


جامعه شناسی سیاسی
(Political Sociology)

زمهریرکاظمی مهدی 
(9697.1)دانشگاه مفید 



اهداف و نحوه اداره کالس
:هدف کالس1)

 ،استفهم قدرت در زمینه اجتماعی هدف اصلی در تدریس کالسی  .
واهد شدبرای رسیدن به این هدف، از بحث  و مطالعه گروهی، سمینار و تحقیق کالسی استفاده خ  .

:مدت و نحوه حضور در کالس2)
5دقیقه بعد از حضور استاد، حضور و غیاب انجام می شود   .
 برخوردار استمفاهیم و کاربردها و نظریه ها کالس از دو بخش.

تشکیل می شود9.30الی 8بخش نظریه ها، از ساعت : قسمت اول.
وقت استراحت است10الی 9.30: قسمت دوم.
تشکیل می شود11الی 10مفاهیم و کاربردها، از ساعت : قسمت سوم.

 ،تاب مبانی کاست؛ منبع بخش مفاهیم و کاربردها، کتاب دکتر بشیریه منبع بخش نظریه ها
.استجامعه شناسی سیاسی دورماگن

 نیدجلوگیری از بی نظمی در کالس، از صحبت کردن و رفت و آمد غیرضروری خوداری کبرای.
آوردن مهمان  به کالس تنها با اجازه استاد مجاز است.



فهرست مطالب

...تعریف، پیشینه، روشی و : چیستی جامعه شناسی 1)
سرچشمه های نظریه های جامعه شناسی2)
کالسیکنظریه های جامعه شناسی سیاسی 3)

جامعه شناسی سیاسی مارکس
جامعه شناسی سیاسی وبر
پلورالیسم و نخبه گرایی
دورکیم و کارکرد گرایی

جدیدجامعه شناسی سیاسی نظریه 4)
هابرماس
گیدنز
فوکو

کاربرد جامعه شناسی برای تحلیل موضوعات5)



منابع

منبع اصلی1)
 سیاسی برگرفته از منابع مختلف بویژه کتاب جامعه شناسی) پاورپوینت کالس

(حسین بشیریه
 انتشارات آگه/ماگندور /جامعه شناسی سیاسیمبانی
پورحمید رضا جالیی/ با نظریه های گوناگون جامعه شناسی چگونه روبرو شویم؟

منابع کمکی 2)
صبوری /   جامعه شناسی سیاسی
 احمد نقیب زاده /بر جامعه شناسی سیاسی درآمدی
 مایکل راش/و حکومت سیاست
 کیت نش و آلن اسکات/ جامعه شناسی سیاسی راهنمای
 کیت نش/ شناسی سیاسی معاصرجامعه



توجه خیلی  مهم

انی کتاب مبحتما جلسه دوم دانشجویان برای 
کپیو جامعه شناسی سیاسی دورماگن 

شیریه جامعه شناسی سیاسی بصفحات کتاب 
را به همراه خود به 95الی 17را  از صفحه 

.کالس بیاورند



جدول فعالیت های کالسی  

نمرهعنوان فعالیت علمی

10میان ترم

10ترمپایان

2مباحث کالسی و حضور منظممشارکت در



امتحان میان ترم و پایان ترم
:در امتحان میان ترم شرکت 1)

 مبانی از ابتداء تا انتهای نظریه مارکس بعالوه مباحث کتابپاورپوینتشامل مباحث
.جامعه شناسی سیاسی دورماگن از ابتداء تا انتهای  فصل پنجم است

ستسوال های امتحانی از کتاب بشریه تشریحی و سوال های کتاب دورماگن، تستی ا.
:  در امتحان پایان ترم شرکت 2)

 بعالوه ( شامل نظریه های کالسیک و جدید) پاورپوینت تا انتهای نظریه ماکس وبر  شامل
یاسی، شهروندان، احزاب س) فصول از مبانی جامعه شناسی سیاسی دورماگن مباحث کتاب 

.است( حرفه ای شدن سیاست، افکار عمومی، جنبش های اجتماعی و عمل دولت 
.استهای امتحانی از کتاب بشریه تشریحی و سوال های کتاب دورماگن، تستی سوال 3)

ن از دانشجویان نیمه حضوری در  امتحا: تذکر
میان ترم شرکت نکرده اند، در پایان ترم 

.امتحان گرفته خواهد شد



دانشجوییفعالیت10-811-9.30تاریخ ردیف
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یادگیری 
زموفقیت آمی

اختصاص وقت و 

مدیریت زمان

مرور درس 

قبل کالس

پرسش گری 

در کالس

مشارکت فعال در 

مباحث

داشتن تفکر 

انتقادی

مطالعه 

جانبی



شروط یادگیری موفقیت آمیز

هداف حفظ کردن جزئیات، درکی از کلیت درس و ایادگیری موفق قبل از برای 1)
:  آن کسب کنید

 چرا این درس طراحی شده است؟
 هایی هستند؟ چه پرسش آموزش داده شده پاسخگوی ها نظریه
 چند گونه پاسخ برای پرسش ها وجود دارد؟
 حاصل از  این درس برای فهم چه مسائل اجتماعی بکار می دانش

؟رود



بخش اول 

چیستی جامعه شناسی سیاسی



فهرست مطالب جلسه اول

تعریف جامعه شناسی سیاسی1)

دریافت ها از قدرت2)

شرایط امکان جامعه شناسی سیاسی 3)

رهیافت تحلیل در جامعه شناسی  4)

سه روش اصلی در تحلیل امر اجتماعی5)

رویکردهای اصلی نظری در جامعه شناسی سیاسی6)

سفه علم سیاست، فل) مقایسه جامعه شناسی سیاسی با سایر رشته های علمی 7)
(سیاسی، حقوق، تاریخ و اقتصاد



پرسش ها

جامعه شناسی سیاسی چیست؟



(موشار-دور ماگن) تعریف جامعه شناسی سیاسی 
.جامعه شناسی سیاسی یک علم اجتماعی است1.
اسی یک رشته دانشگاهی است که می خواهد بر پایه موازین علمی، عملکرد سی2.

(13دور ماگن، . )جامعه ها را بفهمد

گهر، ایو دورماگن، دانیل موشار، ترجمه عبدالحسین نیک-جامعه شناسی سیاسی،  ژان:  منبع
.1389تهران آگه، 



(حسین بشیریه) تعریف جامعه شناسی سیاسی 
تی و موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی  بررسی روابط متقابل میان قدرت دول1.

(13.)نیروها اجتماعی است 
ی با بررسی چهره خصوصی دولت و رابطه قدرت دولت: هدف جامعه شناسی سیاسی 2.

(14). منافع گروه ها و نیرو های اجتماعی است
(14.)زندگی سیاسی مجموعه روابط پویایی است که میان اجزاء جامعه برقرار است3.
اصلی بررسی روابط میان ساخت اقتصادی، ساخت اجتماعی وساخت سیاسی موضوع4.

(14.)جامعه شناسی سیاسی  است 

حسین  بشیریه/ جامعه شناسی سیاسی:  منبع



(منوچهر صبوری) تعریف جامعه شناسی سیاسی 
جامعه شناسی سیاسی، شاخه ای از جامعه شناسی است که درباره قدرت های 1.

(11صبوری، . )اجتماعی بحث می کند
(11صبوری، ()فرض.)سیاست به گونه ای گریز ناپذیر ریشه در جامعه دارد2.
ش از جامعه شناسی سیاسی، نهاد های سیاسی را در رابطه با جامعه و به عنوان بخ3.

.نظام اجتماعی بررسی می کند

1381جامعه شناسی سیاسی،  منوچهر صبوری کاشانی، تهران، سخن، : منبع.



(تام باتامور) تعریف جامعه شناسی سیاسی 

.مضمون جامعه شناسی سیاسی بررسی قدرت در زمینه اجتماعی است1.

1380جامعه شناسی سیاسی،  تام باتا مور ، ترجمه محمد حریری اکبری، نشر قطره ،: منبع.



تعریف جامعه شناسی سیاسی

(  ترابطه حکم واطاع) جامعه شناسی سیاسی، بررسی سازمان اجتماعی قدرت 
.است

راد باهم مناسبات میان اف) جامعه شناسی سیاسی، بررسی سازمان اجتماعی دولت 
.است(  از حیث رابطه حکم و اطاعت

چرا الگوی خاصی از رابطه حکم و اطاعت در یک جامعه پدیدار شده است؟



پرسش ها

چه برداشت هایی از قدرت وجود دارد؟



دو تعریف از قدرت

تعریف قدرت

(A)بر  قدرتی)B( اعمال می کند یعنی)B( را به انجام عملی وادار می کند که
.در غیر اینصورت  او آن را انجام نمی داد

 به )، توانایی تحمیل اراده  و مشروعیت  (اراده/ زور) در مفهوم قدرت سه عنصر فشار
.وجود دارد( رسمیت شناختن 

برداشت نهادی از قدرت
یعنی آن هایی که مقام های رسمی قدرت را . قدرت همان حاکمان هستند

.اشغال کرده اند
برداشت رابطه ای از قدرت

هادی قدرت به عنوان رابطه میان افراد یا گروه ها، و نه فقط به عنوان واقعیت ن
.یا حقوقی









پرسش ها

مکن چگونه دانشی به نام جامعه شناسی سیاسی م
شد؟



شرایط امکان جامعه شناسی سیاسی 

پدیدار شدن اثبات گرایی.
گذار از تصورِ دولت به مثابه نهاد معطوف به خیر عمومی.



پیشینه جامعه شناسی سیاسی

 (:قدیم)پیشینه
یاسی به  اگر جامعه شناسی مساوی است با توضیح و تبیین پدیده ها و رفتار ها و ساخت های   س

وسیله عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، 
(  17.)آنگاه، سابقه جامعه شناسی سیاسی به افالطون و ارسطو می رسد

 جدیدپیشینه
 است19در قرن.
 تاثیر مکتب اثبات گرایی تحت(positivism)
 سیاستایجاد عالقه برای تاسیس علم جامعه و



گذار از دولت به مثابه نهاد معطوف به خیر عمومی

تفاوت برداشت از دولت نقطه آغاز جامعه شناسی سیاسی

.دولت نهاد معطوف به خیر عمومی است: فلسفه سیاسی.        

تالش .             جامعه شناسی سیاسی            در خصلت عمومی دولت مدرن تردید کرد
.برای فهم رابطه میان اقتدار سیاسی و قدرت دولتی با منافع و عالیق حکام

پرسش فلسفه سیاسی                   بهترین نوع رابطه میان دولت و جامعه چیست؟

میان دولت و جامعه چه رابطه ای باید باشد؟

چه نوع رابطه ای میان دولت و جامعه در واقع                        : پرسش جامعه شناسی سیاسی
وجود دارد؟





پرسش ها

ر تحلیل جامعه شناختی از چه ویژگی برخوردا
است؟



ویژگی  تحلیل جامعه شناختی 

هدف علوم اجتماعی                    تبین امر اجتماعی با امر اجتماعی.1

بررسی خاستگاه ترجیحات رای دهندگان در ساختارهای:  مثال

اجتماعی،  در سازمان گروهای اجتماعی، در هنجارها و قواعد رفتار معتبر در

15ص/درون این گروها؛ دور ماگن 

دو شرط تبیین امر اجتماعی با امر اجتماعی . 2

.امر اجتماعی از علیت ها تبعیت می کند
/        16ص.)این علت ها در خود جامعه حضور دارند

(  دورماگن



سه رهیافت اصلی در تحلیل امر اجتماعی







لفیقیکل گرایی ، فردگرایی و ت: سه رهیافت اصلی در تحلیل امر اجتماعی 
دورکیم و مارکسامیل : کل نگری

ر در فرد با روابط ومناسبات اجتماعی اش و نیز با ارزش ها، هنجارها، قواعد و باورهای معتب
.گروه عضو تیمش شناخته می شود

برای تبیین رفتار افراد  ابتداء باید ویژگی های عضویتشان را شناخت.
(دور ماگمن/16ص.)از نگاه روش شناختی، گروه بر فرد تقدم دارد

ماکس وبر : فرد گرایی
در تحلیل جامعه شناختی تقدم از آن فرد است نه گروه یا جامعه
16ص)کندجامعه نیست که فرد را تولید می کنند بلکه این فرد است که جامعه را تولید می-

(  دور ماگن/17
 جامعه حاصل جمع رفتارهای فردی است، و این تجمع نگرش ها،انتخاب ها ، راهبردهای

.فردی است که پدیده های اجتماعی را تولید می کند



فیقیفردگرایی و تل،کل گرایی : سه رهیاف اصلی در تحلیل امر اجتماعی

گیدنز و بوردیو: رویکرد تلفیقی
جمع میان کل گرایی روش شناختی و فردگرایی روش شناختی
اجتماعی ترکیب این دو بینش و اثبات برهم کنش های پایدارشان برای فهمیدن پدیده های

.بسیار اساسی است



پرسش ها

اسی رویکردهای اصلی نظری در جامعه شناسی سی
کدامند؟



هاموضوع و پرسش: رویکرد های اصلی نظری در جامعه شناسی سیاسی 
 رویکرد مارکس  :

توجه به رابطه میان اقتصاد  و سیاست
استسیاست روبنا بوده، مناسبات اقتصادی تعیین کننده سرشت سیاست: باور کلیدی.
؟انسان و جامعه چگونه ساخته می شوند
ماهیت تا چه اندازه منافع طبقاتی بورژوازی، یعنی صاحبان وسایل تولید در جامعه سرمایه داری ،

؟دولت مدرن  را تعیین می کند

رویکرد وبری:
توجه به تاثیر جامعه بر پدید آمدن نظام های سیاسی؛
ماعی قائل از منافع اجتماعی و اقتصادی گروهای اجتنسبی دولت استقالل قائل به : باور کلیدی

.هستند
عوامل اجتماعی برآمدن گونه های خاص اقتدار سیاسی و نظام های سیاسی چیست؟
 ؟ساخته می شودسیاسی در درون جامعه باور به مشروعیت اقتدار چگونه



پرسش ها

ر چه تمایزی میان جامعه شناسی سیاسی از سای
گرایش های دانش سیاسی وجود دارد؟



تفاوت جامعه شناسی سیاسی از سایر رشته ها

تفاوت از فلسفه سیاسی  :
هدف فلسفه سیاسی در جستجوی بهترین رژیم سیاسی است، اما     جامعه شناسی سیاسی

(  دورماگن/13ص)هنجاری ندارد

تفاوت از حقوق  :
 تالش حقوق برای تفکیک امر قانونی از غیر قانونی
(دورماگن/13ص. )در جستجوی قانون مند کردن عملکرد قدرت سیاسی است
                                                   جامعه شناسی سیاسی در جستجوی فهم شیوه عملکرد نظام های

.سیاسی است
 (دور ماگن/14ص)امکان تعامل میان حقوق و جامعه شناسی سیاسی

روی گذشته متمرکز است:  تاریخ.



تفاوت  علم سیاست از جامعه شناسی سیاسی

علم سیاست:
(  نقیب زاده/3ص.)به دنبال روابطی است که در همه جا و همه اعصار ثابت باشد
مطالعه نقش حکومت یعنی حفظ نظم است.
(17ص/صبوری)مطالعه کارکرد حکومت در جامعه است
تمرکز بر ثبات نهادهای سیاسی

جامعه شناسی سیاسی  :
 ضروت بررسی پدیده های سیاسی در  زمینه اجتماعی
گذر از جهان شمولی
 (احمد نقیب زاده) ( 3ص)توجه به پویایی اجتماعی و  توجه به دگرگونی ها



(هبشیری) تفاوت  میان جامعه شناسی سیاسی و علم سیاست 
از پایین به باال+ تاکید بر جامعه جامعه شناسی                     

تاثیرات جامعه بر سیاست

یری       بررسی ساختار قدرت و فرآیند سیاست و تصمیم گعلم سیاست         
(تمرکز بر نهادها) و    تاثیر آن بر روابط اجتماعی

اعمال سلطه و قدرت

تعیین کنندگی 

(حوزه جامعه شناسی سیاسی)

جامعه و نیروهای 
اجتماعی دولت

(حوزه علوم سیاسی ) 



خالصه بحث

موضوع اصلی، تعریف و پرسش های
جامعه شناسی سیاسی 



موضوع، تعریف و پرسش های سازنده: جامعه شناسی سیاسی

 موضوع اصلی :
 دولت(state)؛اطاعتمناسبات میان افراد از حیث رابطه حکم و :  یعنی
 اقتدار آمیز در سطح جامعه بررسی مناسبات.

تعریف:
 است( رابطه حکم واطاعت) جامعه شناسی سیاسی، بررسی سازمان اجتماعی قدرت.
 ،و اعت،  اطمیان افراد جامعه از حیث رابطه حکم و بررسی مناسبات جامعه شناسی سیاسی

.است( حکومت)قدرت سازمان سرشت و مناسبات درونی برتاثیر آن 
پرسش های سازنده:

 ساخته می شوند؟، جامعه  و مناسبات قدرت محور چگونه انسان
 چه الگوهایی از رابطه حکم و اطاعت در جوامع مختلف پدیدار شده است؟
 در میان افراد جامعه ( رابطه حکم و اطاعت)چرا الگوی خاصی از مناسبات اقتدار آمیز

پدیدار شده است؟
درت نوع الگوی  مناسبات اقتدار آمیز در سطح جامعه، چه تاثیری بر  سرشت سازمان ق

دارد؟( حکومت)



شجره نامه علمی جامعه شناسی سیاسی و سرچشمه های آن



پرسش ها

اسی اثبات گرایی چه تاثیر بر جامعه شناسی سی
داشته است؟



اثبات گرایی در علوم اجتماعی

:اثبات گرایی در علوم اجتماعی 1.
کاریست روش شناسی علوم تجربی و طبیعی در حوزه جامعه و دولت
تو آگوست کن( تالش برای ایجاد علم اثباتی در حوزه سیاست و جامعه)مبدأ در آثار سن سیمون

:مشخصات علم اثباتی2.
معتقد به وحدت روش علوم
اعتبار احکام آن مبتنی بر شواهد عینی و تجربی
 فیزیک اجتماعی»در جستجو تأسیس»
کشف قوانین تغییر ناپذیر ترقی انسان در طی تاریخ
 پدیدارهای اجتماعی هم مانند پدیده های طبیعی، )وحدت روش، ریشه در وحدت موضوع

.(خارجی، عینی و تجربی هستند



تأثیر علم اثباتی در فهم پدیدارهای سیاسی

 مشاهده پذیر انسان« رفتار»تمرکز بر

روش توجه مطالعات سیاسی برگردآوری داده ها، مشاهده، اندازه گیری، طبقه بندی وسایر
های کمی برای شناخت پدیده های اجتماعی و سیاسی

نفی روش های تجویزی و فلسفی و ارزش گذارانه و تأکید بر وحدت موضوع علوم

 مطالعه رفتار گروهی = علم سیاست و جامعه

گرایش کارکردگرایی،سیستمی و سیبرنتیکی تحت تاثیر اثبات گرایی

موضوعات مورد عالقه پژوهشگران اثبات گرا در حوزه سیاست و جامعه شناسی
بحث تجربی از قدرت سیاسی و مبانی و روش های اعمال آن
مطالعه رفتار سیاسی رأی دهندگان
مطالعات انتخابات و دالیل گرایش های ایدوئولوژیک در رفتار سیاسی
گروه های فشار و رفتار احزاب سیاسی
افکار عمومی و انتخابات



نقد ها به اثبات گرایی

(توجه به وضع موجود دارند.)محافظه کارانه است.

 جدا کردن موضوعات از متن کلیت آنها
بی توجهی به محیط ارزشی موثر بر پدیده ها

(فاقد پویایی است.)ناتوان از فهم تعارض، تضاد، بحران و گسست.



پرسش ها

یاسی مارکسیسم چه دریافتی از جامعه شناسی س
را ممکن کرد؟

ور تصور مارکسیستی از جامعه چه تمایز با تص
جامعه شناسی اثباتی دارد؟







دومین منبع عهده جامعه شناسی سیاسی: مارکسیسم

نگرش آگوست کنتی به جامعه
ایستا
 نادیده انگاری منازعه اجتماعی

تمرکز مارکس بر کشمکش گروه ها و طبقات اجتماعی
در جستجوی ریشه های دولت در درون جامعه و طبقات اجتماعی
در جستجوی تاسیس اقتصاد سیاسی یا جامعه شناسی سیاسی
یان نیروهای مارکسیسم در جستجو تبیین حرکت و پویایی کلیت اجتماعی و روابط پیچیده م

.تولیدی و روابط تولیدی و آگاهی و ایدوئولوژی بود
استفاده واقعیت اجتماعی امر پر تناقض، منقطع و در حال دگرگونی، فقدان ثبات نهایی، امکان

.از آیین اصالت اثبات برای فهم آن

روش تحلیل جامعه شناسی سیاسی مارکسیتی:
 و منازعه های میان آنها( اصلی)شناسایی منافع طبقاتی
 (39-38ص)جایگاه دولت در منازعه طبقاتی و تأثیر منازعات بر سرعت دولت



پرسش ها

تی در وجه تمایز مکتب علوم فرهنگی از مکتب اثبا
حوزه جامعه شناسی چیست؟

ه از منظرمکتب علوم فرهنگی، هدف اساسی جامع
شناسی چه چیزی است؟









مکتب علوم فرهنگی و نقد اثبات گرایی

مکتب علوم فرهنگی سومین سرچشمه فکری جامعه شناسی سیاسی

منتقد اثبات گرایی
 علم تنها به علوم اثباتی محدود نمی شود–نفی ایده وحدت روش علوم.
لوم تمایز علوم طبیعی از ع.) بجای وحدت علوم از دوگانگی علوم صحبت می کنند

(اجتماعی
روحانی یا فرهنگی: موضوع علوم اجتماعی.

(علمنوع 3نوع پدیده و 3: )طبقه بندی علوم از نظر دیلتای
 (موضوع علوم طبیعی)های طبیعی پدیده
(موضوع علم روان شناسی)حاالت و فرآیندهای روانی فرد
 موضوع علوم )زبان، فرهنگ، ادبیات و هم نهادهای اجتماعی )روحانی پدیده های

(روحی یا فرهنگی 



از حیث روش فهم پدیدارها: ویژگی علوم فرهنگی 

 بر تفاوت زندگی اجتماعی از زندگی طبیعیتأکید

محوریت معنا

جهان اجتماع مشحون از معنا، نظر، تعبیر، اندیشه و نیت و مقصد است.

برخالف طبیعت، جهان اجتماعی، جهانی فی نفس با معناست.

عدم امکان بکارگیری روش های علوم تجربی و حوزه علوم اجتماعی

روش فهم معنا:

 درون فهمی»یا « تفهم»فهم معنا از طریق»

ماکس وبر و جامعه شناسی تفهمی

 رفتار اجتماعی حاوی محتوی ذهنی



سوال های هفته بعد
 از حضور در لطفا قبل. سیاسی مارکس استکالس این هفته بررسی جامعه شناسی موضوع

ابع کالس در مورد مفاهیم زیر مطالعه کرده، تعریفی یک خطی از آنها را از کتاب ها یا من
.بیاوریداینترنتی یافته و بصورت مکتوب به کالس 

کار
پراکسیس
طبقه
زیربنا
روبنا
بورژوازی
تکنولوژی تولید
روابط تولید
تقسیم کار
دیالکتیک
بیگانگی اجتماعی



مارکسیسم
(Marxism)



پرسش ها

دام مسائل سازنده نظریه اجتماعی مارکس ک
است؟



مسائل سازنده تفکر مارکس

 تاریخبه شرایط مادی زندگی انسان ها و اهمیت اساسی توجه

 شرایط تاریخی و اجتماعی در بشریریشه یابی چرایی عدم امکان پرورش استعدادهای
مختلف 

 آنهابه طبقات اجتماعی و روابط منازعه آمیز توجه

وببررسی ماهیت جامعه سرمایه داری برای فهم ریشه های نابرابری و استثمار و سرک

.



پرسش ها

مارکس چه رهیافت تحلیلی را برای فهم
امراجتماعی به کار می گیرد؟



رهیافت مارکس برای فهم نظم اجتماعی

ساختارگرا  است.

 اجتماعی توجه دارددیالکتیک به مثابه روش شناخت امر به.

 تاریخ استقوانین عام تاریخی، در جستجوی کشف از حیث نگرش.

 انتزاعی توجه داردانسان واقعی به جای فرد انسانی به  .

ایده ها می توانددر خدمت منافع گروهی قدرتمند قرار گیرد.

.



پرسش ها

مفروضات اساسی نظریه مارکس درباره 
انسان و اجتماع چیست؟



مفروضات اساسی نظریه مارکس

(30ص.)انسان همان جهان اجتماعی، دولت و جامعه است
(30ص. )انسان ها تنها در ارتباط با یکدیگر اهمیت و معنی می یابند
را افراد در درون روابط ساختاری و عینی فعالیت می کنند که طبقات اجتماعی آزاد

.تشکیل می دهد
انسان ها، مخلوقات جامعه هستند.

.



پرسش ها

انسان و نظم اجتماعی چگونه پدیدار می
شود؟



رابطه فرد و نظم اجتماعی: انسان و نظم اجتماعیپدیدار شدن

مساوی است با کار : زندگی انسانی

کارمساوی است با : تاریخ و جامعه

 استانسان از حیوان کار فرق.

 (طبیعت)عینترکیب ذهن و : یعنی پراکسیسکار

 (30ص)و جامعه چیزی جز مجموعه اعمال وکنش ها و کارهای آدمی نیست تاریخ

 ابزار )نهادهای تاریخی و اجتماعی همه اشکال کننده و سازنده تاریخ، تولید انسان در کار
(بشریه/ 30ص. )است....( های تولید، کاالها، نهادها و نظام های اقتصادی 

بیگانگی انسان از دستاوردهای کار خود؛
عامل ایجاد طبقات و بیگانگی انسان از کارخودتقسیم کار



فرد ، نظم اجتماعی و بیگانگی
از نظر مارکس ماهیت مولد و اجتماعی انسان، بر یک آرمان بشر در اجتماع داللت دارد  :

دند که که در آن افراد بتوانند چنان با طبیعت و بایکدیگر مرتبط گرآزادیعرصه ای از 
برآوردن نیازهای بشری آنها ممکن شود، نوعی رضایت خاطر شخصی از طریق مشارکت

.اجتماعی که جهان را برحسب نیازهای واقعی بشر، به شکلی عقالنی رهبری کند

 می گردد، اما به تدریج دچار بیگانگیآگاهی است بر عمل انسان برخالف حیوانات مبتنی.

عمل می جامعه با کنش انسانی خلق می شود ولی همچون قدرتی بیرونی و سلطه جو در افراد
؛ ( بیگانگی بشر نسبت به محصول کنش خود) کند

 مالکیت )لذا،اقتصاد .متمرکز هستندها بر مالکیت چیزها به جای پرورش استعدادها انسان
.تعیین کننده ماهیت نظم اجتماعی و سیاسی است( ابزار تولید و روابط تولیدی

(  اقتصاد ) ا ساختار اجتماعی به دو سطح روبنا و زیربنا تقسیم می شود؛ روبنا توسط زیربن
.  می گرددتعیین 

 با انواع شیوه های تولید، انواع جوامع وجود داردمتناسب.



اعیفرآیند تولید زندگی اجتم: مارکس به روایت مارکس
ت وسایل شیوه ای که انسان ها وسایل معیشت خود را تولید می کنند قبل از هر چیز به ماهی

این شیوه . دواقعی که انسان ها در زندگی به دست می آورند و باید بازتولید شود بستگی دار
کل معین بلکه آن ش.تولید، نباید صرفا به عنوان بازتولید حیات مادی افراد پنداشته شود

راد به همان اف. فعالیت این افراد، شکل معین بیان زندگی آنها و شیوه مشخص زندگی آنهاست
لید و هم با شیوه بنابراین، هستی آنها با نوع تو.صورتی که هستند، زندگی خود را بیان می کنند

.داردبنابراین، سرشت افراد به شرایط تولید آنها بستگی.تولید آنها منطبق است

لید مثل، تولید هستی ، چه برای خود شخصی از طریق کار و چه برای زندگی تازه از طریق تو
ی یعنی مقصود از رابطه اجتماع. به نظر می رسد-طبیعی و اجتماعی–اکنون رابطه ای دوگانه 

و با همکاری چندین فرد، صرفنظر از اینکه این همکاری تحت چه شرایطی ، به چه شیوه ای
عتی ، با چه هدفی باشد، نتیجه این خواهد بود که همیشه شکل خاصی از تولید یا مرحله صن

»  نوعی خاص از همکاری یا مرحله اجتماعی ، ترکیب می شود و این شیوه همکاری خود یک
.است« نیروی مولد 



درمورد  بیگانگی:  مارکس به روایت مارکس
نکه در عمل خود بشر به صورت قدرتی بیگانه علیه او در می آید، و به جای ای

...  کنترل او باشد او را برده خویش می کند

د ما وضعیتی که آنچه خود ما تولید می کنیم قدرتی عینی مافوق بر خو
ب از گردیده، رشدی خارج از کنترل ما داشته، مانع از تحقق انتظارات ما و موج

.بین رفتن نتیجه محاسبات ما می گردد



جامعه شناسی سیاسی مارکسیستی



عناصر سازنده نظم اجتماعی
عناصر سازنده نظم اجتماعی

پراکسیس یا عمل نیروهای اجتماعی: زیر بنا
حوزه دولت یا نظم هنجارین سیاسی: رو بنا
نظم اجتماعی و اقتصادی: زیر بنا

 اقتصاد=  روابط تولیدی + تکنولوژی تولید+ نیروهای تولیدی
ی گیرد در هر دوره ای از تاریخی نوعی رابطه میان نیروهای تولید و تکنولوژی تولید شکل م

که به آن رابطه تولیدی می گوئیم
    ط رواب) مناسبات برده و ارباب، دهقان و فئودال، کارگر و کارفرما نمونه ای از مناسبات

مان می هستند که زاده نوع تکنولوژی تولید و مناسبات اقتصادی در برهه ای از ز( تولیدی
.باشند

نظم سیاسی: روبنا
نوع مناسبات حاکم بر حوزه سیاست تابعی از روابط تولیدی است



پرسش ها

الگوی کلی جامعه شناسی سیاسی 
مارکسیستی چیست؟



(دولت)نظم سیاسی

(اقتصادی)نظم اجتماعی



پرسش ها

چه پیوندی میان عناصر سازنده نظم 
درنظریه ( زیربنا و روبنا)  اجتماعی

مارکسیستی وجود دارد؟



رابطه زیربنا و روبنا در نظریه مارکسیستی

تکنولوژی تولید             روابط تولیدی              سازمان اجتماعی+ نیروی های تولید 

روبنا زیر بنا

تعیین کننده

(  دولت، ایدئولوژی و حقوق)



پرسش ها

ا را چه برداشت هایی از رابطه زیربنا و روبن
؟در نظریه مارکسیستی معاصر وجود دارد



تعبیر  از رابطه زیربنا و روبنا3

تعبیر تعیین کنندگی یک جانبه
ا و رو بناتمثیل دیالکتیکی یا تعیین کنندگی دو جانبه و تعامل زیر بن
 تعیین کنندگی همه جانبه



(مارکس)رابطه زیربنا و روبنا : برداشت یک جانبه از
اکونومیستی و تقلیل گرا
اقتصاد، دولت و ایدوئولوژی عناصر مجزا و دارای روابط بیرونی با یکدیگر
اقتصاد یا روابط تولیدی عنصر محرک  کل صورت بندی اجتماعی
(34ص. )تغییر در حوزه اقتصاد باعث تغییرات مشابه در روبنا می شود
قوه ) شود؛ ابزار سلطه طبقه باال و وسیله تضمین و تداوم منافع آن تلقی میدولت : ابزار گونگی

(39ص. )اجرایی دولت مدرن تنها کمیته ای برای اداره امور عمومی کل بورژوازی است

 (انگلس)رابطه دیالکتیکی زیر بنا و روبنا
(34ص. )روبنا بر زیر بنا تأثیر عملی می گذارد، هر چه زیر بنا محرک اصلی در تاریخ است
(34ص. )اشکال سیاسی و حقوقی بر روی مبارزات تاریخی تأثیر می گذارند
(34ص. )در رابطه دیالکتیکی زیربنا و روبنا                       زیر بنا نیرومند تر و موثر تر است

 (آلتوسر)تمثیل اندام وارگی زیر بنا و روبنا
زیر بنا و روبنا، اجزائی از یک کل واحد هستند.
(35ص. )در درون کل، روابط تولیدی جایگاهی تعیین کننده دارند
زیربنا و روبنا، دارای روابط درونی هستند
 (35ص)این ایده تضعیف مفهوم زیر بنا و روبنا





پرسش ها

رابطه در نظریه مارکسیستی چه برداشتی از
(  طبقات اجتماعی) دولت و ساخت اقتصادی 

وجود دارد؟



دولت و طبقات اجتماعیرابطه 

 سیاسی انعکاسی از مناسبات حاکم برحوزه اجتماع و اقتصاد استنظم.
 با انواع شیوه های تولید، انواع جوامع وجود داردمتناسب.
 ساختار اجتماعی به دو سطح روبنا و زیربنا تقسیم می شود؛
 تعیین می گردد( اقتصاد ) زیربنا توسط ( نظم سیاسی و حقوقی ) روبنا  .
 (تچهره خصوصی دول.)و نظم سیاسی روبنایی و ابزار سلطه طبقه مسلط استدولت
دولت نهادی معطوف به خیر عمومی نیست.
قانون گذاری چیز جزء به قالب کالم آوردن خواست مناسبات اقتصادی نیست.
ه مسلط می کارگزاران دولتی ضرورتا برخاسته از طبقه مسلط نیستند، اما  خدمتگزار طبق

.باشند



(طبقات اجتماعی)تعبیر از رابطه دولت و ساخت اقتصادی 2

ابزار گونگی:
 درن تنها قوه اجرایی دولت م) ابزار سلطه طبقه باال و وسیله تضمین و تداوم منافع آن تلقی می شود؛ دولت

(39ص). کمیته ای برای اداره امور عمومی کل بورژوازی است
 باور به این نگرش دارند( جبرگرایی اقتصادی)نظریه مارکسیستی ارتدوکس.
 نسبیاستقالل :
 (39ص. )دارای درجه ای از استقالل نسبی از طبقه باال استدولت
 (  می کنددولت استقالل نسبی پیدا)که طبقه مسلط وجود ندارد؛ یا تعادل و توازن طبقاتی وجود دارد زمانی

(40ص)
افرادی مانند آلتوسر،پوالنزاس و کالس اوفه





جامعه سرمایه داری و کمونیسم

اریا جامعه سرمایه داری نظامی اقتصادی و طبقاتی متشکل از سرمایه داران و پرولت
.است

تاریا سرمایه داران در جامعه سرمایه داری طبقه مسلط بوده، میان سرمایه داران و پرول
.رابطه استثماری وجود دارد

 ی ممکن سیاسی آرمانی و برابری سیاسی تنها با انقالب و محو مالکیت خصوصنظم
.است

ت، با محو با توجه به اینکه دولت ابزار طبقه مسلط برای سرکوب طبقات فرودست اس
.نظام طبقاتی ، دیگر نیازی به دولت نیست

 نظام آرمانی که امکان تحقق قوای کامل انسانی را می دهدکمونیسم.



مارکسیسم به روایت مارکس: چکیده نظریه مارکس

مستقلکهدشونمیمعینیروابطدرگیرناگزیربهزندگیشاناجتماعیتولیددرهاانسان
ولتحازکهمرحلههرهایویژگیباتولیدیروابطکه،معنااینبهاست،شانارادهاز

وامعهجاقتصادیساختارتولیدیروابطاینجامعیت.داردتناسبتولید،مادینیروهای
آن،ناسبتبهوشودمیبناآنبرسیاسیوحقوقیروساختارکهسازدمیراواقعیبنیادی
طشرایمادی،زندگیتولیدشیوه.گرددمیتعییناجتماعیآگاهیمعینهایصورت
نیستهاانانسآگاهیاین.کندمیتعیینرافکریوسیاسیاجتماعی،زندگیکلفراگرد

میخصمشراآگاهیشانکهاستاجتماعیشانوجودبلکهکند،میراتعیینوجودشانکه
بایاموجودتولیدیروابطباجامعهمادیتولیدنیروهایتحول،ازمعینیمرحلهدر.سازد
تنهاومدشقاین-اندکردهمیعملآنهاچارچوبدرتاکنوننیروهااینکهمالکیتیروابط
تحولهایصورت.کنندمیپیداتنازع–کندمیبیانحقوقیجهتازراچیزهمان

عصریکزمان،دراین.کنندمیتبدیلتولیدیموانعبهراروابطاینتولیدی،نیروهای
جامعهاختارروسکلزودیادیراقتصادی،بنیاددردگرگونی.آیدمیپدیداجتماعیانقالب

.دهدمیقرارتاثیرتحترا
1859نقد اقتصاد سیاسی، : مارکس،نقل قول از  کتاب



سوال های هفته بعد
 ضور در لطفا قبل از ح. کالس این هفته بررسی جامعه شناسی سیاسی وبر استموضوع

ابع کالس در مورد مفاهیم زیر مطالعه کرده، تعریفی یک خطی از آنها را از کتاب ها یا من
.بیاوریداینترنتی یافته و بصورت مکتوب به کالس 

 سیاسی؛ اقتدار
 سیاسی ؛ مشروعیت
 ؛ (کالینتیسم) ؛ حامی پروری سنت
 ابزاری؛ عقالنی شدن و عقالنیت
؛ بوروکراسی
؛ کاریزما
 داری؛ سرمایه
؛ بورژوازی
پروتستانتیسم.



ماکس وبر
(Max weber)



پرسش ها

ر مسائل سازنده نظریه اجتماعی ماکس وب
کدام است؟



مسائل سازنده تفکر ماکس وبر
 ی و اقتدار سیاسبا پدیدار شدن اشکال خاص انواع کنش اجتماعی و رابطه آن تحلیل

مشروعیت سیاسی

 تحلیل جامعه شناختی جامعه مدرن وتاثیر روندهای عقالنی شدن جامعه بر حوزه
سیاسی

بررسی ویژگی های دولت مدرن
بررسی رابطه دولت مدرن و طبقات اجتماعی
بررسی نسبت میان دولت، رهبری جامعه و کیفیت سیاسی طبقات حاکم
بررسی رابطه میان دموکراسی ، رهبری سیاسی و کنترل بوروکراتیک جامعه

.



پرسش ها

وبر چه رهیافت تحلیلی را برای فهم 
امراجتماعی به کار می گیرد؟



رهیافت وبر برای فهم نظم اجتماعی
 اجتماعی نقطه عزیمت تحلیلی وبر استکنش های فردگرا است؛ انواع.

 و عام تاریخ فاقد جهت گیری کلیتنها یک الگوی خاص از مدرن شدن و حیات تاریخی وجود ندارد؛
(رد نظریه تاریخ هگل و مارکس) .است

 ؛(ارزشجدایی احکام معطوف به واقع از ) عقالنیت جداستاز اخالق

 ستیز به یکدیگر تحویل ناپذیر هستندهای هم ارزش.

 ها مشتقات صرف منافع مادی نیستنداندیشه.

 کمتر؛ به تضادهای طبقاتی اما با اهمیت توجه

 ت تسری منافع تنها به منافع اقتصادی محدود نمی شود و به سایر حوزه های زندگی می بایسمفهوم
.یابد



پرسش ها

؟نظریه وبر درباره انسان و اجتماع چیست



انسان و نظم اجتماعی
جامعه پیامد نسبتا بی ثبات تعامل انسانی است.
 تنها واقعیت است و تحلیل باید از کنش عقالنی فرد آغاز گرددفرد.
جمع، فقط مجموعه ای از کنش گران منفرد و کنش هاست  .
 است« کنش» از « رفتار» نظریه کنش اجتماعی مبتنی بر تمایز میان.

کارهایی که مردم بدون نیاز به تفکر یا با کمی تفکر انجام می دهند: رفتار.
کارهایی که مردم انجام می دهند و نتیجه فرآیندهای آگاهانه اند: کنش.

وظیفه جامعه شناسی
 بررسی کنش برحسب  معنای ذهنی
 جامعه شناسی باید بیشتر توجهش را به نظم و قواعدی در کنش دو فرد یا بیش تر

.اختصاص دهند
 سخن می گفت... ( کالونیست ها، سرمایه دارها و ) وبر بیشتر درباره جمع ها.

.



پرسش ها

اشکال مختلف کنش اجتماعی و حیات 
اجتماعی چگونه پدیدار می شود؟



ش، جامعه و کنپیکره فرد، تاریخمیان پیوند :سطح4به تقسیم بندی حیات بشری 

غریزی و حسی وجه عقالنی و منطقیوجه

جهان عقالنی
بوروکراسی، سرمایه داری

جهان عوامل غیرعقالنی
تعارض ارزش هاعواطف، تصادف،

کنش های عقالنی 
هدفمند

کنش های سنتی
کنش های عاطفی

سیاست و سلطه بوروکراتیک
قانون و عقالیی

سیاست سنتی، 
کاریزماییکاریزما و سیاست

تاریخ

جامعه

سیاست

کنش عقالنی مبتنی بر ارزش

دپیکره فر



 عواطف، تصادف تعارض)و احساس( بوروکرسی و سرمایه داری)میان جهان عقلتعارض
(غیر عقالنی( )ارزش ها

 قابلیت پیش پیچیدگی نظام اجتماعی، گسترش سازمان یافتگی، انضباط پذیری،گسترش
بینی و کنترل زندگی، تسلط انسان بر محیط

 اجتماعیگسترش عقالنیت نهادی یا ابزاری در حوزه زندگی خارجی یا

تولیدی استخصیصه اصلی جامعه سرمایه داری نه رابطه طبقاتی بلکه عقالنی شدن فعالیت

جدال عقالنی شدن و احساس: روند حاکم بر تاریخ 



پرسش ها

النی نتایج عقالنی شدن و توسعه کنش عق
هدفمند بر جامعه معاصر و مدرن چیست؟







حدود و نتایج عقالنی شدن جامعه 
نتایج عقالنی شدن

عقالنی شدن، موجب از خود بیگانگی و ناخرسندی فزاینده انسان می شود.
با افسون زدایی از جهان، شیرینی زندگی سنتی از میان می رود.

عاطفه تصادف و ارزش ها: حدود عقالنی شدن
انسان با توجه به اینکه انسان موجودی عاطفی و دارای ابعاد غیر عقالنی است، بخش های عمده ای از زندگی

.غیر عقالنی و اسیر نیروهای نامشخص عاطفی و احساسی باقی می ماند

بخش عمده ای از زندگی انسان انضباط ناپذیر  و پیش بینی ناپذیر باقی می ماند.
یر زندگی و ذهنی انسان همچون حوزه عقالنیت  ابزاری در زندگی اجتماعی کامالً انضباط پذ

.نیست

اثیر تعیین برخاسته از طبیعت و یا رفتار و روابط انسان ها بر زندگی انسان ت: تصادف
(58ص.)کننده ای دارد و در عین حال طبعاً انضباط ناپذیر و پیش بینی ناپذیر است

عامل دیگر انضباط ناپذیری و غیر عقالنی شدن زندگی : تعارض ارزش ها
تعارض میان ارزش های همانند آزادی، برابری، سعادت فردی و سعادت جمعی

عوامل 
انضباط 

ناپذیری 
زندگی 
انسان



پرسش ها

چه نسبتی میان انواع کنش اجتماعی و 
اقتدار سیاسی وجود دارد؟



جیهانواع اقتدار سیاسی بر حسب نوع کنش اجتماعی و شیوه تو

 و اطاعت میان بازیگرانرابطه حکم : سیاست

سلطه سنتی
 (تیسیادت یا سلطه یا مشروعیت سن)و اطاعت براساس سنت ها توجیه گردد حکم اگر رابطه

سلطه کاریزمایی
 (اییسلطه کاریزم)اگر رابطه حکم و اطاعت مبتنی بر رابطه ای عاطفی و ارادت شخصی باشد

 سلطه عقالنی
 (یکسلطه برو کرات)کنش عقالنی + مبنای قوانین هنجارها عینیاگر رابطه حکم و اطاعت بر

رایجی استترکیب سیاست کاریزمایی  و سنتی، و سیاست سنتی و بوروکراتیک ترکیب.



(Traditional Authority)سیاست و سلطه سنتی 

رابطه حکم واطاعت با رجوع به سنت توجیه می شود.
 سنت ترسیم می شودو اختیارات حاکم و اطاعت کننده در چارچوب وظایف.
 حاکم نمی تواند سنت ها را نقض کند+ تا حد زیادی غیر شخصی است سیاست.
نهاد مذهب، نهاد اصلی پشتیبان سنت است.
حکومت متاثر از سیاست سنتی، میل به شخصی شدن دارد.
در صورت شخصی شدن سلطه، سیاست مبتنی بر سنت دچار فروپاشی می گردد.
ویژگی دستگاه دیوانی:
دستگاه دیوانی وابسته به خویشاوندان، خدمتگزاران و وابستگان شخص حاکم.
 شایستگی و مهارت فردیتوزیع می شود نه ارادت براساس نسبتمناصب
دستگاه منظمی نیست؛ ارتقا و ترفیع بر حسب ضوابط مشخصی صورت نمی گیرد.
(د نداردامنیت شغلی وجو)مناصب سیاسی به طور پیش بینی ناپذیری دست به دست می شود.
(کارگزاران صاحبان مناصب هستند)منصب از مقام تفکیک نشده است.





((rational-legalقانونی اقتدار 

 استتابع مجموعه ایی از قوانین قدرت.

 استبر سازمان های رسمی و عقالنی مبتنی.

 طبقه مذهب،قومیت:اجتماعیبازیگران دولتی از  دیگر نظامات استقالل رسمی  از منظور،
سیاسییا حزب 

 بودن اقتدار عقالنی:
 میشودقواعد عمومی سنجیده کاربست ،اعالم وبامیزان موفقیت سازمان در تدوین.

 پدیدار آمدن اقتدار قانونی حاصل  :
 سنتیجامعه دگرگونی
 قانونیو گسترش عقالنیت و بوروکراسی مبتنی بر هنجارهای عینی و رشد
 پولیپیدایش نظام حقوق عقالیی، اقتصاد حاصل
 انپروتستامکانات ارتباطی و تحول فکر به سوی عالیق دینوی در مذهب توسعه



نتایج رویکرد عقالنی به سیاست

وظایف استحکم و اطاعت نه براساس سنن بلکه مبتنی بر هنجارهای قانونی یعنی تفکیک.

 پروری حامی برخالف رویکرد سنتی، نافی(Clientelism )است.

در سلطه و سیاست بوروکراتیک و عقالنی، رابطه حکم و اطاعت غیر شخصی است.

مهارت و کاردانی جای تعهدات سنتی و شخصی و حسب و نسب را می گیرد.

 مقام از هم جدا هستندو برخالف رویکرد سنتی، منصب.

در سیاست بوروکراتیک همه صالحیت ها و حوزه های عمل به نحوی مشخص براساس
ی از مراتب توزیع شده اند و در حدود قوانین موجود شغل و پیشه سیاسی و ادارسلسله 

.اهمیت بر خوردار است





(charismatic)اقتدار فرهمند
تعریف وبر  :

 بیعی، استثنایی شخصی که به نظر می رسد واجد یک قدرت فوق طمبتنی بر کیفیت
لوه فوق بشری یا دست کم غیرعادی است، که از گذر آن چون مرد مقتدر و سرنوشت ساز ج

.می کند و بدین دلیل، مریدان یا هوادارانی گرد او جمع می شوند
رهبر مدعی داشتن رسالت است.

 تولید قدرت، فردی است که داری ویژگی های استثنایی و منحصر به فرد استمحور  .

حاکمیت کاریزمایی بر مبنای عاطفه و شور و احساسات است؛ نه برمبنای عقالنی.

رهبر کاریزماتیک:
 نظم موجود در جامعه را در هم می شکند، نهادهای جامعه را از هم گسیخته می کند و یک

.  نظم جدیدی را پایه گذاری می کند
 ین و هنجارهای جدید را خود رهبر کاریزماتیک به موجب اقتدار شخصی که دارد، تعیحدود

.  می کند

زیرا.این نوع از حاکمیت، از حقوق و حاکمیت حقوق، خبری نیست:
 نه نهادهای جامعه را قبول دارد و نه قوانین و مقرّرات وضع شده، نه راه و رسم موجود و نه

.راه و رسم پیشینی و گذشته جامعه را می پذیرد



نسبت  سیاست کاریزمایی با سیاست عقالنی و سنتی
 تعارض با  سلطه قانونی و هم با حاکمیت سنّتی؛

زیرا این دو نوع حاکمیت دارای یک حد و مرز مشخصی هستند  .

برهم زننده زندگی سنتی

برخالف جهت نیروی عقالنیت؛
رد تحول در نهادها و ترتیبات اجتماعی مقدمه تغییر در زندگی های ف: نیروی عقالنیت

.است
عی نخست زندگی روحی فرد را دگرگون می کنند، آنگاه نهادهای اجتما: نیروی کاریزما

.متحول می شود

علل پدیدار شدن کاریزما غیر عقالنی  :
 یاسی دوره های فشار و اضطراب روانی، فیزیکی، اقتصادی، اخالقی، مذهبی و سپدیداری در
 معناستدر پاسخ به مسأله.
 برای هویت بخشیدن به خویشتنتالش
 شخصیت های کاریزمایی در پاسخ به بحران معنا و هویت، تعاریف جدیدی از جهان و

.را عرضه می کنند(پدیدار شدن جنبش های اجتماعی)انسان 



سرنوشت و دستاوردهای  جنبش کاریزمایی

مهم ترین مساله در جنبش کاریزمایی، مساله جانشینی است.
تبدیل شدن به جنبشی عقالنی: راه حل اول

جذب جنبش کاریزمایی در نهاد و سازمان، و تبدیل آن به جنبشی عقالنی
نهادینه شدن و سازش یافتن اندیشه ها و تفاسیر جدید با مقتضیات زندگی

(باگذر زمان)سازمانی
راه حل دوم :

مه تعیین جانشین توسط رهبر، سرآمدان یا واگذاری رهبری به فرزند اصلی، و ادا
الهامات رهبر اصلی ؛

 جدید کاریزمای ظهور
 جنبش کاریزماییدستاوردهای

تجدید سنت است.
(  جنبش پروتستان. ) سنت ها از طریق کاریزما مجددا احیاء می شوند



پرسش ها

شباهت ها و تفاوت های جامعه شناسی 
سیاسی ماکس وبر و مارکس چیست؟



نقادی مدل مارکسیستی

بعد اقتصادی: اهمیت زیاد دادن به یک وجه واقعیت
دولت مدرن زائده و بازتاب  ساده فعالیت طبقه اجتماعی نیست.
شتماکس وبر بر انفصال نسبی حوزه های مختلف زندگی اجتماعی تاکید می گذا.
آن تأثیر دولت حاصل پیدایش یا روبنای نظام سرمایه داری نیست بلکه خود در پیدایش

.اساسی داشته است
یتاکید بر مفهوم قشربندی در تقابل با مفهوم یک سویه طبقه مارکسیست



شباهت اندیشه وبر و مارکسیسم
وند برقرار ماکس وبر نیز میان حوزه آگاهی و اندیشه یا عالیق و منافع اقتصادی و سیاسی پی

.می کند
برای ایدئولوژی و توجیهات نظری ارزش قائل نیست .
عکاسیبه نظر وبر اندیشه ها و منافع اجتماعی، رابطه اقتصادی وجود دارد نه رابطه بازتابی و ان
بی اثر اندیشه ها درصورتی که با عالئق و منافع اجتماعی و اقتصادی آمیخته نشوند در تاریخ

.خواهند بود
عالقمند به درک روابط میان حوزه ای نهادی جامعه

یعالقمند به پیوند های نظامی، مذهبی، سیاسی و حقوق از حیث کارکردی با نظم اقتصاد



تفاوت روش وبر از مارکس

ایجاد جدایی میان قدرت سیاسی و اقتصادی

ماعی بر عوامل سیاسی و نظامی در کنار عوامل مادی و اقتصادی در تحلیل پدیده های اجت
.تاکید می کند
تأکید ویژه بر ساختارهای سیاسی به عنوان عوامل تعیین کننده
سلطه بر وسایل اداره جامعه دست کم به همان اندازه سلطه بر وسایل تولید واجد

.اهمیت است

اجد نحوه کنترل وسایل مادی قدرت سیاسی  و اداری برای درک انواع ساختار سیاسی و
.اهمیت اساسی است

از این رو، دولت را در انحصار کاربرد مشروع زور در یک سرزمین معین تعریف می
.کند



سوال های هفته بعد
 ه و کثرت سیاسی نخبه گرایانشناسی نظریه های جامعه کالس این هفته بررسی موضوع

ی یک لطفا قبل از حضور در کالس در مورد مفاهیم زیر مطالعه کرده، تعریف. گرایانه  است
.بیاوریدخطی از آنها را از کتاب ها یا منابع اینترنتی یافته و بصورت مکتوب به کالس

منابع قدرت؛
نخبه و توده ؛
 نخبه گرایی؛
غرایز؛
 ته نشست ها(بازمانده ها( )residue)
 مشتقات(derivation)
گردش نخبگان؛
شیر و روباه؛
 کثرت گرایی؛
بازار
 گروه های همسو



(  Pluralism)و کثرت گرایی (Elitism)نخبه گرایی



پرسش ها

 وجود دارد؟در اجتماع چه منابع قدرتی

 است؟در اختیار چه کسانی منابع قدرت

یا آیا صاحبان قدرت با همدیگر در ستیز هستند
همکاری؟



ظم از ن( الیتیسم) برداشت نخبه گرایانه 
سیاسی و اجتماعی چه ویژگی دارد؟



نظریه الیتیسم
 حاکم است( الیگارش واحد)یا گروه سرآمد« الیت»در جوامع سیاسی همواره یک.

ماعی در منابع قدرت مختلف مکمل یکدیگر بوده، نهایتاً قدرت سیاسی، ثروت و شأن اجت
.دست گروه واحدی متمرکز می گردد

 گروه 2تقسیم اعضای اجتماعی به : برداشت از جامعه
نخبگان
 هاتوده

 سرآمدانویژگی(elite  )
گروه صاحبان قدرت
 دارندهستند که مناصب عالی را در  درون نظام سیاسی بر عهده کسانی.
 حتی اگر بدون قدرت سیاسی باشند+ افرادی که برتر از اعضای اجتماع هستند.

ویژگی توده ها:
خودشان را ترجیح می دهند مسئولیت تصمیم گیری درباره مسائل عمومی و حتی مسائل مربوط به

بر سر آمدان واگذار کنند



نخبگان در جامعه مدرن از چه ویژگی 
برخوردار هستند؟



الیت در مفهوم مدرن
فراتر از اشرافیت موروثی
 پیوند خورده استتحرک اجتماعی در جامعه مدرن الیت ها با مفهوم.
 مالکیتاست نه ناشی از توانایی ها و دستاوردهای شخصی الیت قدرت خود از
حکومت شایستگان= الیت
 حکومت الیت استبوروکراتیک قانونی از نظر مارکس وبر تنها حکومت.

نوع تقسیم می شوند7الیت ها بر حسب کار ویژه های خاصی به : دارندورف.
رهبران اقتصادی
رهبران و برجستگان سیاسی
برجستگان علمی
روحانیون
رهبران وسایل جمعی
برجستگان ارتش
برجستگان دستگاه قضائی

ویژگی الیت در مفهوم مدرن



( Pareto)توپاره نظریه الیتیسم 
(1848-1923)



تحت تاثیر رویکردی اثبات گرایانه

 شیمیایی از نظام اجتماعی ؛ –برداشت فیزیکی

مولکول های این نظام را افراد بشر با عالیق ، انگیزه ها و احساساتشان می سازند.

نش هایی وظیفه ما طبقه بندی عناصر سازنده کنش های انسانی و نه خود ک: روش جامعه شناختی
.که عینا در میان مردم می یابیم، است

کلیات نظریه الیتیسم پاره تو



پاره تو چه دریافتی از انسان و رفتارهای
اجتماعی عرضه می کند؟



 تاریخنگاه عقالنی به رفتارهای اجتماعی، جامعه و رد

انسان پدیداری دو سطحی:
 و دیگری، رفتار غیرعقالنییکی رفتار عقالنی مبتنی بر علم و منطق
 ش دارندها غالبا منطقی عمل نمی کنند اما به منطقی جلوه دادن رفتارشان سخت گرایانسان.

 هر عمل و رفتاری، احساسی نهفته استپشت.
انسان موجودی غیرعقالنی و واجد ذخایر عظیم غریزی و احساسی
 تیمارکسیسزیربنای اقتصادی در نظریات همپایه و غریزه در نظریه پاره تو احساس
تاعمال ما نه حاصل اعتقادات بلکه ریشه گرفته احساسات و غرایز بنیادی بشر اس.
 بشر؛  وجه غیر عقالنی، خصلت پایدار زندگی
 مل می الیت ها، براساس حسابگری منافع خود را به صورتی عقالنی می اندیشند و عتنها

.کنند

 اقتصاد و علم:حوزه عقل تنها محدود به
ل کار آن آن کنش هایی منطقی هستند که  وسایلی متناسب با اهداف را به کار برند و وسای

.ها با هدف های مورد نظرشان پیوندی منطقی داشته باشد

رد نگاه عقالنی به رفتار اجتماعی



نمودار روابط میان مفاهیم اصلی نظریه پاره تو

احساسات و 
غرایز

ا ته نشست ه
(بازمانده ها)

ام نظ)مشتقات 
(اعتقادی

رفتار



 ( بازمانده ها)نشست ها ته(residue /ˈrez.ə.duː/ )
 است«  ته نشست ها» رفتار انسان ها عمدتا غیرعقالنی و تحت تاثیر ذخایر ثابت یا.
ته نشست ها، تجلیات احساسات یا چیزهایی مالزم با آن ها هستند نه خود احساسات.
ناخت ته نشست ها حد فاصل احساسات غیرقابل شناخت و نظام های اعتقادی و اعمال قابل ش

.است

6گونه ذخایر ثابت یا ته نشست ها

 ترکیبات»ثابت ذخیره»
توانائی تفکر، خالقیت و ابتکار
ها در میان الیت های علمی، اقتصادی وسیاسی و نظامی رشد می کند ولی بین توده

.گسترش نمی یابد

 تداوم مجموعه ها»ذخیره ثابت»
 (فرهنگ) یعنی عادات، رسوم و سنن و عقاید
 مبتنی بر ایمان و اعتقاد+ ها ؛غیرعقالنیویژگی توده
عامل تداوم و همبستگی اجتماعی

قاتغرایز، ته نشست ها و مشت: عناصر هدایت کننده رفتار انسانی



 یا نیاز ابراز احساسات از طریق اعمال آشکار و مراسمغریزه
در همه جوامع وجود دارد.
 نمایش های و اعمال جمعی.

غریزه اجتماعی بودن
مربوط به زندگی مدنی
حاصل احساس نیاز به تقلید و همگونی با دیگران

 (احساس مالکیت)غریزه همبستگی فردی و احساس داشتن متعلقات

(کامالً زیستی است)غریزه جنسی.

 موجودی نابخرد اما استدالل گر استبشر.
طقی انسان به ندرت به نحوی منطقی رفتار می کند، اما دلش می خواهد که رفتاری من

.داشته باشد
دانسان از طریق مشتقات، رفتارهای فاقد عقالنیت خود را ظاهری عقالنی می بخش.

قاتغرایز، ته نشست ها و مشت: عناصر هدایت کننده رفتار انسانی



 مشتقات(derivation /ˌder.ɪˈveɪ.ʃ ə n/ )
 می نامد« مشتقات»پاره تو، مظاهر این ذخایر ثابت  یا ته نشست ها  را.
تنها مظاهر ذخایر ثابت یعنی مشتقات تغییر می کند.
 پدیدار می شوند که توجیهی استداللی و عقیدتی در کار باشدزمانی.
 های فکری توجیه کننده  هستند، که بر غرایز  سرپوش می گذارنددستگاه.

قاتغرایز، ته نشست ها و مشت: عناصر هدایت کننده رفتار انسانی



نمودار روابط میان مفاهیم اصلی نظریه پاره تو

احساسات و 
غرایز

ته نشست ها
(بازمانده ها)

ام نظ)مشتقات 
(اعتقادی

رفتار



قسیم نخبگان از نظر پاره تو به چند دسته ت
می شوند؟



 تعریف نخبه
انسان ها از نظر فکری و اخالقی با یکدیگر برابر نیستند.
شایسته ترین افراد یک گروه نخبه را می سازد.
ا به دست نخبگان کسانی هستند که در هر یک از شاخه های فعالیت بشری باالترین نمره ر

.آورده باشند

شیر و روباه: در جوامع دو گونه نخبه وجود دارد
روباهان متاثر از ته نشست تلفیق یا ترکیبات هستند.
شیران متاثر از ته نشست تداوم مجموعه ها یا ابقاء هستند.

تعریف نخبه و انواع نخبگان



 (روباهان) تلفیق متاثر از ته نشست نخبگان
 ها را به نظام سازی یعنی به ساختن ترکیب های فکری منطقی نما وا می دارندانسان.
درهم آمیزند و ته نشست تلفیق یا ترکیبات سیاست مدران را بر می انگیزد تا نیروهای شان را

.با یکدیگر معامله سیاسی کنند و یا امپراطوری های سیاسی برپا نمایند
 به تجربه های تازه دست زنند، ابداع کنند و از عرف فراتر روندقادرند.

 (شیران( ) ابقاء)نخبگان متاثر از ته نشست تداوم مجموعه ها
 ا استتحت تاثیر ته نشست تداوم مجموعه هاجتماعی که محافظه کارانه ایستایی نیروهای.
ی این افراد به خانواده، میهن پرستی و شور مذهبی خودشان و ملت شان احساس وفاداری م

.کنند
در صورت لزوم از کاربرد زور هراسی ندارند.

اعتقاد به پیشرفت و تکامل، بی معنی است.
 استبشری در حرکت دوری از فرمانروایی روباهان به حکومت شیران جامعه.
یک طبقه حاکم نمونه آمیزه متناسبی از شیران و روباهان ترکیب می شود.

روباهان و شیران: ویژگی های نخبگان



ح نظریه گردش نخبگان پاره تو را توضی
دهید؟



نخبگان

حکومتی

نخبگان غیرحکومتی

توده مردم



 نخبگان حکومتی و غیرحکومتی: دو نوع نخبه

چرخش نخبگان
عدم ه اگر نخبگان حکومتی، مانع باال آمدن نخبگان غیرحکومتی شوند، در پیکره جامع

.پیش می آیدتعادل 
این عدم تعادل به دو شیوه رفع می شود:

 بازکردن روزنه های تازه در مسیرهای تحرک اجتماعی در سیستم
سیاسی

بگان براندازی خشونت آمیز نخبگان حکومتی قدیمی و جایگزینی نخ
شایسته تر برای حکومت کردن

نظریه نخبگان و چرخش آن



نقد پاره تو

 ی شودزیستی به عنوان معیار تشخیص الیت از توده به کار برده م–ویژگی های روان.
اجتماعی ارتباط ضروری وجود ندارد؛ -میان الیت و ساخت اقتصادی
زندگی سیاسی رویهمرفته از زندگی اجتماعی و اقتصادی مستقل است.
               عدم توجه به رابطه قدرت سیاسی با ساخت اقتصادی و جامعه

چرا در هر جامعه سیاسی همواره تنها یک الیت حاکم است؟



سیاسی( پلورالیسم ) کثرت گرایی 



پرسش ها

 وجود دارد؟در اجتماع چه منابع قدرتی

 است؟در اختیار چه کسانی منابع قدرت

یا آیا صاحبان قدرت با همدیگر در ستیز هستند
همکاری؟



نظریه اصلی پلورالیسم

 است که سیاسی فرآیند پایان ناپذیر رقابت و سازش میان نیروهای مختلفیقدرت
بش های نماینده عالیق و منافع اجتماعی گوناگونی مانند گروهای صنعتی و تجاری، جن

.کارگری، گروه بندی هایی مذهبی و قومی و غیره هستند

ف قدرت جامعه مدرن با افزایش پیچیدگی ساختار اجتماعی و پیدایش الیت های مختل
.تمایل به تفرق پیدا کرده است

عی، در جامعه مدرن منابع قدرت متکثر شده و شامل اموری همانند ثروت، شأن اجتما
.تحصیالت، اطالعات و غیره می شود



ت با وجه تمایز برداشت پلورالیستی از قدر
برداشت سایر الگوهای نظری چیست؟



پلورالیسم

(کثرت گرایی)

دیکتاتوری

نخبه گرایی

دموکراسی 
اکثریتی

مارکسیسم



ریتی و دیکتاتوریمارکسیسم، نخبه گرایی، دموکراسی اکث: تعارض پلورالیسم با سایر رویکردها

 درت و تنوع منابع قبر خالف مارکسیسم، بر تعدد مراکز قدرت اجتماعی
.تأکید می گذارند

 نیست(الیت)برخالف نخبه گرایی، باور به وجود قدرت واحد یا.

تنها لکه مشارکت توده مردم، ب، نه برخالف دموکراسی اکثریتی، دموکراسی
تعدد گروه های قدرت و احتمال دست به دست شدن قدرت سیاسی میان

.آنهاست

 است، که با انحصار قدرت نظامیدیکتاتوری، سلطه گروه قدرت  واحد
.(در مقابل بر تنوع و تکثر منابع قدرت معتقد است.)اعمال می شود



(  )رابرت دال نظریه 
()



دریافت کثرت گرایان از قدرت
تعریف قدرت رابرت دال:

 ا به از قدرت رابطه ای آگاهانه و اندیشیده شده است که در آن یک طرف می تواند عملی رمنظور
.شیوه ای انجام دهد که واکنش های طرف دیگر را کنترل کند

تحت تاثیر دریافت وبری از قدرت
 اعمال اراده فرد یا گروهی از افراد در طی یک عمل جمعی علی رغم مقاومت دیگران احتمال

.است

مطالعات تجربی حاکی از آن است که:
با کثرت گروه های قدرت مواجه هستیم: در هر اجتماعی.
 استبا میزان توسعه اقتصادی، صنعتی و تنوع ساختاری جامعه در ارتباطها، تنوع این گروه.
تکثر قدرت ریشه در تعدد و تنوع منابع قدرت سیاسی دارد.
صنعتی شدن به تکثر منابع قدرت می انجامد.
 یاست های برخوردار از منابع قدرت به شیوه های گوناگونی در زمینه اتخاذ تصمیمات و سگروه

.کنندها در جهت منافع شان به حکومت فشار وارد می 

کثرت گروه های قدرت
 است و هم الزمه دموکراسی استهم امری مطلوب.
 دموکراتیک استهم امری واقعی است و هم مبین نحوه توزیع قدرت در جوامع.



الگوی تکثر منابع و گروهای قدرت
علل کثرت  قدرت در جامعه

طبع انسان
توزیع نابرابر مالکیت در میان مردم
ها، پیدایش گروه های فشار، انجمن)طبقه، مذهب، نژاد، قوم، عالیق محلی : وجود شکاف های مختلف

....(نهادها و 
ی چون قدرت اجتماعی در جامعه مدرن تمایل به تفرق دارد و منابع آن متعدد و متکثر است و مقوالت

را در بر می . ..ثروت، حیثیت اجتماعی، نفوذ مذهبی ، تحصیالت، اطالعات، کنترل بر وسایل ارتباطی و 
.گیرد



نگرش بازاری در مقابل انحصارگرایانه: نگرش به سیاست

نگرش بازاری به حوزه سیاست :
 رقابت گروه ها؛ بازار سیاست محل
 کاملما بین رقابت کامل بازار و انحصار بازار سیاست

نگرش بازاری به سیاست: درجامعه آزاد
سیاست میل به نهادمندی دارد.
 ،ازعه و دولت به صورت عرصه رقابت و من( وضعیت پولیارشی)وقتی رقابت میان الیت ها آزاد باشد

.سازش میان آنها ظاهر می شود
 گروه های واسط یا الیت های مختلف از طریق سازمان های خود نظرات بخش های گوناگون جامعه را

.دشدن زندگی سیاسی می گرد« توده ای » منعکس می کنند و بدین سان، سیاست گروهی مانع 

نگرش  انحصاری به سیاست: درجامعه غیرآزاد
محدود بودن رقابت الیت ها
ی یابددر صورت حرکت سیاست به سمت انحصار، سیاست خصلتی توده ای و پوپولیستی م.
 توده ها می موانع رقابت سیاسی و برای رقابت با الیت حاکم، به بسیج منابع وها برای رفع الیت

.  پردازند



انواع جوامع از حیث رابطه نخبگان و توده ها
 ج توده ها ها، وسایل نیل به مناصب الیت و امکان بسیاز حیث رابطه نخبگان و توده نوع جامعه 4تقابل
جامعه سنتی:

امکان پیوستن به الیت حاکم منتفی است.
 بسیج هستندغیر قابل در عین حال، توده ها.
 حاکمیت روابط سنتی و مستحکم خانوادگی و قبیله ای ؛
 تحرک اجتماعیفقدان

جامعه توتالیتر:
امکان نفوذ به مناصب الیت ها وجود ندارد. بسته و دور از دسترس است.
درجه باالیی از امکان بسیج توده های گسسته و پراکنده وجود دارد.

جامعه توده ای:
امکان ورود به درون مناصب الیت هم برای دیگران وجود دارد.
امکان بسیج مردم وجود دارد.

 تکثرگراجامعه:
امکان ورود به طبقه الیت وجود دارد.
 نداردامکان بسیج توده ها وجود.
 نددر درون سازمان ها و نهادهای مدنی تشکل یافته اند و از دسترس مستقیم الیت به دورمردم.



الگوی تکثر منابع و گروهای قدرت

عدم استقالل دولت: رابطه دولت و گروه ها
 دولت در مقابل گروه های اجتماعی استقالل ندارد؛
دولت عرصه نفوذ و رقابت گروه های قدرت متنوع و گوناگونی است که در جامعه پراکنده اند.
سیاست دولتی حاصل جمع و تلفیق عالیق گروه های متنوع رقیب است.
گذاری دولتی رقابت میان عالئق و منافع گروه های سازمان یافته تعیین کننده خصلت و نتایج سیاست

.است
نظام دموکراسی ما بین حاکمیت یک گروه و دموکراسی یا پولیارشی (polyarchy )است.



نقد ها به نظریه پلورالیسم
 نموده استمشارکت فردی مشارکت گروهی در سیاست را جانشین.
 قدرتنگرش محدود به

ه شوددر این نگرش، قدرت زمانی پدیدار می شود که تصمیمی گرفته شود یا ابزاری به کار برد.
قدرت پدیداری پیچیده و چند بعدی است.
 فرهنگگرفتن ساختارها و نادیده

که وقتی یک گروه اجتماعی ارزش های سیاسی و اجتماعی و نیز قوانین و نهادهایی ایجاد می کند
دون حوزه تصمیم گیری سیاسی را به مسایل مورد عالقه آن گروه محدود می سازد، در آن صورت ب

.اعمال قدرت ابزاری، اجبار پیشاپیش در درون ساخت جامعه تعبیه شده است
نگی گروه وابستگی نظام سیاسی به یک گروه اجتماعی عمدتا مبتنی بر موقعیت ساختاری و فره

.هاست
 و نابرابری اجتماعیدرجامعه کثرت

 طبقات و گروه های اجتماعینابرابری بی توجهی به ساختارها، باعث غفلت از جایگاه
 به معنای توجه حکومت به منافع همه گروه ها بطور برابر نیستدر قدرت سیاسی کثرت.
 یق اقتصادی ها و عالبه تضمین منافع بعضی گروه و توسعه اقتصادی منوط و مشروعیت حکومت ثبات

.است
شمار زیاد گروه ها به معنای پراکندگی قدرت سیاسی نیست.



تحت تاثیر مارکس و دال: کور پِرِتیسم 

تحت تاثیر مارکس:
 منازعه طبقاتیمفهوم

رابرت دال  :
تسیاست گذاری دولتی همواره حاصل دعاوی متعارض و رقابت گروه ها و منافع اجتماعی اس.
عادل می رقابت میان عالئق و منافع گوناگون اقتصادی و اجتماعی موجب اتخاذ سیاست های مت

.شود



(corporatism)کور پِرِتیسم :الگوی فرعی کثرت گرایی

اصل  :
جامعه از طبقات مختلف و معارض تشکیل شده است.
 و وحدت طبقاتی الزمه تدوام جامعه استهماهنگی.
شرط هماهنگی :

 بت از حقوق و وظایف خود نسسرمایه و کار طبقات اجتماعی و به ویژه سازمان های طبقاتی
.به یکدیگر آگاه باشند

 تلفیق منابع متضاد: و ساخت دولت رفاهی مدرنماهیت
مبتنی بر تعدیل و تعادل عالیق طبقات و نیروهای مختلف اجتماعی
 سیاسی و جمع و تلفیق و تعدیل آنها به منظور حفظ ثباتمختلف؛ به منافع گروه های توجه

اجتماعی و نیز ایجاد حداقلی از عدالت در درون بافت اجتماعی 
 قدرت وجود نداردتکثر  :

ذارندبلکه نیروهای اجتماعی و طبقاتی مشخصی وجود دارند که بر قدرت دولتی اثر می گ.
 قدرتتلفیق عالیق و منافع گوناگون در درون چارچوب های



سوال های هفته بعد
جهت اطالع دانشجویان کالس جامعه شناسی سیاسی

  لطفا . تنظریه کارکردگرایی اساین هفته بررسی موضوع کالس جامعه شناسی سیاسی
.مفاهیم زیر را تعریف کرده بطور مکتوب به کالس بیاورید

کارکرد
سیستم
ارگانیسم
توازن اجتماعی



کارکردگرایی





سوال ها

 تشکیل شده است؟( خرد نظام ها) جامعه از چه نهادها و بخش هایی

این  بخش ها و نهادها از چه کارکردهایی برخوردار هستند؟

هدف غایی این کارکردها چیست؟

میان این بخش هاو نهادها چگونه هماهنگی ایجاد می شود؟



چیستی کارکردگرایی

مدل سازی جامعه شناسی براساس اصول  و مفاهیم زیست شناسی

 گرایی، نظریه ای است کهکارکرد  :
ود کل جامعه را همانند سیستمی مرکب از بخش های مختلف می داند که هریک وظایف خاص خ

را انجام می دهند؛ 
یستم بین اجزای سیستم روابط مکمل و متقابل وجود داردکه غایت آن حفظ تعادل و توازن س

.است

 دانندکارکرد گرایان به طور کلی جامعه را نظامی واجد نظم و ترتیب می.
 استدر دیدگاه عمومی کارکرد گرایی، جامعه یک ارگان زیستی بزرگ.

 ه و جوارح مختلف آن هر کدام وظیفه و کار معینی انجام می دهند که مکمل کار و وظیفاعضا
.سایر اعضا و اندام برای حفظ کل بدن و کلیت نظام است

یعنی هر کل مرکب از اجزائی است که به نحو خاصی با هم ترکیب شده اند و حتی اگر دو بخش
.اجزاء و کل دچار تغییر و دگرگونی هم شوند باز هم به حفظ و ثبات کل کمک می کنند



کارکرد، سیستم و ارگانیسم:عناصر نظریه 
 کارکرد ( فونکسیونFunction)

 می انجام( سیستم)فعالیت هایی است که برای برآوردن یک نیاز یا نیازهای نظاممجموعه
.گیرد

 سیستم ( سامانه / نظامSystem)
 از اجزای همبسته است که در درون محیط خاصی عمل می کند و با آن محیط مجموعه

.داردروابط متقابل 
 نه یا گروهی از اشیا مرتبط است که هدف یا اهداف خاصی را دنبال می کنند، به گومجموعه

.دهندای که واحدی پیچیده و هماهنگ را تشکیل می 

ارگانیسم  :
 اری با سیستم زنده و پیچیده از اعضا است که با تأثیرشان بر یکدیگر، امکان سازگیک

.محیط و تضمین بقا و پایداری کل آن موجود زنده را فراهم می کند



تقدم نظام اجتماعی بر فرد:  نظریه کارکردگرایی

 بر جزء مقدم است؛ کل

 و بخش مرکب از اجزائی است که به نحو خاصی با هم ترکیب شده اند و حتی اگر دهرکل
می کندیعنی اجزاء و کل دچار تغییر و دگرگونی هم شوند بازهم به حفظ و ثبات کل کمک

با روابط و مناسبات اجتماعی اش و نیز با ارزش ها، هنجارها، فرد ؛تقدم جامعه بر فرد
.قواعد و باورهای معتبرش شناخته می شود

 وب وسیله است که در چارچ–فرد کنش گر، پدیداری دارای عقالنیت معطوف به هدف
.نظام هنجاری وسیستم اجتماعی، کنش خود را به انجام می رساند



نظام ا جتماعی به مثابه سیستم:  نظریه کارکردگرایی

 درک کل واقعیت اجتماعی، ادراک آن به مثابه سیستم استشیوه بهترین.

 استهدف سیستم اجتماعی، حفظ همبستگی اجتماعی.

 استسیستم اجتماعی از چندین سیستم فرعی تشکیل شده هر.

 سیاسی، سیستمی فرعی از نظام اجتماعی استنظام.



 کارکرد اساسی را به انجام می رساند4( یا سیستم اجتماعی) نظام هنجاری جامعه.

 اجتماعیسیستم کارکرد
 یابیسازگاری(A)

 یابیهدف(G)

یکپارچگی(I)

 روابطحفظ الگوی کلی(L)

سیستم اجتماعی 



سیاسی اقتصادی

، مذهبی، خانوادگیآموزشی (قانون) حقوقی

دست یابی به هدف . A .سازگاریابی                     G

حفاظت از الگوها یا مدیریت تنش .  L یکپارچگی .  I



گانه پارسونز4تعریف کارکردهای 
(A)  سازگاریابی(adaptation)
 اقتصادیحوزه نهاده های وظیفه
 منابع کافی از محیط پیرامون و توزیع آن ها در کل سیستم استتامین.

(G) هدفیابی به دست(Goal attainment)
 سیاستنهاد وظیفه
 (سیستم)منابع و امکانات برای دستیابی به اهداف جمعی بسیج



گانه پارسونز4تعریف کارکردهای 

(I)یکپارچگی  :((Integration
ایجاد همبستگی و حل منازعه
دادگاه ها و: وظیفه نهاد حقوقی..
 یزدنیاز به قانونمند سازی روابط میان کنش گران و اجزای هنجارها یا قوانین بر می خاز

(L) از الگوحفاظت :Latent pattern maintenance))
 نهادهای آموزشی و تربیتی
جامعه پذیری و انتقال هنجارها و ارزش ها به نسل های مختلف



کارویژه های نظام سیاسی
مهمترین فرآیند

توانائی کلی نظام سیاسی برای بسیج منابع در جهت نیل به اهداف نظام اجتماعی

 همانند پول در اقتصاد=( حق رای)قدرت

 ویژه های نظام سیاستکار:
استخدام کارگزاران نقش های سیاسی
استخراج، بسیج و توزیع منابع
شناسایی و تلفیق منابع اجتماعی گوناگون
تامین شبکه ارتباطات سیاسی
وضع و اجرای هنجارهای سیاسی
 هنجارهاانجام وظایف داوری مربوط به اجرای



توازن اجتماعی
 توازن اجتماعیرسیدن به : نهایی کارکردهای اساسی سیستم اجتماعی هدف

توازن اجتماعی  :

غییر به طوری که هر گونه ت. حیات اجتماعی میل به حفظ و یکپارچگی در انجام وظایف اجزای فرد دارد

اعث در بخش هایی از سیستم اجتماعی به تغییرات مناسب در سایر بخش های جامعه می انجامد که ب

.حفظ تناسب و بقای سیستم می گردد

 اجتماعیموثر بر همبستگی و استمرار نظام عوامل:

 اخالقی و فرهنگی نظام جامعهعنصر : هاارزش

جامعهحقوقی ها؛ نظام تأثیر ارزش تحت : هنجارها

ارزش ها و هنجارها درموسسات اجتماعیتبلور : نهادها

مجموعه کار ویژه ها در درون هر نظام اجتماعی که در عمل ارزش ها و هنجارها را در درون :نقش ها

.  نهادها اعمال می کنند



توازن و تغییر در نظام اجتماعی
 حفظ تعادل نظام اجتماعی شرط:

 خوبی توسط سیستم های اجتماعیبه هاانجام کار ویژه
 عدم ناهماهنگی میان حوزه های اصلی نظام اجتماعی
 (تعادلایجاد عدم )زود هنگام در هر بخش فرعی تحول

دوری، خطی و ساختاری: سه گونه دگرگونی
 حاصل از بحران های ادواری اقتصاد: دگرگونی های دوری و تکرارپذیر

دانش افزایش + جامعه افزایش قدرت =کمی در هر یک از حوزه های اجتماعی رشد : رشد خطی
افزایش مشارکت در سیاست+ فنی 
 (خانواده، شیوه تولید و ) مختلف تحول کیفی در ساختارهای : دگرگونی ساختاری ...
منطق تغییرات ساختاری:

 و پیچیدگی ساختاری انفکاک از همبستگی و انسجام ساختاری به گذار
 تنش و فشار آنگاه پیدایش
 اجتماعیاز همبستگی باالتری به سطح و د رنتیجه، رسیدن





.بررسی ماهیت کنترل در انسان، حیوان و ماشین است: موضوع1.

بسیاری مرتبط با زیست شناسی، روانشناسی، مکانیک، مهندسی، مدیریت و2.
.از علوم نیز است

سازمانیکاربرد قوانین طبیعی مرتبط با کنترل موجود در طبیعت در محیط3.

دانش میان رشته ای4.
 کنترل واقعاً چه معنایی دارد؟
ابل ماهیت متمایز کنترل در دستگاه جزئی ازکل یک نظام با دهها متغییر غیر ق

کنترل
(cyBernetes)ریشه کلمه سایبرنتیک 5.

از یونانی معادل سکان داری(RuBERnetes)
در التین تبدیل بهGuBernator

در انگلیسی شدGovernor(حاکم)
 در حوزه مدیریت که معادل(Governance)

سیبرنتیک



سیبرنتیکی دویچنظریه 
 تمایز نظام های سیاسی از نظام های مکانیکی
سیستم سیاسی مشابه، سیستم های واجد آگاهی، خاطره و اطالعات
 ترل درونی  تا حدی همانند مغز انسان دارای اطالعات و توانایی کن: سیستم های سیبرنتیکی
ید و برپایه سیستم های سیاسی پیام های دریافت می کنند و آنها را تعبیر و تنظیم می نما

.آن تصمیم می گیرد

رت می ارتباط و کنترل و تصمیم گیری براساس اطالعات صو: اطالعات=اساس سیستم
.گیرد

کنترل بر اطالعات=قدرت سیاسی

انواع اطالعات مورد نیاز نظام سیاسی جهت تداوم
اطالعات درباره جهان خارج
حافظه و خاطره=اطالعات درباره گذشته
اطالعات در مورد اجزا و عملکرد خودش


