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اهداف و نحوه اداره کالس
:هدف کالس1)

 ،استنظریه های جامعه شناختی معاصر هدف اصلی در تدریس کالسی  .
واهد شدبرای رسیدن به این هدف، از بحث  و مطالعه گروهی، سمینار و تحقیق کالسی استفاده خ  .

:منابع اصلی کالس 2)
 و جزوه جورج ریتزر« مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کالسیک آن »منبع  کتاب

.کالسی  است
 جالیی پور است« نظریه های متاخر جامعه شناسی  »منبع کمکی ، کتاب.

:مدت و نحوه حضور در کالس3)
5دقیقه بعد از حضور استاد، حضور و غیاب انجام می شود   .
 کالس بر شناخت

8.45الی 8بحث مقدماتی و طرح مساله ، از ساعت : قسمت اول
وقت استراحت است8.55الی 8.45: قسمت دوم.
9.45الی 8.55گزارش از نظریه های جامعه شناختی  :  قسمت سوم
یدبرای جلوگیری از بی نظمی در کالس، از صحبت کردن و رفت و آمد غیرضروری خوداری کن.
آوردن مهمان  به کالس تنها با اجازه استاد مجاز است.
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فهرست مطالب جلسه اول

نظریه اجتماعی را تعریف کنید؟1)

تمایز نظریه پردازی حرفه ای از غیرحرفه ای کدام است؟2)

چه نظریه های اجتماعی ماندگار هستند؟3)

نظریه جامعه شناختی کالن و خرد  چه تفاوتی از یکدیگر دارند؟4)

نظریه های اجتماعی چند فرهنگی چه تمایزی از نظریه های کالسیک دارند؟5)





جلسه دوم

دورکیمنظریه جامعه شناختی 



پرسش ها

با توجه به مفاهیم زیر تصویر دورکیم از جامعه سنتی و مدرن را توضیح دهید؟1)
همبستگی مکانیکی و ارگانیکی؛
تراکم دینامیکی
تقسیم کار؛
وجدان عمومی؛
قانون جبران خسارت؛/ قانون سرکوب گر

چه جایگاهی در نظریه جامعه شناختی دورکیم دارد؟« آنومی» مفهوم 2)

یح توض«  واقعیت اجتماعی» روش شناسی دورکیم  را در حوزه جامعه شناسی  با توجه به مفهوم 3)
دهید؟



مقایسه  جوامع با همبستگی اجتماعی مکانیکی و ارگانیکی
قاعده 
تاکید بر تفاوتتاکید بر شباهتحاکم

تمایز

تقسیم کار رشد یابندهتقسیم کار اندک
وجدان عمومی ضعیفوجدان عمومی قوی

فردگرایی اخالقیجمع گرایی

یتضعیف وجدان عمومی و فربه شدن حقوق ترمیمقوت وجدان عمومی و فربه شدن حقوق جزائی
یکپارچگی حوزه های نهادی و مناسبت میان

یجدایی حوزه های یکپارچگی سیستمی از اجتماعفردی

کاداره جامعه به وسیله نهادهای عمومی و بروکراتیاداره اجتماع حول مناسبات خصوصی

تراکم 
 (

ی
ی و معنو

ماد
)

تمرکز کانون های جمعیتی در شهرهای بزرگپراکندگی کانون های جمعیتی

ه تمرکز تعامالت میان فردی در گروه های اولی
اجتماعی

حرکت تعامالت میان فردی به فراسوی گروه های
اولیه اجتماعی و رشد گروه های ثانویه اجتماعی

وجود سازمان های قطاعی، ضعف راه ها و 
ارتباطات

ا فروپاشی سازمان های قطاعی ، توسعه شهرها، راه ه
و ارتباطات

رشد و تنوع تولید و عرضه محصوالت فرهنگینی محدود بودن تعامل فرهنگی به مناسک دی

تضعیف دانش های سنتی و رشد دانش های علمیاتکاء امور بر دانش های سنتی





جلسه سوم

نظریه جامعه شناختی مارکس
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مفاهیم کلیدی 
مارکس

سرمایه داری

ابزار تولید و 
روابط تولید

سرمایه دار )طبقه 
(و پرولتاریا

کار و نظریه 
ارزش

ارزش اضافه و 
بهره کشی

آگاهی کاذب و 
بیگانگی

پراکسیس
و کمونیسم



مسائل سازنده تفکر مارکس

توجه به شرایط مادی زندگی انسان ها و اهمیت اساسی تاریخ

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

توجه به طبقات اجتماعی و روابط منازعه آمیز آنها

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

.



رابطه فرد و نظم اجتماعی: پدیدار شدن انسان و نظم اجتماعی

مساوی است با کار : زندگی انسانی

مساوی است با کار: تاریخ و جامعه

فرق انسان از حیوان کار است.

(طبیعت)ترکیب ذهن و عین: کار یعنی پراکسیس

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

 ابزار )کار انسان در تاریخ، تولید کننده و سازنده همه اشکال نهادهای تاریخی و اجتماعی
(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:

وطبیعتباچنانبتوانندافرادآندرکهآزادیازایعرصه
شود،نممکآنهابشرینیازهایبرآوردنکهگردندمرتبطبایکدیگر

راجهانکهاجتماعیمشارکتطریقازشخصیخاطررضایتنوعی
.کندرهبریعقالنیشکلیبهبشر،واقعینیازهایبرحسب

می گرددعمل انسان برخالف حیوانات مبتنی بر آگاهی است ، اما به تدریج دچار بیگانگی.

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 هستندپرورش استعدادها به جای مالکیت چیزها انسان ها بر
.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
.  تعیین می گردد

متناسب با انواع شیوه های تولید، انواع جوامع وجود دارد.



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



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



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 نظم سیاسی آرمانی و برابری سیاسی تنها با انقالب و محو مالکیت خصوص
.است

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

کمونیسم نظام آرمانی که امکان تحقق قوای کامل انسانی را می دهد.



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)



جلسه سوم

نظریه جامعه شناختی ماکس وبر
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مفاهیم کلیدی 
ماکس وبر

کنش در برابر 
رفتار

فهم

نمونه آرمانی

انواع عقالنیت

(عملی،نظری،ذاتی، صوری)

) انواع کنش
–انفعالی،سنتی،عقالنی

(ارزشی، ابزاری

اخالق پروتستانی 
روح سرمایه داری

عقالنی شدن و اقتدار



مسائل سازنده تفکر ماکس وبر

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

تحلیل انواع کنش اجتماعی و رابطه آن با اقتدار سیاسی و مشروعیت 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

.



انسان و نظم اجتماعی
جامعه پیامد نسبتا بی ثبات تعامل انسانی است.
فرد تنها واقعیت است و تحلیل باید از کنش عقالنی فرد آغاز گردد.
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.

.



شمیان پیکره فرد، تاریخ، جامعه و کنپیوند :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)تعارض میان جهان عقل
(غیر عقالنی( )ارزش ها

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

گسترش عقالنیت نهادی یا ابزاری در حوزه زندگی خارجی یا اجتماعی

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

عقالنی شدن، موجب از خود بیگانگی و ناخرسندی فزاینده انسان می شود.

با افسون زدایی از جهان، شیرینی زندگی سنتی از میان می رود.

جدال عقالنی شدن و احساس: روند حاکم بر تاریخ 







پروتستانتیسم و روح سرمایه داری



پرسش ها

شباهت ها و تفاوت های جامعه شناسی 
سیاسی دورکیم، ماکس وبر و مارکس 

چیست؟







جلسه چهارم

نظریه جامعه شناختی گئورگ زیمل



رویکرد زیمل به جامعه شناسی

منتقد دو رویکرد ارگانیستی و ایده آلیستی به جامعه شناسی

تجانس طبیعت و جامعه: دیدگاه ارگانیستی
فرهنگ در قلمرو آزادی می پوید: نقد.

جدایی طبیعت و فرهنگ:دیدگاه ایده آلیستی
این رویکرد مانعی برای تبدیل جامعه شناسی به مثابه یک علم است: نقد.

موضع زیمل
جامعه را یک چیز یا ارگانیسم در نظر نمی گرفت.
همچنین، آن را برچسبی برای پدیده ای نمی دانست که وجود واقعی ندارد.
وسته جامعه ، همان نامی است برای تعدادی از افرادی که از طریق کنش متقابل به یکدیگر پی

.شده اند
جامعه شناسی می خواهد بداند که چه بر سر انسان ها می آید و قواعد رفتار آن ها چیست  .

جامعه شناسی نمی خواهد وجود فردی انسان ها را در جامعیت شان کشف کند، بلکه می 
قابل خواهد بداند که آن ها چگونه گروه هایی را تشکیل می دهند و رفتار آنان بر اثر کنش مت

.گروهی چگونه تعیین می شود



(Formal Sociology)جامعه شناسی صوری 
 یک رشته پدیده های انسانی جداگانه را می توان با ارجاع به یک مفهوم صوری واحد

.ادراک کرد
 صورت(Form  :)

 الگوهایی که توسط مردم در زندگی روزمره شان و توسط دانشمندان علوم اجتماعی بر
ی نمایشی گیج کننده ای از رویدادها ، کنش ها و کنش های متقابل جهان اجتماعی تحمیل م

.  شود
 نگرش هندسی به جامعه

یرندوظیفه جامعه شناسی توصیف صورت هایی است که کنش های متقابل افراد به خود می گ.
ا بر جامعه شناسی صوری، در صدد بررسی این نکته است که چگونه آدمیان صورت هایی ر

.جهان تجربه تحمیل می کنند، آن را سازمان می دهند و می فهمند



(Formal Sociology)جامعه شناسی صوری 
جدایی صورت و محتوی در نظریه جامعه شناسی زیمل

دمحتوی جنبه عینی زندگی اجتماعی، که ما را به معاشرت اجتماعی با دیگران می کشان :
نیازها، اهداف، مقاصد، غرایز

نیم طرقی که به کمک آن ها این روابط را ترکیب کرده، هستی های اجتماعی بنا می ک: صورت
.که فراتر از افرادی هستند که آن ها را ایجاد می کنند

هم جنگ و هم کسب منفعت مستلزم همکاری است.
های منافع اقتصادی هم با رقابت قابل تامین است و هم همکاری برنامه ریزی شده و یا رفتار

.پرخاشگرانه
مثال صورت:

و صورت فرماندهی و فرمانبری در دربار شاهی و یک شرکت ، الگویی مشترک حاکم بر هر د
.آن ها را نشان می دهد

به فرد رفتارفرقه ای مبتنی بر این باور است که اعضای فرقه در یک کنش رمز آمیز و منحصر
ه با یکدیگر سهیمند و از همین روی، فراتر از جهان پست روزمره سیر می کنند؛ همین خود ب

« ه خارج از فرق» تعلق خاطر شدید و انحصاری اعضای فرقه به یکدیگر و دوری گزیدن از امور 
.منجر می شود

رابطه تازه وارد و کهنه سرباز



(Social Type)سنخ های اجتماعی
سترده الگوهایی که توسط افراد غیر متخصص و نیز دانشمندان علوم اجتماعی بر طیف گ

ای از کنشگران تحمیل می شود تا تعدادی از آنان را به صورت شمار محدودی از مقوالت
.ترکیب کند

سنخ با کنش گران ارتباط دارد.
هر سنخ اجتماعی، محصول واکنش ها و توقعات دیگران است.
هند هر سنخی از رهگذر رابطه با کسان دیگری پدید می آید که پایگاه ویژه ای به او می د

.  و از او انتظار دارند که به شیوه خاصی رفتار کند
بیگانه،فقیر، ماجراجو، مرتد، روشنفکر و : مثال...



مثال سنخ فقیر
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سایر مفاهیم 
کلیدی زیمل

گروه

تراژدی 
فرهنگی و 

بیگانگی

فلسفه پول

(غریبه)بیگانه 

سلطه

ستیزه و جامعه 
زیستی



جلسه پنجم

نظریه جامعه شناختی تورستن وبلن



جلسه  ششم

نظریه جامعه شناختی هر برت مید

George Herbert mead



ذهن، خود ، جامعه
آگاهی(Consciousness)

اطالع انسان از پدیده های بیرون از خودش یا چیزهایی داخل خودش.
 ذهن(Mind)

خودآگاهیشاملشناختیقوایازایمجموعه(consciousness)،ادراک
(perception)،کردنفکر(thinking)،کردنقضاوت(judgment)،زبان(language)و

.است(memory)حافظه
 خود(Self)

،گفته می شودخودبه موجودیت فردی یک شخص.
 ،یل او را تشک« خود»ویژگی های اساسی یک شخص که او را از دیگر اشخاص متمایز می کند

.  می دهد
 ،آن شخص را تشکیل می دهد« خود»آگاهی هر فرد از موجودیتش.

 جامعه(society)
 انسانی است مشروط بر این که، دارای تعامل انسانی پایدار باشند( های)گروه.

 چه رابطه ای میان ذهن، خود و جامعه وجود دارد؟: سوال



کلیات

ایده های مید در حوزه روانشناسی اجتماعی

تحت تاثیر فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی و بویژه مکتب عملگرایی

منظور از روانشناسی اجتماعی:
میبررسیبهاجتماعیفراگردچهارچوبدررافردرفتاریافعالیت

گروهکلیرفتارفهمطریقازتوانمیتنهارافردیکرفتار.کشد
اجتماعیهایکنشبهفردیهایکنشزیرادریافت،اشاجتماعی
وهگریکاعضایبهوفردیکفراسویبهکهاندوابستهتریگسترده

.اندمرتبط

رای تجربه فردی را باید از دیدگاه جامعه و یا دست کم از دیدگاه ارتباطاتی که ب
.سامان اجتماعی ضروری اند مورد بررسی قرار داد

جدا از جامعه، هیچگونه خود، خودآگاهی  و ارتباطی نمی تواند : ایده اصلی مید
.وجود داشته باشد
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شیوه شکل 
گیری 

تعامالت انسانی

رفتار و 
رفتارگرایی

رفتارگرایی 
اجتماعی

تمایز انسان از 
حیوان

آگاهی به ) کنش، ادراک: چرخه عمل
و انجام( تعمق)، تدبیر(محرک ها

عمل اجتماعی و 
اداها  

زبان و اداهای 
معنادار



نگرش اجتماعی به آگاهی  
ذهن انسان نه یک چیز یا پدیده، بلکه یک فراگرد اجتماعی است.

آگاهی یک جریان فکری است که از رابطه پویای میان یک شخص و محیطش و بویژه محیط
.اجتماعی اش سرچشمه می گیرد

(رد نظریه رفتارگرایان.)پدیده های ذهنی امر فیزیولوژیک نیستند

 آگاهی پدیده ای وابسته به من(Ego /خویشتن )(رد نظر دکارت. ) نیست

نمی توان گفت، که تجربه نخست فردی و سپس اجتماعی است.

آگاهی از قبل وجود ندارد، بلکه طی عمل پدید می آید.

 هر فردی در یک رشته اعمال مشترک و مدام با دیگران درگیر است که همان ها به ذهن او
.شکل می بخشند

 رت به صو( مشت بلند شده در یک دعوا) ظرفیت زبان برای ایجاد، ذخیره کردن و کاربرد اداها
.زبانی است که نوع بشر را از حیوانات متمایز می سازد

 وجود زبان که خود یک نوع محصول اجتماعی است، در تحلیل نهایی به وجود آورنده ذهن
.است
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تکوین خود

(Self)

تعریف 

خود

قابلیت بازاندیشی

: مراحل ساخت خود
نمایش و بازی

(من مفعولی) و مرا ( فاعلی )من 

(I and me)

هدیگری تعمیم یافت



من و مرا: نگرش اجتماعی به  تکوین خود 

داردوجوددیگران،باروابطشرهگذرازفردخود.استآنپذیریانعطافهمانخود،ذات.

دیشیبازانموضوع،خویشتخیلدردیگرانرویکردهایشدنپذیراتواناییطریقازفردخود
.شودمیخودش

شناساموضوعوگیردقرارشناساهمتواندمیاست،اجتماعیذاتا،چونخود.

یرویکردهایهماناست،دیگرانرویکردهایازایویژهترکیبنتیجهفردی،هرخاصفردیت
.سازندمیرایافتهتعمیمدیگریکه

«مجموعه،«مرا/خودم»آنکهحالاست،دیگرانرویکردهایبهارگانیسمواکنشهمان«من
.گیردمیقرارفردیکقبولموردکهاستدیگرانرویکردهایازاینیافتهسازمان

جاماناشدربارهدیگرانکندمیتصوراوکهاستهاییارزیابینتیجه،خودشازاوارزیابی
.دهندمی

خود(self)و«مرا/خودم»دریافتهتعمیمدیگریشدهتثبیتهایبازتابازترکیبی
.است«من»ناپذیرمحاسبهخودانگیختگی



جلسه  هفتم

نظریه کنش متقابل نمادین

Symbolic interactionism



مکتب کنش متقابل نمادین

معطوف به زندگی روزمره: تعریف نظریه خرد
تعریف زندگی روزمره:

کهاحساساتییاافکار،اعمال،بهاشارهبرایاستعبارتیروزمرهزندگی
ازعمده ایبخش.استجاریروزانهومعمولطوربهجامعهیاگروهفرد،یکزندگیدر

فرایندهایواسطهبهویافتهجهتمحیطجاریویژگی هایازروزمرهزندگی
صورتبهخودآگاهیانتخابنوعهیچدخالتبدونومحیط،ازشخصخودکارشناختی
.می افتداتفاقخودکار

والفوتبمسابقهتماشاییاشرکتتلویزیون،تماشایخوابیدن،خوردن،:ماننداعمالی...

کنش متقابل و معانی آن ها: کانون تمرکز



مکتب کنش متقابل نمادین

مفروضات:
مردم کنش گر
معنا امر بین االذهانی
درک معنا از طریق فرآیند تفسیر
بی همتایی انسان در بکار بردن نمادهای زبانی
کنش متقابل طریق انسان شدن انسان
 (تمایز خود از دیگری؛ و امکان بازاندیشی درباب خود) خصلت آگاهانه انسان
کنش ما وابسته به تفسیر ما از موقعیت
 جامعه محصول کنش متقابل اجتماعی



(Horton Cooley)نظریه هورتن کولی 

فهم خود از طریق دیگری: خودآئینه ای
 گروه اصلی :

گروه های صمیمی
ارتباطات چهره به چهره
عامل رشد

درون نگری همدالنه
خود را جای دیگری قراردادن ؛
فهم پدیده های اجتماعی  از درون ذهن افراد دیگری
فهم دالیل و انگیزه های کنش دیگران



(Robert E. Park)ایده های روش شناختی  رابرت پارک  

تاکید بر کار میدانی
تاکید بر مشاهده پدیده ها از نزدیک
جمع آوری داده های دسته اول
 مشاهده مستقیم: محوریت روش شناسی پیشنهادی پارک عبارت است از



(Erving Goffman)نظریه نمایش اروینگ گافمن 

طرز ارایه خود در زندگی روزمره: مساله اصلی
نگاه به زندگی همچون نمایش تئاتر: نظریه نمایش
خود:

دارایی کنشگر نیست.
محصول کنش متقابل است.
 کنش متقابل همچون نمایش
خود تابع قواعد و نقش ها و موقعیت نمایش و نه ویژگی های مشخص فرد است.
رفتار ها تابع قواعد بازی

یت های تکنیک هایی برای کنترل تاثرات فرد در نمایش در موقع: مدیریت تاثیر گذاری
مختلف

فاصله گیری از نقش  :
میزان جداشدن فرد از نقش هایی که می پذیرد.
آگاهی به اینکه در حال بازی است و میان شخصیت او نقش تمایز وجود دارد.



(Harold Garfinkel)روش شناسی مردم نگر و تحلیل گفتگو  گارفینکل 

 تعریف :
بررسی اعضای عادی جامعه در موقعیت های روزمره
ها شناخت شیوه عمل آنها در موقعیت های متعارف روزمره از طریق کاربسته رویه

و مالحظات عمومی
نظریه :

مردم تولید کننده ساختارهای کالن و ساختارهای روزمره هستند.
 ضرورت شناسایی الگوهای کنش روزمره برای فهم نحوه بازتولید ساختارهای

کالن در جامعه
روایت کردن

 ابزار مردم برای آرمانی کردن و تثبیت موقعیت های خاص
ابزار معقول جلوه دادن زندگی روزمره
بازاندیشانه است.



(Harold Garfinkel)روش شناسی مردم نگر و تحلیل گفتگو  گارفینکل 

آزمایشات نقضی :
نقض واقعیت های اجتماعی
آشنایی با روش هایی که مردم به کمک آنها واقعیت های اجتماعی را می سازند.
مردم مطابق فرض های متعارفی عمل می کنند که از آنان انتظار می رود.
واکنش به نقض ها از طریق رجوع به شیوه مبتنی بر عرف عام



نظریه تلفیقی
(کارگزار-ساختار)



دوگانه های مفهومی
 ساختار(Structure   )

ارند، ساختار نظامی است متشکل از اجزایی که رابطه ای همبسته با یکدیگر و با کل نظام د
یعنی اجزاء به کل و کل به اجزاء سازنده وابسته اند، چنان که اختالل در عمل یک جز، موجب

(تعریف کارکردگرایی ساختاری یا مارکسیسم ساختارگرا) .اختالل در کارکرد کل نظام می شود

(تعریف گیدنزی).ساختار اشاره به الگوهای تکرار شوند رفتار اجتماعی استفاده می شود

ان را این رفتارها فراگیر، مستمر و قاعده مند هستند، بر سایر انسان ها تاثیر می گذارند و آن
.مقید و محدود می سازند

ما معموال رفتارمان را با فشارهایی هماهنگ می کنیم که از سوی ساختار اجتماعی بر ما وارد
برای مثال، هنگام مراجعه به بانک در صف می ایستیم و در روابط خود از الگوهای . می شود

.رایج پیروی می کنیم

کارگزار(Agency)
از این مفهوم برای بیان میزان اراده آزاد افراد در کنش های اجتماعی شان استفاده می شود.
دمیزان عاملیت و اراده ما به میزان فشارهایی بستگی دارد که ساختارها به ما وارد می سازن.
ستاز عاملیت برخی دیگر کم تر ا( مثل فقر)عاملیت بعضی افراد به علت عوامل ساختاری  .

همه منجر به کاهش عاملیت( مثل یک وضعیت سیاسی مستبدانه ) همچنین، برخی شرایط 
.افراد می شود



دوگانه های مفهومی

عین گرایی(Objectivism)
اری براساس این اندیشه، جامعه پدیده ای عینی است که در واقع از سازمان یابی ساخت

یین و نهادی روابط اجتماعی تشکیل می شود و رفتار و کنش های افراد عضو جامعه را تع
می کند و تحت فشار قرار می دهد و در نتیجه به ذهنیت، اندیشه ها، ارزش ها، انگیزه

.ها و کنش های افراد شکل می بخشد
 ذهن گرایی(Subjectivism)

 است، فردی« فرد» براساس این اندیشه، جامعه پدیده ای ذهنی است که در آن سوژه
که آگاهی و رفتارش از منظر اندیشه ها، ارزش ها، عالیق و انگیزه های خود او معنا می 

ه مثابه ب) بنابراین، جامعه در واقع سازمان بین االذهانی روابط و تعامالت میان افراد . یابد
.است که بر باورها، ارزش ها و انگیزه های مشترک بنا شده است( سوژه 



آنتونی گیدنز

Anthony Giddens



کلیات

عملکرد های اجتماعی تکرار شونده : نقطه کانونی(Recurrent Social Practices ) که
.به شیوه ای الگومند تکرار می شوند

 عاملیت و ساختار: تمرکز همزمان بر
 (دو روی یک سکه.) بهم وابسته هستند: عاملیت و ساختار
نقد همزمان کارکرد گرایی و سنت تفسیری

رقابل از دورکیم تا پارسونز، جامعه را واقعیتی متکی به خود و غی: کارکردگرایی
.  تقلیل به افراد می داند

املیت ؛ در این سنت بر فهم ع...در آثار وبر، شوتز، گارفینکل و : سنت تفسیری
.و انگیزه های افراد تاکید می شود

سوال اصلی:
؟جایگاه عاملیت و ساختار در پدیدار شدن عملکردها و کنش های اجتماعی چیست
جامعه چگونه از طریق رابطه ساختار و کارگزار تولید و بازتولید می شود؟
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چرخه نظریه 
گیدنز

عاملیت

عامل

بر کنش مبتنی
دو نوع آگاهی

نظام اجتماعی

ساختار

ساختار بندی



صورت بندی کلی نظریه گیدنز

 (عامل/ کارگزار)موضوع جامعه شناسی یعنی جامعه، برساخته کنش های فعال سوژه
تولید و بازتولید جامعه مبتنی بر تجربه و مهارت اعضای آن.
 قلمرو عاملیت انسانی محدود؛

انسان ها جامعه را تولید می کنند، اما این کار را نه مطابق شرایط دلخواه خویش ،
.بلکه در مقام کنشگرانی انجام می دهندد که در دایره تاریخ قرار دارند

ندساختارها عالوه بر آن که محدود کننده  و الزام آورند توان بخش و یاری گر نیز هست .
.این وضعیت همان دوگانگی ساختاری است

معنای دوگانگی ساختاری:
افراد، سازنده جامعه هستند اما جامعه نیز محدود و مقیدشان می کند.

رفتن ساخت یابی یا ساختار بندی کردارهای اجتماعی، در واقع تبیین چگونگی شکل گ
تاری ساختار به وسیله کنش ها و به صورت متقابل شکل گیری کنش ها به شیوه ساخ

.است



نظریه ساختار بندی
کنش یا عاملیت:

لکه کنش یا عاملیت، مجموعه کردارهای مجزایی نیست که با هم ترکیب شده باشند، ب
.جریان مداوم کردار است

 جریان مداخالت علی و واقعی و فکورانه موجودات جسم مند در سیر موجود رخدادهای
جهان؛

 معطوف به کردارهای روزمره ؛ ) عملکردهای انسانی تحت تاثیر دو نوع آگاهی عملی
(کردارهای بازاندیشانه؛ موارد خاص) و گفتاری ( موقعیت مند و برحسب عادت

هر دو نوع کنش مبتنی بر چارچوب های ادراکی جمعی است.
این ادراک های جمعی تابعی از ساختار می باشد.

 تشکیل شده است( زیربنا و روبنا) ساختار از دو بعد  :
ساختار به مثابه خواص ساختاری و ساختار به مثابه نظام

ساختار به مثابه نظام  :
 الگوهای ثابت قابل مشاهده در کنش های متقابل است؛
در زمان و مکان وجود دارد و قابل مشاهده است.
 روابط بازتولید شده میان کنشگران اجتماعی یا اجتماعات که به منزله کردارهای

.متداول اجتماعی سازمان یافته اند



نظریه ساختار بندی
ساختار به مثابه خواص ساختاری  :

 ممکن می شودقواعد و منابع ساختار به واسطه وجود.
قواعد و منابع، به منزله خواص نظام های اجتماعی سازمان یافته هستند.
خواص ساختار دهنده ای که موجب پیوند زمان و مکان در نظام های اجتماعی هستند.
اشندبه عامالن امکان کارهایی را می دهند که در غیر این حالت نمی توانستند وجود داشته ب.
ساختار بندی یا ساخت یابی :

شرایط حاکم بر استمرار یا تغییر شکل ساختارها، و در نتیجه بازتولید نظام ها است.
 هر فرآیند کنش مولد چیزی تازه و عمل تازه ای است؛ اما در عین حال همه کنش ها تداوم

.گذشته اند، گذشته ای که مهیاگر ابزارهای شروع کنش است
اعد و کنشگران در تولید متقابل به قواعد و منابع متوسل می شوند، اما با این کار همان قو

.منابع را از رهگذر کنش متقابل تولید می کنند
 ساختارها کردارها را سازمان می دهند و اما در عین حال خود نیز از طریق کردارها تثبیت و

.بازتولید می شوند
ساختارها عموما مستحکم و پایدارند، اما قابل تغییر هستند.
تغییر ساختارها گاه محصول پیامدهای ناخواسته کنش است.
ساختار و عاملیت، هیچ یک بدون دیگری نمی توانند وجود داشته باشند.



پیر بوردیو



کلیات
نقطه کانونی  :

 عامل / فرد) و سوبژکتیویسم( ساختارگرایی/ جامعه ) تالش برای فائق آمدن بر ابژکتیویسم
(گرایی

منتقد رویکرد ساختار گرایانه دورکیم :
 ایده واقعیت اجتماعی دورکیم و نادیده گرفتن عاملیت

 تمرکز بر مفهوم عملکرد(Practice)
عملکرد محصول پیوند ساختار و عاملیت

رویکرد ساختارگرایانه بوردیو
 اجتماعیعالقمند به روابطه میان ساختارهای ذهنی و ساختارهای
کنش و ساختار از هم جدا نیستند.
 ،ر هستند یعنی کنش را هدایت و مهار می کنند؛ اما ساختارها د« ساختاردهنده » ساختارها

می هم هستند، به این معنا که کنشگران آن ها را تولید و بازتولید« ساختمند»عین حال 
.کنند
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مفاهیم کلیدی 
نظریه بوردیو

میدان

(Filed)

فضا

(Space)

موقعیت ها

(Positions)

تحلیل رابطه ای 

(relational)

سرمایه

(Capital)

هبیتاس 

(Habitus)

خشونت نمادین



مفاهیم کلیدی
میدان:

نوعی قلمرو زندگی اجتماعی است که دارای قواعد سازماندهی خاص خود است.
مجموعه ای از موقعیت ها را فراهم می کند و حامی کنش های مرتبط با آن موقعیت است.
شبکه ای از روابط میان جایگاه های عینی است.
خصلت رابطه ای دارد.

فضا(Space :)موقعیت و رابطه
ن فضا یعنی مجموعه ای از موقعیت های اجتماعی متمایز و در عین حال همزیست که بیرو

به واسطه و نیز« بیرون بودنشان نسبت به یکدیگر» از یکدیگر قرار دارند و به واسطه همین 
، و میان ، نزدیکی یا دوری شان و سرانجام از طریق رابطه مبتنی بر نظم شان، مثال باال، پایین

.در ارتباط با یکدیگر تعریف می شوند
ا زیستن در یک فضای اجتماعی و اشغال کردن موقعیت اجتماعی خاص در این فضا وا ساس

.به معنای متفاوت بودن و فرق داشتن است« فرد بودن درون فضایی اجتماعی» 
همجواری در فضای اجتماعی، باعث روابط نزدیک تر است.

 تحلیل رابطه ای
دموقعیت های نسبی کنشگران در فضای اجتماعی نظم دهنده ذائقه ها و کنش ها هستن.



مفاهیم کلیدی
(  جایگاه) موقعیت ها

را به صورت...(  بازی گلف، مصرف غذای خاص و) رد  قرائت ذات گرایانه از کنش؛ هر کنش
.مستقل و تنها در نظر می گیرد

 در هر برهه ای از حیات یک جامعه با مجموعه ای از موقعیت های اجتماعی روبه رو هستیم
یا ( نوبازی گلف یا نواختن پیا) که براساس نوعی رابطه همشکلی با مجموعه ای از کنش ها 

ند و پیوند خورده ا( مثال یک خانه درجه دو یا یک تابلوی نقاشی نفیس) کاالها و دارایی ها 
.خود این کنش ها و کاالها را  فقط می توان به شیوه رابطه ای توصیف کرد

اند، که موقعیت هایی که کنش گران در فضای اجتماعی اشغال می کنند، با یکدیگر مرتبط
.برحسب شغل، سواد یا نزدیکی به قدرت تعریف می شود

 ها، مبنای درک افراد از جایگاه خود درجهان هستندموقعیت.
موقعیت ها، مبنای درک افراد از جایگاه خود در جهان است.
اب موقعیت های اجتماعی از طریق سبک لباس پوشیدن، فعالیت های اوقات فراغت و انتخ

.های مصرفی مشخص و متمایز می شوند



مفاهیم کلیدی
سرمایه:

سرمایه عامل اصلی سازماندهی میدان ها و شکل گیری انواع مختلف عادت واره ها و کنش
ها
سرمایه اقتصادی و سرمایه : ساخت فضای اجتماعی حاصل دو اصل تمایزپذیری است

فرهنگی؛
ا؛ ترکیب سرمایه ه) و ( مورد نیاز یک جایگاه) حجم سرمایه : تاثیر سرمایه دو گونه است

(درصد سرمایه های مورد نیاز در هر موقعیت
مناصب عامالن، وابسته به مقدار و ارزش نسبی سرمایه
انواع سرمایه

.منابعی اقتصادی که کنشگران صاحب آن هستند: سرمایه اقتصادی1.

.اقسام گوناگون دانش معتبری که کنشگر دارای آن هاست: سرمایه فرهنگی2.

.میزان روابط اجتماعی ارزشمندی که کنشگر دارد: سرمایه اجتماعی3.

.میزان شرافت و وجهه ای که کنشگر دارد: سرمایه نمادین4.



مفاهیم کلیدی
(: منش/ عادت واره) هبیتاس

رابط میان  موقعیت ها و کنش ها
پیوند مفهوم عادت واره با ناخودآگاه مشترک؛
تنی مبنای کردارهای مبتنی بر عادت واره، نه محاسبات آگاهانه بلکه فرضیه های عملی مب

.بر تجربه گذشته است
ن در مجموعه ای نسبتا ثابت از خلق و خوها گفته می شود که محصول تجربه های کنشگرا

.موقعیت های خاصی در ساختار اجتماعی است
 ار طرح های تفسیری، عمدتاً ناخوداگاه یا به نحو ضمنی به کاست؛به پایه فهم ما از جهان

گرفته شده ای اشاره دارد که نحوه کار جهان و نحوه ارزیابی امور را به ما نشان می دهد و 
.دستورالعمل هائی برای کنش ارائه می دهد

 دستور العمل هائی را تنظیم و اعمال کنشگران را محدود می کند، امّا در عین حال، اجازه
از این رو افراد نه عامالنی کامالً آزادند و نه محصول منفعل . نوآوری فردی را هم می دهد

ساختار اجتماعی، زندگی اجتماعی نه تماماً امری ذهنی و نه صرفاً متشکل از معانی و 
به ای کنش های داوطلبانه، نه صرفاً امری عینی و تابع فرایندهای ساختار اجتماعی و نه تجر

.  کامالً محدود و توأم با اجبار



مفاهیم کلیدی

 هبیتاس، سرمایه و موقعیت هارابطه
دارند افراد دارای موقعیت ساختاری یا طبقاتی مشترک، تجربه های مشابه و تکرار شونده ای

.که  عادت وارده مشترکی ایجاد می کنند، که به اعمال اجتماعی آنان ساختار می بخشد
خشونت نمادین:

شکل آرام خشونت که به طور غیرمستقیم، تا حد زیادی از طریق سازوکارهای فرهنگی
.اعمال می شود

 ر از این نوع خشونت بیشت. ارزش های یک طبقه خاص بر تمامی طبقات جامعه استتحمیل
طریق

ی که بر گروه ها و طبقات است، به نحو( یعنی فرهنگ)به معنای تحمیل نظام نمادها و معناها
این نظام ها به صورت نظام هایی مشروع تجربه شوند نظام آموزشی ایجاد شده و جایگاه 

.افراد در رأس قدرت را تحکیم می بخشد



میدان و از طریق 

شکل موقعیت ها 

دهنده به  

)  فرد به مثابه ذهن 

(سوبژکتیویسم

از طریق کاربرد عادت

واره ها در عملکرد، 

تولید کننده

ار جامعه به مثابه ساخت

(مابژکتیویس)عینی 



نظریه های فیمینیستی معاصر



کلیات
نظریه فیمینیستی  :

که از نظامی تعمیم یافته و پهن دامنه از ایده هایی درباره زندگی اجتماعی و تجربه انسانی
.چشم اندازی زن محور شرح و بسط یافته است

ل قرار چالش اصلی فیمینیسم با نظام های رسمی یا تثبیت شده شناخت از طریق در تقاب
.دادن آن ها با تفسیرهای زن محور از واقعیت

امواج فیمینیسم
1920تا 1848: موج اول
1990تا 1960:موج دوم
تا کنون1990: موج سوم

پرسش های اصلی:
درباره زنان چه تصوری داریم؟
چرا چنین تصوراتی وجود دارد؟
ادالنه چگونه می توانیم جهان اجتماعی را تغییر دهیم و بهبود بخشیم تا مکانی ع

تر برای تمام مردم شود؟
درباره تفاوت های میان زنان چه می دانیم؟



کلیات
ایده جنسیت

خته به مثابه الگوپذیری مردانگی و زنانگی و روابط میان مرد و زن که بطور اجتماعی سا
.شده است

جنسیت امری اجتماعی و نه طبیعی است.
امر جنسی مبنایی برای ایجاد موضعی انتقادی نسبت به زنان است.

4موضوع اصلی در جریان فیمینیستی
 (ناختیزیست شناختی؛ نهادی؛ تعاملی؛ پدیدار ش) فیمینیسم فرهنگی : تفاوت جنسیتی
فیمینیسم لیبرال: نابرای جنسیتی
(روان کاوانه ؛رادیکال)فیمینیسم : سرکوب جنیستی
(سوسیالیستی ؛ نظریه تالقی)فیمینیسم :سرکوب ساختاری
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تفاوت جنسیتی

تعریف

: پاسخ اول
نگیفیمینیسم فره

: پاسخ دوم

تیتبیین زیست شناخ

: پاسخ سوم

تبیین نهادی

: پاسخ چهارم
تبیین تعاملی

: پاسخ پنجم
تبیین پدیدار 

شناختی
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تینابرابری جنسی

تعریف

: پاسخ اول
برالفیمینیسم  لی

دستور کار 
لفیمینیسم لیبرا
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سرکوب 
جنسیتی

سلطه مردساالر

:پاسخ اول

انهفیمینیسم  روانکاو

: پاسخ دوم

فیمینیسم رادیکال
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سرکوب 
ساختاری

تعریف

: پاسخ اول

یستیفیمینیسم  سوسیال

:پاسخ دوم

نظریه تالقی


