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امریکا یی به عهده داشت  یهمی در ابتدای تاریخ جامعه شناس)نقش م1814-1913لستراف. وارد (شخصیت  عجیب و غریبی بنام 
  ایاالت متحده گذرانیده بود.»  سازمان  نقشه برداری زمین شناختی«  .او مهه ساهلای عمر کاری  اش رادر

گونه است .نقش  این حتقیقات زندگی مردم چ او دست به برسی  های دقیق جتربی ای زد که به روشنی نشان میداد شرایط
  ند که حقیقتًا در جامعه چه  میگذرد  واین واقعیات را نباید دست کم  گرفت .که نشان میداد –پژوهشگرانه را 

)به دقت زندگی واقعی و شرایط کاری سیاهان و واقعیت نژاد پرستی و تبعیض 1899فیالدلفیا( با عنوان سیاهان "دو بوآ"طالعۀ م
ن اجنمن ملی برای پیشرفت  االو نیز از فع ا شرح میداد. او میگوید : من اولین سیاه  پوستی بودم که به دانشگاه راه پیدا کردمر

  بودم)NAACPپوستان (رنگین 

سیاه پوستان در هنایت بدخبتی در زاغه  های کناره  های شرقی شیکاگو زندگی میکردند که  زندگی فالکت بار شان توسط 
)بصورت یک کتاب مستند  بنشر رسید.این کتاب بیشرت به کتاب کالسیک" وضعیت کار گر در بریتانیا" که 1895در (،مزاَادِجین 

  ) توسط فریدریک انگلس نوشته شده بود شبه بود.1844در سال (

که مردم دیگرواقعًا  چگونه حتقیقات نشان  میداد که  هر قدر جامعه پیچیده تر میشد هبمان اندازه افراد کمرت از پیش میدانستند
اجتماعی اوضاع واقعی   میدهند ، اما اینکه آهنا آگاهی زندگی  می کنند.بنظر می آمد که رسانه  های مجعی از مهه  چیز  خرب 



ود بسیاری  جهات  مثمر مثر ب ام پژوهش  های  جتربی ازدر اجن اهش جای حبث و کنکاش دارد .جدیت امریکاییرا افزایش میدهند یا ک
  ریشه دار ایدئولوژیک  حرکت  میکردند. ، وبی وقفه در خالف جهت اندیشه های بر آمده از فهم  متعارف و موضوع  هایی
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یز ت این گروه از دو  چدر دانشگاه شیکاگو تاسیس شد.شهر)1892در امریکا در سال( خنستین گروه جامعه شناسی
و طرفداری اش از نظر کنش متقابل  -با توجه به  استقرارش در شهر بزرگ چندان تعجب بر اینگیز نبودکه  -بود: مطالعات شهری

ی که در شهر شلوغ و پر هیاهو زندگی وقت«منادین  که راه  های کنش متقابل مردم در وضعیت رو در رو  را شرح میداد.چنان است 
  » هیچکجا زندگی کنی.ی کنیدفقط کنش متقابل ات بیش از آن است که در وسط  م

و منحرف یا نا مهوار  حمسوب هاو باند  ها بودو آهنا را کجرو مطالعاتی را آغاز کردکه متوجه  گرو رشتۀ ...مکتب شیکاگو
و جامعه چند قومی و از نژاد  های  رعت در حالت رشد و گسرتش یابندهسبودو به ه میکرد  خباطریکه شیکاگو شهری بالند

  خمتلف بود.

  

  و معانیفرھنگ 

عی واقعی معانی ایکه مردم به َاعمال فرهنگی و اجتماعی شان می خبشند مهانقدر واقعی است  که نیرو  های اقتصادی یا طبی
و واقعیت دارد .  مهیتبنظر می رسد، اما مردم در باره اینکه کار چیست هم به مهان اندازه ا ار واقعییسهستند. نرخ دستمزد ها ب

 ان باخته اند. مکتب شیکاگو در حتلیلهایشاری بر سر آن جیسب مذهب هبرتین مثال در باره  قدرت ایده  است که در طول تاریخ
شکل می خبشد توجه دارند.  بسیار به این که طرز تلقی افراد از موقعیت های شان چگونه به فرهنگ و واکنشهای گروهی شان



فرهنگی خود اگاه  فرض می شوند.پس اگر مردم باور داشتندکه تنها  ر مکتب شیکاگو مردم عامالناز این روست که  د
و سر پیچی کردن از قواعد اجتماعی است ، میتوان آنرا واکنشی عقالنی  حمسوب  راه بقادر جامعه جدید گروه و دسته ساخنت

  نوع فرهنگ  شریک شدند.  در شکل ایننیز (مافیا)داشت .در این شکل گروهی  گروههای تبه کار

  

  مطالعات بشری :

شهر چگونه میگذرد  امهیت روز افزون یافت. مکتب  بدالیل روشن، فهم اینکه امور یک در جامعه شناسی قرن بیستمی،
)، مطالعات شهری را  در نفوذ خود داشتند. پارک به  نظریه ای پرداخت که  آنرا 1864-1944شیکاگو، و به  ویژه رابرت پارک (

"نامید، و منظورش این بودکه شهر ، مهانندفرآیند  های زیست بومی در حمیط زیست ، بگونه ای خود را با گرش زیست بومین"
جا جبا کننده و جدا سازنده ی عظیمی دارد که  ِرسبک و روشی به سامان  تطبیق میدهد.مردم اینطور فکر میکردند که شهر ساز و کا

خاص اند بر می  که مناسب زندگی در منطقه یا فضاییافرادی را  آنۀ ه  نشده است،وبی استنثای مه، به طرقی که هنوز کامال فهمید
  گزیند.

  

  خود اجتماعی :

کردکه بشر یگانه موجودی است که   )کسی بود  که این رویکرد را مطرح ساخت، او خاطر نشان1863-1931جورج هربرت (
  گران ارتباط برقرارسازد.کر کند و در باره  جتربیات با دیمیتواند زبان را بکار  گیرد و بر اثر آن برنامه ریزی کند، ف

  

  بھ شخصیت افراد: توجھُ 



ه جامعه پذیری  شود.خنست اینک پذیری و چگونگی  شکل گیری شخصیت افراد در جامعه  توجه به دو دلیل  باید جامعه
به درکی از اجتماع برسیم . دانشنامه نویس قرن اول  تا بتوانیم عارف  است ؛ دو دیگر آنکه ما باید ابتدا فرد را بفهمیمتنقطۀ آغاز فهم م

پیش از اینها عین مهین  حرف را گفته بود: بشر در برابر قدرت قاهره ی طبیعت ، نه قادر  قبل از میالد، گانی ،مهرت ، نیز خیلی
  سخن بگوید ، نه راه رود ، نه چیزی خبورد و خالصه  هیچ کاری  منی تواند بکند، مگر گریه  کردن.است 

مستقل بوده اند.به دلیل مهین واقعیت است که ، بر خالف اغلب حیوانات ، از زماهنای بسیار بسیار دور موجودات کامال نا افراد بشر 
هویتی فرهنگی می یابدو خود آگاه و  تا به این حد  مهم شده  است . فر آیندی که در خالل آن کودکی بی پناه فرآیند جامعه پذیری

  مستقل می شود.

  

  طبیعت در برابر تربیت:.114-3-3

فراگرفنت زبان مادری "بطور طبیعی"اجنام  میدهیم؟شواهد اندکی در اثبات این گفته در دست  است  آیا ما مهه کار را ، مثل
هنا شده است . این داستاهنا حکایت از پرورش یافته و رفتارش مثل رفتار آ.فقط چند مورد وجود دارد که کودکی در میان  حیوانات 

   آموختنی است. آن داردکه تبدیل شدن بشرمتمدن

وخنت فرایند طوالنی ایست که از تقریبًا ناممکن خواهد بود.زیرا آمگرفته شود، جربان کامل این نقیصه   ابتدا جلوی آموخنت اگر  از
  پدر و مادر ، مدرسه ، رسانه  های مجعی ، دوستان ، دانشکده و گروه مهساالن در آن  نقش دارند.

شخصیت فرد «تأثیر را در تربیت فرد  میگذارد؟ این پرسش کهدر جامعه شناسی این حبث مهم  است که چه  کسی بیشرتین  
.از سوی دیگر مینامیم» تربیت«در برابر » طبیعت«ما آنرا پرسش اساسی در حبثی است که »شکل می  گیرد ؟ چگونه



بر »تربیت«ان پسر را می سازند. طرفدار ومها و هورموهنا هستند که دخرت ویامیگویند که این ژن ها و کروموز» طبیعت«طرفداران
  این  نظر اندکه این هویت حاصل مهندسی اجتماعی است.

  

  لی  می شود؟مجامعھ پذیری چگونھ  ع

هدو بر شکل  های جامعه پذیری از مفاهیم اصلی در جامعه شناسی تاریخی  است ..این مفهوم نسلی رابه نسل دیگر  پیوند  مید
دائمی در باره فرهنگ عامه پسند وتأثیرات دیگر  ایست که هراس اخالقی ثیر  شگرف دارد.این حوزه  ، حوز هحتول جامعه بس تأ

  خطاکار (عاصی) و منحرف میسازد. را در آن وجود دارد و ظاهرًا نسلی

سنت گرایان معتقد اندکه انضباط برای کودکان ضروری است . دیگران  میگویندمهر و حمبت و رواداری راه  تربیت  
گونه  عملی می شودو وشد ارزیابی  کندکه جامعه پذیری چباید بک» جامعه شناسی«است .  شخصیت  های متعادل  اجتماعی

  تأثیر دراز مدت آن در چیست؟

 )1936-1849( :و باز تاب شرطی پاولوف

 و گذراندمی روزگار باغبانی با که بود فقیری و جوان کشیش پدرش. آمد دنیا به روسیه کشور در ریازان شهر در پاولف ایوان
 اما رفت، ریازان کلیسای مدرسه به سالگی ۱۱ در. آموخت سالگی ۵ در را نوشنت ایوان. داشت مطالعه و کتاب به زیادی عالقه

  .کرد دریافت دکرتی درجه ۱۸۹۸ سال در و پرداخت طبیعی علوم حتصیل به پرتزبورگ سن دانشگاه در و کرد رها را آجنا

. آی اثر »مغز هایانعکاس« کتاب و بود پیسارف ویژه به روس انقالبی روشنفکران هایاندیشه از ناشی طبیعی علوم به او گرایش 
 کمک زمان آن علمی هایپیشرفت با او آشنایی به بود خوانده مذهبی آموزشگاه در که روسیه فیزیولوژی گذاربنیان سچنوف. ام

  .کرد زیادی



 

 در تیسون. اف. آی ویژه به و آلی شیمی در باتلروف معدنی، شیمی در مندلیف: داشت ایبرجسته اساتید دانشگاه در پاولف
 پرتزبورگ سن دانشگاه در او. کرد خود زمان آزمایشگر دانشمند بزرگرتین به پاولف تبدیل در زیادی کمک که فیزیولوژی
 صاباع فیزیولوژی درباره را خود حتقیق خنستین و کرد انتخاب خود فرعی رشته را شیمی و اصلی رشته عنوان به را حیوانی فیزیولوژی
  ]1[      .رساند اجنام به لوزاملعده

. ام. آی اثر »مغز هایانعکاس« کتاب و بود پیسارف ویژه به روس انقالبی روشنفکران هایاندیشه از ناشی طبیعی علوم به او گرایش
 زیادی کمک زمان آن علمی هایپیشرفت با او آشنایی به بود خوانده مذهبی آموزشگاه در که روسیه فیزیولوژی گذاربنیان سچنوف

  .کرد

 در تیسون. اف. آی ویژه به و آلی شیمی در باتلروف معدنی، شیمی در مندلیف: داشت ایبرجسته اساتید دانشگاه در پاولف
 پرتزبورگ سن دانشگاه در او. کرد خود زمان آزمایشگر دانشمند بزرگرتین به پاولف تبدیل در زیادی کمک که فیزیولوژی
 صاباع فیزیولوژی درباره را خود حتقیق خنستین و کرد انتخاب خود فرعی رشته را شیمی و اصلی رشته عنوان به را حیوانی فیزیولوژی
  .رساند اجنام به لوزاملعده

  

 )١٩٣٩-١٨۵۶( نظریھ فروید در باب تربیت :

 شناخته روانکاوی علم پدر که است اتریشی شناسعصب )Sigmund Schlomo Freudزیگموند شلوم فروید(
 و گفتاردرمانی و مغزی اختالالت هایزمینه در سپس و گرفت پذیرش وین دانشگاه از ۱۸۸۱ سال در فروید. شودمی

                                                             
  .١٣۶٣ کسرائیان نصرهللا ترجمھٔ  جلد ؛ دودر  علمی روانپزشکی و روانشناسی سوی بھکی ولز ھاری،   1 



 رشته در دانشگاه استاد عنوان به او. پرداخت حتقیق به وین عمومی بیمارستان در میکروسکوپی اعصاب کالبدشناسی
 برای بالینی هایروش و روانکاوی ایجاد در. شد شناخته پروفسور عنوان به ۱۹۰۲ سال در و منصوب ۱۸۸۵ سال در نوروپاتولوژی

 به( آزاد تداعی از استفاده مثل را هاییتکنیک فروید روانکاو و بیمار بین گفتگو طریق از روانی شناسی آسیب علم با شدن روبرو
 آن در که فرایندی( انتقال کشف مهچنین و) منایدمی بیان کند،می خطور ذهنش به را چه هرآن بیمار آن در که شودمی گفته روشی

 بازتعریف. کرد ارائه را روانشناسی حتلیلی فرایند مهچنین و) گذارندمی درمیان هم با را خود کودکی خاطرات روانشناس و بیمار
 والدین به نسبت بچه جنسی احساسات( ادیپ عقده که داد اجازه او به شدمی هم نوزادی اشکال شامل که جنسی متایالت از فروید
 آرزوی یک عنوان به بیمارانش رویاهای و خود از او حتلیل و جتزیه. درآورد روانکاوی نظرّیه مرکزی اصل عنوان به را) خود خمالف جنس
 اینکه بر مبنی خود نظریه بسط برای مهچنین و رسانید سرکوب سازکار و بالینی عالئم حتلیل و جتزیه برای مدل یک به را او یافته حتقق

 قطعی را) لیبیدو( مایهزیست وجود فروید. کرد استفاده آن از است خودآگاه در اختالل ایجاد برای مرکز یک ناخودآگاه
 میجنگد مرگ با لیبیدو. است زندگی غرایز جمموع یعنی اروس آن منبع. است جنسی- روانی انرژی لیبیدو او نظر به( دانستمی

  ]2[)دارد جنسی معنای چیز هر از بیش مایهزیست. نامندمی نیز شهوت را نیرو این. برساند پیروزی به زمینه هر در را انسان کوشدمی و

 است شده دانسته یکی شهوت با که" لیبیدو" مفهوم مجله از دارد، وجود فرویدی مفاهیم اغلب مورد در بسیاری سوءتفاهم متأسفانه
 جای به" فروید حالیکه در]3[   "است دانستهمی سکس اساس بر را چیز مهه او گویی که دهندمی نسبت طور این فروید به" یعنی
 که کرده اعالم بارها او حقیقت در" ]4["کرد انتخاب را سکسوالیته تر ایحرفه و تر تکنیکی کلمه عشق، شاعرانه و عرفانی کلمه
 اشتیاق عشق، معنای فرویدی Liebe .بردمی کار به یکدیگر معادل را Eros و erotisme سکسوالیته، عشق، هایواژه

 فروید. "است شده واقع سوءتفاهم مورد که است مفاهیمی از دیگر یکی انتقال]5."[داراست کلمه یک در را سانس ژویی و

                                                             
2  Mannoni, Octave, Freud: The Theory of the Unconscious, London: NLB 1971, pp. 146-47 .، 

  .۵–۴٧-٣١٢–١٣٧٩،٩۶۴ نی نشر. طیب علیرضا ترجمھٔ . سیاست و یونگ ولودیمیر اودانیک، والتر 
  1381 اطالعات، انتشارات ندارد، وجود جنسی رابطھ یکم، و بیست قرن در روانکاوی لکان، مکتب ،کدیورمیترا  3 
  .1381کدیور میترا ، پیشین، اطالعات ،   4 
 راتانتشا اشتیاق، دیالکتیک تا سانس ژویی ارتقاء برای ضرورتی: عشق یکم، و بیست قرن در روانکاوی لکان، مکتب میترا، کدیور،   5 

  1381 اطالعات،



 سدی حال عین در و روانکاوی موتور انتقال که کرد کشف مهچنین او. شودمی روانکاوی قابل انتقال کمک به مسپتوم که کرد کشف
 این انتقال کار... نیست دانش به یافنت دست صدد در واقعی عشق هیچ و واقعی عشق یک است، عشق یک انتقال. است آن برای

  ]6...."[معناست؟ چه به واقعًا تعبیر اما. بگذارد باقی روانکاو تعبیر برای چیزی که است

سرشت روانشناختی کودک تأثیر پا بر جا دارد  که بنوبۀ خود و بواسطۀ  نیروی ناخود  با مادرش، دربه نظر فروید رابطۀ پیش روندۀ نوزاد 
آگاه بر حتوالت بعدی اثر میگذارد. نکتۀ جامعه شناسانه مهمی که در این گفته وجود دارد  این  است  که  پیدایش  شخصیت 

در رابطۀ دو طرفه با  ین  است که شخصیت فرد انسان، حتی در پنهانی ترین  خبش  هایش، در اساس اجتماعی است . نظر فروید  ا
ی از خود، ایده  های اجتماعی در باره جنسیت و رفتار رااز آنِ  خود  یپدر و مادرش  شکل می گیرد . نوزاد برای دست یافنت به معنا

الت  بعدی بشری است .فروید  مهۀ حتو پایۀ نوزاد جنسی میسازد.انسان بودن یعنی رسیدن به "خود"از طریق رابطه با دیگران.میل
  ]7[وافق نیستند.ده در حالیکه دیگران با نظر او ممدعی بودکه میل جنسی نوزادو عقدۀ  "اودیپ" که مهراه آن است  را  کشف کر

ر را بآن   روانی  و تأثیراتی ندارند، و گفته او را در باره ناخود اگاه جامعه شناسان اغلب از فروید و روانکاوی وی دل خوش
)این اصطالح را بازگو کرد که داری سه  1988-1900جامعه منی پذیرند.بعد از فروید یکی از  پیروان اندیشه اش "هر برت بلومر"(

  اصل می باشد :

 د.معنا می یاب آرایکه  کسی با اطرافیانش د اشیا از کنش متقابل اجتماعی .1

 رفتار میکنند. دنردامعنایی که آن اشیاءبرایش  جهه با اشیا ء بر اساسامو بشر در .2

 وان  هستندرا خبود  می گیرند.خکنش  های گروهی شکل یک رشته کنش  های فردی که مه .3

                                                             
  کدیور میترا، پیشین.  6 
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نرتول شده  هستند.و هر دو رویکرد رمسی،آمار وطرح  های ک این رویکرد و جامعه شناسی با هم جور اند، چون که هر دو ، خمالف حتقیق
  می دهند. فرد گرایانه را ترجیح

ی سیستمنظام و جامه را حبساب یک ه انگاشت ر دارند بکلی فرد را نادیده ایی که با نظریه کنش متقابل در عکس مهدگر قراکار کرد گر
.و این  نظریه  از خنستین روز  هایی حیات جامعه شناسی امهیت داشت،وشاید این امهیت  از  نگاه دید  فهم  متعارف از می شناسد

خدمت مثل خانواده  که جامعه شناسی در  -ایت مند اندهناد  های اجتماعی در جامعه مهه غگرایان د.به باور کارکردباش جهان
  ]8[دن  مهین  نقش  است .شناسان

  

  

  )Talcott Parsons(-) 1902-1979(  – تالکوت پارسونز

در دانشگاه ) ۱۹۷۳تا  ۱۹۲۷( ساهلایجامعه شناس  امریکایی که  تا تالکوت پارسون –در امریکا کارکرد گرایانی مهچون بر عکس 
ات اجتماعی ، هناد  عمدتًا  متوجه ساختار  های  کالن جامعه ، نظیر طبق رابرت مرتون  او و مهکارش .وظیفه مشغول بودهاروارد به اجنام
 نظریات اسپنسر و دورکهایم ازبه فرد توجه  چندانی نداشته اند.اینها حکومت  ها ، ارتش  ها ،و از این قبیل بوده اند ، که  های اقتصادی ،

  .ه انداجتماعی ساختاری خواندنظریه  آهنا راکه نظریه پیروی کرده اند ، 

است. او واره (پارادیم) کنشِ  اختیارگرا ارزیابی کردهمهای آنان را از طریق اندانوشته را جتزیه و حتلیل، وامیل دورکهایم پارسونز کار 
-گری ساختارعنوان پژوهشبه خماطبان آمریکایی بود. او اگرچه عمومًا به بِرِوچنین، پیشتاز معرفی و تفسیر آثار ماکس هم

کارکردگرا، -کارکردگرا، یا ساختاراست که مفاهیم ای در اواخر عمر خود، نوشتهشود، در مقالهمیکارکردگرا در نظر گرفته

                                                             
  .90تا  86،صص  پیشین ، شناسی جامعھ ، ریچارد ازبورن  8 



کارکردگرایی یک مرحله در گسرتش -های نامناسبی برای معرفی ساختار نظریه ی او هستند. برای پارسونز، ساختارراه
 .  میباشد خصوصگذاری یک مکتِب بهای برای ناممشول، نه واژهشناختی علوم اجتماعی بود، و کارکردگرایی هم یک روش جهانروش

]9[  

   )1902-1679( س ھابزاومت

يكی از فيلسوفان سياسی برجستٔه انگلستان بود كه بيشرت به سبب كارهايش در فلسفٔه سياسی و كتاب  ابزتوماس ه

تان ِ واي ِ  قرارداد هاینوشته شده و بنيان بسياری از نظريه ١۶۵١شهرت دارد. اين كتاب در سال  ) Leviathan( ل

مهدگر را خواهند درید،  اًالفکر میکرد مردم بطبع احتم«اوگفته بود:  .سياسی به وجود آورده است فلسفهٔ  در را اجتامعی
را که  پیش شرط  های   آنچه)1951پارسونز در کتاب اصلی  اش ، نظام اجتماعی (؛ ]10[از حلاظ اجتماعی منع و مهار شوند مگر آنکه 

  این شروط عبارت بودند از :کار کردی حیات جامعه می نامدبه  تفصیل توضیح داده است .

  با حمیط زیست اش انطباق می یابد. اجتماعی چگونه یک نظام -.انطباق1

  .هنا هدایت شده اندآدست یابی به  تعیین هدفهایی که اعضای جامعه برای -به هدف .دست یابی2

  ضرورت دست یافنت به  پیوستگی اجتماعی.–.یگانگی 3

  جامعه پذیری یا باز تولید جامعه بگونه ای که ارزش  های آن  جامعه حمفوظ مباند.-.نگاه داشت الگو4

 

  س ھابرمافلسفھ  تو

                                                             
  .107قاسمی احمد ،جامعھ شناسی ، پیشین ، ص  9 
  .3901جواد طبا طبایی "اندیشھ سیاسی جان الک، قوس   10 



اجسام وجود دارند ، به تفصیل آمده است، فقط »طبیعت انسانی«و » جسم«که در دو اثر دیگر هابز و شناخت وجود  مقدمات فلسفی 
که ممکن است اجسام مادی به معنای دقیق کلمه (یا طبیعی) و اجسام سیاسی (مصنوعی) باشند. از سویی، انسان خبشی از ماده است و از 

 سیاسی یتواند اجسام مصنوعی به وجود آورد سازنده و فاعل نظریهآن تشکیل شده است و از سوی دیگر، به عنوان موجودی که می
ها، یعنی حرکاتی است که در اجسام حمسوس ایجاد شده و به که به نوبه خود دگرگونی هاستاحساس جمموعۀ هاشناخت. است

شود های مربوطی است که در جوهر دماغی وارد میوسیله اعصاب به مغز انتقال یافته است. ادراکات ما از جهان احساس دگرگونی
سان جایی برای آزادی اند. در اعمال اناعمال انسان ۀمه دقیق ۀکنندناپذیری تعیینهای غلبهغریزه اند.و بنابراین، این ادراکات اموری ذهنی

  .اند: خیر با مطلوب و شر با نامطلوب یگانه استاموری نسبیوخیر وشر  وجود ندارد 

 غیرقابل متافیزیک و اخالق ۀموضوع سیاست، آزادی به انداز در هابز، نظر در. است »مطلقه دولت« ۀنظری مذهبیمادی این منطقی ۀنتیج
 ۀ، و دولت وسیل»جنگ مهه با مهه است«ها انسانحالت طبیعی  .دولت، مهچنان که در طبیعت، قدرت موجد حق است در: است قبول

ها انتظار دارد، مورد مطلقی که از آن حالت است. دولت زندگی و اموال افراد را به هبای اطاعت منفعالنه و این به خبشیدنپایان ضروری
  .است قانون ترینعالی دولت ۀدهد. امر دولت خیر است و هنی دولت شر؛ ارادمحایت قرار می

 نبوغ و است ماشینی صرفًا زندگی آراید که حقیقی آدمکی یعنی - آوردمی وجود به را مجهوری یا دولت که مصنوعی موجود این به هابز
 و مقدس کتابای را که از   رمزی و ایافسانه موجود  که دهد،می نام )Leviathan( -»لویاتان« - است ساخته و کرده طرح را آن انسانی

 که دارتاج غولی:  است داده نشان شاثر اول چاپ معروف تصویر در را لویاتان این هابز. نشان میدهد  است شده گرفته ایوب کتاب ویژه به
 که دارد اختیار در را روحانی و نظامی نیروی لویاتان دیگر، عبارت به. دارد دیگر دست در پاپی عصای و دست یک در مششیری

 قوای او اعضای مناصب؛ صاحبان از او مفاصل حاکمیت؛ از لویاتان مصنوعی روح. کندمی اعطا او به را هاوجدان و اجسام بر سلطه
 از او ۀحافظ مردم؛ رستگاری از او فعالیت خاص؛ طور به اعضاء ۀمه ثروت و رفاه او نیروی جمازات؛ و پاداش او اعصاب جمریه؛ و قضاییه

 کلمه و است؛ شده تشکیل داخلی جنگ از او مرگ شورش، از او بیماری امجاع، از او سالمت ها،مصوبه و قوانین او ۀاراد و عقل رایزنان؛



»را سیاسی جسم خمتلف اجزای بارخنستین که است آمده فراهم قراردادهایی و هامیثاق از پیدایش، سفر در انسان آفرینش و االهی »ُکن 
  ]11[.خبشید وحدت و مجع

  

  تعادل در جامعھ شناسی:

پارسون در تالش برای پاسخ گفنت به مسائل مربوط به تغییرات اجتماعی ،به  توضیحات بکری دست یافت که نشان دهد  چگونه  
که بودند مبانند.و این  را بنام  نظریه  تعادل  پارسون می شناسند.بنا بر این  نظریه ، تغییرات در خبشی از می شود امور تغییر کنند ویا حبالتی 

حتی این تعادل اگر تعادل تغییر  -نظام کنش  های متقابلی رادر خبش  های دیگر نظام پدید می آورد که نظام را به  تعادل باز میگرداند
پا داخلی گروههای فاشیستی از هم بپاشد.شاید آنگاه  نظامیانیکه به از اثر  یک  نظام دیموکراتیک یافته  هم باشد. بطور مثال  اگر

گذارند و اوضاع را به  شکل اولیه  آن در آورند که  نظیر آن  در صفحلت  تاریخ بار  ها تکرار شده  است ظام قبلی وفا دار باشند  پا پیش ن
اثرباز سازی قوای نظامی خود دوبار ه بر دمشنان فایق  آمده و نظام قبلی خویش را بر قلمرو مستقر سازد.  که مثال یا فرمانده  توانسته است  از

او نیز تکامل بسوی کمال در جوامع  پیچیده  تر را باور داشت .او مهیشه  در تالشهایش سعی میکرد که  چگونگی باز تولید جامعه را  
حتصیل کنند، و آموخته شوندکه چگونه به میشوند، در جامعه پذیرفته شوندف، دام متولد توضیح دهد.او سعی داشت  نسل  هایی که م

  نقشی برای خود در جامعه بیابند. جزئی از جامعه تبدیل شوندو چگونه

خانواده » کارکرد«به نظر برسد اما، پارسونز  برای قوت خبشیدن به این استدالل که   گرچه ممکن است این نظریه  قدری غیر منصفانه
د اعث مقبولیت بیشرت روانکاوی نز.استفاده پارسونز از فرویدببرای جامعه ای کامال کار کردی است نظر فروید را پذیرفت باز تولید جوانان

است ظام موجود برای کودک  دۀ هسته ای  تنها نجریاهنای اصلی جامعه شناسی شد، اما روایت او نظر فروید را حمدود به این میکندکه خانوا
. پار سون که زندگی اجتماعی را "نفع دو طرفه و یاد گیری    مساملت آمیز"خواند که  در توضیحش دچار اشتباه شده است 
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.زیرارویکرد کارکرد گرایانه در توافق  اکثریت را پشت سر داشته و عامل واحد بشمار می آیدکه تالکوت پارسونز نیز حاکم بال منازعه آن 
و این ) مهۀ امریکائیان کارکرد گرا بودند، زیرا در جامعه امریکا به اصل خانواده  امهیت بسیار داده  میشد1950-1940بود.در دهۀ (

  در حالی است که وظایف هریک در خانواده معین مثال اینکه جای مادر در آشپز خانه است باور داشتند.

و، بنا بر این بروز  تغییر، در یک جزء از نظام ، واکنش  ها و میل  پارسونز معتقد بود که جامعه نظام خود سامان گر و خود پرداز است
اگر خانواده ، سر ناسازگاری بگیرد،و یا منحرف را بر می انگیخت.بنا بر این  به جربان و ساز گاری در اجزای دیگر نظام

  شود، آنگاه جامعه از طریق تقویت دیگر اجزای ساختاری اجتماعی تعادل را بر قرار میسازد.

و هوا و خاک نیاز مندی دارنداین پیش  شرط   شروطی را احراز کند؛ درست مثل دانه گیاهان که به آب کرد ها باید برای ادامه حیات کار 
در قوانین جامعه شناسی نیز جامعه شناسان مهواره   انینیکه در علم فزیک وجود داردقوها که هنایتًا ضروری میباشدعام نیز هستند، مانند 

  ق به کشف چیز  های تازه در این زمینه ها میباشد.اشتیا

به این استدالل  خود که "کارکرد" خانواده   این نظریه کمی  غیر منصفانه بنظر برسد، اما پارسون تنها برای قوت خبشیدنست گرچه  ممکن ا
پارسون از فروید قطعًا باعث مقبولیت بیشرت روانکاوی نظر فروید را پذیرفت . استفاده  باز تولید جوانان برای جامعه کامال کار کردی است

ت نزد جریان  های اصلی جامعه شناسی شد ، اما روایت اونظر فروید را حمدود به این میکندکه خانوادۀ هسته ای تنهانظام موجود برای تربی
  " است .زندگی اجتماعی  "نفع دو طرفه ویادگیری مساملت  آمیز  کودک است .او گفته است که مشخصۀ

) گفت:تاریخ مهه جوامعی که تا 1848مارکس یکی از اصلی ترین  نظریه پردازان تضاد میباشد.او به روشنی در بیانیه جزب کمونست (
است.هر چند سایر جامعه شناسان این گفته را قدری زیاده روی میدانند، اما موافق اند که تضاد  کنون وجو داشته اند، تاریخ نزاع طبقاتی

  پایۀ اجتماع بوده است.  توافق بیش از



اندام  عه نه نظام است و نهشناخته میشود  معتقد است که :جام )که شخصیت بزرگ  در جامعه شناسی1858-19988گئورک زیمل((
  متندان برندۀ آن اند.که جامعه جنگ  است که معموًال ثروواره ، بل

  

  ؟آیا نا برابری ھم کارکرد دارد

دن نا برابری در مهه جوامع وجود داشته است و این تقریبًا از  عناصر اجتناب ناپذیر هر جامعه ای  است . این نابرابری  ها باعث بوجود آم
اقشار خمتلف در جامعه از قبیل خنبگان که اکثرًا مشاغل مهمی را در سطح باال بدست دارند. چیزی که در طول تاریخ در بین  هر  گونه 

  ییر میکند.جامعه مهیشه بدون نظم و ترتیب  تغای وجود داشته است و هر گز به آن پاسخی وجود ندارد این است که جامعه 

  نظریۀ  تضاد:

.    ددار در توضیح  تضاد، نا هم آهنگی ، روابط قدرت و جنگ طبقات  حاکی از آن  است که این رویکردِ  نظری  حمدودیت  های خاصی
ارند : جامعه پیش از اینکه  خانواده بزرگ و سعادمتندی  باشد، مرکب است از گروهای متعارض که اغلب جامعه شناسان  عقیده د

 اوقات تا هنایت ، سخت با هم در جنگ اند. نظریه پردازان کانون اصلی مهۀ فعالیتهای اجتماعی را ستیزه بر سر زمین ، منابع، ثروت،وسایل
ای تولید ، آب ، مسکن، امکان تحصیل   ن قبیل چیز  ھا میدانند.و از 

  



 


