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فکری  رادر امور    تاریخ تفکرات اجتماعی؛میتوان دو جریان  عمده

  :وپدیده های اجتماعی مختلف وگوناگون شناسایی وبررسی نمود 

معتقد به بی قانونی اموروپدیده ها که از افکار  جریان فکری: نخست 

آشفته ونابسامان منشا میگیردکه برخوردار از یک نوع  هرج  ومرج 

وآشفتگی فکری ؛ جبریت کور انفعال روحی  انسان ها   بیدون  کدام 

  .                                                                        دستاوردی میباشد 

معتقد به قانونمندی   پدیده های  اجتماعی   طبعی   جریان فکری:دوم

وفکری که کلیه اموروپدیده های  طبیعی  اجتماعی وفکری را معلول  

قوانینی می داند که برروابط پایدار اموروپدیده ها حاکم است؛ برطبق 

این نظردر عرصه  دانش  وفلسفه  علمی  معاصرهیچ پدیده ای بدون 

ت  بین کلیه  پدیده ها ی  جهان  نوعی  همبستگی ضروری علت نیس

وتاثیرات و روابط متقابل  وجود دارد  ازهمین  جا  است  که  جامعه 

شناسان  بغرض  توضیح   پدیده های  اجتماعی  به توسعه وانکشاف  

نظریه ها و تیوریها می پردازند ؛  پس یک تیوری یا نظریه  پیشنهاد 



ند مفهوم می نماید یا به عباره دیگر یک نظر یه  رابطه رابین دوویا چ

چرا برای  توضیح  یک  پدیده  عرض  اندام مینماید؟نمونه ای ازیک 

درکاهش (Robert Putnam)نظریه جامعه شناختی کاررابرت پوتنام

مشارکت مد نی است؛پوتنام دریافت که دخالت امریکا یی ها در زنده 

جامعه ؛ایجاد کلپ ها ؛اشتراک  به صفت سازماندهنده گان)گی مد نی 

بعد ازگذشت ( دررای گیری ورای دهی؛سهمگیری درمناسک مذهبی

سال کاهش یافته است ؛وشماری ازعواملی  منجربه  «04»تا « 04»

تیوری پوتنام یک تیوری مغلق وپیچیده میباشد »این کاهش شده است

یکی  ازین فکتور های زید خل که باعث کاهش سهمگیری امریکایی 

ها درزنده گی   مد نی  شده است  هما نا  تماشای  اکثریت  مردم از 

.                                                                                   تلویزیون  بعنوان سرگرمی است 

                           :                                          تیوری پوتنام در مورد چنین توضیح میدارد

بپردازند  به   تماشای تلویزیون  مردم  به هر انقدر که تعداد بیشتر»

کاهش  مد نی   درکارهای  شان اشتراک   ویا  خالت  همان اندازه د

                                                                             .«می یابد 

یوری پوتنام  بوضوح نشا ن میدهد  که هدف اصلی این عنصرازت     

این :این نظریه جامعه شناختی است  یعنی که جامعه را باید شناخت

درگیری  پیشنهاد رابطه بین دویا بیشترازمفاهیم است؛دراینجا مفاهیم   

است  رابطه  یک    تلویزیون وتماشای « اجتماع »تعامل مد نی  ویا

  بیشتربعنوان یکی باالمیرودودیگری به پا یین میرود است ؛  معکوس

دلیل اینکه چرا درگیری   مردم  :توضیح یک پدیده رابا دیگری میدهد

در طول چند دهه گذ شته پایین آمده  است ؛ اینست که مردم  در حال  

نظریه پوتنام در یک  مد ت  کوتاه  بوضوح .تماشای تلویزیون هستند

.                                             کلیدی نظریه جامعه شناختی است  معرف ایده های

تیوری ویانظریه جامعه شناختی درسطوح مختلف اعم از تحلیل عالی 

ازتیوری بزرگ وازتیور یهای  خاص  درمحدوده  کوچک  یامیکرو 



(micro ) توسعه وگسترش  یافته  است ؛ قابل تذکراست که درجامعه

تیوریها با برد متوسط وبا برد  مایکرووجود دارد زیراکه این شناسی 

تیوریها به  حاالت  وشرایط خاص دروابستگی قراردارند که بررسی 

وتوضیح همه ای  آنها  از حوصیله  وتحمل  این متن  ورساله بیرون 

میبا شد هد ف ما  درین  فصل  معرفی نظریه ها  وتیوریهای  خورد 

شناخته شده است که  درجامعه  شناسی بیشتر  وبزرگ ومتوسط کاملا 

           .                                        مورد استفاده قرار میگیرد 

بمنظور توضیح وشناخت بیشتر نظریه ها وتیوریها الزم می افتد تا    

            :                                  به دو دیدگاه مهم  زیرین  نیز نظر اندازیم

    با  ویژه گی  های  عنصر  گرا(  atomism) ذره گرایی-  یک      

        elementalism )وتجربه گرایی( fragmentalism                         .)

                                                                                            

       با ویژه گی های کل گرایی (organism)ب ارگانیزم مکت   -دو    

            (holism ) و نگرش سیستمی(systemic approach                                          .)

پایه های  این   مکتب  فلسفی  یا این نحله :  اتمیسم یا ذره گرایی

فکری  در آرا  ونظریات   فلسفه  یونان  ودر برخی  از کشورهای 

تا «60»ازقرن.شرقی است ؛ این رنسانس علمی ؛مجدداا ترویج یافت 

قرن  » میلدی  با  تحقیقات و نظرات  اندیشمندان چون بیکن « 61»

« 61نیمه اول قرن  »گالیله  «60نیمه دوم قرن  » برونو« 61و 60

ودیگر « 61و 61قرون » نیوتن  « 61نیمه اول قرن » رنه دکارت 

متفکران؛مکتب اتمیسم  بعنوان جهان  بینی جد ید عرض اندام نمود ؛  

تجزبه گرایی بعنوان  یکی  از شاخه های  جد ید  این مکتب فلسفی ؛ 

ی   جداگا نه  این یعنی تقسیم هر پدیده  به  اجزایی  مختلف  و  بررس

اجزاراتنها  شیوه مطلوب علمی در رابطه  با درک وشناخت  احوال 

سهولت این امردرعلوم . وطبیعت  اشیاء وامور موجود می انگا شت 



تجربی و طبیعی ؛ مبنای  این قضاوت  قرار گرفت که اسلوب تجزیه 

صل  تفکر اتمیسم  در ا. گرایی تنها راه مطالعه  امور وپدیده ها است 

یک بینش  مکا نیستی  است  که به کلیه امور بی جان وجاندار همچو 

دستگاهی ماشینی  نظر می افگند  که میتوان  کلیه اجزا  وعناصر آن 

را بطورجداگانه مطالعه نمود وازاین رهگذربه کل آن دستگاه پی برد 

                                         (.                                          نقل قول از گلبی سیاوش)

و تجزیه گرایا نه  هیچ   مکانیستی ونگرش طرزفکری از نظراین     

خاصیتی درموجودات وجود ندارد که اجزایش آن  خاصیت  رانداشته 

باشند ؛ از این رو با شناخت ویژه گی های عناصرواجزای هرشی یا 

به  خا صیت  کلی  آن پدیده پدیده ای اعم ازطبعی واجتماعی  میتوان 

نگرش تجزیه گرایی با با رمکانیستی  خود با وجود تکیه . دست یافت

براصل علت  ومعلولی ، دامنه ووسعت این رابطه علمی رابه روابط 

میان اجزا محدود  کرده وعلت  نهایی  وعملکرد  وساختار کل  پدیده 

این طرز فکر با اینهمه ضعف ونارسا یی .ها رابفراموشی می سپا رد

هنگا می اشکا ر شد که  درتحلیل   پدیده های  مغلق  جوامع انسانی، 

بخصوص پدیده های  چند ُبعدی روانشناختی  وجامعه شناختی عاجز 

    .                                              ودرمانده شد 

 درابتدانظریات کلسیک درجامعه شناسی نیزبراندیشه های مکانیستی 

چنانکه .وقالب های فکری متداول درعلوم فزیک کلسیک متکی بود 

مفاهمی  چون تعادل ،توازن قوا ،  سکون اجتماعی  وقانون سکون یا   

که درعلم فزیک برای اجسام مادی وجود داشتند «اینرسی یعنی جبر»

درجامعه شناسی نیزراه یافته بودند  درنتیجه دانش اجتماعی کلسیک   

به  خود گرفت  درواقع  نوعی  جامعه شناسی فیزیکی   چهره فزیکی 

وعلم فزیک  اجتماع  پدید  آمده  بود روش های  مطا لعه  پدیده های 

اجتماعی نیز ازاین  دید گاه  برگرفته  شده  بودند  در جامعه  شناسی  

فزیکی یا فزیک  اجتماعی  تفکرات  تجزیه  گرایانه  وعنصر گرایی 



اتم های اجتماعی،زیر بنای شناخت  اجتماعی وکوشش برای دریافت 

با پیشرفتعلومی چون زیست شناسی یا بیولوژی . را  تشکیل میدادند 

وتفکراجتماعی  ،مسلم  شد که  پدیده های  اجتماعی ازقوانین فیزیک  

پیروی نکرده و سیستم های  بسته ای نیستند  چنانکه  متفکران  اولیه  

جامعه را شبیه « فیلسوف انگلیسی»جامعه شنا سی، همچون اسپنسر 

یکی ازتنوعات چنین اتمیسم اجتماعی، . ارگانیسم  زنده قلمداد کردند 

تصوری است مبتنی براینکه جامعه ، بعنوان تجمع  وتراکم مکانیکی  

افراد، قلمداد شده  و فرد به مثابه اتم   یا ذره  اجتماعی ، تلقی میشود 

ای  تغیر ناپذیری ا ست که ووجه مشخصه آن  مجموعه  ، خصلت ه

.                                                                                     ریشه آنها درماهیت بیولوژیکی و د رشرایط  نا خود اگاه قرار دارد 

پیروان این مکتب فکری ،جهان وهمه زعم  به:نگرش کل گرایی 

بط  به هم هستند  و ازیک روند کلی موجودات  وپد یده های  آن  مرت

طرزتفکر  کل  گرایی  در چین ،  هند              .وعمومی حاکم پیروی میکنند

درآین طریقت  گرایی چین ، .ویونان، ریشه ای تاریخی ودیرینه دارد

زردشت بلخ باستان و تفکر هراکلینی  وافلطونی  وارسطویی  یونان  

شم  می خورند  تفکر ارگانیستی   که قدیم، چنین نگرش  هایی  به  چ

کلی » دراوایل قرن بیستم   شکل گرفت ،ارگانیسم یا موجود زنده را 

می داند  که خاصیت اجزای  آن  د رتما میت  وکلیت  «  یک پارچه 

این تفکرارگانیستی ، پایه واساس طرز تفکر سیستمی .آن نهفته  است

                                   (                   ازسیاوش. )قرار گرفت

چنین برخوردها با تتد ریج با گسترش دامنه خود درتفکر اجتماعی  

ورهیابی مسا یل ومعضلت اجتماعی وتحلیل  آنها   نیز رسوخ کرد، 

مفاهیم  جامعه شنا سی غربی  در  بررسی  پدیده ها ، .جای بازمیکند

ابطه ای که باکلیت دارند، مفاهیمی ازجزبه کل هستند وبا پدیده هادرر

چون مفاهیم فی حد ذات  وبدون  هیچگونه  پیوستگی  منطقی با پدیده 

« سیستم  روابط  اجتماعی» در این  مفاهیم  .  های دیگر می  نگرند



در نظر  گرفته میشود «  social base»-«شالوده  اجتماعی » شبیه

که هر  یک  وشالوده  اجتماعی چنا ن چیزی  که از عناصر متعد دی

از آنها  فی حد  ذاته اند  وبا عناصردیگردرهیچ رابطه ای نمی باشند 

درچنین  تشریح ظاهری   وسطحی درحقیقت ، شالوده . ،تلقی میگردد

. ) اجتماعی مجموعه ای است از اتم ای اجتماعی  که گرد هم آمده اند

                        (                                         ازحمید جامعه شناس

برخورد های کل بینانه  وارگانیستی  نیز  که در  فرهنگ های          

. چین وهند وبلخ با ستان اساس جهان بینی ها را  تشکیل می داد ند 

درقرون  پانزدهم تانزدهم د چار بی توجهی وغفلت شد ند ؛ازطرفی 

فتند وشاخه های  علوم طبعی ؛ بتتدریج  استقلل  ورشد   شگرفی  یا

معرفت ازیکد یگر جدا شدند، همچنین  تفکر و جهان بینی  مکانیستی  

وجز بینانه جای طرزتفکرکل گرایانه رایافت این برخوردها،بتتدریج  

دامنه  خودرا ازعلم فزیک  وشیمی  به  علوم اجتماعی ، بویژه روان 

لوم نیز شناسی وجامعه  شناسی ، نزدیک  ساختند  و  ارتباط  بین  ع

کاسته شد واین اعتقاد به گونه ای روزافزون تشدید یافت که می توان  

طیف گسترده نظریه های .با شناخت اتم ها به شناخت کل دست یافت

جامعه شناسی معاصر ،  همراه با  اشفتگی  وتضادهای دامنگیر اش  

انسا ن رابه این نتیجه می رساند که پد یده های اجتماعی  را بعنوان 

درنظرآورد اگرعلوم اجتماعی راشامل جامعه  شناسی ، «یستم هاس»

اقتصاد،علم سیاست، روانشناسی  اجتماعی ، مردم  شناسی فرهنگی، 

زبان شناسی وبخشی  بزرگی  از تاریخ  قلمداد کنیم وعلم  راکوششی  

( ترتیبی ازواقیعتها وتدوینی از تعمیم ها)مبتنی برقانون تعریف کنیم 

می توانیم بگویم  که علوم اجتماعی ، علم سیستم های   پس با اطمینان 

اجتماعی  است  وبنا براین به راستی  پیدایش وجوه مشترک بسیاراز 

قبل تجزیه  گرایی، ذره گرایی  کل گرایی  در علوم  مختلف ،اعم از 

فزیک  وزیست شناسی  وروان شناسی  وعلوم اجتماعی ، یک تفکر 



   .                      ی می نمودهمه جانبه نگر وسیستمی  ضرو

در رشته های علمی بویژه علوم اجتماعی « همگرایی»امروز تقارب 

رشدروزافزونی می یابد روش شناسی صوری جهان رابمثابه تابلویی 

ترسیم می کردکه خطوط اصلی آن رااصولی بدیهی وازپیش داده شده  

ین اصول وموازین  با داده های پیش ازتجربه تشکیل  میداد ودرقالب ا

این  روش  شناسی  ا سلوب  غالب  . بدیهی اجزایش را توجیه میکرد 

اسکوالستیک غرب  دراروپای  قرن  وسطی  بود درعین حال روش 

شناسی تجربی که  با زتاب روش شناسی افراطی صوری بود،اساس 

اش بربرخورداستقرایی نهاده شده بود یا بنیا نش بربرخورداستقرایی 

بود که حقایق جهان خارج را  تجربی پنداشته ومعتقد  بود که  استوار

هیچ حقیقت  غیرتجربی وجودندارد بنابراین تجربه،اولین شرط نیل به 

  .                                                        حقیقت است 

بهرصورت به راستی دانش بشری  وبه تبع اقتباس  ازقانونمندی های 

امع اندیش علوم معاصر،روش شناسی علمی  پای بعرصه کل نگروج

روش «  تحرک »وجود می نهد روش شناسی علمی  ازترکیب پویای

شناسی صوری وتجربی بدست می آیدویا طالب ترکیب روش شناسی  

چنانیکه .  صوری وتجربی میباشد که بنا به نیازازهردو  استفاده میکند

کند وباواقیعت ها  برخورد اغازمی«تجربه»محقق اززنده گی علمی اش

می کند   و بعد از عالم  ذهن ، این  واقیعتها را بهم  مربوط 

ساخته،موضوعی را ازبین  موضوعات  دیگر انتخاب  میکند،عوامل 

موثردرآن رانیز درقالب فرضیه پیش بینی می کند وبرای تایید  یا رد  

با زمیگردد؛  این فرضیه ها،  دوباره  به واقیعتها  باعمل ویا عملکرد

همچنین اطلعات الزم راجمع آوری میکند واین اطلعات راباکمک 

فکری خودتجزیه وتحلیل میکند  وسر انجام  با تعمیم وجوه  مشترک 

فرضیه ها ،ذهن او به یک نظریه می رسد واین نظریه با ز به میدان 

                              (                                ازعبدهللا محمد .)عمل باز میگردد



پس درمرحله حرکت ازفرضیه به تیوری ، از روش شناسی  تجربی  

یا استقرا ء استفاده میشود ودرمرحله استنتاج  فرضیه ازتیوری ،  از 

روش شناسی صوری یا قیا سی استفاده می گردد، یعنی هم  با عینیت  

نیای  درونی  ارتباط ودنیای بیرون از ذهن و هم با ذهنیت باعالم یا د

.                                                                           برقرار می شود 

، مانند  همه  تجرید های  «ذهن»از«  عین»باوجودیکه جدا کردن     

مغز انسانی ، خود  یک عمل  ذهنی  برای شناخت  آسانتر به حساب  

یک ُبعدی نیست،بلکه دارای ابعادگوناگون می آید ، اماواقیعت،چیزی 

واقیعت درذات خود پراگنده وچند .ودر گوهرخود،یگانه ویکتایی است

گرچه ذهن برای شناخت  .پاره نیست،بلکه یگانه ،همبافتوهمگون است

آسانتر واقیعت به ناچار از سر ناتوانی به جدا کردن و گسستن آن می 

ند  ونباید بایستد وبایدآنچه راکه پردازد، اما  درهمین  مرحله  نمی توا

کارمجد د ذهن،  بیرون کشید ن ...گسسته است دوبا ره پیوسته گرداند

همان  گونه  .وحدت ازمیان کثرت ویگانگی ازمیان چند گا نگی است 

که بازبا ید به  انتزاعی  کلی تربپردازد و د ستگاه های  منظم نظری 

(                                                                                   نقل قول از  ثاقب مرتضی)بسازدودرقالب آنها واقیعت رابهتربشناسد

اصوالا برخوردهای یکجانبه ویایکسو گرانه  با مسایل وموضوع       

های اجتماعی مورد پژوهش درروابط اجتماعی ،محقق علوم وجامعه 

برنامه »اپذیری نظریات  راهبردی شناسی رادرنهایت ام با انعطاف ن

خوددرجهت تحلیل ،کشف وچاره جویی مسایل  وموضوعات  « ریزی

رو به رومیسازدوناخواسته اورابه جانبداری و  تعصب ودرعین حال ، 

بی ثمری ونابکارایی سوق میدهد، طرز تفکریک جانبی   متعد دی که 

گونه ای  رو در آشیفته بازاربینش ها و روش های  جامعه  شناسی به 

به رشد درحال شگوفایی وطرح هستند،همه ناشی  از عدم  درک 

بقول گو ». یکپارچه واقیعت های به هم پیوسته وتام وتمام می با شند 

حتی  اگر کسی  پژوهش  خود را در  باره  موضوع « »نار میردال



مشخصی ازسر  فرصت  طلبی ومصلحت  بینی با نظریا ت تحریف 

دامه پژوهش اجتماعی ، ادامه  پژوهش اجتماعی ،  شده، شروع کند، ا

بخودی خود ، بتتد ریج  نظریا ت تحریف شده پژوهشگر را تصحیح 

به این معنی  « ..هستند« متزلزل» میکند ، زیرا که حقایق لگد پران 

که یک جانبه بینی  محقق  در  روند  تحقیق  با  توجه به عینیت های 

آن ،خود بخود نتایجی را به  دست بدون ذهنیت ونظریه ها وبرعکس 

خواهدداد که درحل وچاره جویی معضلت ومسایل موردتحقیق دچار 

وقفه یا درمانده گی  خواهند  شد  واین  به  عبارتی  یک نوع واکنش 

واقیعتها است که با تعصب ها   ویک  ُبعد نگری ها ،همچنان  خدشه 

بمثابه تمثیل «  fact finding»چنین  واقع یابی.  ناپذیر خواهند ماند 

حقیقت را چون آینه ای تمام »زیبایی موالناجلل الدین بلخی است که 

نمای می شمارد که گویی  با اصابت برزمین  خرد شده  وتکه هایش  

در دست هرجوینده حقیقی ،چون رخ می نماید ، بیننده گان را  براین 

.                                                                                «امر مشتبه می سازد که تمام حقیقت را  دریافته اند 

همچنان که کثرت با وحد ت  ومفرد   با جمع همراه است ، سیستم      

نیز نه فقط به عنوان یک مجموعه،بلکه بعنوان مجموعه بهم  پیوسته 

ت ، ای ازعناصر ظاهر می شود که از کلیت خاصسی  برخورداراس

پس سیستم را میتوان درسطح غیر صوری  با خصایص زیر تعریف 

:                                                                               کرد

سیستم به مجموعه ای  از  اجزای  وابسته  اطلق میشود ویا به        

عباره دیگرسیستم به معنی یک کل بکار میرود که از ترکیب  اجزای 

عبارت    سیستم :گسترده   این تعریف ویا  با  د تشکیل یافته است متعد

ی باشد محیطی مزجمع عناصرباهم متقابلا وابسته دروحدت خاص باا

سیستم معموالا  طور عمده به دو نوع تقسیم کیل داده است ،که آنرا تش

                                                                         .(open)سیستم باز :  دو (close)سیستم بسته : یک  میگردد

درفزیک وعلوم   نیکی میکا   سیستم های بیشتربه  بسته سیستم   :یک



جهت  تعادل پویا  در  گرایشی باز سیستم : دو .شود تجربی اطلق می

(Dynamic Equillibrium  ) طریق  ارتباط  دایم   تکامل از  ورشد

برای آنکه از اصل موضوع  ومورد .بامحیط خارج ملحظه می شود

که عبارت از شرح تیوری ونظریه های جامعه شناسی بیرون نگردیم  

از تفصیل وتشریح  بیشتر سیستم در اینجا صرف  نظر می نمایم وبه 

        .                                                   همین تعریف که از سیستم در فوق نمودیم آنرا کافی میدانیم 

تیوری  ارایه شده  باال توسط  پوتنام ، خواننده در:اهمیت تیوری 

موشگا ف متوجه خواهد شد که این نظریه  شامل  دوبخش  ویا مولفه 

یعنی )ازداده ها دریافت میشود که تعامل مد نی : داده ها -یک: میباشد

 کاهش یافته وتما شای  تلویزیون ( سهمگیری مردم درفعالیتهای مد نی

یعنی که در :  است  رابطهمولفه  –دو . توسط مردم افزایش یافته است 

نظریه فوق افزایش در نمایش  تلویزیون  خود  در کاهش  فعالیت های 

مدنی سهیم ویا مرتبط میباشد ،مولفه اول  یعنی داده ها   دراینجا  خود 

بهرصورت اگرپوتنام  .حاوی  اطلعات  بویژه  مفید نمی باشد 

ارتباط بین عناصر زنده گی اجتماعی راپیشنهادنمی نمود ما موضوع 

نمیتوانستیم به درک موضوع  مورد نظر مبنی  براینکه تما  شاگران 

تلویزیون خود موجب عد م سهمگیری  مردم در   فعالیت های مد نی  

به نسبت نبود وقت اضافی وکافی میگردند نمی شد یم ،وبمنظور آنکه  

پیرامون خودرادرک نمایم الزم می افتدتا تیوری توانسته باشیم محیط 

را درارتباط با مفاهیم نظریه های نامتجانس مورد استفاده  قرار دهیم  

یعنی که تیوری خود  در درک از  مفاهیم برای ما حیثیت  یک قطب 

                           .                                 نما را دارامی باشد

ی از نمونه های جامعه  شناختی را که  ایمل  دورکهایم یکی دیگر

مطمح نظرخود قرارداد وبه توضیح  آن درفعالیت های کلسیک خود  

مبادرت ورزید موضوع خودکشی میباشد که آن را بمثا به یک پد یده 

اجتماعی با علقمندی خاص مورد مطالعه وبررسی اش قرار داد، او 



ک از این پدیده  ایجاب مینماید  تا داده افاده  نمود که در شناخت ودر

هاونظریه یعنی هردورا به توضیح  گرفت ؛بادرنظرداشت این مطلب 

او به  جمع آوری داده ها  ازگروپ  های  وسیع مردم دراروپا دست 

بکارشد وقادربه تشخیص الگوهای موجودرمیزان  خودکشی وارتباط 

گردید وافاده « متغیرهایا» واتصال این الگوهابامفهوم ومفاهیم دیگری

نمود که این پدیده اجتماعی  بیشتر با مذ هب دروابستگی  قرار دارد، 

دورکهایم  همچنان دریافت که این پد یده  بیشتر درپروتستانتها  نسبت 

به کاتولیکها شیوع داردیعنی مرتکبین بیشر آن را پروتستانتها تشکیل 

صفحه ویا مرحله توضیح می دهند ،تا اینجا تحلیل دورکهایم تاهنوزدر

داده هاقرار دارد واو به ارتباط  تفاوت  اندازه ومیزان  خودکشی بین 

این دو گروپ  مشخصاا تا به حال  به توضیح آن نپرداخته ،دورکهایم 

زما نیکه نظریا ت  بی هنجاری وهمبستگی اجتماعی راپیشکش می 

ی مبادرت نمود آنوقت اواغاز به  توضیح  اندازه تفاوت های خود کش

ورزید ،وچنین  استدالل  نمود و یا چنین دریافت که روابط  اجتماعی 

پروتستانتها  شل  وضعیف بوده  که این خود موجب کاهش همبستگی 

اجتماعی شان گردیده است یعنی به هراندازه ای که میزان خود کشی 

افزون باشد نتیجه آن به همان اندازه  نشان دهنده  تضعیف پیوند های 

تماعی می باشد  ،گرچه  این یافته های دورکهایم تا حال موردانتقاد اج

بعضی ها قرارگرفته  اما منظور دورکهایم از بکا ر برد این پدیده در 

مطالعات کلسیک اش بعنوان  یک مثال ونمونه بوده  که به  توضیح  

تیوری وارتباط پرداخته وبغرض افهام این دومفهوم مبا درت ورزیده 

                                                                        .  است 

دورکهایم درنتیجه مطالعات اش  ازموضوعات  جامعه  شناختی       

براهمیت وارزش تیوری تاکید بعمل می آورد اوخاطرنشان  میسا زد  

که بیدون درنظر داشت تیوری نمیتوان از روابط بین  پدیده ها اگاهی 

اصل نمود وبه هیچ وجهه برای ما ممکن نخواهد بود  تا  از روابط ح



اجتماعی و ازتاثیرات مربوطه  آن که باالی روند حیات ا جتماعی ما 

میگذارد چیزی بدانیم  پس دریافت موجب وتاثیر ارتباط ازمولفه های 

                             .                          عمده ای تیوری جامعه شناختی میتواند محسوب شود 

آنچنا نکه درباال تذ کر : تیوریها برجسته ای جامعه شناختی

دادیم درجامعه  شناسی  تیوریهای  متعد دی  وجود  دارد،  ولی  بهر 

صورت  تلش ما این خواهد  بود تا  ازجمله تیوریهای متعدد  جامعه 

خت  که  درجامعه شناسی  تنها  به  توضیح  آن تیوریها خواهیم  پردا

این  تیوریها از آن جهت : شناسی بیشتر مورد  استفاده  قرار میگیرند

برجسته وعمده اند که بیشتر مستد ل میبا شندو زنده گی  اجتماعی را 

بیشترو خوبتر  توضیح  میدهند  ولی این تیوریها باوجود عمده بودن 

ام توضیح وبرجسته  بودن  شان  عاری از نقد و عیب  نیستند درهنگ

وتفسیر این تیوریهای عمده شما  خواننده  محترم  درخواهید یافت که 

کدام بخش این تیوری ویا  تیوریها  بهتر  وکدام  قسمت  دیگرآن قابل 

پرسش است ویا دارای نواقص؟باید خاطرنشان ساخت که یک تیوری 

ممکن یک بخش ازجامعه  را وتیوری د یگر آن بخش دیگرازجامعه را 

خواهد داد  ولی  بهترآن  خواهد بود تا یک تیوری تکمیل کننده  توضیح

 .تیوری دیگر درتوضیح پدیده های اجتماعی باشند 

                        ***** 

                   تیوری کارکردگرایی ساختاری              
                (structural-functionalism theory                      ) 

این یک تیوری یا یک نظریه جامعه شناختی است که درابتدا اقدام به 

توضیح نهادهای اجتماعی بعنوان  ابزارهای د سته جمعی  برای رفع  

می نماید وبعدا ا ( کارکردکرایی-دراصل )نیا زهای فردی بیولوژیکی 

باالی راه  ( ساختاری–کارکرده گی )بادرنظرداشت نیازهای اجتماعی



.                                                  وروش نهادهای اجتماعی خویشتن را متمرکز می سازد 

با راول  الهام موجود یت خودرا  ساختاری – تیوری کارکرده گی     

دورکهایم  در پاسخ  این سوال . ازاندیشه های ایمل  دورکهایم  گرفت

عه  چسان  میتواند  همه وقته  دراستقراردایم نگران بود که  یک  جام

او بعد  ازتفکر عمیق  توضیح  نمود که  .داخلی وادامه بقای خود باشد

پیوند اجتماعی واستقرارآن ازطریق مفهوم همبستگی صورت میگیرد 

اوگفت  که  در جوامع  بسیا ربدوی همبستگی  بشکل  میکانیکی  آن 

صروف وظایف شبیهه  وهم وجودداردیعنی هرکس درهمچوجوامع م

سان میباشند و به این  شکل  باهم  یکجا جامعه  شان  راسروصورت 

میدهند و در آن زنده گی  می نمایند  دورکهایم درارتباط همچوجوامع 

که  بخش ها و قطعات متعد دهمچوجوامع :چنین خاطرنشان می سازد

دلوی خویش متمایل میباشند تا تمام  ارزشها، سمبول ها  و مسایل  مبا

را باهم شریک  سازند  یعنی  تمایل  به  زنده گی اشتراکی داشته می 

با شند درحالیکه در  جوامع  مد رن  وپیچیده   اعضای  آن اشتغاالت 

متنوع وگوناگون داشته وبین افرادهمچوجوامع روابط تگاتنگ کا ری 

ه یک ارگانیزم زند(  استعاره وی ) وجود دارد وازنظرمیتا ما رفوس 

ای است که درآن بسیا ری بخشها وقسمت های از فعل وانفعاالت ویا 

یعنی ارگان )عملکردها دریک همبستگس وارتباط نزدیک قرار دارند

(.                                                                       وابسته باهم 

ا  ادامه  کار نگرانی اصلی  از کارکردگرایی  ساختا ری  هما ن       

توضیحی دورکهایمی به ارتبا ط کسب اطمیان  مبنی   برتداوم  ثبا ت 

ظاهری  و انسجام  داخلی  همبستگی مستمرجوامع درطول زمان می 

اکثرپیروان کارکردگرایی موافق اندکه نهادهای اجتماعی ازنظر .باشد

گر   وظیفوی بمنظورساختارسیستم  ثابت باهم  درادغام اند  تا جایکه  ا

تغیری دریک نهاد بوجود آید این تغیر موجب  تغیر  سریع نهاد های  

مربوطه دیگرمیگردد ،جوامع  طوریکه  ملحظه   میشوند  باهم  در 



همبستگی قراردارند  وساختار همچو جوامع را که  با هم درهمبسگی 

قرار میگرند وبه حیث یک ارگانزم زنده عرض  وجود  میکنند  هما نا  

که بخش های .اط و تعلقیت بین نهاد های موجود درجامعه میباشد ارتبات

ازجامعه بخاطر ادامه  تولیدات  مجد د باهم (نهادها)مختلف وگوناگون

چنین به نظرمیرسد که  .یکجا ودرارتباط باهم کاروفعالیت می نمایند 

بخشهای  مختلف  جامعه  درناخوداگاهی نیمه اتوماتیکی بمنظور حفظ 

تعادل کلی اجتماعی  مشغول کا ر وفعالیت میبا شند ونگهدااری  

وازجانبی هم تمام پدیده های اجتماعی وفرهنگی موجود درجامعه ،با 

درک  و فهم  واحساس  همگانی  وبغرض نیل به این حالت ویا ثابت  

نگهداری   این  وضیعت  و حالت  جامعه  مایلند تا با هم یک جا کار 

تمام  اعضای  جامعه  احساس کارمشترک   وفعالیت  نمایند  یعنی  در

بخاطراعتل ی جامعه شان وجوددارد پس این بخش از کار را میتوان  

ویا به عباره دیگر یک جز ازجامعه نامید ، اینجا . بازی کارکرد نامید

یک وظیفه یا بحساب :شاید کسی بپرسد وظیفه  این نهاد چیست؟پاسخ 

ریاضیات یک تابع یعنی سهمگیری   وسیع دریک سیستم بزرگی  که 

آن سیستم رایک پدیده ساخته واین پدیده خود جز همین سیستم ساخته 

                                                         .                  شده میباشد 

یا ممکن است  کسی بپرسد   که آموزش وپرورش چیست،پاسخ        

این  سوال  سهل  نیست  ونیاز آن  موجود  است تابه ارتباط آموزش 

وپرورش به تفصیل صحبت کرد ولی  تفصیل آن از تحمل این رساله 

رمورد قابل یاد دهانی است اینست که بیرون است صرف چیزی که د

.                                                 این آموزش وپرورش است که در محل کار برای خودراه باز میکند

درفرجام میتوان گفت که ساختاراجتماعی  درواقیعت  شبکه ای  از  

.       اشدوضیعت های باهم مرتبط  وبا نقش های باهم وابسته ومرتبط میب

کارکردگرایی ساختاری به صفت یک دیدگاه جدید غالباا در فاصله      

های بعد ازجنگ  دوم جها نی  وجنگ  ویتنام درجامعه شناسی برای 



.                                                                                      خود جای پیدا کرد

به  نسبت  ساختاری  کارکردگرایی :«limitation» محدودیت

آنکه قادربه توضیح وحساب دهی تغیرات اجتماعی نمی باشد از مدت 

هابه این طرف نقد میگرددچونکه تمرکز این تیوری بیشتر به توضیح 

دراواخر قرن نوزدهم  :برقراری تعادل درجامعه می باشد بگونه مثال 

« روحانیت»رگیتحصیلت وآموزش باال  ازمرکزتریننگ  برای  کل

ونخبه گان به مرکزی برای  مطالعه  علوم  و سپس  به مرکزآموزش 

وپرورش توده ها یکی بعد ازدیگری منتقل  گردید یا به عباره  دیگر  

آموزش وپرورش همیشه مصدر کا ری  نشده   که فرد  ویا افراد  را  

ر تنها برای وزی)آماده کارواشتغال به صفت نیروکاری درآورده با شد

ازین  رو  کارکردگرایی  ساختا ری  به  ارتباط  ( شد ن ونخبه شد ن 

عنصرویا بخش های اززنده گی اجتماعی دروابستگی وظیفه موجوده  

ونه درارتباط  وظایف  گذ شته  آنها  یعنی  افراد  جامعه می اند یشید 

درعین زمان مشکل بزرگی که کارکردگرایی  ساختاری  دارد اینست 

ند توضیح دهد که چراکا رکرد  بعضی  ازمواد وعناصر از که نمیتوا

یک جامعه ممکن است تغیر یابد ویا اگرتغیر می یابد  چگونه تغیری 

خواهد یافت بهرصورت کارکردگرایی ساختاری درواقیعت  شاید  به 

فکرمیشود که )توضیح این موضوع قادرباشدآنچناینکه درقرن نزدهم 

با وقوع  انقلب  صنعتی  (از میگردددرقرن هژدهم انقلب صنعتی اغ

توان توضیح کا ستی اش را کسب نمود ،شرایط وقوع انقلب صنعتی 

توسط  سیستم سرمایه داری میهاگردیدوآنهم دراثر تقاضاها وتلش ها  

بمنظورپیشرفت  وانکشا ف  هرچه  بیشتر تکنالوژی  بخاطر دریافت 

سعه  وپیشرف صنعت بیشترسود  ونفع  ،  انکشاف   تکنالوژی  و تو

هردونیازبه  نیروی کاروکارگران تحصیل یافته دارد،دراینجااست که 

جامعه اماده تغیرمیگردداقتصادوتولید تغیرات  قابل  مقیایسوی  را در 

سیستم تعلیم وتربیه بوجودمی آورد یعنی که جامعه را به طرف زنده 



                .                         گی متعادل میخواهد سوق دهد 

یکی دیگرازمشکل فلسفی دربرخوردباکارکردگرایی ساختاری برهان 

است و آن اینکه  جامعه  آنچنا نیکه  انسان  بدان ( انتولوژی)وجودی 

ضرورت دارد نیاز ندارد یعنی  به آن چیزها ی که انسان  ضرورت 

دارد جامعه ضرورت ندارد واحیاناا اگرجامعه به آن چیزها ضرورت 

داشته باشد برای اش قابل دسترس نمی باشد،این اندیشه که جامعه  هم

مانند انسان  دارای نیازهای مشا بهه وهم مانند می با شد  یک موقف 

قابل تصرف نیست، زیراجامعه وقتی زنده است که در آن افراد  زنده 

گی می نمایند ،بناا جامعه  نمی  تواند  همچو مانند  انسان  خواسته ها 

ها داشته باشد ،چه بیشتر فقط  بخاطر اینکه  یک جامعه  بعضی ونیاز

از عناصر والیمنتها رادرحال حاضر درخود داشته باشد  به آن معنی 

:  نیست  که الزاماا باید آن عناصررا درخود داشته باشد  ، بگونه مثال 

دربریتانیا حضور مردم درمراسم مذهبی  در طول صد سال گذ شته  به 

نقر  « 64»نفر  در « یک»یافته است ،امروز  کمتر  از شد ت کاهش 

بریتانیایی  طی یک  هفته درمراسم مذهبی شرکت می ورزد،بناا 

درنتیجه ممکن است کسی استدالل  نماید  که  دین  درجامعه  انگلیس  

دارای ماموریت وتوابع خاص بخود  دارد که  اکنون تغیرات  روشن 

ین  معنی  است  که  مذهب  درجامعه  را درآن ملحظه  می نمایم  بد

انگلیس درحال حاضردیگر کدام ماموریت خاصی ندارد ویااگر داشته  

.                                                                             باشد  به آن اکثر بریتا نیا یی ها وقع نمی گذارند 

کردگرایی ساختاری وجود دارد نقد دیگریکه به ارتباط نظریه کار     

اینست که نظریه مذکوراغلباا حمایت ازوضع موجودمی نماید با توجه 

اینست که (  کارکردگرایی ساختاری)به برخی ازمخالفان این  نظریه 

در مسابقه به وضع موجود چنانچه به جامعه مضر است رنگ  تضاد 

ان محافظه میدهدکه این خود درواقیعت امرگرایش به نظریا ت متفکر

 . کاران برجسته ومعروف می باشد 



                                                                          

:                                                                                  توابع اشکار وپنهان

وجهه  تمایز بین  توابع «  6191»در سال (  Merton)میرتون       

یاعملکرداشکا ر ونهفته راپیشکش  می نماید  ، توابع  یا عملکردهای 

حاالنکه .اشکا رخواسته ای ازیک پدیده دریک سیستم اجتماعی  است

توابع یاعملکردهای پنهان   ناخواسته ای  ازیک پدیده در یک سیستم  

زتوابع ا شکار وتوابع پنهان  تحصیل و اجتماعی میباشد گونه ویا مثال ا

منظور وهدف توابع  اشکار آموزش  عامه  وبلند  :   آموزش است 

بردن اگاهی وتوانمند ی  شهروندان  بخاطر  اماده سازی آنها بغرض 

ولی هد ف توابع پنهان سیستم .  سهمگیری شان در  نیروی کار است

.  ازآموزش است آموزش عامه بخاطرانکشاف وتوسعه سلسله مراتب 

یعنی بهراندازه که آموزش توسعه یابد ویا بیشترگرددپیا مدود ستاورد 

آن به همان اندازه بیشتر ومثمرمی باشد ، بنا برآن  توابع ویا عملکرد 

اشکارآموزش  وپرورش  است  که  درارتقای  توانمند  ساختن  افراد 

ع میشود  جامعه بخاطرسهمگیری شان در نیروی کاروجامعه مثمر واق

وازجانبی باعث محدودیت فعالیتهای کسانی میشود که درراه  اشتغال 

.                                                                                                        واستخدام به کار موانع را ایجاد می نمایند 

                                      تیوری تضاد                             

             conflict theory                                                                             

به (  configure)واژه ویا کلمه  تضاد  از ریشه ای  : تعریف تضاد

گاه دو معنی برخورد کردن  ومبارزه  کردن  گرفته شده  است  ، هر

ویاچند نفر ویا گروه نظر به موجویت اختلف نظراند یشوی  ومنافع   

داخل تعارض اشکاروعدم توافق امیخته با خشونت قرار گیرند  تضاد 

نامیده میشودومعادل  این واژه  راچون نزاع،تقابل،کشمکش،انحراف، 

دوگانگی  ودشمنی درنظرگرفته اند که درجامعه شناختی مارکسیستی 



یرود  ویکی  از تیوری  عمده  در جامعه  شناختی  است  که  بکار م

اغلباا باتیوری کارکردگرایی ساختاری درتضاد قرارمیگرداین تیوری 

استدالل می نمایدکه جامعه همچو یک سیستم  بهترپیچیده  قابل  درک  

درتلش بغرض نیل برای تعا دل نیست بلکه جامعه جایگاه  ویا محل      

نی جامعه رارقابت  افراد  برمبنا ی د سترسی برمنابع رقابت است یع

وساختار ( مثل  پول  واسوده  حالی  وشریک  جنسی وغیره) محد ود

( مذهب ودولت وغیره )اجتماعی گسترده تروسازما ن داده شده  مثل 

میسازدودرواقیعت امر انعکاس دهنده رقابت ذاتی نا شی ازنا برابری 

مفهوم  که بعضی  ا شخا ص ویا سازمانها وآن بد ین .برمنابع میباشد

بیشترنظر به دیگران داشته (  قدرت ونفوذ)ونها دهابرمنابع دسترسی 

میبا شند  و بخاطر ا ستمرار نفوذوقدرت وحفظ موقف خود درمجادله 

میبا شند که   با درنظر داشت  همین  هد ف  نیروی  درد ست داشته 

                                                                               .                خودرابکارمی اندازند

تیوری تضاد بمنظورتوضیح ونشاندادن محدودیت های کارکردگرایی 

ساختاری توسعه  وگسترش  یافت ، برخورد کارکردگرایی ساختاری 

چنین استدالل  می نما ید  که  جامعه  بیشتر به  سمت برقراری ثبات 

اینست تقا بل .وتعادل  نیا ز مبرم  به  تغیر ارزشها ی  اجتماعی دارد

برخوردتیوری تضاد با  اینچنان  استداللی  که  جامع ه بشکل مستمر 

درتضاد وجنگ برسردسترسی برمنابع می با شد ،یکی از سهمگیری 

ومشارکت  اولی تیوری  تضاد ارایه وپیشکش   بر برخورد عملکرد 

برای توضیح  تغیرات  اجتماعی  از  نظر ایدیال  ساختاری است  که

منا سب میتواند  با شد  یعنی یک  مشکل مهم در برخورد با عملکرد 

     .                                                     ساختاری میباشد 

               :                      سه فرضیه های اولیه  شامل تیوری تضاد مدرن عبارت اند از

رقابت  بر سر منابع  که  هسته ای  ا سا سی تمام روابط اجتماعی را  *

دربرمیگرد یعنی  رقابت  درتقابل  با سا زش از خواص مشخصه ای 



.                                                                         روابط بشری تلقی میشود 

عدم برابری درقدرت وپاداش تمام ساختارهای اجتماعی را می سازد،  *

افرادوگروه ها بخاطرکسب سودونفع شان در تلش حفظ ساختارخاص 

   مربوط بخود شان دایماا درمبارزه و تقابل  قرارمیگیرند                                                                          

عث تضاد وتقابل بین منافع ونه ازطریق انطباق رخ میدهد  تغیرازبا* 

  .                                           تغیر اغلباا ناگهانی وبه جای تکا ملی انقلبی میباشد 

مورد تضادهای سی در اسادرجامعه شنا سی مارکس چهارنکته        

                                               :یم اجتماعی وجود دارد که ذیلا به توضیح آن می پرداز

وپیوستگی  تضا دهای  اجتماعی  در تمام  جوامع  وجود  تداوم  –یک 

.                                                                             دارد  تضاد جزئ از زنده گی  وازآن جدایی ناپذ یر است 

تضا دهای اجتماعی  عبارت اند از  تضادهای منا فعی که  لزوماا —دو

.                                                                      دوگروه را درمقابل هم قرارمیدهد

ها   د تضا و  است اصلی تاریخ  نیروی محرکه  تضاد موتور یا – سه

                                                            .میشوند گرگونی  وتغیر درساخت اجتماعی باعث د

با تحلیل دگرگونی های اجتماعی  دگرگونی ها را  در  مارکس —چهار

نیروهای :  رابطه با دود سته ازعوامل مورد بررسی قرارمیدهد

مثل اثرا ت محیطی ،  اقلیم   )بیرونی  که خارج ازسیستم قرار دارند

ونیروهای درونی که توسط ( ، گسترش  تکنیک واگاهی با اشاعه 

سیستم اجتماعی  در درون خود سیستم   و از  کارکرد گرایی های  آن  

این ازویژه گی های  سیستم اجتماعی است  که در درون . پا  میگیرد  

خود ، نیروها را بوجود می آورد  که   باعث  د گرگونی ها  وتبد یل  

(.                                                             ژوهشکده  از قول مارکس به ارتباط تضادازسایت پ)آن  میشود 

بادرنظرداشت  سه فرضیه ای  اولی  یک  وسیله  اکتشافی  درمورد 

جامعه با مدنظر داشت تیوری تضاد این کمک را به دسترس ما قرار 

(  مثلا آموزش وتحصیل)خواهد دادتا بپرسیم  که ازین عنصر جامعه 

کی ویا چه کسا نی منفعت بر میدارد  با استفاده از مثال همانند   فوق 



الذکرمامیتوان بپرسیم که از مزایایی سیستم  فعلی آموزش  در ایاالت  

متحده امریکا کی ویا کی ها بیشتر مستفید میگردند جواب ساده است 

و ثروتمند  ،  چرا؟   البته که اشخاص ویا اعضای خانواده های متمول

چونکه تحصیلت عالی درامریکا رایگان نیست ،  بناا   آموزش  و 

تحصیلت برای فقیران از آن جهت میسرنیست  که  آنها  فیس  وپول  

پرداخت تحصیل شان راندارندازین روآنها موفق به انجام  تحصیلت  

یوبه عالی واکادمیک نمی گردندکه این وضیعت را میتوان چرخه  مع

فقر تفسیروترجمه کرد  فلهذا  عملکرد یا تابع آموزش وپرورش برای 

آموزش وفرا گیری بمنظورسهمگیری درنیروی کاراست که این خود 

عامل ساخت  عنصر  ازتضاد  ونابرابری درجامعه میشود  توجه ویا 

( فقرا)نسبت به گروپ د یگر  ( ازثروتمندان)جانبداری ازیک گروپ

اط  آموزش وپرورش درین  راه کمک میکند ونشان  اندیشیدن در ارتب

میدهد که  چراهردو یعنی  نظریه  کارکردگرایی  ساختاری  ونظریه 

.                                                               تضاد وتعارض دردرک چگونگی جامعه مفید هستند

   (Max gluckman ) توسط ماکس کلوکمن تیوری تضاد دربریتانیا   

 –امریکا  بواسطه  لیویس  درایاالت متحده ( John Rax)وجان راکس

( Randall Collins) رندال کولن   (Lewis A . Coser )کوزر -ا

با دقت   (Rolf Dahrendorf)لف دهرندورف  ودرجرمنی ذریعه را

توضیح  داده  شد  که  همگی  در تحت  اندیشه  های  کارل مارکس 

 ویلفرید  و (   Ludwig Gumplovicz)گومپلتس قرارداشتند لودویگ

که  (George  simmel)جورج زیمل  و(  Vilfredo Pareto)وپاریتو

به  گروپ  پدران  وبنیا د گذاران جامعه شناختی  اروپا  معروف  اند   

                            .وری را هرچه گسترده تر توضیح داده اند این تی

جای تعجب نیست که محدودیت های  اولیه از دید گاه  :هامحدودیت 

تضاد اجتماعی چشم  اندازی به ثبا ت  جامعه  نبا شد  چونکه  جامعه  



پیوسته  در یک  حال  ثابت  بشکل  مستمردرتغیرودگرگونی  میباشدکه 

اکثریت این دگرگونیهاجزیی بوده وبسیا ری ازعناصر گسترده  البته

ترقابل ملحظهء ازجوامع درطول زمان استواروپایه دارباقی می 

مانندواین خودنشان میدهدکه چشم اندازعملکرد ویا کارکردگرایی 

              .                                      ساختاری حاوی چه مقدار زیادی ازشایستگی می با شد 

همانطورکه درباالذکرشدنظریه ویا تیوری جامعه شناختی اغلباا مکمل 

یکدگرخوداند، بویژه  که  این دید گاه  درمورد تیوری  کارکردگرایی 

ساختاری وتیوری  تضا د  اجتماعی بیشتر صد ق میکند  ولی بخاطر 

زما  باید داشت که این تیوری ها یک بر د گر برتری  ندارند  بویژه 

نیکه یک جا این هردوبرخورد باد ید گاه وسیع ازیک  جامعه گسترده 

 . تر افاده دهد ویا جامعه را با دید وسیع تفسیر نماید 

                                                                  

                                                                                       کنش متقابل نمادین                   

Symbolic  Interactionism                                

نظریه ویا تیوری ا ست که  بر اهمیت  ارتباطا ت سمبولیک  این  

گروه  و یعنی  ژستها ، سلوک ورفتار ومهمترازهمه  زبان دررشد فرد،

جامعه تاکید می نما ید این نظریه می  نگارد  ویا  روشن  میسا زد که 

که  ..( جا ،مکان، مقام ، منزلت)سلوک اجتماعی به نقشها وپایگاه های

و از جانبی رفتاراجتماعی . مورد پذیرش  ما است  بستگی  دارد

  مابادرنظرداشت گروه وطبقه ای که مابه آن تعلق داریم ویا درنها دی

که مادرآنجا کارمیکنم   ویا  در محیطی  که ما درآنجا زیست مینمایم  

      .                                                            شکل میگیرد

نماد یا سمبول  یک مفهوم  ویا واقعه ای است  که معنایش  را         

عنی  ومفهوم ازماهیت چیزی که بدان متصل است  نمی گیرد بلکه  م



توسط توافق مردمی ویا انسان های که در ارتباط باخود  (سمبول)نماد 

یک « کتا ب» ازآن  استفاده  میکنند  حاصل  میشود بگونه ای  مثال 

نماداست طرفداران این نظریه استدالل می نمایند  که عملا همه کنش 

                                                           .های متقابل میا ن افراد انسا نی متضمن تبادل نماد ها است 

با یک برخوردنسبتااوسیع کنش متقابل نماد ین برخلف نسبت به        

تیوری کارکردگرایی ساختاری وتیوری تضاداجتماعی یک  برخورد 

نظری  به درک رابطه میان انسان وجامعه است ،مفهوم اساسی کنش  

وانفعال انسان  تنها ازطریق تبادل ارتباط نماد ها ی  متقابل نمادین  فعل

معانی دارویا مفهوم شده قابل فهم میباشد ،اقدام انسانها دراین چنین 

به تصویرکشیده (سمبول ها)برخوردهابه صفت اقدامات مخالف به آنها

.                                                              شده است 

:                                                   کنش متقابل نمادین عبارت اند از  اصول اصلی

عمل انسان  نسبت به همه چیزها  براساس معانی ومفهومی که آن  -6

.                                                                   چیزها دارند صورت میگیرد

.                                               این معانی ومفهوم  خارج ازتعامل اجتماعی بوجود می آید  -2

کنش اجتماعی از روابط واتصاالت  خطوط وطرح عمل افراد با  -3

.                                                                     یک دگر بوجود می آید

ن برخورد درتقابل بارفتارگرایی دقیق ازتیوریهای روانی شایع  ای       

(  613و  6124)درآن زمانی که برای  باراول  تنظیم  وفرمول بندی

میشد ایستاده گی نمود با درنظرداشت  تیوری  کنش  متقا بل  نما دین  

انسان ها  از حیوانات  از آن جهت متمایز اند که حیوانات  در محیط 

-یک تنبهه محرک  تداعی یک واکنش )بمقابل یک تنبهه  زیست  خود 

واکنش نشان میدهند درحالیکه انسان توانایی قطع  این ( یا محرک< 

دارد یعنی قبا ازآنکه (واکنش<--شناخت < ---مثلا  محرک )روند را 

درمقابل محرک واکنش نشان دهد به شناخت محرک  ویا  منبهه  می  

ن شناخت ودرک از محرک واکنش نشان پردازد و مثل حیوانات بیدو



نمیدهدواین نباید  چنین  درنظرگرفته  شود که  انسان  قادر به واکنش 

سریع نیست  بلکه  انسان  میتواند  عکس العمل فوری درمقابل منبهه  

نشان  دهد  ولی تمایزش از حیوان درین است که محرک ویا  انگیزه 

زون برآن در اصول اساسی اف.را قبل از واکنش  به بررسی میگیرد 

وبنیادی نظریه کنش متقابل  درک وفهم موارد ذیل نیزبا اهمیت میتواند 

             :                                                       تلقی گردد

انسانها برخلف  حیوانات  و جانوران  مادون  وپست  استعداد  -  6

  -                                                                    .دارندتفکر

.                                                                              شکل میگیرد  کنش متقابل اجتماعیاستعدادتفکربا 2 

را  یاد میگیرند   معانی  ونمادهادرکنش متقابل اجتماعی  انسانها    -3

اجازه میدهند  تا استعدادهای متمایز انسانی شان  را  برای  که به آنها 

.                                                                                                         تفکر به کار اندازند

ومتمایز  کنش متقابلمعانی ونمادها انسانها ر اقادر می سا زند  که  -0

.                                                              ا انجام دهند انسانی ر

انسانها میتوانند  معانی ونماد ها ی را که در کنش ها  وکنش های   -9

تعدیل کنند  موقیعت میکنندمتقابل  شان به کار می برند  تفسیری که از 

.                                                                         یا تغیر دهند 

انسا نهاتا اندازه ای  برای آن میتوانند  معانی  ونمادها  را تعد یل  -0

را دارند زیرا این توانایی  به  کنش متقابل با خودشانکه توانایی کنند 

اهها ی امکان پذیر  کنش را بیازمایند مزایا ویا آنها اجازه میدهد که ر

) عدم مزایای نسبی را سبک وسنگین کنند وسپس یک راه را برگزینند 

(.                                                                                                           گزینش کردن

های متقابل گروهها وجامعه را می  کنش وکنش درهم تنیدهالگوهای  -1

.                                                                                                    سازد 

ازتوضیحات فوق  چنین میتوان درک کردکه این دید گاه   درتفکر     

ارگرایی به  ساخت) نیز ریشه  دارد  (  پدیده شنا سی)پنومینولوژیکل 



با توجه به کنش متقا بل نماد ین  (اجتماعی  وپدیده شناسی مراجعه شود 

برای انسان جهان عینی  واقیعت  ندارد  تنها معا نی اشیا  بشکل ذهنی 

توصیف وتعریف شده است معانی  یا معنی  متاع ویا موجودی  نیست 

که برای انسان عطا  شود ، بلکه  در عوض  معنی  میشود که  

ریق قابلیت های خلق انسان  تغیرنماید ونفوذ  افراد ممکن است   ازط

که دربسیاری ازمعنی ها تاثیر گذارد پس به همین دلیل جامعه انسانی  

                                                              .                                                                                             خود محصول ویا یک دستاورد اجتماعی است 

( Encephalography)شواهد عصبی بربنیاد الکتروانسفلوگرافی    

دارد  « مغز اجتماعی»موید بر حمایت  ازین ایده است  که   انسان   

و اجزای این  بخش از مغز انسان برتعاملت اجتماعی حکومت می 

تعاملت اجتماعی میباشد ،این بخش از مغز انسا ن در راند ویا حاکم بر

به  رشد  و توسعه ( در سن وسال قبل از مکتب ) اوایل دوران کودکی 

اش می اغازد وبه انسان کمک می نماید   تا  بداند  که دگران 

درمورداوچه فکرمیکنند،کنش متقابل نمادین این شکل کمک به انسان 

ارزیابی منعکس شده شناخته »وان را ازدرک دگران درموردخود بعن

است  واین «خودرادرآینه دیدن »می شنا سد ،یا به عباره دیگر«شده 

اشاره به توانایی ما است که میدانیم دیگراشخاص  درمورد  ماچگونه 

وقتی که مردم قبل ازآنکه با :  می اند یشند  مثال خوب  آن این است 

ه ومناسب می  پوشند  ویا  دوستان شان به جای بروند اکثراا لباس منز

بعصی ها هرگز درفکرواندیشه لباس پوشید ن نمی با شند مگر اغلب 

انسانها  مد تی ویا یک مد ت زما ن با خود می اند یشند که باید  چه 

نوع  لباسی  را برای پوشید ن از الما ری لبا س های شان برگزینند  

ویا با مغز خود  پس دراینصورت آنها در زمان انتخاب لباس با درون

در یک دیالوگ وگفت وشنود قرارمیگیرند که این بخش ازهویت ویا 

و این درک درونی آن شخص .نامیده میشود «  من »شناخت ایشان  

است ودرعین زمان ( با تعیمیم که داده است )ازدوستان وجامعه  اش 



این خود نشان دهنده بلوغیت  اجتماعی آن شخص است که  با  د قت  

پیش بینی می نمایدکه دگران درمورد اش چسان می اندیشند،از   کامل

را « اجتماع»این روچنین پنداشته می شود  که همچو شخص ویافرد 

.                                                                         امیحته ویا گنجانیده است « خود»در 

ملگرایان ویا حامیان کنش متقابل این رانیز باید بخاطر داشت  که تعا 

نماد ین حمایت شان را ازیک روش خاصی  می  نمایند   چراکه آنها 

می بینند که  معنی  بعنوان  جزاساسی  تعامل  انسان  وجامعه  است، 

مطالعه انسان وتعامل جامعه  نیازبه اخذ آن معنی دارد  ،پس به همین د 

دین درکارهای تحقیقی خود  لیل است که تعامگرایان کنش متقابل نما

.                                           نسبت به روش های کمی به کار کیفی شان  اهمیت بیشتر میدهند

مهمترین محدودیت چشم  انداز واکنش متقابل :  محدودیت ها       

: نمادین دیدگاه تعامل مربوط به سهمگیری ویامشارکت اولیه آن میباشد 

نورمها  بگونه ) ی ازساختارهای کلن وبزرگ اجتماعی  چشم پوش

به  نسبت  عطف  توجه  به میزان و مستوی  تعاملت ( مثال فرهنگ

خورد و کوچک ، که  با درنظر داشت  همین  بی توجهی  برخی  از 

تعاملگرایان کنش متقابل نمادین زمانیکه تیوری نقش رابادیدگاه شا ن 

بینند به  تقابل  ومخا لفت  می پردازند  درمطابقت  وهمآ هنگی  نمی 

 .   چیزیکه  اکنون پیش پا افتاده است باالی آن انتقاد می نمایند 

                          ****                               

                            تیوری نقش                             
Role Theory                            

یکی د گراز برخورد خردگرا بمنظوردرک زنده گی اجتماعی          

است که به حیث یکی ازعناصر مهم ( رول)تیوری ویا چشم اندازنقش

وعمده درساختارجامعه شناخته میشود،تیوری نقش به این با ور است  



دگر  برگذار که رفتارانسا ن بواسطه انتظارا ت هردوچه فردویامردم 

وهدایت میشود،انتظاراتی راکه افراد با نقش های مختلف  درمطابقت با 

زنده گی روزمره شان انجام میدهند ویا مکلفیت های اجرایوی آنرا 

بگونه مثال  اکثر مردم مفاهیم را  . دارند  مثل  وزیر ، پدر ویا رفیق 

کن شامل قبل از نقش انتظارات  که ازیک وزیر باید برده شود که مم

به تیلیفون ها پاسخ میدهند ،  ملقات :مواردذیل باشد درک می نمایند 

ها را تنظیم می نمایند ،  کاغذ های ویزت  ودید وبازدید ها را مرتب 

می نمایند ، یاداشت های الزم وضروری  را تایپ  میکنند  که همچو 

 .  داشتنقشها رانبایدازیک فوتبالرویا بازی کن حرفوی فوتبال انتظار  

افراد طورعموم اکثریت  نقش ها را خود  تنظیم  میکنند ،  اینجا      

سوال به میان می آید که نقش یعنی چه ؟  نقش مجموعه ای از قواعد 

ونورمها است  که بعنوان طرح  یا نقشه   برای   اجرا و بسررسا ند ن 

یک عمل رهنمود میدهد که چطور  باید  هدفهای از قبل تعین شده 

دنبال گردد  چه وظایفی باید انجام شود؟ودرسناریومطمح نظربه کدام 

اقدامات واجرا ت نیا زدیده میشود تیوری نقش برآنست که بخش قابل 

توجهی ازمشاهدات روزمره رفتار وسلوک اجتماعی است  که  افراد 

به ساده گی نقش شان را در زمینه ها مربوطه در مراحل  معین اجرا  

پیش بینانه )یوری نقش درواقیعت امریک پیشگویانه گی مینمایند پس ت

میواند باشد وحاکی ازآنست که اگر ما اطلعا تی  درمورد نقش  ( گی

مثل  هم شهری ) انتظارات  ازیک  موقیعت  ویا وضیعت  مشخص  

داشته باشیم  چونکه در برگیرنده یک بخش مهم ..( ،مامورآتش نشان 

حالت رادرد ست دارند می با شد ازسلوک اشخاص راکه این موقف و

.                                               درآنصورت میتوان آن وضیعت وحالت راپیش بینی ویاپیشگوی کرد

تیوری نقش این  چنین استدالل  میکند  که  بخاطر اوردن تغیردر      

عنی  رفتار وسلوک ،   قبل  ازهراقدام تغیر  با ید درنقش اورده شود ی

افزون برآن نقش . نقش  در مطابقت  با  رفتار ویا  برعکس  آن باشد



خود بر رفتار  اثر شد ید میگذارد  ، نقش تاثیرا ت  خودرا برباورها 

وگرایش های افراد چنان میگذارد که افرادباورها وگرایش های شان را 

درمطابقت  با نقش ورول شان تغیرمیدهند یعنی در باورهای خود که 

: مطابقت به نقشی شان باشد تغیر بوجود می اورند بگونه  مثالدر

کسیکه بمنظور کسب مقام ویا  ُپست  مدیرت  دریک  شرکت بیش از 

حد  تلش  نماید  تا این موقف ومقام را بدست اوردپس دراینصورت 

ممکن است که اوبا درنظرداشت مزایا و منافعی که ازین مقام ممکن  

رددکه درسلوک وباورهای خود که درمطابقت بدست اورد متقاعد میگ

.                                                                                         با  شرایط این  مقام وموقف با شد تغیرات بیاورد

،نقش را  (role theory)بسیاری ازنظریه پردازان تیوری نقش         

کننده ترین  نظریه ها  و پل  عبوری  رفتارفرد  بعنوان یکی  ازقانع  

وساختار اجتماعی میدانند که بخشی ازآن  توسط  د یکته  ویا رهنمود 

ساختاراجتماعی وبخشی ازآن ذریعه تعاملت اجتماعی رفتار وروش  

فرد رارهبری می نماید  یعنی برای فرد بخاطربسررساندن اجراء ت 

ب  میدهد   وفرد بنوبه  خود باالی  اش  رهنمود  ودستورالعمل   ترتی

نورمها وانتظارات  و رفتارهای  مرتبط  با نقش اش  مبتنی  بردرک 

.                                                                                                                         متقابل  تاثیر میگذارد

:                                                                                  یایی ذیل میبا شد تیوری نقش شامل قضا

افرادوقت زیا دی از زنده گی شا ن را درشرکت بعنوان عضودر  -6

.                                              گروپ ها وسازمانها سپری می نمایند

مردم با عضویت شان درین سازمانها به اشتغاالت و اخذ موقف ها   -2

.                                                                               ومقامها  می پردازند

هریک  ازین  موقیعت ها  وموقف ها   مستلزم نقشی  میباشد   که   -3

وسط  فرد انجام میشود برای این مجموع ازعملکردها و یا  توابع که ت

.                                                                                                 سازمان  میباشد 

سازمانها اغلباا نقش انتظارات رسمی را  بشکل نورمها  ویا حتی   -0



شهای شا ن را تدوین قوانین درمی اورند وبرویت آن برای کسانی که نق

با موفقیت انجام  میدهند  پاداش وبرای آنانیکه  نقش های شان را با 

.                                                           موفقیت بسر نمی رسا نند مجازات میدهند

افرادمعموالا نقش های شان رادرمطابقت بانورمها اجرا می نمایند  -9

قش چنین فرض  میشود  که در  درجه اول  کی یعنی بربنیاد تیوری ن

.   تلش می ورزد که  نقش خویش را درمطابقت با نورمها  بسررساند

اعضای گروپ ویاسازمانها عملکرد هرفرد ازسازما ن یا گروپ   -0

را به بررسی میگیرد که ایا  نقش ویاعملکرد فرد با  نورمهای  قبول 

نجکاوی درین مورد نیز ازنظر شده مطابقت دارد ویا نه؟ تشبث ویا ک

دورنمی باشدوآن اینکه ایا افرادی بخاطر کسب اطمینان مبنی برایفای 

    نقش شان د ست به اعمال تحریم آمیز میزنند ویا نه ؟                                                                             

کل  خواهد   بود که به برای تیوری نقش بسیار  مش: یت ها محدود

توضیح شواهد اجتماعی بپردازد ،بویژه زما نیکه با یک  نقش  از قبل  

رفتارکسیکه  با یک پیش : مشخص شده درمطابقت نباشد بگونه مثال 

بینی  قبلی  میخواهد  نقش  یک سارق  بانک رابازی کند ممکن است 

د   اما اگر که اوبانک را بد وزدد یعنی  پول با نک را به  سرقت بر

یک کارمند بانک به ساده گی شروع به توزیع پول نقد از با نک  

بشکل تصاد فی بنماید درینصورت تیوری نقش از توضیح این  مورد  

گرچه نقش تضادمیتواند درموردیک پاسخ ممکن )نا توان میباشد چرا؟

باشد،وزیرامورخارجه شده میتواند که یک مارکسسیت کمونست باشد 

اورباشد که ابزار ووسایل  تولید باید متعلق به توده ها با شد وبه این ب

این چرای است که تیوری نقش از توضیح آن عاجز (.نه به بوژوازی

.                                                                                    است 

این تیوری  یکی دگر از محدودیت های  تیوری  نقش  اینست  که     

نمی خواهد ویانمی تواند توضیح دهد که چگونه انتظارات  نقشها پدید 

می آید وانهاچه هستند؟تیوری نقش هیچ  توضیحی  برای این استدالل  



که انتظار  میرود سربا زی  موهای اش  را کوتاه  نماید  ندارد  ولی   

نماید که  تنها میتواند  صحت ودرجه  درستی این  انتظار را  پیشبینی

سربا زموهایش  راکوتاه  می سا زد افزون  برآن این تیوری نمیتواند 

.                                                                      توضیح دهد که چه زمانی تیوری نقش د رست اش را بازی میکند 

گسترش   :( impression  management) احسا سمد یریت 

ش ومدیریت احساس هردویک تیوری ویک روند می باشند ، تیوری نق

تیوری استدالل می نما ید که مردم  بشکل  ثابت درگیردر  کنترول 

خود شا ن اند مبنی براینکه د گرها چسان آنها رادرک می نمایند ،این 

روند در ا شاره و هدایت  به  هد فی  توام   با تل شهای  خوداگاهانه 

برداشت تاثیرگذاری ازدرک مردم دگربربنیاد   نظم وناخوداگاهانه وبا

اگریک شخص . وکنترول اطلعات ناشی ازتعاملت اجتماعی میباشد

درجهت درک نفوذ وتاثیر ازادراک وتصورش، خود ش تلش  نماید تا 

به مفهوم آن نایل آید و با خود آن مفهوم  بد ست  آمده را توضیح نماید 

ن  مورد  اجرامی  نماید   این  نوع عملکرد لذا فعالیتی  را که  او  دری

.                               کردن می نامند(  self-presentation)را تحت نام  خود را ارایه  

                                                                                

فرد : گفت « 6191»درسال  ( Erving  Goffman)ایربن گافمن

اغلباا اعتبار خودرا بطوررسمی  با گسترش  وتوسعه نظریه مد یریت 

برداشت وسعت میدهد این ایده ویا نظریه  دریک چهارچوب  ترکیب 

درامتیک به نمایش گذاشته میشود ، بنیا د این  نظریه چنین است  که 

تیاتر در روی یک ستیج  نقش  دوبازیگر افراد  رو در رو  به مثلیکه

ن را با زی کنند  این بازی کنان همچنان در اثنای اجرا نقش بدان  شا

ن   یشان بواسطه بیننده گان  وتماشاگران  شا اند  که ا ویا مطلع   اگاه

                                                      .چگونه درک می شوند

ار وسلوک  بازیگران  درهنگام  نقش آفرینی  ویا  بازی  به چنان  رفت

می پردازند تاکه درذهن  بینده گان  خود احساس بویژه ای را بوجود 



اورند ،ستراتیژی رفتار وسلوک بین  پرسونل  که  احساس بیننده گان 

راشکل میدهد ویاباالی آن تاثیرمیگذاردایده ویانظریه نو وجدید نیست  

  .« صفحه بزرگ اززنده گی انسان »افلطون درین موردچنین گفته 

تمام جهان  » وشکسپیر به ارتباط این ایده چنین خاطرنشا ن ساخته که

درواقیعت ستیج بزرگ از تیاتر است  که بروی آن ستیج تمام مردان 

.                      «وزنان  به صفت بازیگران نقش های شان را  اجرا می نمایند 

                                                        **** 

 (social constructionism)ساخت وسازگرایی اجتماعی  

ساخت وسازگرایی اجتماعی مکتب فکری ای است که توسط پیتر ال 

( Thomas  luckman)وتوماس  لوکمن( Peter  L. Berger )برگر

( 6100)درکتاب تحت نام واقیعت ساخت وسازگرایی اجتماعی طبع  

مکتب  ویا طرز فکرکمک می   به جامعه شناسی پیشکش گردید  این

نماید که افرادوگروه هابتوانند موفق به دریافت وایجادراههای غرض 

رسیدن به درک ازواقیعت شوند ،  این  نظریه بیشتربرتوضیح نهادها 

وموسسات وعملکردهامتمرکزمی با شدونه به تحلیل عوامل وتاثیرات 

شکل  یک  ناشی ازعوامل ، واقیعت ساخت وسازگرایی اجتماعی به 

جریا ن دینامیکی سیرمیکند ، واقیعت معموالا  دراثر تعامل وعملکرد  

مردم با تفسیریکه آنها ازدنیای  بیرونی خود دریافت   میدارند  درک  

چنین  (  گیتر ولوکمن )میگرددیا مجددااحصول میشود ف این مولفین  

عینی استدالل نمودند  که ساخت وساز اجتماعی  هردو  یعنی واقیعت 

وواقیعت ذهنی را توضیح داده میتواند  بناا هیچ  واقیعتی بیرونی  از  

.                                                    تولید وباز تولید  تعاملت اجتماعی هرگز وجود ندارد 

یک مثال روشن اندیشه وتفکرساختارگرا اجتماعی را زگموند  فروید 

(Sigmund  Freud )ل دورکهایم  و ایم(Emile Durkheim  )  دین

یا مذهب پیشکش نمود ند ویا قلمدادکردند ،   مذهب  یعنی که  بعنوان  



یک مفهوم اجتماعی ساخته شده و پذیرفته  شده   اعتقا دی است   که  

ویا  آنکه آدم  ضرورت ( فروید)ریشه آن درهردو  یعنی در روان ما 

ن مقا صدواهداف زندگی  واقناع آن رامی بیند که برای براورده شد 

ارزوهای ذهنی اش  به عبادت  وپرستش  یک وجود  باالیی بپردازد 

نهفته است یکی ازنظریه پردازن  کلیدی  وبرجسته ای  ساختارگرای 

اجتماعی پیتربرگر این  مفهوم  را درکتاب  معروف اش تحت عنوان  

.                                                              ست تاج مقد س هرچه گسترده تر به بررسی وتوضیح گرفته ا

ساختارگرایی اجتماعی اغلباا به عنوان یک منبع جنبش  ُپست مدرن    

(postmodern  ) دیده میشود ونفوذ آن درزمینه  مطالعات  فرهنگی

 .   بیشتر قابل توجه میباشد

                                                                                   

                                                                تیوری ادغام                                       

Integration Theory                                                                                                                                                                  

درین تازه گی ها بعضی ازجامعه شناسان درارتباط با           

تیوریهای جامعه شناختی یک برخورد   ضمیموی  یعنی  ترکیب  از 



نظریه های 

  

اجتماعی   رابمنظوردرک جامع ازرفتار( مکرو ومیکرو)خوردوکلن

انسان روی د ست گرفته اند که مدل های متعددی میتواند درین راستا 

یک نمونه ومثال خوبی  (George Ritzer)پیشکش شود جورج ریتس

ازین مد ل راهما نامد ل  ادغام ویا ضمیموی  نامید   اود راین  مد ل  

ادغام جامعه  شناختی خود چهار عنصر  شدیداا باهمد یگر پیوسته  را 

یک  جز مکرو عینی  ( :  به دیاگرام باال مراجعه شود ) پیشکش نمود

،   یک  جز  یا  بخش (جامعه ، قانون ، بوروکراسی-بگونه مثال  )  

یک جز یا (  الگوهای رفتار وتعامل انسانی -مثل)خورد یا مایکروعینی

(  فرهنگ ، نورم ها  وارزش ها -مانند) بخش کلن  یا مکروذهنی 

این (برداشت ، اعتقادات  -مثل)خش خورد یا میکروذهنیویک جزیا ب

مد ل بویژه درفهم ودرک ازجامعه مورداستفاده قرار میگیرد  زیراکه  

به (  جامعه)یکی  درمحدوده عینی : در دومحور مورد  بکار میرود 

و محدوده ای  دگر  از سطح  کلن  ( فرهنگ  وتفسیر فرهنگ)ذهنی 

اعتقادات به سطح ) سطح میکرو یل خوردتا به (  نورم ها)یا مکرو 



                                                   (.                              فردی 

برخورد  ادغامی  یا ضمیموی   بخصوص  در  توضیح  پدیده      

اجتماعی مورداستفاده قرار میگیرد این نظریه نشان میدهد که چطور 

زعمل حیات اجتماعی باهم یکجا تاثیرات شان را بخش های مختلف ا

.                                                                              باالی  جامعه و رفتار وروش میگذارند

این نظریه رابمنظوردرک از یک پدیده خاص فرهنگی نیز  مورد     

هنرانتزاعی  دریک  خانه استفاده قرار میدهند  مانند  نمایش  ازیک  

ونمایش  تاثیرا ت  مختلفه این مد ل  ضمیموی   باالی  تصمیم گیری   

بگونه  مثال این مدل نشان مید هد  که  نورمهای  فرهنگی میتواند  تا 

ثیرات خودراباالی روش فردبگذاردازجانبی این مدل میتواندارزش ، 

زرگ  یا  مکرو را  اعتقاد ورفتار ناشی از نفوذ سویه فرهنگی بخش ب

نیزنشان دهد،  درواقیعت امر این  همان   قسمت از  مد ل است   که 

دریافته یعنی که دراینجاتفاوت مصرف (David Halle)آنرادوید هیلی

هنربر اساس طبقه وجود دارد ومحضاا توسط طبقه پیشبینی  نمی شود  

ق به فوقانی  یعنی که  تمایل نشا ن دادن  هنرانتزاعی  نه  تنها که متعل

این نشان میدهد .بلکه همچنان درهنرتولید مشاغل نیزموردبکارمیرود 

که دراینجا سویه  متعدد نفوذ  شامل در  سلیقه هنر درهردو نورمهای 

وسیع فرهنگی ودر سطح  کوچک نورمها  ی مشاغل با افزونی آنچه 

                                       . که شخص  آنرا ترجیح میدهد وجود دارد

بایک  نگاه   فریدریش انگلس: مارکسیستها شناسی جامعه     

سریع وتوانمند توانست که مارا درارتباط جامعه شنا سی مارکسیستی  

چنین اگاهی دهد وآن اینکه وسایل تولید باید از انحصار مالکیت  یک 

انتقال نماید ومواظبت  اطفال  (  کمونیزم)خانواده به مالکیت اشتراکی 

که مسولیت  که  از مسایل مبرم عامه میباشد،جامعه وظیفه خود میداند

مواظبت آموزش وپرورش اطفال راچه که این اطفال مشروع اند ویا 

.                                                                                  نامشروع بعهده گیرد 



جامعه شناسان بشردوست وسیکولربعضی اوقات  جامعه شناسی  را  

میدانند ولی مارکسیستها ( Art)دآنراهنرازاینکه بعنوان یک علم بپذیرن

باپذیرش واقیعت علمی تکامل داروین استدالل می نمایندکه داروینیزم  

گفته   به  میشنا سد وبنا جامعه شناسی را بعنوان علم ودانش اجتماعی

اگر بشر محصول  تکامل  بیولوژیکی ( G.V. Pkekhanove)پکانف

واقیعت علمی  .  ی باشد است همچنان محصول تکامل اجتماعی نیز م

تکامل بیالوژیکی صحت وثقم تیوری اجتماعی مارکسیزم  وماحاصل 

عملی خانواده بین المللی کمونیزم را نشان   میدهد  که  یک  واقیعت  

انکارنا پذ یری است یعنی براساس  جامعه شناسی مارکسیزم  جامعه 

ان سان که خود یک  موجود  تکامل  یافته ویادرحال تکامل میباشدهم

را عملا توضیح  وتشریح ( species)داروین تیوری تکامل گونه ها 

نمودمارکس وسوسیولوژی مارکسیزم بصورت  ثابت  تکامل  جامعه  

را توضیح وتفسیرنمود ، لینن ومارکس  به این باور بودند  که جامعه 

خود برای  انکشاف  اجتماعی  یک  وسط  و یا یک زمینه ای تعالی 

میتواند باشد ،مارکس باور کامل  داشت  که  نیروها  مولده   وانکشاف

واشکال  .. جامعه   درتضاد با منا سبا ت تولید  موجوده  قرار میگرد 

رابطه  بین نیروهای )توسعه وانکشاف نیروهای مولده این روابط را 

بالنوبه  در تحت  تسلط  خود درمی  آورد و ( مولده ومنا سبا ت تولید

ز انقلب ودگرگونی را مساعد می سازد  یعنی که نیروهای زمینه اغا

مولده برای انکشاف وتوسعه خود میدان میخواهند ودرمقابل  هرگونه 

موانع مبارزه می نمایند  که این تغیرات زودتر ویا دیرتر باعث ایجاد 

بنیادعظیم اقتصادی میگردد ودرتغیروساختار زیربنا تحول عمیقی را 

ارکسیستها اقتصادخودتعین کننده ماهیت جامعه ، ازنظرم.باعث میشود

اعم »سیاست ، مذهب  قانون وفرهنگ میباشد  سیستم های اقتصادی 

تعین  می نماید که مردم «  از فیودالیزم کپیتالیزم ، سوسیالیزم وغیره

بایک د گر چسان روابط برقرارمی نمایند وچه تاثیر برسیستم موجود 



به عباره دگرتولید کاال ، توزیع  کاال ، اقتصادی اجتماعی میگذارند یا

شکل مالیکیت ،روابط مردم با یک دگر است که این خود  تعین کننده 

با درنظر داشت تاریخ مراحل انکشاف .ماهیت وساختارجامعه میباشد 

وتحول جامعه . جامعه  با مراحل انکشا ف اقتصا د سیرموازی  دارد

رت میگیرد  که  تفصیل  ناگذیردرچوکات همین روابط ومناسبات صو

بیشتراین موضوعات ازتحمل این رساله بیرون بوده وازسوی  دگرما 

را ازموضوع جامعه شنا سی  بطرف تحلیل  موضوعات اندیشه های 

                                                                    . مارکسیسیتی می برد 
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