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  . جمعیت شناسی114-2-1

  معیت شناسیتعریف ج

است.بر طبق  لغت نامه چند » توصیف مردم«در ترمجه حتت الفظی آن از یونانی به معنای»مجعیت شناسی یا دیموگرافی«واژه 
که در مرحله  خنست به برسی  زبانی مجعیت شناسی سازمان ملل متحد ، مجعیت شناسی، مطالعه علم مجعیت  های انسانی است

باروری ،  کمی عوامل از قبیل  مطالعه شناسی در حالت عمدهموضوع اساسی مجعیت ، آهنا می پردازد رشد و حتول، بعد، ساخت 
مرگ و میرو مهاجرت است که پیوسته بر مجعیت اثر می گذارند  واندازه ورشد آن را  تعیین می کنند.این عوامل در  اصطالح بنام 

مجعیت را تعین ترکیب یا  ساختو طالق، میشوند.  این عوامل به مهراه  عوامل دیگر ی از قبیل ازدواج  ه، خواند»اجزای رشد«
  میکنند.

و حتول و حرکات مجعیت  ها در زمان و مکان می  مجعیت شناسی  علمی است که مبطالعه ساختمانبطورکلی میتوان  گفت که 
  ]1[پردازد.

  جامعھ چیست؟

. اما پرسش  آهنا سخن میگوییملف جامعه اندکه ما اغلب از آزاد و اقتصاد خمتلط شکل  های خمتکمونیزم ، سرمایه داری ، بازار 
  اصلی این  است که:
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  جامعھ چیست؟ یا در واقع  جامعھ کجاست؟

معه باور نداشت.در ظاهر حق با جاست وزیر اسبق بریتانیا، اصوًال به وجود داشنت  سخن معروف است که مارگریت تاچر خن
که بکار خود  مشغول  هستند.اما اگر عمیق تر نگاه  در وهلۀ اول مردمانی را می بینیم اوست .به دور وبر مان که نگاه کنیم

شیوه سازمان یافتگی جامعه را   تاچر یافته  کار میکنند.خامن کنیم گروهای از مردم را می بینیم که به شکل  های کامال سازمان
دارند، اماساخته دست اجتماع  توهم می داند .او  معتقد است که افراد وجود یکدداند واو فرد گرایی را چیزی  در حبسیار مهم  می

می کوشد این شگاف را پر کند، اما هیچگاه  خیلی موفق نبوده  »عارففهم مت.«جامعه شناسی  است  اند. و این پایه ترین معمای
  است.

فهم .خانواده  چیزی طبیعی است و فهم متعارف آنرا می  پذیرد .اما جامعه قلمداد شده است » سنگ بنای «خانواده مهیشه مبنزله 
  تعارف چیست؟م

بپردازیم خود را به خممصه  نظری انداخته ایم.اگر  و طرز رفتار شان آدمیان در مورد شیوه کنش متقابلاز هنگامیکه با طرح پرسش 
بسیار  پیچیده بنظر خواهد  نیم فرهنگ بشری وجه کجنام  میدهند  تمردم واقعًا  ا آنچهوبه  بایستیم »فهم متعارف«ما بیرون از حمدوده 

  رسید .واین دقیقًا آن  چیزیست که جامعه شناسی از ما  میخواهد اجنامش دهیم.

فقدان نظریه ای که توضیح دهدمردم چگونه باهم کار و زندگی میکنند.مثال توضیح این که چرا نقص فهم  متارف  چیست؟ پس
مردم مهدگر خود را منی کشند؟چرا بعضی از مردم کامالبا فرهنگ مسلط سازگار می شوندوبعضی  دیگر مطلقًا آنرا منی 

ارد.بنا بر این ما نیاز مند نظریه ای هستیم که بتواند هم وجود د با فرهنگ  های خمتلف خمتلف پذیرند؟ روشن است که جوامع کامال
  یعنی مهین. و جوامع خمتلف. خالصه کالم  جامعه شناسی اختالفات این جوامع را توضیح دهدو هم واکنش مردم را به این اختالفات

  



  

  تعریف بیکاری درجامعھ کمونستی:

: کمونیزم  خوب بود یا بد؟پرسش ضرورتًا در مورد کمونیزم وفروپاشی شوری  چیزی میگوییم که به این موضوع پرداخته شودقبل از این 
نه آشنا بود. مهمی است  که برای پاسخ گفنت  به آن باید کمی ختیل ورزید، کمی تاریخ دانست و کمی هم با نظریه  های جامعه شناسا

 یعنی موضوعی که جامعه -جامعه شناسانه مهمی است  که کمونیز م تالشی بود برای جتدید بنای کامل جامعه این پرسش از رو پرس
  جه خاص دارد .شناسی به آن تو

پیش از آنکه جامعه شناسی ، که وسیله ایست برای تفکر در بارۀ جامعه ابداع شود، مهگان جامعه را  ماھیت جامعھ شناسی:
بود می پذیرفتند.حبث در این مورد که چقدر میتوان جامعه را تعییر داد از مباحث پایه در برنامه جامعه شناختی  ، کم یا بیش، مهانطور که

  است.

در جامعه کمونستی کمرت پذیرفته است که بیکاری امری فردی دانسته شوداما در جامعه سرمایه داری فهم متعارف فرد را کامال مسئول 
انی که بیکار می شونداغلب این سوال نزد اشخاص بیکار ایجاد می شود که چرا بیکار هستند؟ کسمی شناسد. ولی  و سبب بیکاری

است ، فهم متعارف مده از را فردی میدانند. این  نظری  بر آیکنندکه مقصرندو از عهده کار شان بر نیامده اند.اینان مشکل گمان م
در سطوح  دخیل اند.واین علت  ها بیشرت مربوط به تغییرات اجتماعی  ددو پیچیده ای در بیکارشدن افرادهای متع حاالنکه علت 

ه سبب بیکاری فردی و اجتماعی ک گسرتده هستندتا اینکه  مشکالت فردی باشند.علم جامعه شناسی می کوشد  تا علل و اسباب
  می شوندرا توضیح دهد.

  

  



  

  در جامعھ  یا نیروی کار مازاد علت ھای بیکاری

  علت  های بیکاری میتواند 

  .تغییرات تکنولوژیک(دستگاه های جدید)1

  .تغییر روش  های کار کردن (کار آمدی)2

  کار(جهانی شدن) ریا توسط افرادی از خارج کشو.اجنام شدن کار در  کشور  های دیگر3

  که گروه های بسر اقتداردر دولت  افراد نزدیک خبود را در کار ها نصب میکنند تغییرات سیاسی (سیاست  های دولتی).4

  تغییرات فرهنگی  (تقاضا برای حمصوالت دیگر ).5

  کار) ضمن فقدان مهارهتای الزم(ممکن نبودن  حتصیل و آموزش.6

ی شناسد در توضیح علت  های از علت  های با الربطی خبود کار گر ندارد . پس دیدگاهی که فرد را مقصر م اما هیچکدام
ن ها سیاست های اجتماعی د  وبرای کم کردن آثار زیان بار آگاهنبسیاری از جوامع از این تغییرات آبیکاری قانع کننده نیست. اصلی

  ]2[در پیش می گیرند. مناسب
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  عوامل دگر گونی جامعھ.114-2-2

جهانی که پدر ما مهه  میدانیم  جوامعی که ما در آهنا زندگی میکنیم به سرعت دگر گون میشوند و تغییرات صنعتی: 
سبب این دگر گونی  ها میشود و چگونگی  آنچهن زیسته انداحتماًال هر گز باز خنواهد گشت.مادر  های مان در آ-

آگاه به این نکته که جوامع  ه شناسی از دلِ واکنش ما به این دگر گونی  ها موضوع اصلی جامعه شناسی است .رشته جامع
وپا از جامعه ده های هجده و نزده  امریکا و ارتغییر میکنند سر بر آوردو در درون مدرن  و با انقالهبای فرانسه و امریکا آغاز شد.در س

ن  تا هند و پس لرزه  های آمین  هویدا گردیدو به جامعه صنعتی گذار منود.در این گذار تغییر اساسی در متام کره ز کشاورزی
  اندونیزی و  کشور  های افریقایی رامتأثر ساخت.تغییر اساسی ای که بشر هنوز هم با پیامد  های آن زندگی میکند.

  می شوند و چرا مردم اینکار را  میکنند؟چھ چیز  ھای موجب این تغییرات 

  مشکل ایده  ھا و خواستھا

فقط نکات بدیهی  این که خیلی  ها ، خمصوصًا سیاست مداران ، میگویند که جامعه شناسیجامعهه شناسی شهرت بدی یافته و آن 
بط دادن  مشکالت فردی به ساختار  رو ناتوانی در  متناوب بیان میکند.مشکل فهم متعارفرا به شکلی پیچیده با بکار بردن  نظریه  های 

  میخوانیم.»دیولوژیای«ن را  مشکل ده تر اجتماعی  آن چیزیست که ما آهای گسرت

ولوژی معانی زیادی دارد اما مهۀ آن معانی در توضیح این نکته بکار می روند که مردم باور  های خاصی در بارۀ جهان دارندکه ه ئه ایدواژ
 اینکه توضیح ایده ئولوژیک اند به این معنی که عمدتًامبتنی بر یک باور ندتا الزامًا درست نیستند. مفاهیم متعارف در باره جهان اغلب

هنا را  دارندو یقین داشتند که این راه ورسم که طبقات باالتر حق هبره کشی از آدر سابق کار گران بر این باور بودند  عملی باشند.
  تماعی است.هوشیاری انتقادی نسبت به زندگی اججهان است . جامعه شناسی 



  

 گونھ اختالفات در رفتار  اجتماعی بوجود می آید؟ چ

مطرح شده   و مورد توجه مشاری از دانشمندان جامعه شناس بوده سده بیستم ، جامعه شناسی تاریخی طی ده  های گذشته 
  .از قبیل روستو در دهه شصتاست.

روش تاریخی  مرادف با روش در  ممکن است  ود از روش  هایی هبره گرفته اند کهجامعه شناسان تاریخی  در مطالعات و کار  های خ
  .ت در جامعه شناسی تاریخی کار برد داشته باشدبسکار 

  :گونی فکری  را بوجود آورد ر زمینه  های خمتلف این دگر ناسی تاریخی دبینش و روش در جامعه ش

  چگونھ بھ مطالعھ جامعھ شناسی بپردازیم ؟

جامعه ورفتار انسان است ، اما منظور این گفته دقیقًا روشن  نیست .  ته می شود  که جامعه شناسی مطالعۀ  علمی اغلب گف
  خنستین پرسش این است ، چگونه جامعه را مطالعه (برسی) میکنیم

  قانون وجامعھ

ا  هو مبدت طوالنی  جتربیات خمتلفی داشته اند. وقتی قاضی   هنا در زمینه  های خمتلفایید  قاضی  ها را در نظر آوریم.آبرای مثال بی
ن مباند؛ این در حالیست که از امثال تو مسئو  کسی را زندانی میکننداغلب به او میگویندتو برای جامعه  خطر ناکی ... جامعه باید

د ندارد ، روشن است که  هیچ کس را نبایدبه این هبانه  که خطری برای جامعه است  به زندان  تاچر که گفته بود جامعه ای وجوخامن
یده  میشود که در این مقوله هم قاضی و هم خامن تاچر در اشتباه  اند.زیرا این قانون است که حرکت  های عادالنه را انداخت. ولی د

 ها چگونه باید اجنام شود.بنا بر میخواهد در جامعه روال  سبیعی بدهد ، زیرا قانون جزء مهمی از جامعه است که تعیین میکند کار 
ه صورت می پذیرد، چرا قاضی  هاچنان  تصمیم  هایی میگیرند؟ زنداهنا به چ ها چگونه کار«این جامعه شناسی میگوید ،



یند و چرا مردم دست به کار  های خالف می زنند؟آیا برای آن است که بد یا گرسنه اند یا برای آنکه کار  های خالف را در کار می آ
  ]3[»؟و  میخوانندمی بینندروزنامه ها و کتاهبا تلویزیون 

  

  قضاوت جامعھ شناسی در باره قاضی ھا.114-2-3

س از گروهی از شکل  های دستگاه قضایی شکل هنادی شدۀ رفتاری است که ریشه  های عمیق تاریخی دارد.جوامع در اسا
  ۀ رفتاری ساخته شده اند که در طی زمان باز تولید شده اندو تغییر پیدا کرده اند.هنادی شد

ر خنواهد کرد . در حالیکه انینی  که جاری میکنند تنها قانون پذیرفته است و هیچگاه تغییی قوقضات طوری عمل میکنندکه گوی
  اجتماعی تا به این حد  پیچیده است . کنند. به مهین سبب است  که مطالعۀعه و هم قوانین آن تغییر میهم جام

ا اینکه در ایجاداین تغییرات مشارکت دارندو می ی نشینندوتوضیح شان می دهندویتنها به مشاهده تغییرات م آیا جامعه شناسان
  کوشندبر آن تأثیربگذارند؟

  

        خاصتگاه  ھای جامعھ شناسی .114-2-4

وحتی رهربان مذهبی بوده است . افالطون  ضوع حبث فیلسوفان، شاعران، داستان نویسانجامعه شناسان میگویندمهواره مو آنچه
میکند برای اینکه جامعه چگونه سازمان داده شود.ولی ما او را جامعه شناس منی دانیم سال پیش از این توصیه  هایی 2500در 
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در سده  هجدهم میالدی » روشنگری  کبیر«را بایددر علم و فلسفه  عصر عه شناسی .زیرا خنستین نشانه  های  جام
  ا باور ها و توجیهات مذهبی ریشه دارند.دانست.تغییراتی که در این دوره  در جامعه  مستولی شد که  در تقابل علوم  عقلی ب

  مدرنیتھ

عه ا میباشد.به زبان ساده  میتوان گفت که جامو جمالت و جراید در سر زباهن ارسانه ه اصطالحی که در این روز  ها بار ها  از طریق
ر کرد اگذ»صنعتی«یا » مدرن«جبامعه ای مشخصًا،یعنی تنها  هنگامی که جامعه ». مدرن«تصویری است از جوامع  شناسی

  جامعه شناسی توانست نشان دهد که این گذار  چگونه رخ داده است .،

بر جای نظم مستقرو کهن کشاورزی و مذهب نشستندو به مهۀ تغییرات فنی   در جامعه اروپای قرن هجدهم مدرنیته و صنعتی شدن
ماشین  های حمرکه خبار  میتوان گفت که مدرن سازی وفرهنگی که در طول قرن  ها پدید آمده بود سرعت خبشیدند.با مبیان آمدن 

  فرآیندتغییر که دائم ستایش بیشرت می شود. یزی نیست جزمغلق ناقال)چ» امدرنیتهپس«(واین 

نشینان اخرتاع  نکردند زیرا ابزار فکری الزم برای این کار در دست شان  نبود.بلکه در دوره بیان دیگر ، جامعه شناسی را غار به 
معه در جا انتقادی البته مده که متضمن  تغییر و پیشرفت و اندیشهپدید آیاد  میشود» نگریروش«ت فکری  عصر ی که از آن بنام انقالبا

بوده و مهواره  تغییر یافتنی است » ساخته بشر«جه شوندکه جامعه هم مثل هر چیز دیگر ، اروپا دست بدست هم دادندتا مردم  متو
 یآن توضیحاتی مبسوط آراین نگرشی جدید به جامعه پدیدآوردو انقالب فرانسه (که بعد از این در باره آن دوره و . انتقاد از نظم که
  أییدی شدبر آن رویکرد  های انتقادی تازه . هر تم خواهیم داشت)

  

  بنیان جامعھ شناسی را چھ  کسانی گذاشتند.114-2-5



اسی شد؟ انقالب دایش جامعه شنگذار آن اند؟ چه  چیزی باعث پین روشهای جامعه شناسی کدام است ؟چه کسانی بنیا
  وامریکا سواالتی را  پیش کشیدندکه با پیدایش جامعه شناسی اجنامید.انگلستان،فرانسه 

در  با روش  های جدیدعلمی و عرضۀ نظریه  های مبتنی بر داده  های  جتربی ترکیب شدو شرایطی را پدید آورد که جامعه شناسی ااینه
مسیحیت (در سده  های میانه مسیحی)در باره اینکه چه  کسانی  هبان منو کرد.سر نگونی حکومت  های مطلقه و تر دید در مذآ

  حق حکومت  کردن دارندو جامعه چگونه بایدسازمان داده شود سؤاالتی را مطرح ساخت.

دهنده ترین و یکی از تکان 1789ب اجتماعی سال بنیان گذاران جامعه شناسی باشند، چون انقال تعجبی ندارد که فرانسویان
اثر بارون  1748در کتاب روح القوانین( آثار دیگر ، جامعه شناسی را، گذشته از  ۀ بنیادی ترین  حتوالت اجتماعی بود.خنستین رد(

کیل میدهد، وبنا بر این ، به انواع را تش که شالودۀ انواعِ  خمتلف قانون» ماهیت واصولیی توان یافت .او در این کتاب به مونتیسکیو م
  یدر مورد  جامعه شناس)1766-1711(فیلسوف جتربه گرا) David Hume( "دیوید هیوم" خمتلف جامعه، توجه  کرده  است.

قط تفسیرو فاصل مسأله این است که آیا جامعه شناسی علم است و منظور از علم بودن آن چیست؟یا اینکه  گفته  های دارد :ـ
عه مبثابه یک کل اندیشه شود.در جامعه " دور نیست که به جامهیوم"نظریه   .براساس  ینده با خرب میسازداست که ما را از آحتلیلی 

ماعی به زمینه  های خاص، اقتصادی یا مذهبی، حمدود و منحصر بود .آغاز تفکر در باره شکل  های اجت شناسی بیشرت  تفکرات
برای خودش انقالبی بود. او جامعه شناسی را شبه علمی میداندکه با بکار گرفنت بسیاری کلمات مطمئن و کمی آمار » ایدانشنامه «

اسطه  حتلیل، مقایسه ی نظریه کالنی است که میخواهد بو، تغییرات بارز اجتماعی  ، را توضیح میدهد. مهو  میگوید : جامعه شناس
چیز را در بارۀ توسعۀ انسانی  تبین کند.و از نگاه بانوان : جامعه شناسی ختصصی است  و ارزیابی نظری هناد  های اجتماعی مهه

زیر سلطۀ مردان و در صدد است باتکاء به مقوالت مردانه  نظیر  : کار ، ثروت ، جنگ و صنعت، رشد و توسعه اجتماعی را تبیین کند. 
  م  هایش را کامال بسته است.هنا چشو نقش اجتماعی آ و کار  های شان جامعه شناسی بر زنان

   ا شروع  کنیم؟زنان میپرسند:حاالما از کج 



  

  

  ی (پوزیتویست)تجامع شناسی اثبا .114-2-6

جامعه «)، فیلسوف فرانسوی ، وضع کننده اصطالحAuguste Comte ( )1857-1798(ُاگوست کنت 
تأثیر  تندروی  ها و آشوب  های زمانه بودو در برابر شان واکنش است.او در ساهلای منتهی به انقالب فرانسه بالیدوقطعًا حتت »شناسی

  نشان داد.

  درباره او:

 

شود. تابلوِی شناسیِ نوین شناخته میو به عنوانِ بنیانگذارِ جامعه (Sociology) شناسیاگوست کنت واضعِ ناِم جامعه«
  .اوست ۀهاِی برجستامعه از اندیشههاِی پویا و ایستاِی جعلوم، سیِر تکامِل ذهنِی بشر و توجه به جنبه

معتقد بود باید براِی علوِم انسانی نیز حیثیتی مشابهpositivism)   - پوزیتیویسم( گراییاثبات ۀکنت با اعتقاد راسخ به فلسف
سانی از این باور بود که جوامِع انعلوِم جتربی قایل شد، به این معنی که علوِم انسانی نیز باید از ابزاِر پژوهِش جتربی استفاده کنند. کنت بر 

اساطیری، کاهنان رهرباِن جامعه  جوامِع در). افزایندمی نیز را اساطیری ۀاند (بعضًا مرحلعلمی عبور کرده و فلسفی، اهلی، ۀسه مرحل
از آن فیلسوفان. اما در  روند، در جوامع اهلی که تبلوِر تاریخِی آن قروِن وسطی است، پیامربان، و در عصِر رنسانس و پسبه مشار می

هاِی ای بازماندهرهرباِن جامعه خواهند بود. البته ممکن است در هر جامعه شناسانجامعه و دانشمندان) علمی عصِر( کنونی ۀدور
 ]4» [ .فکرِی اعصاِر گذشته رسوب کرده باشد
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ی به خط مشی  هابودم  در واقع  واکنشی عمیقًا حمافظه کارانه گذارش  در جامعه شناسی که من بنیان»  مکتب اثباتی«یدارد: او اذعان م
مشکالت اجتماعی است .او  ه  برنامه ریزی عقالنی  حّلال مهۀغاز گر این طرز تفکر بود کیانه بود. نظریه  های من مهچنین آانقالبی گرا

تشریح  بارۀ  ای علمی ضروری برای سازمان دهی درهکار برنامۀ  بنام  اعی را در کتابیه  های رسیدن به برنامه ریزی اجتمنظریاتش را در باره را
  کرد. )منتشر1822جامعه(

منجر به پیشرفت منظم خواهد شد.او مهچنین اصرار  معتقد بود که طرز نگرش علمی به  جامعه (ارگانیکی)وار اندام،ُکنت 
این گفته ریشه در این  نظرش داشت  که مهۀ  سته در نظر گرفت .هبم پیو داشت که باید جامعه را ماننددستگاهی با اجزای

ترین  ده است .کنت  جامعه شناسی را کلّیاثباتی یا علمی رسی مرحلۀبه  لۀ اللهی و مابعد الطبیعیبه دارندو از مرح جوامع رشدتکاملی
  ، والبته دشوار ترین  مهۀ علوم انسانی میداند.

مجعه د، گرچه حاال بسیاری تقریبًایقین دارند که بشدت ادامه دار این حبث همحبث در باره اینکه جامعه شناسی علم است یانه هنوز 
این مفهوم هر گز به هیچ چیزی نرسیدندکه یعنی جامعه شناسی به قانون طبیعی شبه باشد.و  م نیست.و اثبات گرایاِنشناسی عل

قوانین کّلی مشاهده، اثبات و استنتاج شود؟و  آدمیان این را در استنتاجات شان گنجانیدند که چطور ممکن است در باره رفتار متقابل
جامعه شناسان هنوز هم با سرسختی  پافشاری دارند که جامعه شناسی علم نوپا است و ما برای اثبات علمیت آن به وقت بیشرتی نیاز 

» د.ر  جامعه ای در کار خنواهد بوآن وقت دیگ»میکنند مدعی هستند که :  درزیم .ولی کسانی که  این  نظر را داریم  که به آن بپردا
ندارند و نظرشان را درمعرض سوال قرار میدهند:علم مهه چیز را تسخیر خواهد کرد .جامعه جامعه شناسان  خیلی ساده می پ

 -یعنی وفاق -که به نظم و ثبات می پردازد» شناسی اجتماعی (ثبات) یستاییا«شناسی بعنوان علم دو قسمت خواهد داشت 
  ]5یعنی تضاد.[ -که به  تغییر و رشدو حتوالت هنادی می پردازد    »شناسی اجتماعی پویایی«و
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  )David Émile Durkheim (-)1917-1859(  کھایمرنظریھ دو.114-2-7

. رودمی مشار به شناسیجامعه گذاربنیان یمهادورک بسیاری، ۀعقید به. است بیستم قرن ابتدای و نوزدهم قرن بزرگ شناسجامعه
 کرسی توانست که کسی اولین ولی شود،می شناخته) Sociology( شناسیجامعه ۀواژ واضع عنوان به کنت آگوست هرچند
  ] 6[.بود یمهادورک کند، تأسیس را شناسیجامعه استادی

 یهودی دارریشه فقهای تبار از وی. شد متولد فرانسه شرق در واقع) Lorraine( لورن ایالت) Espinal( اپینال شهر در یمهادورک
. فراگرفت نیز را تلمود و عتیق عهد عربی، زبان مذهبی، غیر مدارس در عادی حتصیالت گذران بر عالوه جوانی دوران در. بود
 ردهک پیدا عالقه کاتولیسیسم به کاتولیک زن معلم یک تأثیر حتت سالگی، سیزده سن در کلیمی سنتی ۀتأییدی کسب از پس چندی وی

  ]7[.شد الادری یک و کشید دست مذهبی تعلق گونه هر از او که نپایید دیری اما بود،

و موضوع علم جامعه شناسی را که کوشید قوانین علمی را  با شیوه  های دقیق پایه گذارد امیل دورکهایم  جامعه شناس مهمی بود 
و » مهراهی«بودو دل مشغولی اصلی اش–یا هر دانشگاه دیگر -در دانشگاه پاریس ختصصی کنداو در رشته جامعه شناسی

عی را نیروی اخالقی های اخالقی اند. او اگاهی مج بود که نظامهای اجتماعی  موجودیت امعه مبثابه یک نظام بود.او معتقدج دیدنّ 
  ردا را به جامعه امروز پیوند  میدهد .میدانست که ف

و باالخره جامعه را به مثابه  موجودیت اخالقی میداند. دور کهایم در اثر – یک ساختار-یک  نظام   –او جامعه را مبثابه یک اندام واره 
یم مبقایسه آماردر کشور  ااند توجه  میکند.دورکهپنهان ای که در پس  پشت عمل فردی  )به عوامل اجتماعی1898معروفش خود کشی(

 آنچهیم سخت مشتاق بودطرز کار اد.دورکهوجه انهای خمتلف، نشان میدهد که الگوهایی خود  کشی تابع  نظم و ترتیبی در خور ت
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: شیوه  های کردار ، تفکر و احساس، که  نسبت می خواندنشان دهدو این گونه تعریف شان میکرد  او آهنا را واقعیت های اجتماعی
یعنی اینکه ساختار  های  » ن فرد رابه راه  های دخلواه شان  میکشانند.شاری برخوردارندکه با آن و بعلت آو از نیروی ف به فرد بیرون اند

ر علوم د آنچه، درست مثل خاص جامعه آنقدر نیرومنداندکه برفتار فرد تأثیر میگذارندو میتوان آن را بطور عینی  مطالعه و برسی کرد 
که منظور نظر دورکهایم بود وجود خارجی داردیانه هنوز  حمل آن طور  بالخره  چیزی بنام واقعیت اجتماعی طبیعی رخ  میدهد .اینکه آیا
ش اجتماعی که در سر تا سر جامعه شناسی مطرح است ،  دورکهایم از طرف  در مقابل کن»ختارسا«تردید است ... در حبث

این حبث را  ساختاری جانبداری میکند. طرف دیگر معتقد است که تنها انگیزه  واکنش فردی است  که جامعه را میسازد. 
کّلیتی یکپارچه و متشکل از ساختار  هایی که به شیوه  ۀنامید.مهرأئی که جامعه را به مثاب»م ستیزیا در مقابل نه» مهرأئی«میتوان حبق 

  یتی که در اساس بر روی  ستیزه ها بنا شده باشد.قابل فهم با هم جفت و جوراندمی بیند، یا به مشابه کّل

  

  )Karl Heinrich Marx: (کارل مارکس

 انقالبی، متفکر انگلستان لندن، در ۱۸۸۳ مارس ۱۴ ۀدرگذشت - پروس تریر، در ۱۸۱۸ مه ۵ ۀ زاد: (مارکس هاینریش کارل
  ]8[.است اعصار متام اندیشمندان تأثیرگذارترین از و آملانی اقتصاددان دان،تاریخ شناس،جامعه فیلسوف،

 بار  کارل مارکسدر سده نزدهم مطرح ساخت.او مطلب بسیاری در باره اقتصاد، سرمایه رویکرد ستیزی را در جامعه شناسی خنستین
داری ، فرهنگ، تکنولوژی ، مبارزه طبقاتی و ایدئولوژی  نوشت .او مهچنین  خبشی از جامعه شناسی را که به نظریه  های کالن ، تکامل 

نگرش   ی پردازد گسرتش بسیار داد.او خود معتقد است کهبشریت ، وامکان باز سازی جامعه به شیوه  های کامالمتفاوت م
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دورکهایم بعنوان نظریه پرداز ی کالن مطرح  ر کنارُکنت و روشی حقیقتًا علمی است که مرا د–ماده گرایی تاریخی –های علمی او 
  صد در صد حرف راست را زده بود. ساخت.مارکس در مورد چگونگی تأثیر تکنولوژی بر تغییر جهان

قدرت بطور نا برابر در ن بودکه ثروت و ند شدو بر آبه چگونگی پیدایش اجتماع و تغییرات اجتماعی عالقه متدادر اب مارکس 
عالقه نداشت، امامیخواست  زیع شده است . بنا بر این  میشود گفت که او به چگونگی کار کرد مهرائی اجتماعیجامعه  تو

الیش را بر دیگر گروه ها حفظ میکند.او از بعضی جهات گرایش استی بداندکه چگونه یک  گروه در جامعه
برخی از هناد  های جامعه حفظ کردن یکپارچگی جامعه است و  شت، مثال از این جهت که می گفت نقکارکردگرایانه داش

 های مسلطو دیدگاه گروه   مارکس خیلی سفت و سخت استدالل میکرد که فهم متعارف  مردم از جهان، رنگ ایده ئولوژی
  اجتماعی رابه خود می گیرد که جز پدید آوردن آگاهی کاذب  حاصلی ندارد.

  نگرش جامعه شناسانه مارکس را به اختصار به شرح زیر میتوان مشرد:

  .مهه جوامع بر ستیز مبتنی اند.1

  .اقتصاد نیروی حمرکۀ اصلی  مهۀ تغییرات اجتماعی  است .2

  ن عامل تعیین کننده است.نگریسته شودکه اقتصاد در آکّلیتی .جامعه باید به مثابه 3

  .تغییرات و حتوالت تاریخی تصادفی نیستند، بلکه میتوان قواعد آنرا در ارتباط بشر با سازماهنای اقتصادی جست و جو کرد .4

انۀ تاریخی و علمی .فرد در جامعه شکل می گیرد ، اما مهچنین قادر است با ُکنِش عقالنی که مبتنی بر فرضهای مادی گرای5
  باشددر جامعه تغییر ایجاد کند.

  .در جامعه سرمایداری کار موجد از خود بیگانگی است .6



که از رهگذر نقد میسرمیشود، موقعیت تاریخی خود را درک و اصالح ، در مناسبات جامعه .بشر قادر است با داخل نشدن7
   کند.

  ، میتوان جامعه را از نو بنا کرد..بنا بر این از رهگذر نقد علمی و عمل انقالبی8

  

  سرمایھ داری : نظام جھانی  

که بر پایه هبره کشی  اصلی ترین گزاره ای را که مارکس مطرح کرداین بود که سرمایه داری شکل تازه ای از سازمان اجتماعی است
کار گران ، یا طبقه پرولتاریا،  ارزش اضافی حاصل از کاِر ،وابنا شده است.طبقه سرمایه دار بورژصاحبان سرمایه از کار گران 

زانه می گسرتاندو متحول میسازد، و بدین طریق نظام جهانی به وجود می ید را متجاورا به زور تصاحب میکندو تکنولوژی  های تول
  شکل منظور مارکس این بود  کهه بودند. نت ترسیم کرددورکهایم  و ُک آنچهنسبت به  ،بود آورد. و این  تصویر بسیار متفاوت از جامعه

قانون، سیاست ، فرهنگ، مذهب ، ایدهئولوژی جامعه را  تعین –برای مثال، شیوه تولید سرمایه داری -های سازماندهی اقتصادی
  افق نیستند.ن موبسیاری دیگر از جامعه شناسان به آمیکند. و این بیانی جامعه شناسانه است از قانون عام و فرا گیر، که البته 

  

  روابط طبقاتی:

وارد جامعه شناسی کرد .مارکس نشان دادکه  طبقه را ، جبای مفاهیمی نظیر گروه ، قشر، خنبگان یا کاست مارکس مفهوم بنیادین
موجب  عضویت در یک طبقه اجتماعی است.سرمایداری پدید آورندۀ روابط طبقاتی خاص، و در نظر مارکس  تقسیم کار در جامعه

  بویژه هبره کشانه بوده است .به اعتقاد او طبقه  عبارت است از:، 

 مالکی عینی و بیرونی است .1



 ین می شودیبات با وسایل تولید تعساز طریق منا .2

 مهچنین مالکی ذهنی است .3

  ]9[در چار چوب تفکر مارکسیستی در سده بیستم  پای بند بودند. "هابرماس"و "آلتوسر"،"آدورنو"، "گرامش"اشخاص مهمی نظیر 

  

  مارکس:کارل تعریف انواع جامعھ از نگاه .114-2-8

منظور ما از جامعه صنعتی این است که تولید صنعتی بیش از تولید کشاورزی است و مارکس دومین نفری   : جامعھ صنعتی.1
که نصیب  آنچهرقابتی استخراج وواضح ساخته است . دارِی در ضابطه  سرمایهرا  ] که جنبه اساسی10بعد از سن سیمون  است [

اگر عوامل تولید را در دو جامعه  مارکس شد، نتیجه گیری وحتلیلی عمیق از جامعه ای معاصر ، یا جوامع ، بطور کّلی میباشد.
و بدین نام گذاری (جامعه  ود داردصنعتی و کشاورزی در نظر نگیریم ، اختالفات عمیق تاریخی میان  این دو جامعه وج

ی تاریخی نیز میباشند. ما در لبوجود آمده که مهۀ این  تغییرات مولود  عوام وشاندن اختالفاتی است که در جامعه صنعتی صنعتی)پ
میرسیم که  دنیای مدرن ، اعم از سرمایه داری و سوسیالستی و موجودیت واکنش  های  متقابل  و مداخالت  متعدد هر کدام به جایی

ناظر  منو  های  منوی اقتصادی و توسعه اقتصادی در هر کدام به شیوه  های خود  منایان میگرددکه ما در دنیای مدرن امروزی مواجه و
به وجه عالی  حتی شگفت آور ولی بدون توسعه اجتماعی   هستیم.اکثرًا در جوامع سرمایه داری  نیرو  های اقتصادی هر کدام 

                                                             
پیشین ،ص  ،)زیمل وبر، دورکیم، مارکس،( شناختی جامعھ نظریھ: جورج ریتزر، .؛102تا98ریچارد ازبون ، جامعھ شناسی ،پیشین ،صص 9 

249.  
  .بود سوسیالیستی نھضت گذاران پایھ از و سیاسی و اجتماعی عالم و فیلسوف) م ١٨٢۵-١٧۶٠( سیمون سن کلودھانری  10 

  
 مصدوم جنگ این در و داشت شرکت آمریکا استقالل ھایجنگ در ١٧٧٩ در. رسدمی شارلمانی بھ وی نسل و بود فرانسوی زادگاننجیب از او
 یحیتمس تأثیر و کارگران آزادی بھ وی رود،می بشمار سوسیالیستی نھضت گذاران پایھ از و سیاسی و اجتماعی علمای و فیلسوفان از وی] ١.[شد

 حثب مورد مدتھا او افکار. دانستمی برتر طبقھ را مولد طبقھ و بود دانشمندان و مدیران حکومت بھ معتقد او بود، بند پای عمومی افکار در جدید
 تاگوس در وی سوسیالیستی نظریات. دانستمی ثروت عادالنھ توزیع در را جامعھ اصالح راه سیمون سن. گردید فرانسھ ھایدانشگاه دانشجویان

  .گذاشت پایھ را مارکسیسم مکتب نظریات این توسعھ و تکمیل با مارکس کارل بطوریکھ بخشید بسزایی تأثیر مارکس کارل و کنت
  

  )177(دانشنامھ بریتانیکا ،قسمت تاریخ ،ص.درگذشت پاریس در ١٨٢۵ سال بھ سیمون سن



و مدرنیته هم حبد اعالی خود در بین اقشار خاص که در هرم قدرت وسرمایه د نی در یک سطح معینی توسعه می یابشگرف  اقتصاد
ولی سیالستی فرا گیر و مهه جا گیر  میباشدته در جامعه سونیرکه مدست حالی د این درنقراردارندبعالی ترین سطح  خود میرس

ارکس معتقد در جامعه صنعتی سرمایه داری بشکل غیر عادالنه وجود  میداشته باشد.  مبیک  پیمانه متوازن و معین ، نه حبد افراط که 
منی تواند حاصل  توسعه اقتصادی و فرهنگی به   اقتصادی مهه جا گیر بسازیم  نیازاست برای اینکه  این فرآیند را  در نظام  توسعه 

و ریشه گیری مردم ساالری  هناد  های منعطف، بوسیله تعمقدر  یک فشار انقالبی حمکوک ومثبوتزور و یا  شود مگر بوسیله 
که بیانگر نیاز  های اجتماعی باشد.که این باعث پژمردگی  پایه  ایسراسری (دیموکراسی)، بوسیله یک شبکه فعاِل سازمانی 

  میرائی(اضمحالل)حکومت  های سابق میگردد.

یخنت منو، که در آهنا  هنوز و برای مدهتای طوالنی ، تولید کشاورزی که در جنب کشور  های توسعه نیافته ، فقط جزایرصنعتی  در آم
   ی برای صنعتی شدن ناموزون ونا مساوی بر حسب کشور  ها وجود دارد.هدف هتیه منابع

  جامعھ مصرفی:.2

ات که عامل پر قدرت در راه کسانیکه قدرت تولید را در اختیار دارند، مصرف کنندگان خود را به وسایل خمتلف، که در میان  آهنا تبلیغ
 شناسایی متاع در بازار میباشد حبیث پر توان  ترین وسیله آفریده میشود.این نوع " جامعه مصرفی" به صورت کل فراموش میکند که به نیاز 

دازد .اگر راست های  اجتماعی توجه ای داشته باشند، بلکه  مهه  حمرکه  هابر حسب معیار سود، به تأمین نیاز  های اجتماعی می پر
به باشد که نیاز  های اجتماعی ارضاع شوند، میتوان  وجود و تظاهر نیاز  های سطح باال تر را مورد اعرتاض قرار داد . این  نیاز  ها فقط 

( از قبیل یئنیاز های ابتدا صورت  های مصنوعی وساختگی بسیار شگفت انگیزی  تظاهر میکنند. چنین بنظر می آید  که ارضای
  مسکن، تعلیم و تربیت و خدمات عامه )تأمین بشود.فقر پیشین جای خود را به فقر جدید وا میگذارد.

  جامعھ وفور .1



آن را نشان دادند، در امریکا  فقر وسیعًا وجود دارد ؛ در میان اقلیت  های وسیع (سیاهان  را ترویج  کردند، خود حمدودیتآنان که این تسمیه 
. حیف و میل و مصرف بی  حساب اجباری و )ای اخیر ، کشاورزان وغیره سطح زندگی نازل است ، رنگین  پوستان،مهاجر  ه

  .خیلی عمیق تر گروه های بسیار وسیع  تری را بپوشانند» فقرجدید«برخی از گروههای پرمزایا، منیتوانند  حتمیلی

 جامعھ تفریحات .2

مثال رفت »(از دست شده  مصروف اجباری«ار کاهش یابد ، زمان الب مردم  افزایش نیافته است.حتی اگر هم ساعات کزمان آزاد غ
را ناخنک  میزند . برای سرمایه گذاری و توسعه می بایستی کار کرد؛ سرمایه گذاریهای مورد  » زمان به اصطالح آزاد«و آمد)، 

، عظیم  هستند. چه برای کشور   در تولید شاخه  های جدید صنایع ،گشایش فضا،کمک ها به  کشور  های عقب مانده»خودکاری«نیاز
  ».سرمایه داری«و چه برای کشور های » اشرتاکی«های 

 جامعھ شھری  .3

(دهقانان  را حمسوب داریم ، یا حاشیه نشینان  افریقا، آسیا، امریکای التین .  ولی نه، اگر کشاورزان»قطب  های منو«آری! در اطراف 
یم در جامعه شهری دیدکه آثاری از مدرنیته و مزایا و نعم مادی که خمصوص شهر نشینان مرفع بی جای شده  و از ریشه در آمده را نیز میتوان

  در بین  آقشار فوق الذکر دیده منیشود.    نشانی  از منوی مادی میباشد، هر گز 

 جوامع متراکم و مزدحم یا انبوه .4

وفقر بر سر هم می لولند که فکر میشود از هزاران سال به  اینطرف، بر روی این پایه ،یعنی توده  های انسانی توجه این جوامع آنقدر در بدخبتی 
که در زاغه  ها و یا هم بر روی جاده  ها و زیر  پل  ، سایگون  و آسام ای صورت  نگرفته باشد  نظیر آن  توده  های وسیعی در هندوستان 

مانند و هبمین ترتیب  تولد از آالم و در های خود بی خرب می  ه استوایی زندگی پر مشقتی دارند. این ها  اکثرًاهای انبووو یا در جنگلها 
  ند ، جوان می گردند و می میرند.می شو

 جامعھ فنی .5



دم . بسیاری از مرخصلتی بنیادی دارد . این مسأله قابل ژرف اندیشی  است » حیاتی مدنیته«در جتدد و تسلط فنی به نظر می آید که تفوق
ه چنین بنظر رهنگی اشتباه میکنند. حاالنکبا یک توسعه اجتماعی  و ف»تاریخی سرعت زمان«سرعت  ترقی فنی را با یک به  اصطالح

است.تسلط تکنیک فنون به » جتدیدحیاتی«نبه  های  پراکسی، خود نیز یکی  از خصایل  اساسی این میرسد که پارگی و انفکاک  این ج
و نقس تأمین ترقی تکنیک را ایفا متی)را گرفته به جنات سرمایه داری  که صورت سازماهنای  عظیم (احنصاری حکو ه احتمالا بادامه ی

مینماید، یاری میکند.بعقیده مارکس بورژوازی قادر نیست خود را حفظ کند  مگر با ایجاد انقالب در سیستم تولید، بوسیلۀ خودش و 
تکنیک بر جهان ارکس رابطه ای یا اختالفی، بین  تسلط عهده خواهد گرفت ! باز به عقیده مدر غیر اینصورت ، انقالب اجرای آن را به 

خارجی و تصاحب خصلت خود انسان، تصاحب وجود اجتماعی انسان، تصاحب زندگی روز مرره انسان،تصاحب نیاز  ها وامیاِل 
اردوگاه «از شرایط جهانی تسلط دارد : برخورد  بوسیله خود انسان،وجود دارد . وانگهی فن  تکنیک فقط در موقعیت خاصی انسان

  ، مسابقه تسلیحاتی و فتوحات  فضایی.» سیستم  ها«اری ، هتدید  های متقابلاکی و سرمایه داشرت»ها 

-و این موقعیت و شرایط جهانی میتواندبدون اشکال  بصورت یک ساختار (ترکیب منظم)تثبیت گردد.محایت گروه  های مشخص
ون موفقیت به تشکیل طبقه گرایش دارند، آری  یقه سفید  ها)که تا کنون بد ،ذوات الفنون(تکنیسین  ها)، بروکرات ها (دیوان بیگی  ها

الت مطرح  است .نه تعریف و حتدید اینجا مسأله توضیح  خطر  ها و مشکتکنیک بدون  خطر  پیش خنواهد رفت . در  این اتکاء  اجتماعی
لم  عرضه کند.   پس  حتدید و  یافته و مس که گرایش دارد خطر را بپوشاندو چیزی را که جبز یک امکان پر دردسر نیست ، بعنوان پایان

  از سایر تسمیه  ها  زیر ضربه انتقادبنیادی ،یعنی اندیشه دیالکتیکی قرار می  گیرد . تعریف

ویم؟کی میداند؟ کی میتواند آنرا بداند؟ دریافت کند. به کجا میر ممکن    این دوره (جهش، انتقال) نتواند  هیچ گونه نام گذاری دقیقی
 نیست»  فراری به سوی جلو«، باوجود عقالنیت  که مالزم این تکوین است . آیا  این نیم  کجا میرویم ، بدون غایت معلوم ادب م بدون آنکهمی روی

، که جامعه مدرن را بسوی آیندۀ بد فرجام می کشاند، به سوی ممکن و غیر ممکن؟، از خالل وحشت  و اعام خطر هسته ای؟، خطرات احماء، 
  تیک؟جنون عقالنی ی سیربن



نظر مارکس ، با پیروی از خط  های هادی : مفهوم  کشف کنیم . چگونه؟ بر اساسسخن آخر اینکه  چگونه  میتوانیم ممکن و نا ممکن را 
گذار (گذار فلسفه ، گذار اقتصادسیاسی، بعنوان توزیع نایابی یا قحطی، حکومت و سیاست). آنوقت است که پرسش  های 

یا امکان داردکه کشور  های سوسیالیستی که خود را ملهم از مارکس و مارکسیسم نباشد) سر بلند میکنند. آدود تر گر هم حمادقیقرت (
و آزادی  نزدیک کنند.آیا میتوانند به شگاف و  نقالبیمعرفی میکنند،پراکس خود را به فرایافتهای تدوینی مارکس ، بینش فرا یافتهای ا

پایان دهند؟آیا حکومت  میتواند در سوسیالیزم فعلی در حال نزع در آید ؟آیا مدیریت و ادارۀ فاصله ی میان ایدهئولوژی و جتربه عملی 
ایگزین گرداند.؟آیا رهن گذشته میتواند آزاد گردد؟ و در باره  کشور  های میتواند برنامه  ریزی دستوری را جاجتماعی جامعه  
بد و حتت پوشش سرمایه داری بدان حد رسیدگی برسد که آن جامعه بر قرار میتواند ادامه یا»اشرتاکی کردن جامعه«سرمایه داری ، آیا 

گردد؟یا بطور کلی تر ، توسعه اجتماعی خواهد توانست ، با یک جهش کیفی، به منوی کمی ، که از آن در بسیاری از  کشور  ها (اگر نه 
  صورت شکفت آوری دنبال افتاده است ، وصل گردد. در مهه  کشور  ها)به

کس و هم مهراهانش آنطوری که واقع شده است وضع فرامین جامعه را در مسیر تاریخ  عملی و حکمت فلسفی اذعان داشت که هم مارباید 
زیرا تسمیه های پیشنهاد شده ، مهه در سراسر مولود  ،آن منی دانسته اند یا با ایجاد این تسمیه ها ال اقل در راه اشتباه گام برداشته اند 

هنا را حمو میکند.برخورد  های جدیدی به ساوی  هستند. انتقاد مارکسیستی  آ، اساطیر و خیالبافیها ، با حصه  های نا مایدهئولوژیها 
ه انسان می کوشد بر فضای خارجی تسلطش تثبیت و مسّلم گردد، در حالیکه  ق افزوده می شود.این در حالی است کتناقضات ساب

  ]11[کد مانده و حتی رو به باز گشت به عقب است .ه خودش ، را، بوسیلمتلک  خصلت انسان 

 .  )1864-1920( وبر: ماکس جامعھ شناسی.114-2-8

: Karl Emil Maximilian "Max" Weber) تاریخدان، سیاستمدار، حقوقدان، یک وبر امیل ماکسیمیلیان کارل 
  .داد قرار خود تأثیر و نفوذ حتت را شناسیجامعه و اجتماعی نظریه ژرف ایگونه به که بود سیاسی اقتصاد استاد و شناسجامعه

                                                             
  .119تا 116، صص لوفور ھانری ، جامعھ شناسی مارکس،برگردان دکتر روح هللا عباسی، نشر انجمن فرھنگی ایران و فرانسھ  11 



 ظهور به را آن او که است علمی هایاندیشه و اجتماعی علوم از زداییافسون اصطالح به و شدن عقالنی و خردگرایی ۀدربار وبر عمده کار
 معاصر گرایی،ضداثبات شناسیروش هنادن بنیاد در برجسته چهره زیمل، جرج معاصر وبر. ساخت مربوط مدرنیته و داریسرمایه

 ذهنی معانی طریق از را اجتماعی کنش باید که کردمی معرفی دانشی بلکه جتربی غیر ایرشته عنوان به نه را شناسیجامعه که کسی. بود
  .کند مطالعه ثبات آراید

.او، برخالف مارکس بود خمالف طبقاتی نربد و جامعه باره در مارکس دیدگاه با او میداداما نشان توجه جامعه بندی قشر به نیز وبر ماکس
جامعه و چگونگی کشف کارکرد جامعه را  هم نداشت. خنستین اثرش  اخالق  وادعای حل  مهۀ مسائل الج نا پذیر نبودفعال سیاسی ع

و گسرتش سرمایه داری  )، به روشنی اختالف نظر وبر را با مارکس در مورد منشاء و پیدایش1906پروتستانی و روح سرمایه داری (
  می دهد. نشان

وبر میگفت:بدنبال پیدایش نگرش مذهبی  خاصی، یعنی پروتستانی گری ، برخی جامعه ها از جامعه  های دیگر ممتاز 
  در این جامعه  ها اجنامید . ه داریخاص بودکه به پیدایش سرمای شدندو مهان نگرش مذهبی

در عوض مارکس میگفت :عقاید مذهبی خود حمصول وضعیت ی بستگی دارد.وبر می گفت: اخالق پروتستانی با سرمایدار
دین میتواندپیشرو باشدو موجب تغییر اجتماعی شود.پروتستانی گری چنین  خاص اقتصادی است.وبر عقیده داشت :بر عکس

  مذهبی بود.

  فھم اجتماعی:

در مورد طبقه و قشر بندی اجتماعی ،  حتقیقات مشخصیدی از رویکرد  های نظری به جامعه شناسی بدست دادو وبر تعریف جمد
فرهنگی اجنام داد. -ات میانقانون، دین ،سرمایه داری ،قدرت،آن گونه که در جامعه اعمال میشود، شهر ، موسیقی ، و مطالع

و  ساخت عی را  مطرحمند فلسفه علوم اجتما را بکار نربد ، بطور روش خالف مارکس ، که احتماًال هرگز واژه جامعه شناسی وبر 
بر جامعه  بدست دهد.او عالقه مند بودشیوه  های رفتاری مردم و اینکه چگونه رفتار شان کامل از جامعه شناسی کوشید  تعریفی



ویکرد جامعه ثیر میگذارد را بفهمد.او به این  معتقد بود که عمل اجتماعی در قلب رأرا که ت  گسرتده تر ، ونیز، ساختار اجتماعی
ن صورت  میتوانید مهه ، در آوتنها پس از فهم مقاصد، عقاید، ارزشهاوباور ها یی که انگیزه  مردمی دارند انه قرار گرفته شناس

  چیز را بدانید.

چرا این کار را «از او می پرسد: ،وبر  مثال بچه ای فقیر و بد تربیت  را می آورد که شیشه پنجره منزلش را با سنگ  می شکند،وبر 
میگوید : این دلیل قانع کننده برای کاری که کرده ای نیست. بچه  می گه  ،بچه  میگوید  حوصله ام سر رفته بود. وبر» کردی؟

ش می گوید : ها فهمیدم! توشیشه شکستی و من با رو ،و شیشه ها را بشکنم.وبر ر حمل پول مبن میده که ول بگردم: خب شیشه ب
)ممکن است ساده وقابل versttehenبا فهمیدن(مفهوم  ،علت کار ها را فهمیدم.این هم کار منه . دل مشغولی وبر جامعه شناسانه

» رویکرد عمل اجتماعی «که ما امروزبه آن  ای شد  جامعه شناختی ردآن رویک منجر به  پیدایش اما این مفهوم بنظر برسد ، فهم
  باره چگونگی تعامل افرادو فرهنگ ها.  در مفهومی پیچیده -میگوییم

  

  :دیوانساالری ی یابرو کراس

 مطالعۀ.میباشدبرو کراسی یا دیوان ساالری  که وبر، سرآمدش بودایدر جامعه شناسی و معمول  بسیار مهم  هایقلمرو ازدیگریکی 
برادر «مهان  نشانه گاِن  -یا کنرتول می شوند اداره است که جامعه  های مدرن از طریق آن دیوان ساالرانه  این شیوه  راه و روشی

 ما را به دالیل عقالنی شدن  این شیوه با جوامع  پیشرفته  می  که وبر، سخت بدان مشغول بود،اهیاین مفهوم با دیگر مف». بزرگ
  .یا عقالنی کردن اداره جامعه  نیز پیوندو ربط نزدیک میدهدیعنی،عقالنی شدن،

تید، تقاضا نامه را پر کنیدو یک بلیت بگیرید و در صف باس:«النی شدن این رابطه را به برسی می گیریم یاعق  در این مثال امهیت
تقاضانامه تان  را برسی میکنیم که ببینیم که آیا می شود به پرسش  ردم  معترب را منحیث ضمان خود تان معرفی کنید. وقتی کادر آن سه آ



تان  پاسخ گفت یا نه؟ در صورتیکه جواب نه باشد تقاضا نامه انصراف را پر کنیدو در صف باستیدو تقاضا نامه خمصوص کسانی 
رو کراسی در جامعه  مدرن است  که هر و مهین پروسس  مثال بر جسته ای از بی»انصراف تقاضا بدهند پر کنید. را میخواهند برای 

نساهنا را می گیرد و بعدًا که این برگه  ها از فلرت شود و ملیوهنا ساعت کار از عمر ابر گه و فورمه خانه پری می  اروز ملیوهن
.ولی ده هم منیگردندتا وقتی که بدان  نیاز احساس نشود  هر گز کشوو گذشت  در ارشیف بایگانی می شود  مراحل قانونی

دیوان  "حاکمیت و ارکان کاری آن را در یک   خط مسئولیت کاری مراقب و منسجم  میسازد که بنام این خود بذات خود  جامعه و اجزا 
  نیز گفته  می شود.  "و اوراق

  عقالنی شدن:

جزء کوچک اجتماعی هم قالنی شدن فرایندی است که هر تبدیل می شوندع» قفس فوالدی«ی به جوامع سرمایه داری بطور فزاینده ا
  موضوع حتلیل،سازماندهی ، ختصصی شدن،و دیوان ساالری میشود.

،ِوبِر، هم درست مهانطور که مارکس نشان داده بود که سازماندهی جمددوعقالنی شدۀ تولید منجر به از خود بیگانگی می شود
  وندان  اعمال میکرد.بیشرت دخالتش را در زندگی شهر چهتوجه اش را معطوف کرده بود به راه  های که دولت بطور مرتب و دائم و هر

  

  ن ساالری:انیزم و دیوشبھ کمو

به رغم محالتی که به مارکس میکرد، خود از بعضی جهات شبه به او بود، خاصه وقتی که از عقالنی کردن موجبیت  نظریه ِوبِر  "ِوِبر"
تعیین کننده تر از اقتصاد  نظر است که فرهنگ در شکل گرفنت جامعه  ر اغلت به اینوِببود. و این به ادعا های او جور منی آمد.ِ 

است.اما گاهی هم بنظر می رسد که [درنظر ِوبِر ] اقتصاد نیز بعنوان یک عامل مهم در شکل دادن به  جامعه جزئی از فرهنگ  است  
  ن زندگی میکرده است.ه ای است که در آحمصول زمان ز مطمئنًا مهچون حبث  های مارکس ،.حبث  ها و استدالل  های ِوبِر نی



 که باور به اصالت فرد "بیروکراتیک". و مهچنین البته  پیدایش دولت نگرش ویرب قطعًا رنگ و بوی و ترس از انقالب کمونستی داشت
  زیر سیطرۀ چنین دولتی پا مال خواهد شد.،

» شکومهندی«بود،و نیز پیچیدگیهای  منزلت  های اجتماعی  و نیز  ِوبِر مهچنین خیلی متوجه  و نگران  گروهای سیاسی
ور میانه  خرب داشت .(مهین اکنون نیز در خاینده  مثال هیتلر و چرچیل  از ظهور رهربان آ پیشگویی مرموزانه ای که گویی-رهربان

را غربیان سر زباهنا آوردند  طالح  امارت  اسالمیرهرب داعش یا به  اص»ابوبکر بغدادی«مهین بازی جریان دارد  یک نفر گمنام را بنام  
  وبعدش او را به شهرت رساندند که مولفه آن قدرت  ختریبگر جنگی اودرسرزمین های اسالمی  میگردد )

  ِوبِر در مورد جامعه شناسی نگرش خود را اینطور خالصه  کرد: 

 »پوزیتویسم«جامعه شناسی منیتواند قوانین علمی وضع  کند.ضد  .1
 آنی اجتماعی پیش گویی یا آهنا را ارزیابی کند. تواند درمورد اتفاقات منی .2

 گفته سخن آن از فردی عمل ۀبه معنی و در حمدود که را بکار برد، آهنم تا جایی»طبقه«تنها میتواند مفاهیم مجعی مثل  .3
 .شود

 ».منیتواند  حتوالت آینده جامعه بشری  رااثبات کند(ضد اندام وارگی .4

 بسازد.»منونه فرضی«مقایسه  کردن مدل یا میتواند برای .5

  منیکند)» ارزشگذاری(«از طریق پژوهش  جتربی روش مند است . هدف و مقصودش  عینیت گرایی .6
 بنیاد.-بنیاد است نه "ساختار"-ون جامعه "آگاهی"چمنیتواند روش  های علوم طبیعی را بکار بندد  .7

ت  تاریخی و اجتماعی حاکم است و بنا بر این، بر حتوال»هنینقوانین آ«مارکس معتقد بودکهرند . مارکس و ِوبِر اختالفات اساسی باهم دا
عمل اجتماعی تاریخی میخواندباور داشت .این در حالیست که ویرب توجه اش را به فهم  تفسیری   نرا مادی گراییبه"علم جامعه"که آ



د  های عمل اجتماعی  می پردازد.پس میشود  گفت که  جامعه شناسی ف کرده، و از رهگذر این فهم به توضیح  علت  ها و پیاممعطو
  آهنابا هم ارتباط متقابل بر قرار میکنند. ، بواسطۀ امع  اع خمتلف جووسایلی که مردم در انو ست به عمل اجتماعی ، و شیوه  ها فقط  راجع ا

شوند ناگزیر به تالش برای طبقه بندی  انواع خمتلف جامعه فهمیدن  چگونگی  شیوه  های خمتلفی که مردم در اجتماع با هم مرتبط می 
  منجر می شود    ضروری است .

  

  )1855-1936( تونیس و طبقھ بندی اجتماعی:.114-2-8

 او. است آملانی فیلسوف و شناس جامعه ،1936 سال به درگذشته و 1855 متولد) Ferdinand Tönnies( تونیس فردیناند
 چندانی موفقیت با 1887 سال در انتشارش خنستین هنگام که است) گزلشافت و گماینشافت( جامعه و اثرمجاعت نویسنده

 جامعه جامعه رییس 1933 تا 1909 های سال بین مهچنین تونیس. آورد دست به موفقیتی تا بود الزم زمان 1912 سال تا بلکه نشد، روبرو
  12.بودند آن عضو نیز وبر ماکس و زیمل گئورگ که هنادی بود، نیز آملان شناسی

وی را به  ، ماعی و سازماهنال ها والگو های مهبستگی  های اجتتونیس یکی از جامعه شناسان بنام  املان است که توجه اش به  شک
مجاعتی جامعه ای   ).جامعۀ associationیا اجنمن ( ،اند)concourseاعات (  از جوامع رساند.جوامع یا مج طبقه بندی خاصی

ارزش هاایش را تعیین میکنند.خانواده اساس شبکۀ اجتماعی  ن جامعهتماعی نزدیک و شخصی است و اعضای آاست  که در آن روابط اج
صنعتی هستند.و گاهی به فرقه   –قاعده و هنجار است.این گونه مجاعات ها خمتص جوامع (پیشا) مقدم  است و پیروزی  اجتماعی 

)اند،که وابسته به فرقه Ammanکوچک مانند "آمیش " های امریکا[مجاعت مذهبی بسته ای که پیرو اسقف سویسی بنام (های مذهبی 
)Mennoniteالیت اجتماعی است ]؛شخصه شان ساده زیستی و دوری از فع)اند و م  
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و غیر  و اساس ارتباط  اجتماعی  غیر شخصیهنا نقشی ندارد پیوند  های نزدیک  خانوادگی در آ بر عکس جوامع اجنمنی  جوامعی اند که 
یدو حمل کار بسیار با امهیت تر از خانواده آ خویشاوندی است.مهبستگی  های اجتماعی بر اثر تقسیم  مشخص و روش کار پدید می

  گسرتده است .

 گری است .این مفاهیم در مطالعه شهر بسیار با امهیت اند. و پدید آمدن غیر شخصیمضمون اصلی نظریه تونیس از بین رفنت مجاعات 

  تغییرات در جامعھ شناسی:

ت های اجتماعی در این جوامع  نو منیدانیم که ارتباط ها و مناسب باید جامعه"پسا صنعتی"را هم به طبقه بندی تونیس بیفزاییم ، اما ما کامال
از راه  های طبقه بندی نظامهای اجتماعی  که مناسبت  های اجتماعی در جوامع  خاصی ظهور چگونه اند . حتلیل وبرسی انواع ارتباط ها و

شیده اند جوامع خمتلف را به نظامهای امعه شناسی ، نظریه پردازان کوو تعیین نوع نظام اجتماعی آن جامعۀ  خاص است . در سراسر تاریخ ج
را با تعریف عقالنی کامل  شروع  کرد .مارکس آناندیشه رفنت به مست  جامعه ای ا بقه بندی کنند. این کار را ُکنت بکامال جمزا و مشخص ط

 جامعه از طریق"شیوه تولید"یا شکل سازمان اقتصادی اش پی گرفت .دورکهایم با متایز میان "مهبستگی های اندام
ی" فره نتسرا به این شرح بر مشرد: گسقتدار تلف  اانواع خم (اورگانیک)و "میکانیکی"مهین کار را کرد.و ویرب گفت: میتوانوار"

  مند"(کاریزماتیک) و "دیوان ساالرانه" بروکراتیک.

 

   تغییرات در جامعھ آمریکا بر مبنای  جامعھ شناسی اروپایی.14-2-9

جامعه شناسان  ش هناد .ستم جامعه شناسی از اروپا به ایاالت متحده امریکا مهاجرت کرد مسائل و روش  های تازه ای را پییوقتی در قرن ب
رن  نزدمهی گرفتار جوامع ای بودند که گروه  های اجتماعی قدرمتند و برز گ با طبقاتی با عالیق و منافع و فرهنگ  های ریشه اروپایی ق

 اجتماعی  دار بر آهنا مسلط بودند.جامعه امریکایی در اساس جامعه بی ثبات و از حلاظ اجتماعی باز بود. از این روست که  حتوالت و نظریات
نظر داشتند. پیدایش و گسرتش جامعه اروپایی  در مد قرن بیستمی مهواره ، درست یا نادرست ، الگوی امریکایی را بعنوان منبع اهلام



هزاران سال طول کشیده بود.اما جامعه امریکایی یکشبه  پدید آمده بودو البته عمدتًا بدون آنکه آگاه باشدراه به کجا می برد گرد باد 
قرن نزدمهی  هم منی  در خیال نظریه پردازان " را جانشین جامعه سنتی میکرد حتیمرز های نووالتی که در امریکا آغاز شده بود واستورۀ "حت

جوامع قرن نزدمهی رادیده است و از دیگر  مرا میتوان جامعه شناسی قلمداد کرد  که از یک سو پیدایش:«گنجید.تونیس معتقد است 
  و متناقض قرن بیستم را. ع دم بدم و پیچیده  شوندهسو پیدایش جوام

 ، اصلی او در باره ی فرد و جامعه احثنیز منسوخ کرد ، اما طنین مبِوبِر را تغییرات دوران پس از جنگ بسیاری از موضوع  های  مورد توجه 
این نکته را مهه پذیرفته  اناسی باز تاب دارد .امز در جامعه شن و عمل مذهب و ایدهئولوژی ، هنوو از خود بیگانگی ، َتعٌّی عقالنی شدن

باید مهوار ه باز  در زمینه  های اجتماعی صورت می پذیرد .به سخن دیگر ، جامعه شناسی اند که حرکت  ها و تغییرات جامعه شناسی
  یابی و باز سازی شود.

  بحث دوم
  جمعیت شناسی

 

  

  . جمعیت شناسی114-2-1

  معیت شناسیتعریف ج

است.بر طبق  لغت نامه چند » توصیف مردم«در ترمجه حتت الفظی آن از یونانی به معنای»مجعیت شناسی یا دیموگرافی«واژه 
که در مرحله  خنست به برسی  زبانی مجعیت شناسی سازمان ملل متحد ، مجعیت شناسی، مطالعه علم مجعیت  های انسانی است

باروری ،  کمی عوامل از قبیل  مطالعه شناسی در حالت عمدهموضوع اساسی مجعیت ، آهنا می پردازد رشد و حتول، بعد، ساخت 
مرگ و میرو مهاجرت است که پیوسته بر مجعیت اثر می گذارند  واندازه ورشد آن را  تعیین می کنند.این عوامل در  اصطالح بنام 



مجعیت را تعین ترکیب یا  ساختو طالق، میشوند.  این عوامل به مهراه  عوامل دیگر ی از قبیل ازدواج  ه، خواند»اجزای رشد«
  میکنند.

و حتول و حرکات مجعیت  ها در زمان و مکان می  مجعیت شناسی  علمی است که مبطالعه ساختمانبطورکلی میتوان  گفت که 
  ]13[پردازد.

  جامعھ چیست؟

. اما پرسش  آهنا سخن میگوییملف جامعه اندکه ما اغلب از آزاد و اقتصاد خمتلط شکل  های خمتکمونیزم ، سرمایه داری ، بازار 
  اصلی این  است که:

  جامعھ چیست؟ یا در واقع  جامعھ کجاست؟

معه باور نداشت.در ظاهر حق با جاست وزیر اسبق بریتانیا، اصوًال به وجود داشنت  سخن معروف است که مارگریت تاچر خن
که بکار خود  مشغول  هستند.اما اگر عمیق تر نگاه  در وهلۀ اول مردمانی را می بینیم اوست .به دور وبر مان که نگاه کنیم

شیوه سازمان یافتگی جامعه را   تاچر یافته  کار میکنند.خامن کنیم گروهای از مردم را می بینیم که به شکل  های کامال سازمان
دارند، اماساخته دست اجتماع  توهم می داند .او  معتقد است که افراد وجود یکدداند واو فرد گرایی را چیزی  در حبسیار مهم  می

می کوشد این شگاف را پر کند، اما هیچگاه  خیلی موفق نبوده  »عارففهم مت.«جامعه شناسی  است  اند. و این پایه ترین معمای
  است.

فهم .خانواده  چیزی طبیعی است و فهم متعارف آنرا می  پذیرد .اما جامعه قلمداد شده است » سنگ بنای «خانواده مهیشه مبنزله 
  تعارف چیست؟م

                                                             
  .6،ص85-1384باقرزاده داکتر ،درس جمعیت و تنظیم خانوواده ، کتاب الکترونی ، 13 



بپردازیم خود را به خممصه  نظری انداخته ایم.اگر  و طرز رفتار شان آدمیان در مورد شیوه کنش متقابلاز هنگامیکه با طرح پرسش 
بسیار  پیچیده بنظر خواهد  نیم فرهنگ بشری وجه کجنام  میدهند  تمردم واقعًا  ا آنچهوبه  بایستیم »فهم متعارف«ما بیرون از حمدوده 

  رسید .واین دقیقًا آن  چیزیست که جامعه شناسی از ما  میخواهد اجنامش دهیم.

فقدان نظریه ای که توضیح دهدمردم چگونه باهم کار و زندگی میکنند.مثال توضیح این که چرا نقص فهم  متارف  چیست؟ پس
مردم مهدگر خود را منی کشند؟چرا بعضی از مردم کامالبا فرهنگ مسلط سازگار می شوندوبعضی  دیگر مطلقًا آنرا منی 

ارد.بنا بر این ما نیاز مند نظریه ای هستیم که بتواند هم وجود د با فرهنگ  های خمتلف خمتلف پذیرند؟ روشن است که جوامع کامال
  یعنی مهین. و جوامع خمتلف. خالصه کالم  جامعه شناسی اختالفات این جوامع را توضیح دهدو هم واکنش مردم را به این اختالفات

  

  
  تعریف بیکاری درجامعھ کمونستی:

: کمونیزم  خوب بود یا بد؟پرسش ضرورتًا در مورد کمونیزم وفروپاشی شوری  چیزی میگوییم که به این موضوع پرداخته شودقبل از این 
نه آشنا بود. مهمی است  که برای پاسخ گفنت  به آن باید کمی ختیل ورزید، کمی تاریخ دانست و کمی هم با نظریه  های جامعه شناسا

 یعنی موضوعی که جامعه -جامعه شناسانه مهمی است  که کمونیز م تالشی بود برای جتدید بنای کامل جامعه این پرسش از رو پرس
  جه خاص دارد .شناسی به آن تو

پیش از آنکه جامعه شناسی ، که وسیله ایست برای تفکر در بارۀ جامعه ابداع شود، مهگان جامعه را  ماھیت جامعھ شناسی:
بود می پذیرفتند.حبث در این مورد که چقدر میتوان جامعه را تعییر داد از مباحث پایه در برنامه جامعه شناختی  ، کم یا بیش، مهانطور که

  است.

در جامعه کمونستی کمرت پذیرفته است که بیکاری امری فردی دانسته شوداما در جامعه سرمایه داری فهم متعارف فرد را کامال مسئول 
انی که بیکار می شونداغلب این سوال نزد اشخاص بیکار ایجاد می شود که چرا بیکار هستند؟ کسمی شناسد. ولی  و سبب بیکاری



است ، فهم متعارف مده از را فردی میدانند. این  نظری  بر آیکنندکه مقصرندو از عهده کار شان بر نیامده اند.اینان مشکل گمان م
در سطوح  دخیل اند.واین علت  ها بیشرت مربوط به تغییرات اجتماعی  ددو پیچیده ای در بیکارشدن افرادهای متع حاالنکه علت 

ه سبب بیکاری فردی و اجتماعی ک گسرتده هستندتا اینکه  مشکالت فردی باشند.علم جامعه شناسی می کوشد  تا علل و اسباب
  می شوندرا توضیح دهد.

  

  

  
  در جامعھ  یا نیروی کار مازاد علت ھای بیکاری

  علت  های بیکاری میتواند 

  .تغییرات تکنولوژیک(دستگاه های جدید)1

  .تغییر روش  های کار کردن (کار آمدی)2

  کار(جهانی شدن) ریا توسط افرادی از خارج کشو.اجنام شدن کار در  کشور  های دیگر3

  که گروه های بسر اقتداردر دولت  افراد نزدیک خبود را در کار ها نصب میکنند تغییرات سیاسی (سیاست  های دولتی).4

  تغییرات فرهنگی  (تقاضا برای حمصوالت دیگر ).5

  کار) ضمن فقدان مهارهتای الزم(ممکن نبودن  حتصیل و آموزش.6



ی شناسد در توضیح علت  های از علت  های با الربطی خبود کار گر ندارد . پس دیدگاهی که فرد را مقصر م اما هیچکدام
ن ها سیاست های اجتماعی د  وبرای کم کردن آثار زیان بار آگاهنبسیاری از جوامع از این تغییرات آبیکاری قانع کننده نیست. اصلی

  ]14[در پیش می گیرند. مناسب

  

  

  

  عوامل دگر گونی جامعھ.114-2-2

جهانی که پدر ما مهه  میدانیم  جوامعی که ما در آهنا زندگی میکنیم به سرعت دگر گون میشوند و تغییرات صنعتی: 
سبب این دگر گونی  ها میشود و چگونگی  آنچهن زیسته انداحتماًال هر گز باز خنواهد گشت.مادر  های مان در آ-

آگاه به این نکته که جوامع  ه شناسی از دلِ واکنش ما به این دگر گونی  ها موضوع اصلی جامعه شناسی است .رشته جامع
وپا از جامعه ده های هجده و نزده  امریکا و ارتغییر میکنند سر بر آوردو در درون مدرن  و با انقالهبای فرانسه و امریکا آغاز شد.در س

ن  تا هند و پس لرزه  های آمین  هویدا گردیدو به جامعه صنعتی گذار منود.در این گذار تغییر اساسی در متام کره ز کشاورزی
  اندونیزی و  کشور  های افریقایی رامتأثر ساخت.تغییر اساسی ای که بشر هنوز هم با پیامد  های آن زندگی میکند.

  می شوند و چرا مردم اینکار را  میکنند؟چھ چیز  ھای موجب این تغییرات 

  مشکل ایده  ھا و خواستھا

فقط نکات بدیهی  این که خیلی  ها ، خمصوصًا سیاست مداران ، میگویند که جامعه شناسیجامعهه شناسی شهرت بدی یافته و آن 
بط دادن  مشکالت فردی به ساختار  رو ناتوانی در  متناوب بیان میکند.مشکل فهم متعارفرا به شکلی پیچیده با بکار بردن  نظریه  های 

  میخوانیم.»دیولوژیای«ن را  مشکل ده تر اجتماعی  آن چیزیست که ما آهای گسرت
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ولوژی معانی زیادی دارد اما مهۀ آن معانی در توضیح این نکته بکار می روند که مردم باور  های خاصی در بارۀ جهان دارندکه ه ئه ایدواژ
 اینکه توضیح ایده ئولوژیک اند به این معنی که عمدتًامبتنی بر یک باور ندتا الزامًا درست نیستند. مفاهیم متعارف در باره جهان اغلب

هنا را  دارندو یقین داشتند که این راه ورسم که طبقات باالتر حق هبره کشی از آدر سابق کار گران بر این باور بودند  عملی باشند.
  تماعی است.هوشیاری انتقادی نسبت به زندگی اججهان است . جامعه شناسی 

  
 گونھ اختالفات در رفتار  اجتماعی بوجود می آید؟ چ

مطرح شده   و مورد توجه مشاری از دانشمندان جامعه شناس بوده سده بیستم ، جامعه شناسی تاریخی طی ده  های گذشته 
  .از قبیل روستو در دهه شصتاست.

روش تاریخی  مرادف با روش در  ممکن است  ود از روش  هایی هبره گرفته اند کهجامعه شناسان تاریخی  در مطالعات و کار  های خ
  .ت در جامعه شناسی تاریخی کار برد داشته باشدبسکار 

  :گونی فکری  را بوجود آورد ر زمینه  های خمتلف این دگر ناسی تاریخی دبینش و روش در جامعه ش
  چگونھ بھ مطالعھ جامعھ شناسی بپردازیم ؟

جامعه ورفتار انسان است ، اما منظور این گفته دقیقًا روشن  نیست .  ته می شود  که جامعه شناسی مطالعۀ  علمی اغلب گف
  خنستین پرسش این است ، چگونه جامعه را مطالعه (برسی) میکنیم

  قانون وجامعھ

ا  هو مبدت طوالنی  جتربیات خمتلفی داشته اند. وقتی قاضی   هنا در زمینه  های خمتلفایید  قاضی  ها را در نظر آوریم.آبرای مثال بی
ن مباند؛ این در حالیست که از امثال تو مسئو  کسی را زندانی میکننداغلب به او میگویندتو برای جامعه  خطر ناکی ... جامعه باید

د ندارد ، روشن است که  هیچ کس را نبایدبه این هبانه  که خطری برای جامعه است  به زندان  تاچر که گفته بود جامعه ای وجوخامن
یده  میشود که در این مقوله هم قاضی و هم خامن تاچر در اشتباه  اند.زیرا این قانون است که حرکت  های عادالنه را انداخت. ولی د



ها چگونه باید اجنام شود.بنا  میخواهد در جامعه روال  سبیعی بدهد ، زیرا قانون جزء مهمی از جامعه است که تعیین میکند کار 
ه صورت می پذیرد، چرا قاضی  هاچنان  تصمیم  هایی میگیرند؟ زنداهنا به چ ها چگونه کار«این جامعه شناسی میگوید ، بر

یند و چرا مردم دست به کار  های خالف می زنند؟آیا برای آن است که بد یا گرسنه اند یا برای آنکه کار  های خالف را در کار می آ
  ]15[»؟و  میخوانندمی بینندروزنامه ها و کتاهبا تلویزیون 

  

  قضاوت جامعھ شناسی در باره قاضی ھا.114-2-3

س از گروهی از شکل  های دستگاه قضایی شکل هنادی شدۀ رفتاری است که ریشه  های عمیق تاریخی دارد.جوامع در اسا
  ۀ رفتاری ساخته شده اند که در طی زمان باز تولید شده اندو تغییر پیدا کرده اند.هنادی شد

ر خنواهد کرد . در حالیکه انینی  که جاری میکنند تنها قانون پذیرفته است و هیچگاه تغییی قوقضات طوری عمل میکنندکه گوی
  اجتماعی تا به این حد  پیچیده است . کنند. به مهین سبب است  که مطالعۀعه و هم قوانین آن تغییر میهم جام

ا اینکه در ایجاداین تغییرات مشارکت دارندو می ی نشینندوتوضیح شان می دهندویتنها به مشاهده تغییرات م آیا جامعه شناسان
  کوشندبر آن تأثیربگذارند؟

  

        خاصتگاه  ھای جامعھ شناسی .114-2-4

وحتی رهربان مذهبی بوده است . افالطون  ضوع حبث فیلسوفان، شاعران، داستان نویسانجامعه شناسان میگویندمهواره مو آنچه
میکند برای اینکه جامعه چگونه سازمان داده شود.ولی ما او را جامعه شناس منی دانیم سال پیش از این توصیه  هایی 2500در 
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در سده  هجدهم میالدی » روشنگری  کبیر«را بایددر علم و فلسفه  عصر عه شناسی .زیرا خنستین نشانه  های  جام
  ا باور ها و توجیهات مذهبی ریشه دارند.دانست.تغییراتی که در این دوره  در جامعه  مستولی شد که  در تقابل علوم  عقلی ب

  مدرنیتھ

عه ا میباشد.به زبان ساده  میتوان گفت که جامو جمالت و جراید در سر زباهن ارسانه ه اصطالحی که در این روز  ها بار ها  از طریق
ر کرد اگذ»صنعتی«یا » مدرن«جبامعه ای مشخصًا،یعنی تنها  هنگامی که جامعه ». مدرن«تصویری است از جوامع  شناسی

  جامعه شناسی توانست نشان دهد که این گذار  چگونه رخ داده است .،

بر جای نظم مستقرو کهن کشاورزی و مذهب نشستندو به مهۀ تغییرات فنی   در جامعه اروپای قرن هجدهم مدرنیته و صنعتی شدن
ماشین  های حمرکه خبار  میتوان گفت که مدرن وفرهنگی که در طول قرن  ها پدید آمده بود سرعت خبشیدند.با مبیان آمدن 

  فرآیندتغییر که دائم ستایش بیشرت می شود. یزی نیست جزمغلق ناقال)چ» امدرنیتهپس«سازی (واین 

نشینان اخرتاع  نکردند زیرا ابزار فکری الزم برای این کار در دست شان  نبود.بلکه در دوره بیان دیگر ، جامعه شناسی را غار به 
معه در جا انتقادی البته مده که متضمن  تغییر و پیشرفت و اندیشهپدید آیاد  میشود» نگریروش«ت فکری  عصر ی که از آن بنام انقالبا

بوده و مهواره  تغییر یافتنی است » ساخته بشر«جه شوندکه جامعه هم مثل هر چیز دیگر ، اروپا دست بدست هم دادندتا مردم  متو
 یآن توضیحاتی مبسوط آراین نگرشی جدید به جامعه پدیدآوردو انقالب فرانسه (که بعد از این در باره آن دوره و . انتقاد از نظم که
  أییدی شدبر آن رویکرد  های انتقادی تازه . هر تم خواهیم داشت)

  

  بنیان جامعھ شناسی را چھ  کسانی گذاشتند.114-2-5

اسی شد؟ انقالب دایش جامعه شنگذار آن اند؟ چه  چیزی باعث پین روشهای جامعه شناسی کدام است ؟چه کسانی بنیا
  وامریکا سواالتی را  پیش کشیدندکه با پیدایش جامعه شناسی اجنامید.انگلستان،فرانسه 



در  با روش  های جدیدعلمی و عرضۀ نظریه  های مبتنی بر داده  های  جتربی ترکیب شدو شرایطی را پدید آورد که جامعه شناسی ااینه
مسیحیت (در سده  های میانه مسیحی)در باره اینکه چه  کسانی  هبان منو کرد.سر نگونی حکومت  های مطلقه و تر دید در مذآ

  حق حکومت  کردن دارندو جامعه چگونه بایدسازمان داده شود سؤاالتی را مطرح ساخت.

دهنده ترین و یکی از تکان 1789ب اجتماعی سال بنیان گذاران جامعه شناسی باشند، چون انقال تعجبی ندارد که فرانسویان
اثر 1748در کتاب روح القوانین( آثار دیگر ، جامعه شناسی را، گذشته از  ۀ بنیادی ترین  حتوالت اجتماعی بود.خنستین رد(

کیل میدهد، وبنا بر این ، به را تش که شالودۀ انواعِ  خمتلف قانون» ماهیت واصولیی توان یافت .او در این کتاب به بارون  مونتیسکیو م
در مورد  جامعه )1766-1711(فیلسوف جتربه گرا) David Hume( "دیوید هیوم" انواع خمتلف جامعه، توجه  کرده  است.

قط فاصل مسأله این است که آیا جامعه شناسی علم است و منظور از علم بودن آن چیست؟یا اینکه  گفته  های دارد :ـ  یشناس
عه مبثابه یک کل اندیشه شود.در " دور نیست که به جامهیوم"نظریه   .براساس  ینده با خرب میسازداست که ما را از آتفسیرو حتلیلی 

ماعی به زمینه  های خاص، اقتصادی یا مذهبی، حمدود و منحصر بود .آغاز در باره شکل  های اجت جامعه شناسی بیشرت  تفکرات
برای خودش انقالبی بود. او جامعه شناسی را شبه علمی میداندکه با بکار گرفنت بسیاری کلمات مطمئن و » ایدانشنامه «تفکر 

اسطه  ی نظریه کالنی است که میخواهد بوکمی آمار ، تغییرات بارز اجتماعی  ، را توضیح میدهد. مهو  میگوید : جامعه شناس
چیز را در بارۀ توسعۀ انسانی  تبین کند.و از نگاه بانوان : جامعه شناسی  حتلیل، مقایسه و ارزیابی نظری هناد  های اجتماعی مهه

ختصصی است زیر سلطۀ مردان و در صدد است باتکاء به مقوالت مردانه  نظیر  : کار ، ثروت ، جنگ و صنعت، رشد و توسعه 
  م  هایش را کامال بسته است.هنا چشو نقش اجتماعی آ و کار  های شان اجتماعی را تبیین کند. جامعه شناسی بر زنان

   ا شروع  کنیم؟زنان میپرسند:حاالما از کج 

  

  

  ی (پوزیتویست)تجامع شناسی اثبا .114-2-6



جامعه «)، فیلسوف فرانسوی ، وضع کننده اصطالحAuguste Comte ( )1857-1798(ُاگوست کنت 
تأثیر  تندروی  ها و آشوب  های زمانه بودو در برابر شان واکنش است.او در ساهلای منتهی به انقالب فرانسه بالیدوقطعًا حتت »شناسی

  نشان داد.

  درباره او:
 

شود. تابلوِی شناسیِ نوین شناخته میو به عنوانِ بنیانگذارِ جامعه (Sociology) شناسیاگوست کنت واضعِ ناِم جامعه«
  .اوست ۀهاِی برجستامعه از اندیشههاِی پویا و ایستاِی جعلوم، سیِر تکامِل ذهنِی بشر و توجه به جنبه

معتقد بود باید براِی علوِم انسانی نیز حیثیتی مشابهpositivism)   - پوزیتیویسم( گراییاثبات ۀکنت با اعتقاد راسخ به فلسف
سانی از این باور بود که جوامِع انعلوِم جتربی قایل شد، به این معنی که علوِم انسانی نیز باید از ابزاِر پژوهِش جتربی استفاده کنند. کنت بر 

اساطیری، کاهنان رهرباِن جامعه  جوامِع در). افزایندمی نیز را اساطیری ۀاند (بعضًا مرحلعلمی عبور کرده و فلسفی، اهلی، ۀسه مرحل
از آن فیلسوفان. اما در  روند، در جوامع اهلی که تبلوِر تاریخِی آن قروِن وسطی است، پیامربان، و در عصِر رنسانس و پسبه مشار می

هاِی ای بازماندهرهرباِن جامعه خواهند بود. البته ممکن است در هر جامعه شناسانجامعه و دانشمندان) علمی عصِر( کنونی ۀدور
 ]16» [ .فکرِی اعصاِر گذشته رسوب کرده باشد

ی به خط مشی  هابودم  در واقع  واکنشی عمیقًا حمافظه کارانه گذارش  در جامعه شناسی که من بنیان»  مکتب اثباتی«یدارد: او اذعان م
مشکالت اجتماعی است .او  ه  برنامه ریزی عقالنی  حّلال مهۀغاز گر این طرز تفکر بود کیانه بود. نظریه  های من مهچنین آانقالبی گرا

تشریح  بارۀ  ای علمی ضروری برای سازمان دهی درهکار برنامۀ  بنام  اعی را در کتابیه  های رسیدن به برنامه ریزی اجتمنظریاتش را در باره را
  کرد. )منتشر1822جامعه(
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منجر به پیشرفت منظم خواهد شد.او مهچنین اصرار  معتقد بود که طرز نگرش علمی به  جامعه (ارگانیکی)وار اندام،ُکنت 
این گفته ریشه در این  نظرش داشت  که مهۀ  سته در نظر گرفت .هبم پیو داشت که باید جامعه را ماننددستگاهی با اجزای

ترین  ده است .کنت  جامعه شناسی را کلّیاثباتی یا علمی رسی مرحلۀبه  لۀ اللهی و مابعد الطبیعیبه دارندو از مرح جوامع رشدتکاملی
  ، والبته دشوار ترین  مهۀ علوم انسانی میداند.

مجعه د، گرچه حاال بسیاری تقریبًایقین دارند که بشدت ادامه دار این حبث همحبث در باره اینکه جامعه شناسی علم است یانه هنوز 
این مفهوم هر گز به هیچ چیزی نرسیدندکه یعنی جامعه شناسی به قانون طبیعی شبه باشد.و  م نیست.و اثبات گرایاِنشناسی عل

قوانین کّلی مشاهده، اثبات و استنتاج شود؟و  آدمیان این را در استنتاجات شان گنجانیدند که چطور ممکن است در باره رفتار متقابل
جامعه شناسان هنوز هم با سرسختی  پافشاری دارند که جامعه شناسی علم نوپا است و ما برای اثبات علمیت آن به وقت بیشرتی 

ر  جامعه ای در کار خنواهد آن وقت دیگ»میکنند مدعی هستند که :  درزیم .ولی کسانی که  این  نظر را نیاز داریم  که به آن بپردا
ندارند و نظرشان را درمعرض سوال قرار میدهند:علم مهه چیز را تسخیر خواهد کرد .جامعه جامعه شناسان  خیلی ساده می پ» د.بو

 -یعنی وفاق -که به نظم و ثبات می پردازد» شناسی اجتماعی (ثبات) یستاییا«شناسی بعنوان علم دو قسمت خواهد داشت 
  ]17یعنی تضاد.[ -که به  تغییر و رشدو حتوالت هنادی می پردازد    »شناسی اجتماعی پویایی«و

  

  

  )David Émile Durkheim (-)1917-1859(  کھایمرنظریھ دو.114-2-7
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. رودمی مشار به شناسیجامعه گذاربنیان یمهادورک بسیاری، ۀعقید به. است بیستم قرن ابتدای و نوزدهم قرن بزرگ شناسجامعه
 توانست که کسی اولین ولی شود،می شناخته) Sociology( شناسیجامعه ۀواژ واضع عنوان به کنت آگوست هرچند

  ] 18[.بود یمهادورک کند، تأسیس را شناسیجامعه استادی کرسی

 دارریشه فقهای تبار از وی. شد متولد فرانسه شرق در واقع) Lorraine( لورن ایالت) Espinal( اپینال شهر در یمهادورک
 نیز را تلمود و عتیق عهد عربی، زبان مذهبی، غیر مدارس در عادی حتصیالت گذران بر عالوه جوانی دوران در. بود یهودی

 کاتولیسیسم به کاتولیک زن معلم یک تأثیر حتت سالگی، سیزده سن در کلیمی سنتی ۀتأییدی کسب از پس چندی وی. فراگرفت
  ]19[.شد الادری یک و کشید دست مذهبی تعلق گونه هر از او که نپایید دیری اما بود، کرده پیدا عالقه

و موضوع علم جامعه شناسی را که کوشید قوانین علمی را  با شیوه  های دقیق پایه گذارد امیل دورکهایم  جامعه شناس مهمی بود 
و » مهراهی«بودو دل مشغولی اصلی اش–یا هر دانشگاه دیگر -در دانشگاه پاریس ختصصی کنداو در رشته جامعه شناسی

عی را نیروی اخالقی های اخالقی اند. او اگاهی مج بود که نظامهای اجتماعی  موجودیت امعه مبثابه یک نظام بود.او معتقدج دیدنّ 
  ردا را به جامعه امروز پیوند  میدهد .میدانست که ف

و باالخره جامعه را به مثابه  موجودیت اخالقی میداند. دور کهایم در اثر – یک ساختار-یک  نظام   –او جامعه را مبثابه یک اندام واره 
یم مبقایسه آماردر کشور  ااند توجه  میکند.دورکهپنهان ای که در پس  پشت عمل فردی  )به عوامل اجتماعی1898معروفش خود کشی(

 آنچهیم سخت مشتاق بودطرز کار اد.دورکهوجه انهای خمتلف، نشان میدهد که الگوهایی خود  کشی تابع  نظم و ترتیبی در خور ت
: شیوه  های کردار ، تفکر و احساس، که  نسبت می خواندنشان دهدو این گونه تعریف شان میکرد  او آهنا را واقعیت های اجتماعی

یعنی اینکه ساختار  های  » ن فرد رابه راه  های دخلواه شان  میکشانند.شاری برخوردارندکه با آن و بعلت آو از نیروی ف به فرد بیرون اند
ر د آنچه، درست مثل خاص جامعه آنقدر نیرومنداندکه برفتار فرد تأثیر میگذارندو میتوان آن را بطور عینی  مطالعه و برسی کرد 

که منظور نظر دورکهایم بود وجود خارجی داردیانه هنوز  آن طور  بالخره  چیزی بنام واقعیت اجتماعی علوم طبیعی رخ  میدهد .اینکه آیا
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ش اجتماعی که در سر تا سر جامعه شناسی مطرح است ،  دورکهایم از طرف  در مقابل کن»ختارسا«حمل تردید است ... در حبث
این حبث را  ساختاری جانبداری میکند. طرف دیگر معتقد است که تنها انگیزه  واکنش فردی است  که جامعه را میسازد. 

کّلیتی یکپارچه و متشکل از ساختار  هایی که به شیوه  ۀنامید.مهرأئی که جامعه را به مثاب»م ستیزیا در مقابل نه» مهرأئی«میتوان حبق 
  یتی که در اساس بر روی  ستیزه ها بنا شده باشد.قابل فهم با هم جفت و جوراندمی بیند، یا به مشابه کّل

  

  )Karl Heinrich Marx: (کارل مارکس

 انقالبی، متفکر انگلستان لندن، در ۱۸۸۳ مارس ۱۴ ۀدرگذشت - پروس تریر، در ۱۸۱۸ مه ۵ ۀ زاد: (مارکس هاینریش کارل
  ]20[.است اعصار متام اندیشمندان تأثیرگذارترین از و آملانی اقتصاددان دان،تاریخ شناس،جامعه فیلسوف،

 بار  کارل مارکسدر سده نزدهم مطرح ساخت.او مطلب بسیاری در باره اقتصاد، سرمایه رویکرد ستیزی را در جامعه شناسی خنستین
داری ، فرهنگ، تکنولوژی ، مبارزه طبقاتی و ایدئولوژی  نوشت .او مهچنین  خبشی از جامعه شناسی را که به نظریه  های کالن ، تکامل 

نگرش   ی پردازد گسرتش بسیار داد.او خود معتقد است کهبشریت ، وامکان باز سازی جامعه به شیوه  های کامالمتفاوت م
دورکهایم بعنوان نظریه پرداز ی کالن مطرح  ر کنارُکنت و روشی حقیقتًا علمی است که مرا د–ماده گرایی تاریخی –های علمی او 

  صد در صد حرف راست را زده بود. ساخت.مارکس در مورد چگونگی تأثیر تکنولوژی بر تغییر جهان

قدرت بطور نا برابر در ن بودکه ثروت و ند شدو بر آبه چگونگی پیدایش اجتماع و تغییرات اجتماعی عالقه متدادر اب مارکس 
عالقه نداشت، امامیخواست  زیع شده است . بنا بر این  میشود گفت که او به چگونگی کار کرد مهرائی اجتماعیجامعه  تو

الیش را بر دیگر گروه ها حفظ میکند.او از بعضی جهات گرایش استی بداندکه چگونه یک  گروه در جامعه
برخی از هناد  های جامعه حفظ کردن یکپارچگی جامعه است و  شت، مثال از این جهت که می گفت نقکارکردگرایانه داش
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 های مسلطو دیدگاه گروه   مارکس خیلی سفت و سخت استدالل میکرد که فهم متعارف  مردم از جهان، رنگ ایده ئولوژی
  اجتماعی رابه خود می گیرد که جز پدید آوردن آگاهی کاذب  حاصلی ندارد.

  نگرش جامعه شناسانه مارکس را به اختصار به شرح زیر میتوان مشرد:

  .مهه جوامع بر ستیز مبتنی اند.1

  .اقتصاد نیروی حمرکۀ اصلی  مهۀ تغییرات اجتماعی  است .2

  ن عامل تعیین کننده است.نگریسته شودکه اقتصاد در آکّلیتی .جامعه باید به مثابه 3

  .تغییرات و حتوالت تاریخی تصادفی نیستند، بلکه میتوان قواعد آنرا در ارتباط بشر با سازماهنای اقتصادی جست و جو کرد .4

انۀ تاریخی و علمی .فرد در جامعه شکل می گیرد ، اما مهچنین قادر است با ُکنِش عقالنی که مبتنی بر فرضهای مادی گرای5
  باشددر جامعه تغییر ایجاد کند.

  .در جامعه سرمایداری کار موجد از خود بیگانگی است .6

که از رهگذر نقد میسرمیشود، موقعیت تاریخی خود را درک و اصالح ، در مناسبات جامعه .بشر قادر است با داخل نشدن7
   کند.

  ، میتوان جامعه را از نو بنا کرد..بنا بر این از رهگذر نقد علمی و عمل انقالبی8

  
  سرمایھ داری : نظام جھانی  

که بر پایه هبره کشی  اصلی ترین گزاره ای را که مارکس مطرح کرداین بود که سرمایه داری شکل تازه ای از سازمان اجتماعی است
کار گران ، یا طبقه پرولتاریا،  ارزش اضافی حاصل از کاِر ،وابنا شده است.طبقه سرمایه دار بورژصاحبان سرمایه از کار گران 



زانه می گسرتاندو متحول میسازد، و بدین طریق نظام جهانی به وجود می ید را متجاورا به زور تصاحب میکندو تکنولوژی  های تول
  شکل منظور مارکس این بود  کهه بودند. نت ترسیم کرددورکهایم  و ُک آنچهنسبت به  ،بود آورد. و این  تصویر بسیار متفاوت از جامعه

قانون، سیاست ، فرهنگ، مذهب ، ایدهئولوژی جامعه را  تعین –برای مثال، شیوه تولید سرمایه داری -های سازماندهی اقتصادی
  افق نیستند.ن موبسیاری دیگر از جامعه شناسان به آمیکند. و این بیانی جامعه شناسانه است از قانون عام و فرا گیر، که البته 

  
  روابط طبقاتی:

وارد جامعه شناسی کرد .مارکس نشان  طبقه را ، جبای مفاهیمی نظیر گروه ، قشر، خنبگان یا کاست مارکس مفهوم بنیادین
موجب  عضویت در یک طبقه اجتماعی است.سرمایداری پدید آورندۀ روابط طبقاتی خاص، و در نظر  دادکه تقسیم کار در جامعه

  بویژه هبره کشانه بوده است .به اعتقاد او طبقه  عبارت است از:مارکس ، 

 مالکی عینی و بیرونی است .4

 ین می شودیبات با وسایل تولید تعساز طریق منا .5

 مهچنین مالکی ذهنی است .6

در چار چوب تفکر مارکسیستی در سده بیستم  پای بند  "هابرماس"و "آلتوسر"،"آدورنو"، "گرامش"اشخاص مهمی نظیر 
  ]21[بودند.

  

  مارکس:کارل تعریف انواع جامعھ از نگاه .114-2-8
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منظور ما از جامعه صنعتی این است که تولید صنعتی بیش از تولید کشاورزی است و مارکس دومین نفری   : جامعھ صنعتی.1
که نصیب  آنچهرقابتی استخراج وواضح ساخته است . دارِی در ضابطه  سرمایهرا  ] که جنبه اساسی22بعد از سن سیمون  است [

اگر عوامل تولید را در دو جامعه  مارکس شد، نتیجه گیری وحتلیلی عمیق از جامعه ای معاصر ، یا جوامع ، بطور کّلی میباشد.
و بدین نام گذاری (جامعه  ود داردصنعتی و کشاورزی در نظر نگیریم ، اختالفات عمیق تاریخی میان  این دو جامعه وج

ی تاریخی نیز میباشند. ما در لبوجود آمده که مهۀ این  تغییرات مولود  عوام وشاندن اختالفاتی است که در جامعه صنعتی صنعتی)پ
میرسیم که  دنیای مدرن ، اعم از سرمایه داری و سوسیالستی و موجودیت واکنش  های  متقابل  و مداخالت  متعدد هر کدام به جایی

ناظر  منو  های  منوی اقتصادی و توسعه اقتصادی در هر کدام به شیوه  های خود  منایان میگرددکه ما در دنیای مدرن امروزی مواجه و
به وجه عالی  حتی شگفت آور ولی بدون توسعه اجتماعی   هستیم.اکثرًا در جوامع سرمایه داری  نیرو  های اقتصادی هر کدام 

و مدرنیته هم حبد اعالی خود در بین اقشار خاص که در هرم قدرت وسرمایه د نی در یک سطح معینی توسعه می یابشگرف  اقتصاد
ولی سیالستی فرا گیر و مهه جا گیر  میباشدته در جامعه سونیرکه مدست حالی د این درنقراردارندبعالی ترین سطح  خود میرس

ارکس معتقد در جامعه صنعتی سرمایه داری بشکل غیر عادالنه وجود  میداشته باشد.  مبیک  پیمانه متوازن و معین ، نه حبد افراط که 
منی تواند حاصل  توسعه اقتصادی و فرهنگی به   اقتصادی مهه جا گیر بسازیم  نیازاست برای اینکه  این فرآیند را  در نظام  توسعه 

و ریشه گیری مردم ساالری  هناد  های منعطف، بوسیله تعمقدر  یک فشار انقالبی حمکوک ومثبوتزور و یا  شود مگر بوسیله 
که بیانگر نیاز  های اجتماعی باشد.که این باعث پژمردگی  پایه  ایسراسری (دیموکراسی)، بوسیله یک شبکه فعاِل سازمانی 

  میرائی(اضمحالل)حکومت  های سابق میگردد.

                                                             
  .بود سوسیالیستی نھضت گذاران پایھ از و سیاسی و اجتماعی عالم و فیلسوف) م ١٨٢۵-١٧۶٠( سیمون سن کلودھانری  22 

  
 مصدوم جنگ این در و داشت شرکت آمریکا استقالل ھایجنگ در ١٧٧٩ در. رسدمی شارلمانی بھ وی نسل و بود فرانسوی زادگاننجیب از او
 یحیتمس تأثیر و کارگران آزادی بھ وی رود،می بشمار سوسیالیستی نھضت گذاران پایھ از و سیاسی و اجتماعی علمای و فیلسوفان از وی] ١.[شد

 حثب مورد مدتھا او افکار. دانستمی برتر طبقھ را مولد طبقھ و بود دانشمندان و مدیران حکومت بھ معتقد او بود، بند پای عمومی افکار در جدید
 تاگوس در وی سوسیالیستی نظریات. دانستمی ثروت عادالنھ توزیع در را جامعھ اصالح راه سیمون سن. گردید فرانسھ ھایدانشگاه دانشجویان

  .گذاشت پایھ را مارکسیسم مکتب نظریات این توسعھ و تکمیل با مارکس کارل بطوریکھ بخشید بسزایی تأثیر مارکس کارل و کنت
  

  )177(دانشنامھ بریتانیکا ،قسمت تاریخ ،ص.درگذشت پاریس در ١٨٢۵ سال بھ سیمون سن



یخنت منو، که در آهنا  هنوز و برای مدهتای طوالنی ، تولید کشاورزی که در جنب کشور  های توسعه نیافته ، فقط جزایرصنعتی  در آم
   ی برای صنعتی شدن ناموزون ونا مساوی بر حسب کشور  ها وجود دارد.هدف هتیه منابع

  جامعھ مصرفی:.2

ات که عامل پر قدرت در راه کسانیکه قدرت تولید را در اختیار دارند، مصرف کنندگان خود را به وسایل خمتلف، که در میان  آهنا تبلیغ
 شناسایی متاع در بازار میباشد حبیث پر توان  ترین وسیله آفریده میشود.این نوع " جامعه مصرفی" به صورت کل فراموش میکند که به نیاز 

دازد .اگر راست های  اجتماعی توجه ای داشته باشند، بلکه  مهه  حمرکه  هابر حسب معیار سود، به تأمین نیاز  های اجتماعی می پر
به باشد که نیاز  های اجتماعی ارضاع شوند، میتوان  وجود و تظاهر نیاز  های سطح باال تر را مورد اعرتاض قرار داد . این  نیاز  ها فقط 

( از قبیل یئنیاز های ابتدا صورت  های مصنوعی وساختگی بسیار شگفت انگیزی  تظاهر میکنند. چنین بنظر می آید  که ارضای
  مسکن، تعلیم و تربیت و خدمات عامه )تأمین بشود.فقر پیشین جای خود را به فقر جدید وا میگذارد.

  جامعھ وفور .6

آن را نشان دادند، در امریکا  فقر وسیعًا وجود دارد ؛ در میان اقلیت  های وسیع (سیاهان  را ترویج  کردند، خود حمدودیتآنان که این تسمیه 
. حیف و میل و مصرف بی  حساب اجباری و )ای اخیر ، کشاورزان وغیره سطح زندگی نازل است ، رنگین  پوستان،مهاجر  ه

  .خیلی عمیق تر گروه های بسیار وسیع  تری را بپوشانند» فقرجدید«برخی از گروههای پرمزایا، منیتوانند  حتمیلی

 جامعھ تفریحات .7

مثال رفت »(از دست شده  مصروف اجباری«ار کاهش یابد ، زمان الب مردم  افزایش نیافته است.حتی اگر هم ساعات کزمان آزاد غ
را ناخنک  میزند . برای سرمایه گذاری و توسعه می بایستی کار کرد؛ سرمایه گذاریهای مورد  » زمان به اصطالح آزاد«و آمد)، 

، عظیم  هستند. چه برای کشور   در تولید شاخه  های جدید صنایع ،گشایش فضا،کمک ها به  کشور  های عقب مانده»خودکاری«نیاز
  ».سرمایه داری«و چه برای کشور های » اشرتاکی«های 

 جامعھ شھری  .8



(دهقانان  را حمسوب داریم ، یا حاشیه نشینان  افریقا، آسیا، امریکای التین .  ولی نه، اگر کشاورزان»قطب  های منو«آری! در اطراف 
یم در جامعه شهری دیدکه آثاری از مدرنیته و مزایا و نعم مادی که خمصوص شهر نشینان مرفع بی جای شده  و از ریشه در آمده را نیز میتوان

  در بین  آقشار فوق الذکر دیده منیشود.    نشانی  از منوی مادی میباشد، هر گز 

 جوامع متراکم و مزدحم یا انبوه .9

وفقر بر سر هم می لولند که فکر میشود از هزاران سال به  اینطرف، بر روی این پایه ،یعنی توده  های انسانی توجه این جوامع آنقدر در بدخبتی 
که در زاغه  ها و یا هم بر روی جاده  ها و زیر  پل  ، سایگون  و آسام ای صورت  نگرفته باشد  نظیر آن  توده  های وسیعی در هندوستان 

مانند و هبمین ترتیب  تولد از آالم و در های خود بی خرب می  ه استوایی زندگی پر مشقتی دارند. این ها  اکثرًاهای انبووو یا در جنگلها 
  ند ، جوان می گردند و می میرند.می شو

 جامعھ فنی .10

ردم . بسیاری از مخصلتی بنیادی دارد . این مسأله قابل ژرف اندیشی  است » حیاتی مدنیته«در جتدد و تسلط فنی به نظر می آید که تفوق
ه چنین بنظر رهنگی اشتباه میکنند. حاالنکبا یک توسعه اجتماعی  و ف»تاریخی سرعت زمان«سرعت  ترقی فنی را با یک به  اصطالح

است.تسلط تکنیک فنون به » جتدیدحیاتی«نبه  های  پراکسی، خود نیز یکی  از خصایل  اساسی این میرسد که پارگی و انفکاک  این ج
و نقس تأمین ترقی تکنیک را ایفا متی)را گرفته به جنات سرمایه داری  که صورت سازماهنای  عظیم (احنصاری حکو ه احتمالا بادامه ی

مینماید، یاری میکند.بعقیده مارکس بورژوازی قادر نیست خود را حفظ کند  مگر با ایجاد انقالب در سیستم تولید، بوسیلۀ خودش و 
تکنیک بر جهان ارکس رابطه ای یا اختالفی، بین  تسلط عهده خواهد گرفت ! باز به عقیده مدر غیر اینصورت ، انقالب اجرای آن را به 

خارجی و تصاحب خصلت خود انسان، تصاحب وجود اجتماعی انسان، تصاحب زندگی روز مرره انسان،تصاحب نیاز  ها وامیاِل 
اردوگاه «از شرایط جهانی تسلط دارد : برخورد  بوسیله خود انسان،وجود دارد . وانگهی فن  تکنیک فقط در موقعیت خاصی انسان

  ، مسابقه تسلیحاتی و فتوحات  فضایی.» سیستم  ها«اری ، هتدید  های متقابلاکی و سرمایه داشرت»ها 



-و این موقعیت و شرایط جهانی میتواندبدون اشکال  بصورت یک ساختار (ترکیب منظم)تثبیت گردد.محایت گروه  های مشخص
ون موفقیت به تشکیل طبقه گرایش دارند، آری  یقه سفید  ها)که تا کنون بد ،ذوات الفنون(تکنیسین  ها)، بروکرات ها (دیوان بیگی  ها

الت مطرح  است .نه تعریف و حتدید اینجا مسأله توضیح  خطر  ها و مشکتکنیک بدون  خطر  پیش خنواهد رفت . در  این اتکاء  اجتماعی
لم  عرضه کند.   پس  حتدید و  یافته و مس که گرایش دارد خطر را بپوشاندو چیزی را که جبز یک امکان پر دردسر نیست ، بعنوان پایان

  از سایر تسمیه  ها  زیر ضربه انتقادبنیادی ،یعنی اندیشه دیالکتیکی قرار می  گیرد . تعریف

ویم؟کی میداند؟ کی میتواند آنرا بداند؟ دریافت کند. به کجا میر ممکن    این دوره (جهش، انتقال) نتواند  هیچ گونه نام گذاری دقیقی
 نیست»  فراری به سوی جلو«، باوجود عقالنیت  که مالزم این تکوین است . آیا  این نیم  کجا میرویم ، بدون غایت معلوم ادب م بدون آنکهمی روی

، که جامعه مدرن را بسوی آیندۀ بد فرجام می کشاند، به سوی ممکن و غیر ممکن؟، از خالل وحشت  و اعام خطر هسته ای؟، خطرات 
  تیک؟احماء، جنون عقالنی ی سیربن

نظر مارکس ، با پیروی از خط  های هادی : مفهوم  کشف کنیم . چگونه؟ بر اساسسخن آخر اینکه  چگونه  میتوانیم ممکن و نا ممکن را 
گذار (گذار فلسفه ، گذار اقتصادسیاسی، بعنوان توزیع نایابی یا قحطی، حکومت و سیاست). آنوقت است که پرسش  های 

یا امکان داردکه کشور  های سوسیالیستی که خود را ملهم از مارکس و مارکسیسم نباشد) سر بلند میکنند. آدود تر گر هم حمادقیقرت (
و آزادی  نزدیک کنند.آیا میتوانند به شگاف و  نقالبیمعرفی میکنند،پراکس خود را به فرایافتهای تدوینی مارکس ، بینش فرا یافتهای ا

پایان دهند؟آیا حکومت  میتواند در سوسیالیزم فعلی در حال نزع در آید ؟آیا مدیریت و ادارۀ فاصله ی میان ایدهئولوژی و جتربه عملی 
ایگزین گرداند.؟آیا رهن گذشته میتواند آزاد گردد؟ و در باره  کشور  های میتواند برنامه  ریزی دستوری را جاجتماعی جامعه  
بد و حتت پوشش سرمایه داری بدان حد رسیدگی برسد که آن جامعه بر قرار میتواند ادامه یا»اشرتاکی کردن جامعه«سرمایه داری ، آیا 

گردد؟یا بطور کلی تر ، توسعه اجتماعی خواهد توانست ، با یک جهش کیفی، به منوی کمی ، که از آن در بسیاری از  کشور  ها (اگر نه 
  صورت شکفت آوری دنبال افتاده است ، وصل گردد. در مهه  کشور  ها)به



کس و هم مهراهانش آنطوری که واقع شده است وضع فرامین جامعه را در مسیر تاریخ  عملی و حکمت فلسفی اذعان داشت که هم مارباید 
زیرا تسمیه های پیشنهاد شده ، مهه در سراسر مولود  ،آن منی دانسته اند یا با ایجاد این تسمیه ها ال اقل در راه اشتباه گام برداشته اند 

هنا را حمو میکند.برخورد  های جدیدی به ساوی  هستند. انتقاد مارکسیستی  آ، اساطیر و خیالبافیها ، با حصه  های نا مایدهئولوژیها 
ه انسان می کوشد بر فضای خارجی تسلطش تثبیت و مسّلم گردد، در حالیکه  ق افزوده می شود.این در حالی است کتناقضات ساب

  ]23[کد مانده و حتی رو به باز گشت به عقب است .ه خودش ، را، بوسیلمتلک  خصلت انسان 

 .  )1864-1920( وبر: ماکس جامعھ شناسی.114-2-8

: Karl Emil Maximilian "Max" Weber) تاریخدان، سیاستمدار، حقوقدان، یک وبر امیل ماکسیمیلیان کارل 
  .داد قرار خود تأثیر و نفوذ حتت را شناسیجامعه و اجتماعی نظریه ژرف ایگونه به که بود سیاسی اقتصاد استاد و شناسجامعه

 ظهور به را آن او که است علمی هایاندیشه و اجتماعی علوم از زداییافسون اصطالح به و شدن عقالنی و خردگرایی ۀدربار وبر عمده کار
 معاصر گرایی،ضداثبات شناسیروش هنادن بنیاد در برجسته چهره زیمل، جرج معاصر وبر. ساخت مربوط مدرنیته و داریسرمایه

 ذهنی معانی طریق از را اجتماعی کنش باید که کردمی معرفی دانشی بلکه جتربی غیر ایرشته عنوان به نه را شناسیجامعه که کسی. بود
  .کند مطالعه ثبات آراید

.او، برخالف مارکس بود خمالف طبقاتی نربد و جامعه باره در مارکس دیدگاه با او میداداما نشان توجه جامعه بندی قشر به نیز وبر ماکس
جامعه و چگونگی کشف کارکرد جامعه را  هم نداشت. خنستین اثرش  اخالق  وادعای حل  مهۀ مسائل الج نا پذیر نبودفعال سیاسی ع

و گسرتش سرمایه داری  )، به روشنی اختالف نظر وبر را با مارکس در مورد منشاء و پیدایش1906پروتستانی و روح سرمایه داری (
  می دهد. نشان

وبر میگفت:بدنبال پیدایش نگرش مذهبی  خاصی، یعنی پروتستانی گری ، برخی جامعه ها از جامعه  های دیگر ممتاز 
  در این جامعه  ها اجنامید . ه داریخاص بودکه به پیدایش سرمای شدندو مهان نگرش مذهبی
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در عوض مارکس میگفت :عقاید مذهبی خود حمصول وضعیت ی بستگی دارد.وبر می گفت: اخالق پروتستانی با سرمایدار
دین میتواندپیشرو باشدو موجب تغییر اجتماعی شود.پروتستانی گری چنین  خاص اقتصادی است.وبر عقیده داشت :بر عکس

  مذهبی بود.
  فھم اجتماعی:

در مورد طبقه و قشر بندی اجتماعی ،  حتقیقات مشخصیدی از رویکرد  های نظری به جامعه شناسی بدست دادو وبر تعریف جمد
فرهنگی اجنام داد. -ات میانقانون، دین ،سرمایه داری ،قدرت،آن گونه که در جامعه اعمال میشود، شهر ، موسیقی ، و مطالع

و  ساخت عی را  مطرحمند فلسفه علوم اجتما را بکار نربد ، بطور روش خالف مارکس ، که احتماًال هرگز واژه جامعه شناسی وبر 
بر جامعه  بدست دهد.او عالقه مند بودشیوه  های رفتاری مردم و اینکه چگونه رفتار شان کامل از جامعه شناسی کوشید  تعریفی

ویکرد جامعه ثیر میگذارد را بفهمد.او به این  معتقد بود که عمل اجتماعی در قلب رأرا که ت  گسرتده تر ، ونیز، ساختار اجتماعی
ن صورت  میتوانید مهه ، در آوتنها پس از فهم مقاصد، عقاید، ارزشهاوباور ها یی که انگیزه  مردمی دارند انه قرار گرفته شناس

  چیز را بدانید.

چرا این کار را «از او می پرسد: ،وبر  مثال بچه ای فقیر و بد تربیت  را می آورد که شیشه پنجره منزلش را با سنگ  می شکند،وبر 
میگوید : این دلیل قانع کننده برای کاری که کرده ای نیست. بچه  می گه  ،بچه  میگوید  حوصله ام سر رفته بود. وبر» کردی؟

ش می گوید : ها فهمیدم! توشیشه شکستی و من با رو ،و شیشه ها را بشکنم.وبر ر حمل پول مبن میده که ول بگردم: خب شیشه ب
)ممکن است ساده versttehenبا فهمیدن(مفهوم  ،علت کار ها را فهمیدم.این هم کار منه . دل مشغولی وبر جامعه شناسانه

» رویکرد عمل اجتماعی «که ما امروزبه آن  ای شد  جامعه شناختی ردآن رویک منجر به  پیدایش اما این مفهوم بنظر برسد ، وقابل فهم
  باره چگونگی تعامل افرادو فرهنگ ها.  در مفهومی پیچیده -میگوییم

  

  :دیوانساالری ی یابرو کراس



 مطالعۀ.میباشدبرو کراسی یا دیوان ساالری  که وبر، سرآمدش بودایدر جامعه شناسی و معمول  بسیار مهم  هایقلمرو ازدیگریکی 
برادر «مهان  نشانه گاِن  -یا کنرتول می شوند اداره است که جامعه  های مدرن از طریق آن دیوان ساالرانه  این شیوه  راه و روشی

 ما را به دالیل عقالنی شدن  این شیوه با جوامع  پیشرفته  می  که وبر، سخت بدان مشغول بود،اهیاین مفهوم با دیگر مف». بزرگ
  .یا عقالنی کردن اداره جامعه  نیز پیوندو ربط نزدیک میدهدیعنی،عقالنی شدن،

تید، تقاضا نامه را پر کنیدو یک بلیت بگیرید و در صف باس:«النی شدن این رابطه را به برسی می گیریم یاعق  در این مثال امهیت
تقاضانامه تان  را برسی میکنیم که ببینیم که آیا می شود به پرسش  ردم  معترب را منحیث ضمان خود تان معرفی کنید. وقتی کادر آن سه آ

تان  پاسخ گفت یا نه؟ در صورتیکه جواب نه باشد تقاضا نامه انصراف را پر کنیدو در صف باستیدو تقاضا نامه خمصوص کسانی 
رو کراسی در جامعه  مدرن است  که هر و مهین پروسس  مثال بر جسته ای از بی»انصراف تقاضا بدهند پر کنید. را میخواهند برای 

نساهنا را می گیرد و بعدًا که این برگه  ها از فلرت شود و ملیوهنا ساعت کار از عمر ابر گه و فورمه خانه پری می  اروز ملیوهن
.ولی ده هم منیگردندتا وقتی که بدان  نیاز احساس نشود  هر گز کشوو گذشت  در ارشیف بایگانی می شود  مراحل قانونی

دیوان  "حاکمیت و ارکان کاری آن را در یک   خط مسئولیت کاری مراقب و منسجم  میسازد که بنام این خود بذات خود  جامعه و اجزا 
  نیز گفته  می شود.  "و اوراق

  عقالنی شدن:

جزء کوچک اجتماعی هم قالنی شدن فرایندی است که هر تبدیل می شوندع» قفس فوالدی«ی به جوامع سرمایه داری بطور فزاینده ا
  موضوع حتلیل،سازماندهی ، ختصصی شدن،و دیوان ساالری میشود.

،ِوبِر، هم درست مهانطور که مارکس نشان داده بود که سازماندهی جمددوعقالنی شدۀ تولید منجر به از خود بیگانگی می شود
  وندان  اعمال میکرد.بیشرت دخالتش را در زندگی شهر چهتوجه اش را معطوف کرده بود به راه  های که دولت بطور مرتب و دائم و هر

  
  ن ساالری:انیزم و دیوشبھ کمو



به رغم محالتی که به مارکس میکرد، خود از بعضی جهات شبه به او بود، خاصه وقتی که از عقالنی کردن موجبیت  نظریه ِوبِر  "ِوِبر"
تعیین کننده تر از اقتصاد  نظر است که فرهنگ در شکل گرفنت جامعه  ر اغلت به اینوِببود. و این به ادعا های او جور منی آمد.ِ 

است.اما گاهی هم بنظر می رسد که [درنظر ِوبِر ] اقتصاد نیز بعنوان یک عامل مهم در شکل دادن به  جامعه جزئی از فرهنگ  است  
  ن زندگی میکرده است.ه ای است که در آحمصول زمان ز مطمئنًا مهچون حبث  های مارکس ،.حبث  ها و استدالل  های ِوبِر نی

 که باور به اصالت فرد "بیروکراتیک". و مهچنین البته  پیدایش دولت نگرش ویرب قطعًا رنگ و بوی و ترس از انقالب کمونستی داشت
  زیر سیطرۀ چنین دولتی پا مال خواهد شد.،

» شکومهندی«بود،و نیز پیچیدگیهای  منزلت  های اجتماعی  و نیز  ِوبِر مهچنین خیلی متوجه  و نگران  گروهای سیاسی
ور میانه  خرب داشت .(مهین اکنون نیز در خاینده  مثال هیتلر و چرچیل  از ظهور رهربان آ پیشگویی مرموزانه ای که گویی-رهربان

را غربیان سر زباهنا آوردند  طالح  امارت  اسالمیرهرب داعش یا به  اص»ابوبکر بغدادی«مهین بازی جریان دارد  یک نفر گمنام را بنام  
  وبعدش او را به شهرت رساندند که مولفه آن قدرت  ختریبگر جنگی اودرسرزمین های اسالمی  میگردد )

  ِوبِر در مورد جامعه شناسی نگرش خود را اینطور خالصه  کرد: 

 »پوزیتویسم«جامعه شناسی منیتواند قوانین علمی وضع  کند.ضد  .8
 آنی اجتماعی پیش گویی یا آهنا را ارزیابی کند. تواند درمورد اتفاقات منی .9

 گفته سخن آن از فردی عمل ۀبه معنی و در حمدود که را بکار برد، آهنم تا جایی»طبقه«تنها میتواند مفاهیم مجعی مثل  .10
 .شود

 ».منیتواند  حتوالت آینده جامعه بشری  رااثبات کند(ضد اندام وارگی .11

 بسازد.»منونه فرضی«مقایسه  کردن مدل یا میتواند برای .12

  منیکند)» ارزشگذاری(«از طریق پژوهش  جتربی روش مند است . هدف و مقصودش  عینیت گرایی .13



 بنیاد.-بنیاد است نه "ساختار"-ون جامعه "آگاهی"چمنیتواند روش  های علوم طبیعی را بکار بندد  .14

ت  تاریخی و اجتماعی حاکم است و بنا بر این، بر حتوال»هنینقوانین آ«مارکس معتقد بودکهرند . مارکس و ِوبِر اختالفات اساسی باهم دا
عمل اجتماعی تاریخی میخواندباور داشت .این در حالیست که ویرب توجه اش را به فهم  تفسیری   نرا مادی گراییبه"علم جامعه"که آ

د  های عمل اجتماعی  می پردازد.پس میشود  گفت که  جامعه شناسی ف کرده، و از رهگذر این فهم به توضیح  علت  ها و پیاممعطو
  آهنابا هم ارتباط متقابل بر قرار میکنند. ، بواسطۀ امع  اع خمتلف جووسایلی که مردم در انو ست به عمل اجتماعی ، و شیوه  ها فقط  راجع ا

شوند ناگزیر به تالش برای طبقه بندی  انواع خمتلف جامعه فهمیدن  چگونگی  شیوه  های خمتلفی که مردم در اجتماع با هم مرتبط می 
  منجر می شود    ضروری است .

  

  )1855-1936( تونیس و طبقھ بندی اجتماعی:.114-2-8

 او. است آملانی فیلسوف و شناس جامعه ،1936 سال به درگذشته و 1855 متولد) Ferdinand Tönnies( تونیس فردیناند
 چندانی موفقیت با 1887 سال در انتشارش خنستین هنگام که است) گزلشافت و گماینشافت( جامعه و اثرمجاعت نویسنده

 جامعه رییس 1933 تا 1909 های سال بین مهچنین تونیس. آورد دست به موفقیتی تا بود الزم زمان 1912 سال تا بلکه نشد، روبرو
  24.بودند آن عضو نیز وبر ماکس و زیمل گئورگ که هنادی بود، نیز آملان شناسی جامعه

وی را به  ، ماعی و سازماهنال ها والگو های مهبستگی  های اجتتونیس یکی از جامعه شناسان بنام  املان است که توجه اش به  شک
مجاعتی جامعه  ).جامعۀ assosiationیا اجنمن ( ،اند)concourseاعات (  از جوامع رساند.جوامع یا مج طبقه بندی خاصی

ارزش هاایش را تعیین میکنند.خانواده اساس شبکۀ  ن جامعهتماعی نزدیک و شخصی است و اعضای آای  است  که در آن روابط اج
صنعتی هستند.و  –قاعده و هنجار است.این گونه مجاعات ها خمتص جوامع (پیشا) مقدم  اجتماعی است و پیروزی  اجتماعی 
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کوچک مانند "آمیش " های امریکا[مجاعت مذهبی بسته ای که پیرو اسقف سویسی بنام گاهی به فرقه  های مذهبی 
)Ammman) اند،که وابسته به فرقه(Mennoniteالیت اجتماعی است ]؛شخصه شان ساده زیستی و دوری از فع)اند و م  

و غیر  و اساس ارتباط  اجتماعی  غیر شخصیهنا نقشی ندارد پیوند  های نزدیک  خانوادگی در آ بر عکس جوامع اجنمنی  جوامعی اند که 
یدو حمل کار بسیار با امهیت تر از خانواده آ خویشاوندی است.مهبستگی  های اجتماعی بر اثر تقسیم  مشخص و روش کار پدید می

  گسرتده است .

 گری است .این مفاهیم در مطالعه شهر بسیار با امهیت اند. و پدید آمدن غیر شخصیمضمون اصلی نظریه تونیس از بین رفنت مجاعات 

  تغییرات در جامعھ شناسی:

ت های اجتماعی در این جوامع  نو منیدانیم که ارتباط ها و مناسب باید جامعه"پسا صنعتی"را هم به طبقه بندی تونیس بیفزاییم ، اما ما کامال
از راه  های طبقه بندی نظامهای اجتماعی  که مناسبت  های اجتماعی در جوامع  خاصی ظهور چگونه اند . حتلیل وبرسی انواع ارتباط ها و

شیده اند جوامع خمتلف را به نظامهای امعه شناسی ، نظریه پردازان کوو تعیین نوع نظام اجتماعی آن جامعۀ  خاص است . در سراسر تاریخ ج
را با تعریف عقالنی کامل  شروع  کرد .مارکس آناندیشه رفنت به مست  جامعه ای ا بقه بندی کنند. این کار را ُکنت بکامال جمزا و مشخص ط

 جامعه از طریق"شیوه تولید"یا شکل سازمان اقتصادی اش پی گرفت .دورکهایم با متایز میان "مهبستگی های اندام
ی" فره نتسرا به این شرح بر مشرد: گسقتدار تلف  اانواع خم (اورگانیک)و "میکانیکی"مهین کار را کرد.و ویرب گفت: میتوانوار"

  مند"(کاریزماتیک) و "دیوان ساالرانه" بروکراتیک.

 

   تغییرات در جامعھ آمریکا بر مبنای  جامعھ شناسی اروپایی.14-2-9

جامعه شناسان  ش هناد .ستم جامعه شناسی از اروپا به ایاالت متحده امریکا مهاجرت کرد مسائل و روش  های تازه ای را پییوقتی در قرن ب
رن  نزدمهی گرفتار جوامع ای بودند که گروه  های اجتماعی قدرمتند و برز گ با طبقاتی با عالیق و منافع و فرهنگ  های ریشه اروپایی ق

 اجتماعی  دار بر آهنا مسلط بودند.جامعه امریکایی در اساس جامعه بی ثبات و از حلاظ اجتماعی باز بود. از این روست که  حتوالت و نظریات



نظر داشتند. پیدایش و گسرتش جامعه اروپایی  در مد قرن بیستمی مهواره ، درست یا نادرست ، الگوی امریکایی را بعنوان منبع اهلام
هزاران سال طول کشیده بود.اما جامعه امریکایی یکشبه  پدید آمده بودو البته عمدتًا بدون آنکه آگاه باشدراه به کجا می برد گرد باد 

قرن نزدمهی  هم منی  در خیال نظریه پردازان " را جانشین جامعه سنتی میکرد حتیمرز های نووالتی که در امریکا آغاز شده بود واستورۀ "حت
جوامع قرن نزدمهی رادیده است و از دیگر  مرا میتوان جامعه شناسی قلمداد کرد  که از یک سو پیدایش:«گنجید.تونیس معتقد است 

  و متناقض قرن بیستم را. ع دم بدم و پیچیده  شوندهسو پیدایش جوام

 ، اصلی او در باره ی فرد و جامعه احثنیز منسوخ کرد ، اما طنین مبِوبِر را تغییرات دوران پس از جنگ بسیاری از موضوع  های  مورد توجه 
این نکته را مهه پذیرفته  اناسی باز تاب دارد .امز در جامعه شن و عمل مذهب و ایدهئولوژی ، هنوو از خود بیگانگی ، َتعٌّی عقالنی شدن

باید مهوار ه باز  در زمینه  های اجتماعی صورت می پذیرد .به سخن دیگر ، جامعه شناسی اند که حرکت  ها و تغییرات جامعه شناسی
  یابی و باز سازی شود.

  
     انقالب تکتولوژیکی

سرمایه داری دانسته است ، در ایاالت متحد بثمر  بدرستی آنرا موتوِر حمرکِ  پیدایش و گسرتش سمهار نا پذیری تکنولوژی، که مارک
جدیدِ  زمان و حرکت در متفاوت ایجاد کرد. خط تولیدی هانریفورد و مطالعات عقالنی شدۀ  رسید ، ودر این راه  جامعه نو و به اساس

  هیچگاه بدان دست نیافتند. دندکه جامعه شناساناجتماعی بو آنچنان تغییر عمیق هن، منادیاِنصنعت راه آ

 و هر سۀ آهنا به روشنی در امریکایجامعه شناسی  ها  هستند عی و برسی  های اجتماعی  اساس مهۀتغییر اجتماعی ، اصالح اجتما
را در میراث  الق پروتستانیخر سده نزدهم و اوایل سدۀ بیستم اشکار است .مهچنین میتوان تأثیر اخاصنعتی و شهری شوندۀ او

فرهنگی خنستین پدران پیورینت[پاک دینان]"ساحل شرقی" عمال دید. مهانطور که  ویرب میگوید :این اخالق سخت کوشی ، صرفه 
بطور  ن بیستم  ملیوهنا ماهر  جذب کرد ،جویی، جدیت و پرهیز از گناهان نفسانی با روح سرمایه داری آمیخته است .امریکای قر



م گیر توسعه یافت و تاریخی مملو از بردگی و هبره کشی را  جتربه  کرد . این خملوط منفجره هبر حال برای کار کردن ساخته چش
  کار کردن  حتت هر شرایطی که باشد.-شده بود

  

     ولوژیکینانقالب تک

سرمایه داری دانسته است ، در ایاالت متحد بثمر  بدرستی آنرا موتوِر حمرکِ  پیدایش و گسرتش سمهار نا پذیری تکنولوژی، که مارک
جدیدِ  زمان و حرکت در متفاوت ایجاد کرد. خط تولیدی هانریفورد و مطالعات عقالنی شدۀ  رسید ، ودر این راه  جامعه نو و به اساس

  هیچگاه بدان دست نیافتند. دندکه جامعه شناساناجتماعی بو آنچنان تغییر عمیق هن، منادیاِنصنعت راه آ

 و هر سۀ آهنا به روشنی در امریکایجامعه شناسی  ها  هستند عی و برسی  های اجتماعی  اساس مهۀتغییر اجتماعی ، اصالح اجتما
را در میراث  الق پروتستانیخر سده نزدهم و اوایل سدۀ بیستم اشکار است .مهچنین میتوان تأثیر اخاصنعتی و شهری شوندۀ او

فرهنگی خنستین پدران پیورینت[پاک دینان]"ساحل شرقی" عمال دید. مهانطور که  ویرب میگوید :این اخالق سخت کوشی ، صرفه 
بطور  ن بیستم  ملیوهنا ماهر  جذب کرد ،جویی، جدیت و پرهیز از گناهان نفسانی با روح سرمایه داری آمیخته است .امریکای قر

م گیر توسعه یافت و تاریخی مملو از بردگی و هبره کشی را  جتربه  کرد . این خملوط منفجره هبر حال برای کار کردن ساخته شده چش
  کار کردن  حتت هر شرایطی که باشد.-بود

 


