانازبعضیبرایکهاینباویکودیدگاه•
116ص.نداشتخودعصردرچندانیتاثیر



دوره جامعه و فرد: عصر مدرن 

:عصر مدرن•
پایانردبود،شدهشروعاروپادراجتماعیواندیشهحوزهدررنسانسازکهتغیراتی•

117ص.رسیدنتیجهبههفدهمقرن
یافتدامهابیشترچههرسرعتبانیزهجدهمقرندرگذشتهدرشدهحاصلتغییرات•

قحقایمطالعهوتاریخشناسی،انسانحوزهدرجدیدونونظریهایهایبنیانو
ص.دآوروجودبهرااجتماعیزندگیمحیطبهسازیوتغییراتادمهبرایاجتماعی

117
هموبپردازددنشصنعتیازناشیاجتماعیمسائلبررسیبههمکهبودالزماثباتیعلم•

نقشواندبتهااینبرعالوهودهدتوضیحراحالتاگذشتهازجوامعتاریخیتحوالت
ویمونسسندستیارانازکهکنت.کندبازییافتهتحولساختدرراقدیممذهب
میبنیادونعلمیتاسیسدرراچارهبودپاریسپیامبرانبهملقبگروهازنفرآخرین

118ص.دید



کنت: عصر مدرن

دوتحتوانتمیکهاستبودهروروبهایعمدهومتعددهایسوالباکنتاثباتییانوبنیادعلم•
چگونگیهبمربوطدیگریوجوامعتاریخیتحوالتبهمربوطیکی.بردنامآنهاازکلیعنوان

119ص.استاجتماعینظمبرقراری
پردازدمیانانسنوعیبیانبهنظموتحولموضوعدوباشناسیجامعهعلمریزیپایهبرایکنت•

دلگانهدوهجنبدارایاولیهحالتدرتصویراین.استماندهثابتتاریخیمختلفمقاطعدرکه
ص.استبیانودریافتازترکیبیوهوشوفعالیتواحساساتازمرکبدل.استهوشو

120
نخست.نداشتدورنظرازبایدرااساسینکتهدودهدمیارائهانسانازکنتکهتصویریدر•

وقتکهستانشدهساختهاینبرایانسانکنتزعمبه.استشدهسپردههوشبهکهفعالینقش
ساختهنکردعملبرایانسانبلکهدهد،هدربهپایانبیهایتردیدبانظریتامالتدرراخود
121ص.استشده



کنت: عصر مدرن

مادییزندگتوسعهمانندجامعههایبخشدیگروهوشتوسعهمراحلبیایدورههردراستکردهسعیکنت•
123ص.کندبرقرارارتباطمسلطاحساساتواجتماعینظمانواعواجتماعیواحدانواعبشر،

بندیطبقهاینحسبرب.استکردهبندیطبقهمتصادپیچیدگیوتفصیلومتنازلکلیتحسببرراعلومکنت•
هر.داراستزنیراقبلیعلمهایویژگیخودهایویژگیبرعالوهیعنی.استخودازقبلعلمبرمبتنیعلمیهر

میترسختینیبپیشنظرازوترپیچیدهتر،عمیقتر،خاصعلمموضوعآییممیپایینبندیطبقهدراینقدر
124ص.شود

بنیادیعناصروعواملبهکنتبشرطبیعتبحثهمانندنیزجاایندر.استاجتماعداخلینظمبهکنتدومنگاه•
:ازعبارتندعواملاین.کندمیاشارهجامعهساختاریدهندهتشکیل

مذهب-1•
زبانومالکیت-2
خانواده-3
کارتقسیم-4



کنت: عصر مدرن

درهوشجلیتازاستعبارتزبانواجتماعدرفعالیتآثارتجلیازاستعبارتمالکیتکنتنظربه•
125ص.استتراکمقانوندو،اینمشترکقانوناجتماع،

نهبیمارگومواردراهمسریچندهایخانوادهوپذیردمیالگوعنوانبهراغربینوعخانوادهکنت•
ینا.گیردقراراگووسرمشقتواندمیکهداردوجودروابطیخانوادهدراونظربه.داندمیخانواده

:ازعبارتندروابط
برابری میان برادران-1
احترام میان فرزندان و پدر و مادر-2
مهربانی میان پدر و مادر و فرزندان-3
روابط مرکب از فرماندهی و اطاعت میان مرد و زن-4
طاعت کنت اظهار می دارد که فعال و با هوش است، باید زن را که اساسا موجودی حساس است وادار به ا•

126ص . کند



کنت: عصر مدرن

جامعه شناسی ایستا و پویا•
سیشناجامعه.هستندعاممفهومومعنایکوخاصمعناییکدارایاصطالحدواینازیکهر•

بهراخودمطالعهموردموضوعدیگریمحققهریاشناسجامعهکهاستمطالعهازنوعیایستا
127ص.کندمیمحدوددورهیک

127ص . به هر حال هدف عمده در جامعه شناسی ایستا آشکار کردن نظم اساسی جامعه است•
چگونگیویاپشناسیجامعهدرشودمیمستفادپویاییمعنایازکهطورهمان:پویاشناسیجامعه•

پویاییدیگر،عبارتیبه.شودمیپیگیریگانهسهمراحلبنابرجامعه،وذهنضروریگذر
مسیردریویسمپوزیتمرحلهبهرسیدنازپیشجامعهبنیادینظمکهراهایینشیبوفرازاجتماعی

127ص.کندمیترسیممابرایپیمودهخود



امیل دورکیم: عصر مدرن

:دورکیمامیل•
ودهشبزرگآندرکهروانیفضایدیده،کههاییآموزشبهدورکیمزتدگیتصویردر•

128ص.شدخواهداشارهاوعلمیمجادالتبهسرانجام
مشهورلطمسعاملدورانبهشناسیجامعهتفکرسیردربردمیسربهآندراوکهعلمیشرایط•

واعیاجتمغیرعواملکمکبهرااجتماعیامریاپدیدهواقعه،،اندیشمنداندورانایندر.است
128ص.کردندمیتبیینعاملیککمکبهفقط

ازقبلفکرانمتازیکهرکهتاریخیسوالبهدادنپاسخبرایاستتالشیدورکیمفکریهویت•
129ص.بودنددادهجوابآنبهشکلیبهنیزدورکیم



دورکیم: صر مدرنع

دویهرکهاستدانداینمیوارد(اسپسنروکنت)خودقبلشناسجامعهدوبردورکیمکهایرادیاولین•
عهمطالموضوعراتصوراتدهند،قرارخودعلممطالعهموضوعراعینیهایواقعهکهاینحایبهآنها
وسیلهبدینوکردهاعالمطبیعیهایپدیدهرااجتماعیهایپدیدهکنتمثالبرای.انددادهقرارخود
129ص.دادقرارخودمطالعاتموضوعراتصوراتعملدرولیکرد،تصدیقراانهابودنشی

وجامعهکلشترینسادهبهمربوط.آوردمیواردواسپنسرکنتنظراتبردورکیمکهاشکالیدومین•
130ص.استجامعهبندینوععبارتیبهیاآنبعدیتحول

وکنتکهداردمیاظهاردورکیم.استتحولعلتجویوجستباره،ایندرعمدهاشکالسومین•
ص.عابیرمختلفتباالبتهکنندمیجووجستفرددریعنیاجتماعغیردرراجامعهدرتحولعلتاسپنسر

130
روانبااوعلمیمجادلهبرناظرکتابدومچاپبراومقدمهویژهبهدورکیم،روشوقواعدکتابمطالعه•

آنهایالیهوهاویژگیاجتماعی،یپدیدهتعریفبرایتالشدیگرطرفازوطرفیکازشناسان
130ص.است



دورکیم: عصر مدرن

یایرونیبفردبهنسبتکهاستایناستآنمبدعدورکیمکهاجتماعیواقعههایویژگیاز•
کلکیکهمعنیبدین.استجمعیکهاستایناجتماعیپدیدهدیگرویژگی.استخارجی

ص.داردتعمومیافرادهمهبیندیگرعبارتیبهیادیدتوانمیافراددرراآنتظاهراتکهاست
131

حتیوحساسا«اندیشیدنشیوه»برمتمرکزکهرااجتماعیپدیدهیاواقعهازدورکیمتعریفاگر•
132ص.استشناختیروانکاروسازکهاندیشیدنخودتااستکردنعمل

ازخیبرداردمیاظهاردورکیم.استاجتماعیهایپدیدههایالیهیاسطوحدربارهبعدیسخن•
اصولایی،قضقواعدمانند.اندیافتهسازمانعبارتیبهومتراکمومتشکلاجتماعیهایپدیده

132ص.مالیهاینظامودیناصولاخالقی،



دورکیم: عصر مدرن

سهاینست،اقایلجامعهیاتاماجتماعیپدیدهبرایسطحیاالیهسهدورکیمکهگفتتوانمی•
:ازاندعبارتالیه

میبردررایاجتماعیپدیدهخارجیشکلباجامعهبیرونیشکلبیشتراجتماعیمرفولوژی-1•
.گیرد

وقواعدواصولشکلبهایشدهمتراکماجتماعیوقایعسطحایندراجتماعیفیزیولوژی-2•
.هاستسازمانآنمکانواستاحکام

درهکاستاجتماعیپدیدهقسمتتریندرونیالیهیاسطحاین:جمعیوگروهیرفتار-3•
133ص.استبرخورداراستثناییوضعیتازفیزیولوژیومرفولوژیالیهبامقایسهه



دورکیم: عصر مدرن

تبیینرایبدورکیم.استدورکیمشناسیروشبعدیموضوع،اجتماعیواقعهتحلیلچگونگی•
دبایکهداردمیاظهارروایناز.داندنمیکافیراعلتجویوجستفقطاجتماعیواقعه

.کردمالحظهنیزداردعهدهبهمذکوریپدیدهکهرافونکسیونییاوظیفه»
ازیکرهاگرچه.استکردهمطرحدینوخودکشی،،کارتقسیمدربارهمهمنظریهسهدورکیم•

شدهرحمطنظریهسههرمشترکوجهولیکند،میپیگیریرااخحتصاصیهدفهانظریهاین
فردشناسیروانرااجتماعیهایپدیدهمنشاکهبودشناسانرواننظریهردوانکاردورکیم،توسط

134ص.دانستندمی



دورکیم: عصر مدرن

راایانهگدوهدفبودهدورکیمشناسیجامعهدکتریرسالهکهاجتماعیکارتقسیمکتاب•
قرنازکهبوداساسیسوالیبهجدیدونوپاسخیارائهاولهدفنگارندهنظربه.کندمیپیگیری
یچگونگ:ازبودعبارتاساسیسوالاین.یافتادامهنیزنوزدهمقرندروشدمطرحهجدهم

135ص.آنبعدیتحوالتومدرنعصربهآنرسیدنوتاریخدرجوامعتحول
ایجامعهچنیندرافرادهمانندیاصلمتوجههمبستگینوعبودنمکانیکی:مکانیکیجامعه•

میجبموکهواحدمعرفتیمنابعیکی:استمهمامردوازناشیجامعهایندرافرادهماننداست،
.باشندبستهدلواحدیهایارزشبهافرادشود

میمتزلزلهمانندییکنندهتولیدیسرچشمهدوجامعهتاریخیتحولسیردر:ارگانیکیجامعه•
دروگرددمیدهپیچیجامعهکهایندیگروشودمیمتکثردانشدریافتمبانیکهاینیکیشود

126ص.شوندمیمتخصصوبینندمیآموزشخاصایحوزهدریکهرافرادنتیجه



دورکیم: عصر مدرن

.شودمیارگانیکیجامعهبهمکانیکیجامعهچگونهکهاستاینعمدهسوال•
توضیحرایکیارگانبهمکانیکیجامعهتحولجمعیتعاملبرتکیهبادورکیم

135ص.دهدمی
هکاستموضوعایناثباتنیزدورکیمطرفازخودکشینظریهطرح•

تاتاساجتماعیامریکنیزآنعلتواستاجتماعیاستامریخودکشی
.استاقسیهمینبراستنوشتهدورکیمکههمکتابی.اجتماعیفراعوامل

137ص
اینطرحبهابتدادورکیمپریشی،روانهایحالتوخودکشیازبحثدر•

اندنظریهاینمدافعشناسانجنونازبیشمارینسبتاتعدادکهپردازدمینظریه
معتقدهکاسکیرولجملهازدارد،وجودرابطهخودکشیودیوانگیبینکه

138ص«.شودمیدیدهدیوانگیخصوصیاتتمامرخودکشید»است
اسکیرول



دورکیم: عصر مدرن

منجرفکریکیاوعملیکتکراربهتواندمیکوچکمحیطدرتقلیددورکیمنظراساسبر•
اجتماعیتواندنمیهرگزبودندوامکموعملشعاعدرمحدودیتهمیندلیلبهوشود

139ص.دهدقرارتاثیرتحتراخودکشی
کهتمدعاسایناثباتبرایقبلینظریهدوهماننددهد،مییدنمورددردورکیمکهاینظریه•

»دورکیمنظربه.دیگرعللتادارداجتماعیمنشااجتماعیهایپدیدهسایرهمانندمذهب
.جمعیواقعیتبیانگراندجمعیتصوراتیدینیتصورات

. وندمناسک دینی شیوه های عملی هستند که فقط در درون گروه های گرد هم آمده پیدا می ش•
140ص 

روحروان،»گویدمیموردایندردورکیم...استمعروفنیزپرستیروحبهنظریهاین:آنیمیسم•
کهماداموودشنمیخارجاستثناییطوربهجزآنازکهاستهمراهکالبدییاتنباونیستروان

141ص.نیستاینازبیشچیزیواستهمین



دورکیم: عصر مدرن

:  طبیعت گرایی•
یانگربکهدادنشانرااینپرستیجاننظریهکهداردمیاظهاردورکیم•

نیست،ونهگاینپرستیطبیعتکهحالیدرنیستآزمونیواقعیتهیچ
ماایماندرچیزهیچ»استکردهاشارهمولرماکسکهطورهمانبلکه
141ص«.باشیمدرنیافتهحسبهآنازپیشکهباشدتواندنمی

خودبهصمخصوتوتمیقبیلههرکهجاآنازدورکیمیتبییناساسبر•
یکتفکسببامراینواستخودشبهمختصیکهراعتقاداتدارد
ماکس مولر128ص.شودمییکدیگرازآنهااستقاللوقبایلبین



وبرماکس 

وهنگفربابسیارزنیمادرودانحقوقخانوادهپدرکهآمددنیابهایخانوادهدروبر•
میالدی1883سالدرکهاندآوردهوبرزندگیشرحدرنویساننامهزندگی.بودمذهبی

اقتصاد،خ،تاریدرتحصیلبههمزمانطوربهعالوهبه.کردنامثبتحقوقدانشکدهدر
144ص.استافکندهسایهاوعلمیزندگیسراسردردیگرطرفازالهیاتوفلسفه

بهیمیدورکالجمعیاصالتازشناسیجامعهیحوزهتغییربهمنجرکهعلمیفضای•
145ص.استمتمرکزفردوجامعهیعنیکلیدیمفهومدوحول.گردیدوبریتفهمی

ها،زشاربهارجاعمانندهاییموضوعطرحموجودوبرتحلیلیدستگاهدرفرداهمیت•
145ص.شدشناختیارزشنظریبیوآرمانیینمونه



ماکس وبر

وزمینه.استآلایدهتیپمفهوموبرشناسیروشدردیگرمفاهیماز•
شودمیناشیجاانازوبرشناسیروشدرآلایدهنوعطرحعلت

یعیطبعلومحوزهدرکهمفاهیمییاوواژگانکلماتاوزعمبهکه
ردیگعبارتبهواندروشنوصریحمعنایدارایرودمیکاربه

ازکهطوریبهدارندراالزممعناییدقتشدهگرفتهکاربهواژگان
148ص.شودنمیفهمیدهمتفاوتمعیواژهیک

در،استوبرشناسیروشمطالبآخرینشناختیارزشنظریبی•
میاخالقلممعیکسخنانبهبیشترکهکندمیهاییتوصیهمورداین

هاییافتهوشخصیعقایدبینبایداستمعتقدوبرکلیطوربه.ماند
شیآموزوتحقیقیاموردرراشخصیعقایدوشقایلتمایزعلمی

149ص.نداددخالت



ماکس وبر

برراایهپنقشفردنیزاستتفهمیشناسیجامعهبهمعروفومشهورکهوبرشناسیجامعهدر•
150ص.داردعهده

کهبودیریتفسداشتوجودوبرزماندرآنسرانجاموداریسرمایهنظامدربارهکهتفسیریتنها•
نظامتحولتااستنگریستهموضوعبهمتفاوتمنظریازوبرماکس...بودکردهمطرحمارکس
151ص.ودبانگاشتههیچبهراآنمارکسکهکندتحلیلعنصریبرتکیهباراداریسرمایه

واژهبلکه،نکرداستفادهفردکلمهازاوکنت،زماندرونوزدهمقروندرکهبوداینجالبنکته•
دورکیمکهفردی.شدشناسیجامعهوارددورکیمظهوربافردمفهوم.بردکاربهرابشرطبیعت
در.بودتماعیاجواقعیتبازتابداشتهرچهفرد.نداشتنیزراکنتیهویتیحتیکرد،تعریف
154ص.شدشناختهجامعهاتمفردوکردتغییرکامالفضاوبر،شناسیجامعه


