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هاي  پاي فرازونشيب در مراحل گوناگون، هم ي بورژوايي ير تكوين جامعهسي در مسشنا ريزيِ جامعه پايه
ريزي  ير پايهسيرْ مستر، اين م به بيان دقيق ت.سگوناگوني را تجربه كرده اهاي  اوج و حضيضن جامعه، اجتماعي اي
هاي  ت شدن پايهسسزمان با  هم». يسشنا جامعه«و » جامعه«اخته شدنِ توامانِ ست: برسي بوده اسجامعه/شنا

ي سشنا ريزي جامعه در پايه تسس، لرزان و تسهاي نخ م، گامس] و فئوداليancien regimes» [قديم هاي رژيم«
هايي  هاي ديني ــ در زمينه برآيند درگيري اصحاب روشنگري با ايده .برداشته شد روشنگريهاي  وي فيلوزوفساز 
: 1389يرر، س(كا» دين طبيعي«ريزي  بت دادن امر شر به جامعه و دولت و پايهستين، نسچون نفي گناه نخ هم

اثباتيِ علوم دقيقه به هاي  رمشقســ فراهم شدن زمينه براي علمي بود كه با الگوبرداري از   )234-310
» ي اجتماعي ئلهسم«از موضوعي االهياتي به  تدريج به ، امر شراز اين رهگذرهاي اجتماعي بپردازد.  ي پديده مطالعه

و هم ت سدان مي» مذهب نيوتوني«را نوعي » فيزيولوژي اجتماعي« يمون س نسهم  ،بيهوده نبود كه بعدها بدل شد.
 كرد. قلمداد ميو دانشمندان را روحانيون جديد  ديني جديدرا » يسشنا جامعه« يا» فيزيك اجتماعي«كنت ت سآگو

  )85-83: 1390(هميلتون، 

ي اجتماعي را نيز  گرايي بر تمامي علوم تفوق يافته بود، مطالعه ي تكامل انديشهي نوزدهم كه  دهسهاي  در ميانه
 تيسزيهاي  مسچون ارگاني هم» م جمعيسارگاني«ي  تاي مطالعهسهاي ديگري در را گام نصيب نگذاشت و بي

تم سي بي دهست سهاي نخ تا دهه علوم اجتماعير بر سپنسي هربرت ا گرايانه هاي تكامل برداشته شد. تفوق انديشه
كه از قواعد طبيعيِ تكامل و  وار بود مسي كليتي ارگاني مثابه ادامه داشت. پيامد مهم اين انديشه نيز، درك جامعه به

همراه شده بود، برخالف » م اجتماعيسدارويني«باوري كه با نوعي  اين شكل از تكامل .كند پيروي ميبقاي اصلح 
جام اجتماعي سبراي توضيح ان» قرارداد«چون  هاي عصر روشنگري كه بر مبناي مفاهيمي هم ها و برداشت انديشه

امانيِ برآمده از پيگيري لذات فردي سباوري كه به نوعي خود هاي فايده تداللسا چنين برخالف رد و همب بهره مي
اي  شناختي شكل تازه تسهاي زي ها و تمثيل تداللس، با ارجاع به ا»انواع«تيز سدر عين تصديق تعارض و  معتقد بود،

 ).328 -326: 1387،ست (يوناسخا هاي تكاملي برمي ضرورتجام اجتماعي متصور بود كه از دل سبراي ان
م ديگري، تكاملش از سچون هر ارگاني شد كه هم تشخيص مي قابل» جامعه«اي به نام  تندهساندك ه بنابراين، اندك

  شد. ر ميسهاي دروني آن مي دل تضادها و تعارض

 ي به مثابه ــ دوركيم اميل  ــ تين بنيانگذار آنسهاي نخ و دغدغه ي نوزدهم دهسي در پايان سشنا تولد جامعه
ده س  هاي انقالبي آن هاي اجتماعي و موج ازد كه كاركرد اين علم در دل بحرانس خود آشكار مي كيآكادم يا رشته

) در پي آن 1893» (در جامعهيم كار ستق«ت. دوركيم در اثرش، س) چه بوده ا1870، 1848، 1830(
درگير امواج  يكبار، هر چند دهه، ببه تناوي جديد بيابد كه  اين جامعه» تگيسهمب«ت كه مبنايي تازه براي سا



يم كار در تمامي سيدن تقستگي ارگانيك كه حاصل به غايت رسشكلي از همب ؛شود مي گرِ نظم انقالبي ويران
در آن از  نظم ،ت و درعوضستگي جديد ديگر مبتني بر قوانين تنبيهي نيست. اين همبسهاي مختلف ا شاخه

   شود. كار حاصل مي يمسهاي تق ضرورت

يج سبا نظم كهن فئودالي را بر عهده داشت، هرقدر كه در ب  كه خط مقدم مبارزه ي بورژواييسياسي  فهسفل
» ائل اجتماعيسم«گويي و مواجهه با  خسموفق بود، در پا هاي انقالبي  نيروها از طبقات مختلف در مقاطع بحران

داري در  رمايهسليد ي تو هايي بود كه شيوه ي مشكالت و بحران ائل اجتماعي مجموعهسناكارآمد بود. منظور از م
ت آورد كه سعياري به د ت قدرت تمامسآورد. ايدئولوژي بورژوايي تنها زماني توان ترش خود به بار ميسوگ طسب

اين كاركرد، بدون هيچ طرح و  1ي خود در آورد. يطرهسگويي به بحران و نقد اجتماعي را نيز تحت  خسي پا عرصه
ي بورژوايي گذاشته شد كه در روند تكوين اين جامعه،  بخشي از جامعه ي شكلي كامالً ارگانيك برعهده به توطئه،

  ) را در اين عرصه پيش ببرد.1917( 2»ي پيشه علم به مثابه«را پايه گذاشته بود تا » طرف اي بي عرصه«

  

  :تمسده بيسو اوايل  ي نوزدهم دهساواخر 

  يسشنا ي و برآمدن جامعهسياسهاي اقتصاد بحران نظريه

داري بود، و  رمايهسبات سترشِ مناسي گ هايي كه نتيجه خ به بحرانسي در پاسياسهاي اقتصاد  ناتواني نظريه
تدريج  ها به ي نوزدهم، باعث شد كه اين نظريه دهسدر ربع دوم ي كارگر  هاي طبقه چنين، قدرت گرفتن جنبش هم

هيچ  كه بي» ان اقتصاديسان«دركي آرماني از ها بر  ت بدهند. مبتني بودن اين نظريهسمشروعيت خود را از د
هرگونه شود، باعث شده بود كه  به پيگيري منافع خود در بازار مشغول مي »هاي عقالني كنش«ت با سوكا كم

اني ــ به بيان ديگر سهاي طبيعي ان ناكارآمدي، بحران و معضل به عنوان اختالل در نظم طبيعيِ برآمده از كنش
هاي اقتصاد  ي نوزدهم، نظريه دهسي دوم  . در نيمهپردازي) (و نه اختالل در نظريه لقي شودنظم بازار آزاد ــ ت

 ساسكاري كه از ا ت، نقد محافظهسه موضع زير فشار نقدهاي مختلف قرار گرفته بود. نخسيك از سي كالسياس
تي سياليسوسنتي بود. دوم، نقد سمراتبي  لهسلسي  برد و خواهان بازگشت به جامعه وال ميسدارانه را زير  رمايهسنظم 

اني كه سوم، كس. و از بين ببردتي اشكال نابرابري را سياليسوسهاي تعاوني  كه در پي آن بود با پيگيري ايده

                                                           
تواند  هرگز نمی» يابی يطرهس«اين طلبد که چرا  پرداختن به اين امر مجالی ديگر می 1

 . وکمال باشد امری تمام
 وبر. سای از ماک خنرانیسعنوان  2



بخشي  خودي بازار را براي نظام ازوكار خودبهسپذيرفتند اما  ي جديد را مي دارانه رمايهسبات اجتماعي سبنيادهاي منا
  ).153: 1991تند (كالرك، سدان افي ميبات ناكسبه اين منا

وي و آلمانيِ سنت فرانسگذار  گرفت كه در ادامه پايه ي متفاوت نشأت مي وم از دو حوزهساين جريان 
يمون، س نسي نقدهاي اجتماعي  ت كنت (كه خود او نيز، ادامهسي آگوسشنا و جامعهس ي شدند. از يكسشنا جامعه

و   نظريه ،(كه وبر در پيوند انتقادي با آن وي ديگر، مكتب تاريخي آلمانسه بود) و از سوارث افكار روشنگري فران
هاي نظم  وم، در عين پذيرش ناكارآمديسكه اين جريان  ايناش را پيش برد).  شناختي ي جامعهسشنا روش

آن، يعني بازار آزاد،  ازوكار اصليسي ليبرال) و سياسي  فهسيك و فلسي كالسياسي اقتصاد اصطالح ليبرال (نظريه به
ريزي  ت كه پايهسمبين آن اخود  خودي تي بود، بهسياليسوسهاي  مِ جنبشسزمان در پي احتراز از راديكالي هم

، شهر آرماننِ طومار هر نوعي از انددرهم پيچ :كرد يك در اين عصر بايد چه اهدافي را دنبال ميسي كالسشنا جامعه
  تي.سياليسوسخواه ليبرالي و خواه 

ويژه  ده ــ بهسي اين سياسدر پرتو وقايع  امري تازه كه ركشهر، مبتني بود بر د دو طيف از آرمان نفي اين 
نتي، يعني سي سياسي  فهسي اصليِ فل تهسه فرانسه ر شده بود. انقالب سه ــ ميسهاي انقالب كبير فران لرزه سپ

هاي شهري) دگرگون كرده  شورش با دهقاني و همهاي  ي (هم با شورشساسشكلي ا پيوند بين شاه و مردم، را به
طحي بودن سلطنت و مشروطه، س تقرار مجددسا و الغاءي و سياسهاي پرتالطم  وي ديگر، فرازونشيبساز  بود.

  ي نيروي اجتماعي مثابه رغم اين اوضاع، بورژوازي به اخته بود. بهسي مبتني بر درك قانوني را آشكار سياسي  فهسفل
دار ثباتي تازه شود.  كانستواند  كرد كه مي جلوه مي سنف تازهنيرويي ها و تالطمات  ، از دل تمامي اين آشوبيجديد

طحي سكه در  نيروهايي خت،اسآگاه  »اجتماعي نيروهاي«دوران را به وجود متفكران اين ي اين اوضاع،  مجموعه
در جريان بودند  لطنت،س، جمهوري و بازگشت طلبي لطنتسخواهي و  حقوقيِ مشروطهـ  يسياساز تالطمات تر  عميق

با ادعاي درك و دريافت همين امر تازه، يعني جامعه و نيروهاي   ان اوليهسشنا جامعه ).211: 1976(تربورن، 
ي يكديگر ارزيابي  كننده پرداختند و هردو را تقويت شهرباوري مي اجتماعي، بود كه به نفي هر دو شكل آرمان

نماي  ازهسگرفتن هر بعد از اين نا ناديده از نظر آنان، .بودجم سآخر من تسكليتي متعارض اما د»  جامعه« :كردند مي
   3د.ش تي ميسياليسوسشهرباوري ليبرالي يا  جام، منجر به آرمانستعارض/ان

  )1857 - 1798( نتكُ تسآگو
                                                           

يک، کماکان در چارچوب سان کالسشنا ت جامعهسل نخسهای ن پردازی ی نظريه شک، نتيجه بدون 3
ی  ماند و انتقادات آنان بيشتر متوجه نظريه ی ليبرالی باقی می ی نظريه محدوده
ت. چنين سبوده ا» نظم خودانگيخته«و هرگونه قائل شدن به  يکسی کالسياساقتصاد

تی نيز سيستی و مارکسياليسوسی  هايی از نظريه ويهسداد که  اجازه می ساسرويکردی، از ا
  پردازی در باب جامعه کشيده شود. به درون جريان نظريه



داري قرار  رمايهستكاملي در باب پيشرفت تاريخي جوامع ارائه كرد كه عميقاً در پيوند با رشد  اي  نظريهكنت 
كنند كه در آن كاهنان و مردان نظامي بر  ي رباني آغاز مي ، تمامي جوامع حركت خود را از مرحلهاواز نظر  داشت. 
ي مابعدالطبيعي  از آن، نوبت به مرحله سپ ت.سدر اين جامعه، خانواده ااصلي لطه دارند و واحد اجتماعي سجامعه 

دانان بر جامعه  ا و حقوقسداند و در آن، مردان كلي مقارن مي سانسهاي ميانه و رن دهسرا با  د كه كنت آنسر مي
ت كه در آن، سا ]positiveاثباتي [ي  ي پاياني، مرحله . مرحلهتسو واحد اجتماعي مهم دولت ا لط دارندست

ت. در اين مرحله نوع بشر واحد اجتماعي سي دانشمندان ا دارند و هدايت اخالقي هم بر عهده لطهسمديران صنعتي 
داري بود  رمايهسهاي  نشان تعارض-درد مسياليسوس) از نظر كنت، 30-28: 1388آيد (كوزر، اب ميساصلي به ح

بنابراين، نيازي به دگرگوني آن  ت،سبات توليد موجود، زيربنا و موتور تحول پيشرفت جامعه اسآن. منانه راه رهايي 
ي رقابت  يك، نظريهسي كالسياسي اقتصاد  ت قيودي اخالقي به آن الحاق كنيم. مشكل نظريهست و كافي اسني

از رهگذر نظمي كه هماهنگي جز  كشيد، درحالي مي انتظار برآمدن هماهنگي از دل آشوب را انديشانه بود كه خام
درحال ايفا كردن همان  جا ت كه كنت در اينس). آشكار ا159 -158: 1991شود (كالرك، اخالقي حاصل نمي

  وب كرده بود: هدايت اخالقي جامعه.سي اثباتي من نقشي بود كه به دانشمندانِ دوره

  )1917 - 1858( ميدورك ليام

ه در ست فرانس، شكاز تكرارِ كميك تراژديِ امپراتوري سه، پسوم فرانسدر فضايي باليد كه جمهوري  دوركيم
وبيش از  نجه نرم كردن با تعارضات خود بود، تعارضاتي كموپ تس، در حال دسركوب كمون پاريسجنگ با آلمان و 

خوبي دريافته بود كه  بورژوازي به«ها چنين نوشته بود:  ي آن درباره ستعارضات جمهوري دوم كه مارك سهمان جن
ايل آموزشي كه او سي و وي خود او برگشته، همهسال به اخته بود، حاسم سهايي كه وي بر ضد فئودالي الحسي  همه

اش  ي خداياني كه آفريده بود اكنون ترك بنيان نهاده اكنون بر ضد فرهنگ خاص خود او به كار افتاده و همه
ي اجتماعي و چه  نهادهاي پيشرفت اكنون، چه در پايه هاي بورژوايي و ي به اصطالح آزادي همه ديد كه اند. مي گفته

و شوند  اند و تهديدي براي آن شمرده مي ور شده خود او حمله طبقاتيِ ي لطهساش، به  يسياسي موقعيت  در قله
م را سياليسوسحق راز  شده بودند. بورژوازي در اين تهديد و اين حمله، به» تيسياليسوس«ها ديگر  ي آن بنابراين همه

مي كه موفق سياليسوساش خبر داشت، همان  م، از معنا و گرايشسياليسوسمي كه او بهتر از خود سياليسوسديد،  يم
ت، اعم از سشود، به روي او گشوده ني ختي تمام از هر راهي كه وي وارد ميسرسشود دريابد چرا بورژوازي، با  نمي
ي عدل و  يدن هزارهساش فرار يحاييسدهد، يا در قالب م رساتي ساسي اح ها و مصائب بشري آه و ناله كه بر رنج اين

گ و آزادي ياوه ببافد، يا ها در باب جان، فرهن تسي اوماني ، يا به شيوهداد و عصر برادري همگاني را موعظه كند
اند و همه جا غرق در نعمت و فراواني  يدهسي طبقات جامعه در آن با هم به آشتي ر تگاهي اختراع كند كه همهسد



، دوركيم دقيقاً تالش سوي ماركسطور از ساز نگارش اين  ستر از نيم قرن پ كم .)84: 1390،س(مارك» تسا
  ي.سشنا تگاهي را اختراع كند: جامعهسكرد كه چنين د

ي بورژوايي  ت جامعهسياسطح سرا بيانگر بحراني در  سركوب كمون پاريساوت ساز ق سهابزباوم دوران پ 
» كشور واقعي«و » كشور قانوني«ي بورژوايي يا تعارض بين  دموكراتيزه شدن جامعه: بحران داند مي

). تعارض بين حقوق دموكراتيكي كه بورژوازي تا اواخر اين قرن، به كمك طبقات 85-84: 1987(هابزباوم،
كراتيك و پارلمان، تقرار نهادهاي دموسها بود و حال در دوران ا تقرار آنساش با اشرافيت در پي ا پايين، در مبارزه

يت و مالكيت، سحقوق دموكراتيك، حتي با وجود قيود مربوط به جن .يافت ميدر تعارض با منافع خود ها را  آن
خت نهادهاي سو فتسدر اين دوران، دوركيم از مدافعان  .ها را داشت وي تودهسكماكان ظرفيت راديكال شدن از 

ي، سشنا كمك جامعه بهكه براين، او در پي آن بود  ). عالوه229 :1394،سوم بود (كالينيكوسپارلمانيِ جمهوري 
ت كه سي اخالق، در پي آن ا»فهسفل«اخالق در تمايز با » علم) «39: 1369ازد (دوركيم،سرا ب» علم اخالق«
گيرد،  ميداليل تجربي شكل  اخالق به«باوري به شناخت تجربي اخالق بپردازد، چرا كه  دور از هرگونه متافيزيك به

يم كار در ستق«تين پيشگفتار كتاب س) اين ادعاي دوركيم در نخ40(همان:» ماند شود يا باقي مي دگرگون مي

ت. سعلل و شرايط و اشكال نابهنجار اين پديده ا كار، يمسي كاركردهاي تق آمده كه هدف اصلي آن مطالعه» جامعه

ر را بر حيات اخالقي جامعه مطالعه كند تا بتواند براي كا يمست كه اثرات تقسدر اين معنا، دوركيم در پي آن ا
او در  بيابد.» جام اجتماعيسان«اي براي  ي تازه رچشمهسي نوزدهم  دهسي پايان  زده ي بورژواييِ بحران جامعه

عه و تنوع سي معيني از تو اي كه صنعت بزرگ به مرحله [در] لحظه«د: سنوي پيشگفتار دومش بر اين اثر، چنين مي
تار لغو اين دخالت سحق خوا يك، بهسهمين دليل اقتصاددانان كال ت يافت، دخالت دولت ديگر ناممكن شد، و بهسد

يابد و ي صنعت انطباق  ت با شكل تازهستوان نحوي كه در آن زمان وجود داشت نمي شدند. ولي گرچه صنف، به
شود كه هرگونه  ا بگيرد، نتيجه اين نميت جاي نظام صنفي قديم رستوان از باشد، و دولت هم نميسبراي آن كار

ت صنف قديم را دگرگون كرد تا بتواند به نقش خويش در شرايط جديد سباي نظم و انضباطي بيهوده بود؛ فقط مي
ي اصلي  آيد، دغدغه ي دوركيم برمي چنان كه از نكات مورد اشاره )29(همان: » چنان ادامه دهد حيات اقتصادي هم

جامِ اجتماعيِ ست كه، برخالف تنظيم دولتي، منجر به اشكال نابهنجار انسز تنظيم بازار ااو پديدآوردن شكلي ا
ت كه سنديده اسداري امري پ رمايهسبات سترش مناسيم كار حاصل از گسيم كار نشود. بنابراين، تقسحاصل از تق

نابهنجاري و بحران، حاصل ناكامل ت از بدل شدن آن به اشكال نابهنجار جلوگيري كرد. در اين نگاه، سباي تنها مي
وجدان «تگي مبتني بر سجوامع غيرصنعتي (همب» تگي مكانيكيسهمب«ت كه قرار بوده سيم كار اسماندنِ فرايند تق

  دارانه بدل كند. رمايهسي  ي پيشرفته جامعه» تگي ارگانيكسهمب«به ») جمعي



باشد » وامعج تعيين شرايطي ... براي حفاظت«ي سشنا ي خود دوركيم موضوع جامعه بنابراين، اگر بنا به گفته
اختنِ مبنايي تازه براي ستا، تالش براي يافتن/برست در اين راس)، گام نخ228: 1394،س(به نقل از كالينيكو

اين شكل جديد از  4ي نوزدهم بود. دهسي بورژوايي در اواخر  زده ي بحران ي جامعه رفته تسجامِ ازدستگي و انسهمب
ت؛ سي اصالحي اخالقي ا ير خود خارج و دچار بحران نشود، نيازمند شكلي از مداخلهسكه از م براي آنتگي، سهمب

اي، پيش از هر چيز، نجات فرد از انزواي  اي اخالقي كه شكل نهادين به خود بگيرد. كاركرد چنين مداخله مداخله
اين نهاد  ت.سيم كارِ پيشرفته استني بر تقتگي ارگانيك مبسناگزيرِ شكل جديد همب ي ت كه گويي نتيجهساخالقي ا

ت كه ساش اين ا ئوليتست كه مسدولت نهادي ويژه ا«گر اصالحي نزد دوركيم، چيزي نبود جز دولت.  مداخله
(به » تسي اجتماعي ا دولت همان نهاد انديشه» «... ود جمع تمام شودسبازنمودهاي معيني را عملي كند كه به 

ي نهادي  مثابه ير شود: دولت بهستف تواند شبيه به موضع هگل اين موضع مي ).248: 1394،سنقل از كالينيكو
نزد دوركيم، دولت جمهوري » دولت«ت. سي مدني. اما تفاوتي مهم در ميان ا هاي جامعه اختن تعارضسبراي مرتفع 

» مطلق«ي كه تجلي سي پرو وم به همراه تمامي نهادهاي دموكراتيك و تربيتي آن بود، نه شكلي از دولت مطلقهس
ها باشد،  ت دولت تجلي آنسي جمعي را كه قرار ا»بازنمودها«ت كه سباشد. كاركرد نهادهاي دموكراتيك آن ا

ت كه اميال منفرد را در سازند؛ و كاركرد نهادهاي تربيتي هم آن اسشكلي بازانديشانه، آگاهانه و انتقادي فراهم  به
ــ از  ومست كه دوركيم در مناقشات مهم جمهوري سبنابراين بديهي ا راهنمايي كنند.» منفعت عمومي« تايسرا

 5سچنين ماجراي دريفو ا، و همسي كلي يطرهسر مدني شدن نظام آموزش و بيرون آمدن آن از سجمله مجادله بر 
ا و ارتش بود. س)ــ همواره طرفدار تقويت نهادهاي دموكراتيك و مدني و تضعيف كلي225 -222: 1388(كوزر،

هاي  انديشه«پردازِ  ت داده باشد: او نظريهسورل به دساش را ژرژ  ترين شرح از جايگاه دوركيم و نظريه شايد دقيق
ت، به تحول فكري و ست] كه در پي ايجاد عدالت بيشتر در روابط اقتصادي اسكارانه [ا ي محافظهسجديد دموكرا

عه يابد ... [و طرفدار] دخالت ستر تو يرهاي علميستا در خط  كند مياخالقي مردم التفات دارد، صنعت را تشويق 
  )250: 1394،سنقل از كالينيكو (به» ت]سدولت [ا

در پي تكوين آن بود گفته شد، صرفاً كاركرد اين نظريه  اي كه دوركيم جا در رابطه با كليت نظريه چه تا  اين آن
ي ديگري  دهد. نكته ي بورژوايي/ نظرگاه بورژواييِ شناخت جامعه) نشان مي ي (جامعهسريزي جامعه/شنا را در پايه

                                                           
د در توجيه ت، هرچنسشناختی دورکيم ا ترين اثر روش که مهم» یسشنا قواعد روش جامعه« 4

يار مهم و مؤثر بود، اما در اينجا سی، بسشنا بنيادهای روشی علمی تازه، يعنی جامعه
 شود. تقيما به بحث ما مربوط نمیسم

ری يهودی سکه با محکوم کردن افه سفرانوايی برخی از فرماندهان ارتش سماجرای ر 5
ر سی افسوساطالعات و جارپوش گذاشتن بر درز سی برای آلمان، در پی سوس) به جاس(دريفو

ترهازی بودند. اين ماجرا به شدت افکار عمومی را به دو جناح سرگرد اسديگری به نام 
تيزی و سو نقد يهود سروان دريفوسيم کرد و روشنفکران فراوانی را به دفاع از ستق

 گير ارتش واداشت.  قدرت همه



ي سشنا يك مهم جامعهسهاي كال نتسنت دوركيمي به عنوان يكي از سجايگاه كه حال بايد به آن اشاره كنيم، 
ي و سشنا جامعهكه در آن پيوند عميقي بين وي (سنت فرانسترْ  يعساي و ترهسدر گ نت دوركيمي، وست. سا
ي امري  گذارد كه مبتني بر درك جامعه به مثابه ي اجتماعي را پايه مي )، رويكردي به پديدهي وجود داردسشنا انسان

تگي ارگانيك جوامع صنعتي پيشرفته سي علمي اخالق و بنيان اخالقيِ همب دوركيم از مطالعه ت.سديني/نمادين ا

يابد  ت ميس)، به اين نتيجه د1912» (صور بنيادين حيات ديني« كند و در آخرين اثر مهمش، يعني آغاز مي

جامعه نزد دوركيم  )580: 1386(دوركيم،» اند تهسي نهادهاي بزرگ اجتماعي از دين برخا تقريب همه به«كه 
 ت كه جامعهساي ا همان نظم اخالقي/ديني» چيز بيشتر«ت با چيزي بيشتر از جمع جبري افراد. اين سهمواره برابر ا

ترين داللت  شود كه مهم دارد. بنابراين، هر شكلي از زندگي جمعي شامل نظمي اخالقي/ديني مي جم نگاه ميسرا من
ترين شكل آن، تمايز بين امر واال و  يطست: يعني نوعي قشربندي در بسوتي و الهوتي اسآن تعيين مرز بين امر نا

» خودكشي«ي  الهساي دانشگاهي، پيشتر در ر ي به عنوان رشتهسشنا جامعه سست. دوركيم در مقام مؤسپ
ازد كه سبدل » واقعيتي اجتماعي«شناختي چون خودكشي را به  ظاهر روان ) كوشيده بود كه موضوعي به1897(

شود،  تر مي تردهستدالل او عميقاً گسي ا ترهسگ» صور بنيادين حيات ديني«ي باشد. در سشنا موضوعِ شناخت جامعه
ي شناخت  فه قرار داشتند، به حوزهسي شناخت فل ترهستر در گ را كه پيش» زبان«و » ممفهو«شكلي كه حتي  به

اختي ست جز برس). جامعه از منظر شناخت علمي اخالق، چيزي ني606-603كشاند (همان:  ي ميسشنا جامعه
، دوركيم ترتيب بديني ديني يافت.  توان در انديشه ها را مي ي بنيادين تمامي آن نمادين از معناهاي مختلف كه ريشه

ي ديني براي  ي نمادهاي خاصي كه انديشه ت فراتر از همهسباي ت كه ميسدر دين عنصري ازلي ه«پندارد كه  مي
داري و  ي بشري وجود ندارد كه نياز به نگاه كند دوام آورد. هيچ جامعه تفاده ميسها ا رهم از آنسبيان خودش پشت 
تند، در مراحل سي وحدت شخصيت وي ه ازندهساي را كه  هاي جمعي ات و انديشهساسي اح تثبيت كردنِ دوباره

تن عنصر ديني در جامعه، سدوركيم به اعتبار ازلي ابدي دان ).591(همان: » نكند ساسمنظمي از زمان در خود اح
كجا  شايد در هيچ وي او،سداند. بيان اين امر از  اني ميسشكلي از قشربندي نمادين را نيز خصلت هميشگي جوامع ان

 ي ــسشنا انسگذاران ان )ــ از بنيان1950 -1872( سل موسش، مارا همراه خواهرزاده تر از اثري كه به واضح
كنند كه  تدالل ميسها در اين اثر، چنين ا )، نيامده باشد. آن1903( 6»بندي بدوي طبقه«نگارش درآورده، يعني  به

هاي كانتي كه  شناختي توضيح داد و نه با تبييني منطقي يا تبيين تبييني روانتوان با  بندي بين امور را نه مي طبقه
مراتبي  لهسلساي بر نظمي  بندي هر گونه طبقه«داند:  ان ميسبندي را خصلت ذاتيِ معرفت در ذهن ان اين طبقه

ها ما را به  اين واقعيتيافت و نه در ذهنِ ما. ...  ستوان در جهان ملمو را نه مي داللت دارد كه مدلِ مربوط به آن
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ي فرايندي  ت، بلكه نتيجهسي فهمِ انتزاعيِ ما ني بندي محصولِ خودانگيخته دارد كه طرحِ طبقه زني وا مي اين گمانه
 ،بندي ). گرايش به طبقه5: 1963،س(دوركيم و مو» يابند ت كه در آن، تمامي انواعِ عناصرِ بيگانه راه ميسا

ت جز تمييز ساني ندارد. به بيان ديگر، زندگي اجتماعي چيزي نيسحيات جمعي ان و» جامعه«تگاهي جز خود سخا
  هاي گوناگون. بندي بين امور و طبقه

درگير بحران دموكراتيزه شدن، در تالش براي يافتن  ي بورژواييِ پرداز جامعه بنابراين، دوركيم به عنوان نظريه
كند كه  را به عنوان نظمي اخالقي فهم مي» جامعه«رفته،  تسجام از دسو انتگي سهمبهايي جديد براي  بنيان

تني با نظام نمادينِ سساي هميشگي كه در پيوندي ناگ شود، پديده وب ميساي بنيادين مح در آن، پديدهقشربندي 
بقاتي بات طسرديو از مناپردازيِ پير بو توان در نظريه حيات اجتماعي قرار دارد. طنين چنين برداشتي را به راحتي مي

  شود. شناختي در رابطه با طبقه تلقي مي هاي جامعه ترين نظريه اي كه يكي از پيچيده ي معاصر يافت، نظريه در جامعه

  )1920 - 1864( 7س وبرماك

ها براي فائق آمدن بر  م بود. تالشستم، دوران بحران پوزيتيويسي بي دهسي نوزدهم و اوايل  دهسپايان 
گوناگون و با فرهنگي ـ  هاي اجتماعي اني، در زمينهسي ان م در شناخت جامعهسپوزيتيويشناختي  هاي روش محدوديت

م در سهاي پيشين (برآمدن مركانتلي دهسهاي اقتصادي در  ي نظريه گرفت. مناقشه هاي مختلف صورت مي انگيزه
وبري -ر دوراني كماكان پيشااش) ــ د ه و اقتصاد كشاورزيسي در فرانسمحور آن و فيزيوكرا بريتانيا و اقتصاد تجارت

تقيمي با سپردازي در باب اقتصاد پيوند م ت پديد نيامده بود و نظريهسياسي  ي علم و پيشه كه هنوز تمايز بين پيشه
شناختي بين مكتب تاريخي آلمان و مكتب اتريش بدل  اي روش ت داشت تا علم ــ در اين دوران به مناقشهسياس

ازد و دومي در ستاريخي مشخص مشروط ـ  ي فرهنگي شناخت اقتصادي را به زمينهشده بود؛ اولي تالش داشت كه 
  يابي به شناخت عام بود. تسپي د

م آلماني (ويندلباند، ديلتاي و ريكرت) نيز در پي آن بود كه در عين دفاع از علوم سآلي موج نوايده وي ديگر،ساز 
گري بيافتد،  يسگري يا روانشنا كه به دام تاريخي آن و بيوبژكتيويته رود سم با ستخصصي، به جنگ ضديت پوزيتيوي

ي    ازندهساصول بر ازد كه بتواند به كار شناختستي سباوري پوزيتيوي بيني را جايگزين علم شكلي از جهان
  ).40- 28: 1385فرهنگ/تاريخ بيايد (آراتو،

                                                           
تر در  شکلی مفصل ی اجتماعی برآمدن آن، به و نيز زمينه» طبقه«ی وبر در باب  نظريه 7

 ت.سی شده اسبرر جا اين



 ] برايApologistتراشانه [ هاي برهان تداللسا ي نوعي مثابه يك بهسي كالسياسبراين، اقتصاد عالوه
اي بود.  هايي ريشه ازي آن نيازمند تالشسعمده روبرو شده بود و بازي با چالش ساز مارك سي بورژوايي، پ جامعه

ي  مثابه ، به»نامرئي  تسد«فرضِ  از آن، پيش سآمد و پ تي پديد ميسسارزش گ ي كارـ ت از نظريهسباي ت ميسنخ
نظري ايفا  هاي وبر نقشي عمده در بحران شد. ت تصحيح ميسباي منافع منفرد، مي ته و حاصل پيگيريِسنظمي ناخوا

رمنزل سنظري به  هاي بحران بنا نهد كه از گذرگاه آن، ايناي  يسشنا تر، وبر تالش داشت روش كرد. به بيان دقيق
  آل. ند: تيپ ايدهسمقصود بر

هاي نظريِ »مفهوم«هم تعارض بين  ،ازدس مي مرتفعبنياد را  آل هم بحران روش فردنگار/قانون تيپ ايده
  كه به آن ها، بي»بايد«ها و »تسا»: «دو جهان«تعارض بين  هم هاي اقتصادي و واقعيت عينيِ كنشگران، و نظريه
ت سآل تالشي ا م تاريخي بود. به بيان ديگر، تيپ ايدهسباوري تاريخي تن دهد، كه از نظر وبر خصلت ماتريالي غايت

را داشته باشد. هدف از تحليل مبتني بر » كليت«ازي سكه دعوي باز آن ، بي»معرفت تاريخي«تحليل و » در جهت«
» امكانات عيني«ازيِ سبه يك رخداد فرهنگي يكه، يا از آن بيش، باز» عليت كافي«بت دادنِ سن«آل  تيپ ايده

) به عبارت ديگر، هدف از 96: 1385(آراتو،» تسائل فرهنگي يكه اسي واحد از م نهفته در يك مجموعه
، »تانساخالق پروت«، »عقالنيت ابزاري«هاي فرهنگي مختلف، مثل  آل از پديده هاي ايده اختنِ تيپسبر
اي فرهنگي تالش كند (تالشي كه  ازيِ مجموعهسدر جهت بازت كه دانشمند سو ...، اين ا» ي دولتيسبوروكرا«

ي  هاي يكه ازي، معرفت فردنگار از پديدهسدارد) و از دل اين باز» مواره نه هنوزه«خصلتي و شود  هرگز كامل نمي
ي  هاي عينيِ مجموعه چون يكي از امكان يافته را هم و فعليت» اكنون«ت دهد؛ به اين معنا، وضعيت سفرهنگي به د

ت، و در طرحي سهاي عيني عامالن در اين مجموعه ا اش نشان دهد كه حاصل تصميم يسفرهنگي مورد برر
، اما از دل »)هاي توليد توالي شيوه«يا » يابي مطلق خودتحقق(«ت سگونه ضرورت كلي ني ر، اگر چه واجد هيچت كلي

] در تعامل با عناصر فرهنگي ديگر Wahlverwandshaft/ellective affinity» [هاي انتخابي قرابت«
گوناگون از عناصرِ فرهنگي تمدنِ غربي آل  هاي ايده ترتيب، تيپ ازند. بدينس گيرند و فعليت اكنون را مي قرار مي

تري شكل  ي فرهنگي بزرگ هاي انتخابي به مجموعه تان)، از دل قرابتسي، اخالق پروتس(عقالنيت ابزاري، بوروكرا
درواقع، تحقيق تاريخي نه  ي عقالنيت غربي. ازند: شكل ويژهس ي تمدنِ غربي را مي دهند كه شكل فعليت يافته مي
كه بنا به ضرورت تاريخي چگونه بايد بوده باشد (اهدافي كه  ست و نه اينه هر چيز چگونه بوده اكخواهد دريابد  مي



ذير سازد كه ما پ را درك  دهد)، بلكه تحقيق تاريخي بايد اين مسئله رويكرد تاريخيِ رانكه و ماركس نسبت ميوبر به 
   8ايم. امروزه چگونه به صورتي كه هستيم درآمده

م را سي پوزيتيوي لطهسكار (شمولر و ...) آلماني نيز قرار داشت كه  لي از دانشگاهيان محافظهسنوبر در ضديت با 
» بايد«و » تسا«اني كه پيوند بين دو جهانِ سكردند. ك ير ميسچون افول فرهنگي و زوال پرورش شخصي تف هم

كردند.  ايي غايي تلقي ميه را ارزش سهاي فرهنگي دولت پرو تشخيص بود كه ارزش در نزدشان چنان غيرقابل
گرفت: از نظر وبر، اين  تر نشأت مي اي واقعي باوريِ وبر، كه از ريشه بيتسر نسي وبر با اين گروه، البته نه از  مجادله

ي رو به زوال  ي فكري طبقه اين گروه نماينده كردند. تي تضعيف ميسگروه آلمان را در دوران حياتي جنگ امپريالي
بردند. او در  دار را در آلمان از بين مي گرفتنِ يك بورژوازيِ ريشه جان يونكرها بود كه امكان ريشه ختساما 

  گويد:  ، چنين مي1895در » ت اقتصادي و منافع ملي در آلمان امپراتوريسياس«اي با عنوان  خنرانيس

ود را حفظ كند، هم خطرناك و ي خسياسي  لطهسي، از لحاظ اقتصادي، رو به زوال بتواند  كه يك طبقه اين«
ت كه قدرت اقتصادي، و بنابراين، ستر اين ا هم خطرناك ت. اما حتي از آنسهم در بلندمدت مغاير با منافع ملي ا

ي، به بلوغ كافي براي رهبري دولت سياسطبقاتي قرار گيرد كه كماكان، از لحاظ  سترسي، در دسياساميد به قدرت 

ته سي وابسهاي پرويونكري  تهسي به رسياساز لحاظ  سي حاكم بر پرو لهسلسه امروز، ت نيافته باشند. ... تا بسد
ت سياسكه هيچ  ت، چنانسا احتضارته] كارش را انجام داده و حال از لحاظ اقتصادي رو به ست. ... [اين رسبوده ا

ي بورژوا  بازگرداند. ... من عضوي از طبقهاي توان آن را ندارد كه جايگاه پيشينش در جامعه را به او  اقتصادي دولتي
ي  ام. اما اين [بخشي از] پيشه هاي اين طبقه بار آمده آل كنم و با عقايد و ايده مي ستم: خود را متعلق به آن حسه
ت به مذاق ديگران خوش نيايد. چه به مذاق طبقات باالتر، چه ست كه چيزهايي بگوييم كه ممكن اسميِ علم ماسر

ي آن  آماده م، آيا بورژوازيِ آلمان در حال حاضرسپر هاي ما. بنابراين، هنگامي كه از خود مي طبقه چه هم تر و پايين

                                                           
که طرح  ت و اينسم تاريخی معتبر اسليکه برداشت وبر تا چه اندازه از ماتريا اين 8
اش  های روشِی مورد اشاره بر بحرانآل) برای فائق آمدن  شناختی او (تيپ ايده روش
طلبد، اما تنها برای  ت، بحثی مجزا میسنده اسباوری) تا چه اندازه ب ويژه غايت (به

تردگی آثار سينز وود از وبر را ذکر کرد. از نظر وود گستوان نقد الن ميک اشاره، می
اين  گيرد، باعث شده که وبر و طيف مطالعات او که از غرب تا شرق را در بر می

ی اروپای  تر از همه جلوه کند و به ظاهر گرايش به تعميم تجربه باوری در او کم غايت
بودگی تجربه  تقيم بر خاصسی مهم از نظر او، نه تأکيد م غربی نداشته باشد. اما نکته

غرب و يا گرايش به تکثرگرايی در تبيين، بلکه فرارفتن از مقوالِت اعتباربخِش به 
ت. از نظر وود، ست، فرارفتنی که در کار وبر غايب اسبورژوايی اداری غربی  رمايهس

ی بورژوايی را داشت، در کار سياسی فراروی از مقوالت اقتصاد که دغدغه سبرخالف مارک
ی تاريخی او چارچوبی مفهومی قرار دارد که تمام تاريخ را سشنا در قلب جامعه«وبر و 

 ).185: 1386ينزوود، س(ميک» کند میی سداری برر رمايهساز منشوِر اقتصاِد مدرن 

 



ش سخ مثبت به اين پرستوانم پا نمي در حال حاضري در ملت بدل شود، كماكان سياسلط سي م ت كه به طبقهسا

ي مشكل  . قلهتسنينهفته  ها تودهاند، خطري در  نظر آناني كه مبهوت اعماق جامعه شده . ... برخالفدهم

و آن  حاكمطبقات  يِسياسهاي  ، كه صالحيتها لطهساقتصاديِ تحت يِ ما نه وضعيت سياساجتماعي و 

وحدت ي عمومي كه  ي ما نه خيريهسياس. هدف كار اجتماعي و اند خيز برداشتهت كه براي قدرت سطبقاتي ا

ت. اگر سديد آورده اپرا  آني اقتصادي مدرن  عهست، ملتي كه توسملت براي مبارزات دشوار آينده ا اجتماعيِ

اش در جنبش  چيزي كه جاي خالي ــ ي پديد بيايدسياسداراي هوش » اشرافيت كارگريِ«يم كه يك سجايي بر به
ي ناتوان ساي را، كه بازوانِ بورژوازي براي حمل آن ب  ه شايد ممكن باشد نيزهگا ــ آن شود مي سكارگريِ امروز ح

يدن به آن نقطه كماكان بايد راه زيادي را طي ستا ر دسر نظر مي تبر اين گروه بگذاريم. اما بهسهاي  ت، بر شانهسا
ي عظيمي را پيش سياسي تربيت  ت برنامهسباي ت كه ميست اين اسچه مبرهن ا حال، درحال حاضر آن كنيم. بااين

ي خود، از نياز به همكاري با يكديگر در  ببريم. هريك از ما، هيچ التزام جدي ديگري جز اين ندارد كه در حوزه
(وبر، » طور مشخص، علمِ ما، باقي بماند مان آگاه شود. اين امر بايد هدف غايي ما و نيز به يِ ملتسياسآموزش 
1978 :263- 264 ،267(  

رمايه سبات جهاني سخنراني وبر، بهتر از هر توضيحي جايگاه و موضع او را در مناسبتاً طوالني از ساين فراز ن
ي نوزدهم، آلمان از جايگاه  دهسبات جهانيِ اواخر سدر منا .دهد تي نشان ميسو جنگ امپريالي» عصر امپراتوري«در 

بخشي از  ساسبه طول انجاميده بود و از ا 1871آلمان تا ازيِ س ملتـ  اي برخوردار بود. وحدت و دولت ويژه
هاي روشنگري  ه مهد ايدهسشد. اگر فران ماندگي تاريخي ملت آلمان تلقي مي ئق آمدن بر عقباي ملي براي فا پروژه

قول  به ديد. رفته مي تسو پيشرفت بود و بريتانيا نماد پيشرفت صنعتي، آلمان روحي ناآرام داشت كه شكوهش را از د
م سآلي ايده« ت آورد.ست آوردند، در تفكر به دسدها در واقعيت به  چه را ديگر ملت ، بورژوازي آلمان آنسمارك

 اي ي يا اقتصاديسياسهيچ قدرت هايي باور داشت كه  طي باليد و برآمد كه به انديشهسي متو آلماني در ميان طبقه
فشرد و آن قدرت  چيزي كه براي اين طبقه بر جا مانده بود پا مي. در نتيجه بر يگانه ...  نداشت ها] [براي تحقق آن

» را ببيند» مكر عقل«ديد، هگل قرار بود  بازار آزاد را مي» نت پنهاسد«ميت سجا كه آدام ا تفكر بود. آن
هم از رهگذر كمك به شكل  يف بود، آنحازيِ اين بورژوازيِ نستوانمندي  ي وبر، پروژه پروژه )39: 1387(ريز،

ترين  عظيم«(فعالً ناموجود). از نظر او منفعت اين ائتالف با  دار و اشرافيت كارگري ي سرمايه طبقهدادن ائتالفي بين 
اش از  كرد، يعني همان ائتالفي كه گرامشي در واكاوي انطباق مي» سازيِ كار اقتصادي شكل ممكنِ عقالني

ي، سياساي صرفاً  اما اين پروژه نه پروژه ).8-7: 2013نهاده بود (رِمان،» ولدمـ  يبلوك صنعت«فورديسم بر آن نام 
در  گام شده بود كه تا پيش از آن علمي هم شناختي شناختي و روش ل معرفتريزي اصو اي بود كه با پايه بلكه پروژه



دار و نه حتي، با  رمايهسط سمتو ي دار داشت و نه با طبقه گونه ارتباط ايدئولوژيك با اشراف زمين نه هيچ«آلمان 
، با ستگاه مفهوميِ آن از ماركسبخش بزرگي از د سرغم اقتبا و به» ي اجتماعي ألهسم«وجود دلمشغولي به 

: دفاع از بورژوازي از رهگذر توان چنين خالصه كرد ي وبر را مي ). بنابراين، پروژه38: 1389(هيوز،» پرولتاريا
   مبتني بر نظرگاه بورژوايي.ي علميِ سشنا ريزيِ روش پايه

كه بر بل، ي طبقاتي نه مبتني بر مبارزهريزي كرد كه  را پايه )داري رمايهس( تا، وبر خوانشي از تاريخسدر اين را
بر آن نهادند. مدرنيته در » مدرنيته«از او در علوم اجتماعي نام  سكه پروندي  بود،بنا شده  ترسخودگ يي روند پايه

گام و حتي  داري نه منشاء كه هم رمايهسبود.  ي غربي امعهج نه ناگزير، كه بالفعلِ اين معنا، روند پيشرفت عقالنيِ
چنين مطالعات  شناختي و هم هاي روش هاي وبر در بحث ي مشاركت مجموعه ي اين روند بود. نتيجه

شود كه در آن مدرنيته، اگرچه نه روند محتوم تمام جوامع،  ي روايتي منجر مي ، به ارائهاش شناختي جامعهـ  قتصاديا
كند كه  ي جلوه مي»پيشرفت» «آل تيپ ايده«شهري غايي اما  نديده و برتر و اگرچه نه آرمانساگرچه نه امري پ

شود. وبر  هاي مختلف زندگي اجتماعي مي منجر به تمايزيابي حوزه ت وسبشر ا» عقالنيت ابزاري«ي  عهسحاصل تو
اش،  اي نيچه شناختيِ تيسفرض ه ها، در تعارض با پيش ت كه هريك از اين گزارهسبا حزم و احتياط فراوان مراقب ا

ل دانشگاهيان ساش را با ن كه مبارزه رو، در عين آن هاي گوناگون، قرار نگيرد. از اين چون جنگ غايت يعني جهان هم
كند،  ها تأكيد مي »تسا«ها و »بايد«ي  گيرد و بر تمايز بين عرصه مارك پي ميسكار و طرفدار دولت بي محافظه

تواند  آلوده شود، كماكان مي داوريِ هنجاري كه به ارزش آن دهد كه بي ارائه مي» تكنيكي پيشرفت«روايتي از 
) 1904(» ت اجتماعيسياسعينيت در علوم اجتماعي و «ي  مقاله موضوعِ شناخت علوم اجتماعي قرار گيرد. او در

ي ما، مانند هر علم ديگري كه نهادها و وقايع فرهنگ  دانيم كه رشته همه مي«كند كه  بحثش را چنين آغاز مي
هدف ترين  ي)، ابتدا در پي مالحظات عملي پديد آمد. فوريسياستثناي تاريخ سكند (شايد به ا اني را مطالعه ميسان

ت اقتصاديِ سياسي عملكرد  هاي ارزشي درباره يابي به قضاوت تساين رشته، كه اغلب يگانه هدف آن نيز بود، د
: 1390(وبر،» بود» فن«هاي بالينيِ علوم پزشكي، بيشتر يك  دولت بود. چنين دانشي نه يك علم بلكه مانند رشته

م با بحراني مواجه شده بود، بحراني كه طنين آن در تمامي ي عمليِ عل اما از نظر او،در حال حاضر اين عالقه ).88

در » طرفيِ اخالقي بي«معناي «، در 1917طوري كه در  يد، بهسر او نيز به گوش مي شناختي روشهاي  مقاله
دانند، با اين  اني كه منافع ملت را باالتر از منافعِ هرنهاد خاصي ميستمام ك«د: سنوي مي» ي و اقتصادسشنا جامعه

لطان در آلمان با منافع جهاني ملت و ستند كه آيا برداشت رايج كنوني در مورد موقعيت سش اصلي روبرو هسرپ
). مالحظات عمليِ 28: 1390(وبر،» ازگاري دارد يا نهسي) سابزارهاي دفاع از اين منافع (جنگ و ديپلما

ت سياسي عملكرد  هاي ارزشيِ درباره قضاوت«ها به  كه اين رشته هاي علوم اجتماعي، يعني ضرورت اين رشته



 ي و طبقه لطنتسبا منافع » منافع ملت«رو دچار بحران شده بود كه ديگر  بزنند، از اين دست» اقتصادي دولت
هاي  تسياسگرِ  كه كماكان هر علمي را توجيه چون اشمولر كاراني هم انطباق نداشت. برخالف محافظه اش وابسته

را » منافع ملت«تند، وبر كه سدان تند و ميسخوا هاي اخالقي فرهنگي مي هردو را در انطباق با ارزشن دولت و اي
ي  ت بزند. جامعهساي بزرگ د ت، مجبور بود به مخاطرهسدان ِ مرتجعش نمي تگان طبقاتيسو با دولت و وابس ديگر هم

جدا كند و منطق اين » تسياسي  پيشه«را از » ي علم پيشه«د كه اش، نيازمند آن بو عهسير توسبورژوايي در م
   ».پيشرفت تكنيكي عقالنيت«چيزي نبود جز  ساسجدايي و تمايزيابي، از ا

وال برود تا بتوان سهاي علمي بايد زير  هاي فرهنگي و ارزش ر تطابق بين ارزشستدالل اشمولر بر سبداهت ا
ها بايد از  » تسا«عرفت به ي م ي عرصه مثابه علم به سبرد. پ والسزوال را زير  حمايت اين گروه از دولت روبه

ته حكم از كيفيت منطقي متفاوتي سهاي هنجاري جدا شود، چرا كه اين دو د هاي قضاوت»بايد«ي  عرصه
وال سحال معتبر علوم اجتماعي را زير  ته احكام، چنان برخي از مفاهيم تابهسبرخوردارند. اما جدايي بين اين دو د

» طرفي ارزشي بي«اي كه از  ت كه وبر مجدانه در همان مقالهسرو نمايد. از همين ها دشوار مي برد كه نجات آن مي
ي  عهسداند؛ با اين تفاوت كه پيشرفت، به عنوان منطق تو مي» پيشرفت«كند، خود را ملزم به نجات مفهوم  بحث مي
شود كه  ها و تكثرِ متغيرهاي تكنيكي معنا مي ايزيابي عرصهبه عنوان روند تمداري، حال  رمايهساجتماعيِ ـ  اقتصادي

  شود. ته ميسدان» مدرنيته«ور محرك در يك كالم موت

شناخت علمي » موضوع«توانند  ي شناخت علمي مجزا باشند، هنجارها تنها مي ي هنجارها از عرصه اگر عرصه
ي هنجارها يا »تهسپيامدهاي ناخوا«توان به كمك روش علمي،  قضاوت در باب آن. مي سباشند، نه غايت يا مقيا

 هنجارين كمك كرد» هدف«يدن به آن سبراي ر» يلهسبهترين و«توان به شناخت  نجيد. ميسها را  نتايج عملي آن
حليلي در واقعيت ايجاد نظام ت«كنند:  ). اما تمامي اين موارد تنها يك هدف را دنبال مي47-45: 1390(وبر،

ت سي درخت معرفت را چشيده باشد، محكوم ا عصري كه ميوه«). نه چيزي بيشتر، چرا كه 91(همان: » تجربي

ي جهان را دريابد، بلكه خود معناترين تحليل جهان،  نتايج تحليل جهان، حتي كامل ساستواند بر ا بداند كه نمي

ها،  تداللسحال كه با اين ا ت، كه درعينسجا تي وبر آنسركي و زبرد). اما زي96(همان: » بايد اين معنا را بيافريند
تفاده ساز آن ا» ي طبقاتي مبارزه«يار عالقه دارد عوضِ سكند (مفهومي كه ب مهيا مي» جنگ غايات«زمينه را براي 

افزايش كمي « گذارد: اني/تاريخي باقي ميسي شناخت علوم ان را در دايره» پيشرفت«هايي از  زمان برداشت كند)، هم
ي رفتار ذهنيِ ما، ساسي بافت عاطفي و اح توانند در زمينه ها، مي خ به محركسهاي ممكن پا و تنوع كيفي روش

گذاري به عمل آمده باشد. اين مفهوم از  ترين ارزش آنكه كوچك ته شوند، بيسدان» تمايزيافتگي«پيشرفت در 
(همان: » تسي معين ا»دوره«يا » ذهن«يك » توان«يا » برد«پيشرفت معموالً حاكي از برتري داشتنِ فزونيِ 



ي شناخت  توان در حوزه ت كه كماكان ميسيكي از انواع پيشرفت ا» پيشرفت در تمايزيافتگي«بنابراين،  )56
  خن گفت.سعلمي از آن 

گذارد:  قي ميي شناخت علمي با ي نيز، نوع ديگري از پيشرفت را در حوزهسوبر در بحث از تاريخ هنر و زيباشنا
كار گيرد [و نه  به تواند عقالني ميـ  را فقط در معناي تكنيكي» پيشرفت«تاريخ تجربي هنر مفهوم ». «پيشرفت فني«

در اين معنا كامالً محدود به » پيشرفت«شود كه مفهوم  ودمندي آن از اين واقعيت ناشي ميسزيباشناختي] كه 
برد. ... در معماري، حل  زش هنري با معلوم بودن هدف، آن را به كار ميشود كه نوع معيني از انگي ابزارهاي فني مي

هاي خميده، منشاء پيدايش  قفستون براي نگاه داشتنِ سي تكنيكيِ حد مطلوبِ تعداد  ألهسآميز م كردن موفقيت
 ). 58(همان: » بك گوتيك بودس

 دهند تاريخ تند كه به وبر اجازه ميسهريزي روايتي  بنيادين پايهپيشرفت در تمايزيافتگي و پيشرفت فني عناصر 
تفاده سبخواند (گيرم كه خود او چندان از اين اصطالح ا» مدرنيته«كه بر مبناي » داري رمايهس«غرب را نه بر مبناي 

و » زدايي ونساف«و متعاقباً » عقالنيت ابزاري«كه » بيگانگي«اي كه معضل اصلي آن نه  مدرنيته نكرده باشد).
  ت.سا» يسآهنين بوروكرا سقف«

شناسي  ريزي جامعه هاي مربوط به فرايند دموكراتيزاسيونِ جمهوري سوم اقدام به پايه اگر دوركيم در دل تعارض
شده و پيشترْ مستقرِ بورژوايي كرد، وبر در دوران  و تحديد مرزها و موضوعِ شناخت آن در تقابل با علوم تخصصي

: 1392گرايي (بيتهام، در آلمانِ نوپا و درگير ستيز امپرياليستي، در مقام مدافع ملي ها ولتد» گرايي مطلقه«زوالِ 
بحران علوم «تواند پاسخي به تمامي  چون علمي ارائه كرد كه مي ي را همشناس )، جامعه198-199، 32-34

خود است. تمام  ي خاصي از آنِ علم تخصصيِ عجيبي است: فاقد حوزه«قول ياسپرس،  باشد، علمي كه به» اروپايي

شناسي  اند. بنابراين، جامعه خاصند، بررسي كرده صرفاًرا پيشاپيش علوم تخصصي ديگر، كه در واقع  موضوعات آن

شناسي تمام علوم را  ايام گذشته، جامعه» كبير«ي  شود. مانند فلسفه علمي تخصصي است كه در واقع عمومي مي
را  ، يعني آنرا در جهان مدرن بپذيرد خودشناسي تمايل دارد آن اي است كه كند ... آن شكل علمي جزو خود مي

اي از جهان بورژوايي به  اين علم روايت تازه )71: 1393(به نقل از لوويت، ...» خودشناسي اجتماعي فرض كند 
ي تر، اين علم روايت خودآگاهيِ جهان بورژواي سيسم متفاوت است، به بيان دقيقدهد كه با روايت مارك دست مي

كند؛ روندي كه حاصل تفوق عقالنيت صوري است كه جهان را  تجلي پيدا مي» مدرنيته«است كه در كليتي به نام 
دهد. بعدها مكتب  بوروكراسي قرار مي» قفس آهنين«سازد و در معرضِ خطر  زدوده و از معنا تهي مي افسون

بار نه  كرد و به خدمت نقدي راديكال (البته اينهاي انتقادي مهمي را از همين روايت وبري اتخاذ  سويهفرانكفورت، 



هاي انتقادي داشته  اي از اين سويه كه چه ارزيابي داري، كه) خرد روشنگري قرار داد، اما فارغ از اين سرمايهفقط از 
» درماني«داري،  يت اذعان كرد كه برخالف ماركس كه با خوانشش از تاريخ سرمايهصدا با لوو توان هم باشيم، مي

)، بماند كه روايتي كه او از اين 72كند (همان: بسنده مي» تشخيص«كرد، وبر تنها به  براي معضل آن ارائه مي
شود كه در يك كالم  هايي بدل مي از آن زمان به بعد، به ستون فقرات تمامي روايت دهد، تاريخ به دست مي

 يِارزش يها فرض«و  »ييمقصود نها يساز فاش«،روب يِشناخت آثار روش ييِاگر هدف غا .اند واره ايدئولوژيك و بت
 است يعلم يمعرفت يِزير هيوبر پا يياست كه مقصود نها انيوساده ع صاف ،)84(همان:  »يعلم قيراهنما در تحق

از » عيني«شناسي و تسهيل سازد، روندي كه مبتني بر تنها امكانِ برداشت  را آسيب» مدرنيته«كه روند خودگستر 
  ي بورژوايي. شرفت فني و تمايزيافتگيِ جامعهاست: پي» پيشرفت«

 متحده ي اياالتسشنا از جنگ: جامعه سدوران پ

پاشيدگي الگوهاي  ازهم«را » ها عصر نهايت«يعني در ي بيستم،  هابزباوم يكي از تغييرات كيفي جهان در سده
هاي  ي جديد نه با ويراني كامل تمام ميراث اين جامعه«داند، از نظر او  مي» ها قديمي مناسبات اجتماعي انسان

كرد. ... كارآمدترين شيوه  آمد عمل مي هايي كه به كارش مي ي كهنه، بلكه با انطباق گزينشيِ خود با ميراث جامعه
هايي است كه ربطي به منطق بازار آزاد  راي ساختن اقتصادي صنعتي مبتني بر اقتصاد آزاد، تركيب آن با انگيزهب

ترين زمين براي چنين تغييراتي،  آماده )34-33: 1388(هابزباوم،...)» (به عنوان مثال اخالق پروتستاني ندارد
  متحده بود. اياالت

را هم  اقيانوسي فاصله داشته باشد، بخت آن بين خود و جنگرا داشت كه  براين كه مزيت آن اين كشور عالوه
احساس كاميابي و پيروزمندي در سرزمين «داشت كه اكثر متفكرانِ مهاجر را، كه از فاشيسم گريخته بودند، به 

نگ، اي در تجديد حيات فكري آكادمي اين كشور پس از ج ) اين امر نقش عمده5: 1389برساند (هيوز،» جديد
متفكران كه مهاجرت افكار هم بود: مهاجرت  ها نه فقط اين مهاجرت البته ي علوم اجتماعي، داشت. ويژه در حوزه به

متحده تفوق  ي بيستم بر فضاي علوم اجتماعي اياالت هاي نخست سده نخست افكار هربرت اسپنسر كه حتي تا دهه
  .، افكار وبرسپسداشت، و 

دردسرهاي شاخص انقالب «ويكتوريايي بود كه در آن  انيمتفكر عصر مي )1902 -1820( هربرت اسپنسر
صنعتي فروكش كرده بودند؛ تحريكات جنبش كارگري آرام گرفته بودند، از بدترين پيامدهاي قانون جديد حمايت از 

ده بود اي باقي مان تنها خاطره 1840ي  هاي دهه هاي ناشي از گرسنگي مستمندان جلوگيري شده بود، از دشواري
) درواقع، اسپنسر در انگلستاني 165: 1388(كوزر،» شد ديگر چندان جدي گرفته نمي پسند و راديكاليسم مردم



ها و امواج انقالبي در اروپا، از ثبات و صلحي نسبي برخوردار بود و رشد تجاري و صنعتي  ناآراميزمان با  باليد كه هم
ي كارگر انگلستان نام  طبقه» خواب زمستاني«آن به عنوان دوران  همان دوراني كه انگلس از رو به افزايش بود.

پردازان اين دوره بود. اين دوره،  از عناصر بنيادين تفكر نظريه» تكامل«و » پيشرفت« چون  مفاهيمي هم .برده بود

موسوم گشته بود و به نوعي تكامل بر اثر بقاي  داروينيسم اجتماعيچنين دوران رواج جرياني بود كه به  هم

» قوانين طبيعي تكامل«هاي طبيعي از  چون ديگر ارگانيسم اصلح در سطح جامعه قائل بود، چراكه جامعه نيز هم
اين تفكيك  كرد. تقسيم مي» جوامع صنعتي«و » جوامع جنگجو«اسپنسر جوامع را به دو شكل  كرد. پيروي مي

به شكل پيچيدگي جوامع اشاره داشت؛ درواقع، چنين نبود كه جوامع امل جوامع نداشت و صرفاً ارتباطي به روند تك
، نوعي همكاري مبتني بر اجبار از رهگذر جوامع جنگجودر در روند تكامل از جنگجو به صنعتي پيشرفت كنند. 

بدل شده بود » خودانگيخته«، شكل همكاري به شكلي صنعتينهادهاي رهبريِ نظارتي در جريان بود اما در جوامع 
ي تكامل جوامع و شكل  كه ارتباطي بين درجه رغم اين به داد. كه ستيز بين افراد و نياز به نظارت را كاهش مي

و  ه دخالت دولتياي ك ها وجود نداشت، اما از نظر اسپنسر جوامع صنعتي مناسبات جنگجو يا صنعتي بودن آن
چراكه  تري برخوردار بودند براي بقا از شانس كم  روند مبارزهيي داشت، در ي باال ها درجه در آن اصالحات اجتماعي

گذاشت  مي» فروتران«ها را در اختيار  شد و عوايد كار آن تمام مي» برتران«ها به ضررِ  اين دخالت
شناسي او از شكل نظم خودانگيخته در  ). مخالفت اسپنسر با دخالت دولتي، سنخ204: 1394(كالينيكوس،

ظاهر تركيبي  ساخت، به را از موفقيت مطمئن مي» برتران«ي صنعتي و شكلي از داروينيسم اجتماعي كه  عهجام
ي نوزدهم بيش از  تا پايان سده آمد. مي» روياي آمريكايي«و » ها سرزمين فرصت«العاده براي ايدئولوژيِ  فوق

عيارِ  توصيف تمام«نظريات او، به قول باتامور، و  فروش رفته بود هاي اسپنسر در آمريكا به هزار نسخه از كتاب 350
  ).48-47: 1390ي نوزدهم بود (باتامور، اين كشور در اواخر سده» وضع موجود

چون ميلز و پارسونز  شناسان آمريكايي مهمي هم متحده از سوي جامعه ي آثار وبر در اياالت ترجمه مورد ديگر،
و  )1904( اعظم آن پس از سفرش به آمريكا هاي هاي وبر، كه بخش بود. گويي تقدير چنين بود كه انديشه

ايست باري ديگر به ب )، مي384 -378: 2013ستي آمريكايي شكل گرفته بود (رمان،ي نظام فوردي مشاهده
كرد  مي» تري پيدا موضع تجربيِ پيوسته«شد و  مي» ي اجتماعي منشاء تأثير عمده در انديشه«كرد تا  آمريكا سفر مي

  ).39 -38: 1389(هيوز،

 ها و ي بيستم، عمدتاً از سوي دولت سدهي نوزدهم و اوايل  هاي تجربي اجتماعي كه در پايان سده پژوهش
در پايان گرفت،  هاي حياتي و جمعيتي صورت مي هدف آمارگيري و سرشماري در خصوص دادهبا  مؤسسات خيريه

: چرخش از بررسي موضوعات متحمل تغييراتي عمده شد» ركود بزرگ«و با آغاز دوران  ي جديد سده ي بيست دهه



ها و بنيادهاي  مانسوي سازي پژوهش از  ها در حوزه گذاري ، افزايش سرمايهاي و ملي محلي به موضوعات منطقه
مديريت مسائل «شدن به  ها و نزديك چون راكفلر)، تغيير رويكرد در پژوهش دولتي، صنعتي و خصوصي (هم

ي بيستم، كماكان در  شناسي در آغاز سده ). جامعه336: 2003عوارض (بنيستر، » تسكين و ترميم«تا » اجتماعي
شناختي ارائه  درسي جامعه ي دوره 4در فرانسه تنها  1914اي داشت. تا  هاي اروپايي جايگاهي حاشيه آكادمي

شناسي، اقتصاد، جغرافيا و تاريخ بود. در آلمان  چون انسان هايي هم و تأثيرات مطالعات دوركيم، بيشتر بر رشته شد مي
ريكا جبران ي زيادي در آم ها نبود. اين خالء نهادين تا اندازه سي در دانشگاهشنا خبري از كرسي جامعه 1919نيز تا 

و چارلز هورتون كولي در  دينگز در كلمبياآلبيون اسمال در شيكاگو، فرانكلين گيسامنر در دانشگاه يِل، شده بود. 
» پيمايش پيتزبورگ). «314ت اجتماعي تجربي در اياالت متحده بودند (همان: قراوالن تحقيقا پيشميشيگان 

» دهقانان لهستاني در اروپا و آمريكا« رابرت و هلن ليند،» ميدل تاون«) به سرپرستي گيدينگز، 1912 -1909(
» ي كثيف ساحل طال و كوچه«) از لوئيس ورث و 1928» (گتو« زنانيكي، و ستوما ) اثر1920 -1918(
  ترين آثار تأثيرگذار اين دوران بودند. ) از زوربارو، از مهم1929(

سست از فضاي تفوقِ متحده پديد آمد كه منجر به گ انشعابي در بين دانشگاهيان اياالت 1890ي  در دهه
ترين  شناسان اسپنسري (مهم ي علوم اجتماعي شد. وجوه تمايز اين گروه منشعب از جامعه نظريات اسپنسر در حوزه

شد، ويليام  شناسي در آمريكا هم محسوب مي گذار جامعه نحوي بنيان شناس اسپنسري در اين زمان كه به جامعه
) بود)، عبارت بود از تأكيدي كه بر نقش دولت در زندگي اقتصادي داشتند، و دوم 1910 - 1840ر (گراهام سامن

ي آمريكا  ي طبقات اجتماعي در جامعه (كه براي بحث ما از اهميت فراواني برخوردار است) شناخت اهميت فزاينده
) تجلي پيدا 1926 -1854اسمال (ار آلبيون ويژه بيش از همه در آث ). اين مورد دوم، به62: 1390،(باتامور

مال سا شناسي در دانشگاه شيكاگو قرار داشت. در صدر نخستين دپارتمان مستقل جامعه 1892كرد كه در 
: 1384دانست (ژيرو، مي»  اقتصاد بازار» يِسياسپيامدهاي «تيز در برابر سيكي از ابزارهاي «ي را  سشنا جامعه
83.( 

هاي اجتماعي  متحده باعث شده كه نياز به پژوهش ي بيستم در اياالت ابتداي سدهي صنعتي در  سعهالزامات تو 
هاي  هاي نژادي بر بحران چون شيكاگو كه تنش ر مناطقي همويژه د هاي تجربي، به افزايش يابد. اين دست پژوهش

نگاران به  ي و روزنامهاي از فعاالن اجتماع ي صنعتي افزوده شده بود، منجر به آن شد كه مجموعه برآمده از توسعه
 -84: همانمند شوند. دانشگاه شيكاگو مأمني براي اين دسته از افراد شد ( ي تجربي مسائل اجتماعي عالقه مطالعه

ها در اين دوران، هويت ملي و مشروعيت و اقتدار دولتي بود،  ي محوري آن ئلهسبرخالف جوامع اروپايي كه م ).86
دارانه، بيش از هرچيز درگير  رمايهسي  عهسمهاجرمحور و در حال تو ساساز امتحده به عنوان كشوري  اياالت



شهرنشين و متكثر بود  گنِ هاي ناهم تايي، به جمعيتستغييرات مربوط به دگرگوني جوامع همگنِ رو
ت سترين فضاي اجتماعي را براي انجام اين د بسرو شيكاگو منا ). از همين342-341: 2003تر،س(بني

از دل » ي شهريسشنا جامعه«ي  هاي مربوط به حوزه تين نظريهسبب نبود كه نخس جربي داشت و بيهاي ت پژوهش
  دانشگاه اين شهر برآمد.

شناسيِ  به رياست دپارتمان جامعه 1944در سال  )1979 -1902كه تالكوت پارسونز ( تا پيش از آن
  متحده شكلي تجربي و عاري از چارچوب اياالتشناختي  ، بخش اعظم مطالعات جامعهدانشگاه هاروارد برگزيده شود

نت سبت دادن خود با يك سي تالشي براي ن هرچند هريك از اين آثار تجربي دربردارنده .مشخص داشت نظري
كنش ساختار «با پارسونز بود كه تالش براي دستيابي به يك چارچوب نظري منسجم براي تبيين  نظري بودند، اما

ي ستين مترجم آثار وبر به انگليسونز نه تنها نخسپار ) آغاز شد.1951» (م اجتماعينظا«و  )1937( »اجتماعي
ازمان اجتماعي و سي  نظريه«و  1930ال سدر » داري رمايهسي  تان و روحيهساخالق پروت«ي  بود (ترجمه

ميان ط چارچوب نظري وبر تشويق كرد كه از اين سياري از شاگردانش را به بس) بلكه ب1947در » اقتصادي
ي  ) اشاره كرد كه راهنمايي آن بر عهده1955» (مذهب توكوگاوا«ي دكتريِ رابرت بال با عنوان  الهستوان به ر مي
ي  عهسبت عقايد مذهبي و توسي ن درباره ي وبر ط نظريهسيك در بسونز بود و در حال حاضر يكي از آثار كالسپار
  شود. وب ميسمح ،در مورد ژاپن داري، رمايهس

م در سيسكه مارك» ركود بزرگ«از  سم داشت و در دوران پسيسو مارك سخصومت مشخصي با مارك ونزسپار
اتيد و دانشجويان اقتصاد و ساي از ا بي يافته بود، در هاروارد با عدهسترشي نسبين متفكران آمريكايي گ

) براي متفكران 1923 -1848( تو كردند. جذابيت آراء ويلفردو پاره ر ميازبرگ» تويي پاره«ي محفلي سشنا جامعه
خواهيم پرداخت، اما در حال حاضر   مت دوم اين مقاله به آنستر در ق شكلي مفصل ت كه بهساي ا ئلهسم سضدمارك

ي  از تاريخ و مبارزه سروايت ماركبه چالش كشيدنِ ت كه براي متفكراني كه در پي سذكر اين نكته ضروري ا
و » منزلت«را با » طبقه«ي الهام بودند. وبر  رچشمهستو دو  ، وبر و پارهبودندكنندگيِ طبقه  يا اهميت و تعيين طبقاتي

اي  طبقه را تنها به عنوان پديده ست كه ماركسآميخت (بر مبناي اين فرض نادر متغيرهاي غيراقتصادي مي
شكل جديدي را از قشربندي معرفي » چرخش نخبگان«ي  اش درباره تو با نظريه كرد) و پاره اقتصادي فهم مي

   ريزي شده بود. ي قدرت طرح هاي نخبه كه بر مبناي گروهبل ،»ي اجتماعي طبقه«كرد كه نه مبتني بر  مي

دار اروپايي كه تمايز  برخالف جوامع ريشه خواني داشت. افراد در آمريكا همي  اين نظريه عميقاً با ادراك روزمره
ت (پيشتر اشاره كرديم سهمواره معنا و وزن اجتماعي داشته ا» طبقه«ها همواره امري ديرينه بوده و  طبقاتي در آن

كه   متحده در اياالت ي منجر شده بود)،سشنا همين درك از نيروهاي اجتماعي بود كه به پيدايش جامعه ساسكه از ا



ر سهايي مي طح پديداري، جز از رهگذر چنين نظريهسشد، درك نابرابري در  تلقي مي» ها رزمين فرصتس«كماكان 
ي سياسي صنعتي و  درازي گروهي نخبه تسچون دخالت و د هم» ها رزمين فرصتس«نبود. درواقع، نابرابري در 

ترِ طبقاتي دارد.  اختارهاي عميقس اند، نه امري كه ريشه در دراز كردهكرد كه پايشان را از گليمشان بيشتر  جلوه مي
برداشت   ي همين كننده از آن نيز، تقويت سو پ 9خواهي انتقاديِ دوران ترقيـ  تيساكثر مطالعات تجربي و ژورنالي

] Plutocracyاالري [سپديد آمدن نوعي توانگر اش نامه يخودزندگنگار اجتماعي در  تيفنز، روزنامهستند. لينكلن اسه
داند. آثار افشاگران  هاي اجتماعي مي وكارهاي داراي مزيت خاص را عامل بحران بسي ك لطهسو  كشد به نقد مي را

» مدرن و مالكيت خصوصيهامي سشركت «؛ پرداخت. هاي مالي مي تسي و تراسياسادهاي سبيشتر به افشاي ف
هاي آدولف برل و گاردينر مينز بود، زمام كل امور  به نام ،دان و اقتصاددان حقوق دو نفر،) كه اثري از 1932(

ها و  داد نابرابري اثر رابرت و هلن ليند نشان مي» ميدل تاون« ؛تسدان نفر مي آمريكا را در اختيار شش هزار
يافت؛ و  تجلي مي» طبقاتي«اي فردي و نه  چون تجربه ي كارگر اين منطقه هم مشكالت زندگي در اذهان طبقه

ن امر ي اي كه تأييدكننده رغم آن ، به)1956» (نخبگان قدرت«ي.رايت. ميلز نيز در اثر معروفش، سآخر حتي  تسد
بت با مفهوم سي وجود دارد، اما اين رابطه را نه در نسياساي تنگاتنگ بين قدرت اقتصادي و قدرت  كه رابطه بود

ي  اي در مطالعه گذار رويكرد تازه بنيان ساسكند و از ا تعريف مي» نخبگان هاي گروه«بت با مفهوم سطبقه، كه در ن
(نك به داند  ي اجتماعي مي ي را بيشتر از طبقهسياسهاي منافعِ منزلتي و  شود كه تأثير گروه نابرابري و قشربندي مي

  )16-15: 1394؛ تامين،71-70، 55، 53: 1390باتامور،

چنين  ان تأكيد داشت، و همسهاي غيرمنطقي در ان تويي كه بر كنش پاره گيري از رويكرد ونز با بهرهسپار
اني، ستي از كنش انسباورانه و پوزيتيوي هاي فايده بندي وبر از انواع كنش، در پي آن بود كه در برابر برداشت صورت

داد كه  رخ مي »نظام اجتماعي«اين كنش در چارچوب يك  اني راه يابد.سان» ارادي«به چارچوبي براي فهم كنش 
ونز قصد داشت كه با سعبارت ديگر، پار عاد هنجاري آن نقش مهمي در بازتوليد و بقاي آن دارند. بهشك، اب بدون

يابد كه  تسهاي اجتماعي د نظام» تعادل«و » ثبات«اي در باب  هاي اجتماعي، به نظريه تأكيد بر بعد هنجاري نظام
ت. وبر نيز سي فكري وبر عيان ا هاي اين پروژه با پروژه ت. شباهتسا انيسان »اراديكنش «مبتني بر برداشتي از 

ي اقتصادي  و آرمانيِ نظريه  جانبه هاي يك اني، برداشتسترش بخشيدن به الگوهاي كنش انسگ با در پي آن بود كه
ي  روايتي از جامعهت دادنِ سونز، اين هدف در پيوند با ميل براي به دسرا به نقد بكشد. در پار» كنش عقالني«از 
از طريق نهادهايش توان آن » نظام اجتماعي«ي يك  مثابه اي كه به ت، جامعهستركيب شده ا» منظم«و  »باثبات«

                                                           
Progressive Era 9شود که در طول آن  اطالق می 1920تا  1890های  خواهی به دهه : دوران ترقی

متحده بسيار رونق پيدا  طلبی سياسی و جنبش افشاگری، در اياالت اجتماعی و اصالح فعاليت
 : فصل دوم)1390کرد (نک به باتامور،



جا اقتصاد  (در اين اقتصاد نهاد از رهگذر» انطباق«اند: كاركرد سهاي اصلي خود را به انجام بر را دارد كه كاركرد
از طريق » يابي به هدف تسد«، شود) شكل معني مي ترين بهينهياب به چون تمهيدي براي توزيع منابع كم هم

نظام از طريق » يكپارچگي«كنند،  يج ميسب اهداف مطلوبتاي سي كه منابع اجتماعي را در راسياسنهادهاي 
  )105: 1391يدمن،ساز طريق نهادهاي خانواده، دين و آموزش (» حفظ الگو«، حقوقي

 دار منفرد رمايهسوبر، در مجموع از نظرگاه  سونز، يعني ماكسلمِ پارستاد مسكه ا درحالي«قول مزاروش،  به

، قرار داشتدارانه  رمايهساختارهاي سي  عهساي مشخص از تو پرداخت و در انطباق با مرحله پردازي مي به نظريه

اي  را اتخاذ كرد و ــ در مرحله هامي بزرگسهاي  شركتي زيادي به صورت آگاهانه، نظرگاه  ونز تا اندازهسپار

اختارهاي سآليزه كردنِ  ديد ــ به ايده كه وبر حتي خواب آن را هم نمي» ي صنعتي مدرن جامعه«تر از  يار پيشرفتهسب

: 1972(مزاروش،» ] پرداختcorporate capitalism[ هاميسهاي  داري مبتني بر شركت رمايهس

53-54(   

ر ستم را پشت سي بي دهست سي نخ هاي نيمه بود كه كمابيش با موفقيت ويرانياي  پرداز جامعه ونز نظريهسپار
و  سيستأهاي اجتماعي بزرگ نداشت و انقالبش با  ي چنداني از بحران ي جواني كه خاطره گذاشته بود، جامعه

في سهاي فل نتساز كه  اي، فارغ از اين پردازي در چنين جامعه ي نظريه كارانه تقاللش همراه شده بود. بعد محافظهسا

اين جامعه در دوران  نيازهاي كاركرديگرفت، تجلي دقيقاً  رچشمه ميسم ــ سويژه پراگماتي موجود آن ــ به

ته بود، در پي آن بود كه سم رسم و كمونيسونز هم براي دفاع از تمدن ليبرال كه از جنگ، فاشيسجديدش بود. پار
در حقيقت، او اين روياي اجتماعي ليبرال «ت دهد. سن اين جامعه را به دو بازتوليد متعادل و متواز» نظم«ي  نظريه

» ي پايان حقيقيِ تاريخ بود ي معاصر نشانه شده اي درآورد كه در آن آمريكاي آرماني ي تكاملي را در قالب نظريه
  )106: 1391يدمن،س(

ازوكارهاي كاركرديِ يك نظام اجتماعي را با الزامات تكامل ستاي خود از سي اي كه نظريه او در تالش براي اين

اقدام به روزآمد كردن ) اختاريستاريخيِ كاركردگرايي تاريخي تطبيق دهد (يعني، تالش براي فهم روند 
كرد: حركت از  چنين تعريف مي» متغيرهاي الگويي«ته ساش كرد. او روند تكاملي جوامع را بر مبناي دو د نظريه
اي در  به هر ميزان كه جامعه به عبارت ديگر، .تاوردسدمت سبه ناد سانگري و حركت از  كليمت سبه  نگري خاص

كنند و از  مي، نهادهاي آن توانايي بيشتري براي انطباق با محيط پيدا روداش بيشتر پيش  ير تكامل كاركرديسم
تي، كه از نظر هاي اجتماعي مدرنِ صنع نظامكنند.  هاي اجتماعي و حفظ نظم پيدا مي توان بيشتري براي حل تعارض

نگر، و  قواعد، قوانين و هنجارهاي كلي متسهاي آن بود، با حركت به  متحده يكي از بهترين نمونه ونز اياالتسپار



ناد به يك جايگاه اجتماعي مشخص، سته از اسهاي برخا تاوردهاي فردي فارغ از مزيتسميت دادن به دچنين، اه هم
كه جوامع  ). مخلص كالم اين442: 1394، س(كالينيكو تندسهردي باالتري برخوردار از توان كارك

امكان ادغام » كلي«هاي هنجاري  تعانت از ارزشسي كه تفكيك نهادي بااليي دارند و با ا»االرس تهسشاي«
ترتيب،  بدين .برخوردارنداختاري بيشتري سدهند، از تعادل  هاي فرهنگي و قومي متكثرتري را مي اجتماعي به گروه

زيادي به نظريات شود كه نزديكي  ارائه مي» يونسمدرنيزا«يا » عهستو«ونز مدلي از الگوي سوي پارساز 
  ت و ... .سليپ» يسياسي  عهستو«ر، سملسا» تمايزيابي كاركردي«ي  نظريه ي پنجاه دارد: در دهه» يونسمدرنيزا«

كند و كار  ونز كليتي متعارض اما متعادل و متوازن جلوه ميسپارنزد » جامعه«ت كه از اين منظر، سمبرهن ا
ت كه به عملكرد بهترِ كاركردهاي نهادينِ نظام سشناختنِ شرايطي ا ساسي نيز، از اسشنا و جامعه سشنا جامعه

ي كاركردي  ي را درگير با يك جنبهسشنا جامعه«كند كه  اند. او به صراحت چنين بيان ميسر اجتماعي ياري مي
روكار سهاي اجتماعي  ويژه با يگانگي نظام اختارها و فرايندهايي كه بهست از درك سپندارم و آن عبارت ا اصلي مي

شود. منظور من  ت در يگانگي و درك نيروهاي مانع و نيز نيروهاي حامي يگانگي هم ميسدارند كه البته شامل شك
هاي نظام اجتماعي ــ اشخاص  روابط ميان بخشت كه ساختارها و فرايندهايي اساز يگانگي در اين زمينه 

وند كه كاركرد ش اي تنظيم مي گونه ها يا به ي هنجاري ــ به مدد آن ها، جماعات و اجزاي انگاره ي نقش اجراكننده
پذير در اين كار ناكام  هايي خاص و درك در درون نظام تعالي بخشند، يا به شيوه هماهنگي را در درگيري با يكديگر

اختاري از سعبارت ديگر، در اين درك كاركردگرايانه و  ). به245-244: 1392ون،سنقل از تامپ (به» دبمانن
ي توليد  ناپذير شيوه تيزِ آشتيستاي عملكرد كلي نظام اجتماعي دارد و بحران نه از سجامعه، هر جزئي كاركردي در را

از «كند كه  خيزد. بنابراين، او اذعان مي برمي داري، كه از اختالل كاركردي در هريك از اجزاء كاركردي رمايهس
بنديِ روابط اجتماعيِ درونِ هر  ي يگانگي و رتبه ئلهست كه مسي قشربندي، الزم ا ي كاركرديِ پديده لحاظ شالوده

تانه نياز ذاتي هر نظام ستانه و فرودسي هنجارهاي حاكم بر روابط فراد نظام اجتماعي را تحليل كنيم. برخي مجموعه
  ).164 -163: 1392ون،س(به نقل از تامپ» تستماعيِ پايدار ااج

ي كه سشنا ت. جامعهسيده اسي عطف خود ر به نقطه» يسجامعه/شنا«اختن سير برستوان گفت م جا مي در اين 
مند از  اي نظام بندي ائل اجتماعي كار خود را آغاز كرده بود، به صورتسبت به مسي اخالقي ن دغدغهبا نوعي 

توان  كند. به اين معنا، مي ت پيدا ميسي بورژوايي د كاركرديِ  هنجارها در تداوم و بازتوليد جامعهي  نقشه
ائل سبه ما گفته بود كه اگر ذات و پديدار م ست. ماركسزده دان بحراني  تقرار/تداوم جامعهسي را علمِ اسشنا جامعه

طح سمعني را ــ درگيري در  اين كار بي تواند مي كهي نشان داده سشنا شد؛ جامعه معني مي بود، كار علم بي يكي مي
ي، چنين سشنا داند، چرا كه وبر، پدر پير جامعه ي آن مي ائل ــ تا ابد ادامه دهد و خود را ملزم به ادامهسپديداري م



، بايد گفت رنوشت زمانه را تحمل كندستواند مردانه  ي كه نميسبه ك«ت و سرنوشت زمانه اسپندش داده كه اين 
» ا بازگرددسوچرا به كلي كنند، صادقانه و بدون چون هايي كه مرتدان برپا مي ت آرام و بدون جاروجنجالستر ابه

  ).180: 1392(وبر،

  

  بندي جمع

ي بورژوايي و در پيوند ارگانيك با  گام با جامعه هاي تخصصيِ علوم، كه هم ي يكي از رشته مثابه ي بهسشنا جامعه
چون هريك از  شود و هم وب ميست، بخشي جدانشدني از ايدئولوژي اين جامعه محساتقر و متكامل شده سآن، م

كه در تاريخ  ت. اينسداري ا رمايهسي توليد  هاي شيوه هم تجلي و هم امتدادبخشِ تناقضمحصوالت ايدئولوژي، 
ت كه سر نييافت، ناقض اين ام »انتقادي«ها و نظراتي  توان نظريه ان ميسشنا اين علم و در ميان جامعه

ت كه اين ساز بيانگر اين واقعيت ا تري بورژوايي قرار دارد، بلكه بيش هاي جامعه ي كماكان در افقسشنا جامعه
جامِ هردم متزلزل اين جامعه را سير تكامل خود نيازمند نوعي خودانتقاديِ نهادين بوده كه انسي بورژوايي در م جامعه

ت و تخصص سزا نظامي عميقاً بحران به عنوان يك نظام اجتماعيداري  رمايهسي توليد  ازد. شيوهسترميم 
گذارانِ   اندازد. پايه خطر مي جام كلي نظام را بهسهم زماني كه ان ت، آنسها يدگي به اين بحرانسر سشنا جامعه

ي  جامعهان در سشنا كه دانشمندان و جامعه هم اين كم در يك مورد صادق بودند، آن تسي دسشنا ت جامعهسپوزيتيوي
 ت جايگزين كاهنان شوند.سجديد، قرار ا

ي علمي با الزامات  بت قرار دادن اين رشتهسي، در نسشنا ي اجمالي شرايط تكوين تاريخي جامعهسهدف از برر
ت كه سظاهر همان كاري ا اين شيوه به ي بورژوايي بود، داري و جامعه رمايهسي توليد  تقرار و تكاملِ شيوهسا

: دهد ] انجام ميreflexive sociology» [ي تأمليسشنا جامعه«ي انتقاديِ  يا شيوه» تاريخيي سشنا جامعه«
ي  اين علم در مطالعهكاري كه  ، دقيقاً همانيسشنا جامعه ت دادنِ روايتي تاريخي از شرايط تكوين خودسيعني به د

تاريخي به چارچوب واكاوي  نظرگاهيها و  داده افزودنِر سجا صرفاً بر  ئله اينساما مدهد.  هاي ديگر انجام مي حوزه
ي توليد  هاي انتقاد شيوه ت، چرا كه در افقست غيرتاريخي اسا» تاريخي«جا كه  ي، دقيقاً همانسشنا ت. جامعهسني
ي تاريخي  هاي جامعه ماند و افق باز مي» ي توليد شيوه«اً از تشخيص ساست؛ چراكه اسداري محدود شده ا رمايهس

شناختي از  هاي جامعه بخشد. به ياد داشتن اين امر در مواجهه با نظريه ر گذشته و آينده امتداد ميدبورژوايي را 
  ت. سياري برخوردار اساهميت ب



ي بورژوايي در مراحل رشد  يِ جامعهاقتصادـ  تقيم با شرايط اجتماعيسبت مسشناختي بايد در ن هاي جامعه نظريه
از جنگ كه به قول وود، حتي  سداريِ پ رمايهسو تكاملش فهم شوند. براي مثال، در عصر طاليي رونق 

ها  پردازي در نظريه 10»نشيني از طبقه عقب«)، 1998بودند (وود،» در خفا كينزگراهايي«گرا،  پردازان چپ نظريه
و  داري تغيير كرده رمايهس» ماهيت«نماياند كه  طح پديداري وقايع چنان ميسد، چراكه سر نظر مي امري مبرهن به

  بنابراين بايد با مطالعات تجربي در پي فهم اين ماهيت تازه بود.
اين  د كهسنوي كه انحراف قيمت از ارزش ريشه در ذات خود شكل قيمت دارد چنين مي در توضيح اين سمارك
هايش  ب باشد كه قانونساي از توليد منا شود تا اين شكل براي شيوه بب ميس، ست، بلكه برعكسنقص ني« انحراف

ديگر را تعديل، در كار  طور ميانگين متقابالً هم كنند كه به وجود مي هايي ابرازِ گي قاعده تنها بر مبناي بازي كورِ بي
وبيش به كل  توان كم مي) اين ارزيابي را 128: 1394،س(مارك» برند ديگر را از بين مي هم اختالل و يك

ي توليدي كه  يِ آن نيز تعميم داد. شيوهسشنا داري، از جمله علم تخصصيِ جامعه رمايهسي توليد  هاي شيوه فراورده
در  برآمده از آن هايش به تعويق انداختن و متقابالً خنثي كردنِ نيروي اجتماعيِ كارش در مواجهه با بحران تنها راه

ماهيت «اش براي فهمِ  عدهقا هاي كور و بي ت كه به اين تالشسي ا»علم«تعاقباً نيازمند ت، مسهاي كاذب ا تقابل
ي سشنا تين جامعهسهاي نخ بندي در تمام صورت» جامعه«. فراموش نكنيم كه مشروعيت بخشد» جهان مدرن

 يافت.  تجلي مي جمسآخر من تسنظامي متعارض اما دچون  هم

  

  

  

  

 

  

  

  

  منابع
                                                           

 م.سيسامارکسمقاالت ِالن وود در نقد پعنوان مجموعه  10



، ترجمه اميد مهرگان، چاپ انتقادي ي نظريه ي مفقوده ي حلقه نوكانتي: تفكر)، 1385آندرو (آراتو، 
  .نخست، گام نو، تهران

  تا، تهران.ست، انتشارات مهرويس، ترجمه محمدجواهر كالم، جاپ نخمنتقدان جامعه)، 1390باتامور، تام (

ترجمه هادي نوري، چاپ نخست، نشر ققنوس، ي سياست مدرن،  ماكس وبر و نظريه، )1392بيتهام، ديويد (
  تهران

، ترجمه نيره توكلي، چاپ نخست، نشر شناسي هاي كليدي جامعه قول نقل)، 1392تامپسون، كنت (

  ثالث، تهران.

ين س، ترجمه عبدالحهاي اجتماعي ي قشربندي و نابرابريسشنا جامعه)، 1394تامين، ملوين (

  تهران.وم، انتشارات توتيا، سگهر، چاپ  نيك

  راي بابل، بابل.س، ترجمه باقر پرهام، نشر كتابيم كار اجتماعيسي تق درباره)، 1369دوركيم، اميل (

  وم، نشر مركز، تهران.س، ترجمه باقر پرهام، چاپ صور بنياني حيات ديني)، 1386ـــــــــــ (

  تهران.بيگي، چاپ دوم، نشر ديگر،  ، ترجمه اكبر معصومجبر انقالب)، 1387ريز، جان (

، نگاه معاصر ، انتشاراتتسنخ ، چاپندسگيتي خر ، ترجمهشناسي تاريخ جامعه)، 1384ژيرو، كلود (

  تهران.

چهارم، نشر ني،  ، ترجمه هادي جليلي، چاپيسشنا كشاكش آرا در جامعه)، 1391تيون (سيدمن، اس
  تهران.

  وم، انتشارات نيلوفر.س، ترجمه يداهللا موقن، چاپ ي روشنگري فهسفل)، 1389ت (سيرر، ارنسكا

بيگي، چاپ  ، ترجمه اكبر معصومي اجتماعي درآمدي تاريخي بر نظريه)، 1394( س، الكسكالينيكو

  وم، نشرآگه، تهران.س

درآمدي بر «ي محمد نبوي، در  ، ترجمهروشنگري و تكوين علم اجتماعي)، 1390هميلتون، پيتر (

  ت، نشر آگه.سم، چاپ نخكتاب يك» ي مدرن فهم جامعه



ن ثالثي، چاپ س، ترجمه محيسشنا ي بزرگان جامعه زندگي و انديشه)، 1388( سكوزر، لوئي
  پانزدهم، انتشارات علمي، تهران.

پرست، چاپ سوم، نشر ققنوس،  ، ترجمه شهناز مسميماكس وبر و كارل ماركس)، 1393لوويت، كارل (

    تهران. 

  ترجمه باقر پرهام، چاپ ششم، نشر مركز، تهران.، هيجدهم برومر لوئي بناپارت)، 1390، كارل (سمارك

ت، انتشارات الهيتا، ساپ نخچت، سن مرتضوي، مجلد نخس، ترجمه حرمايهس)، 1394ــــــــــــ (

  تهران.

ن چاوشيان، چاپ چهارم، نشر مركز، س، ترجمه حي علوم اجتماعيسشنا روش)، 1390( سوبر، ماك

  تهران.

  نشر هرمس، تهران.، ترجمه احمد تدين، چاپ پنجم، جامعهدين، قدرت، )، 1392ــــــــــ (

ن مرتضوي، چاپ اول، س، ترجمه حداري رمايهسي در برابر سدمكرا)، 1386ينز (سميك .وود، الن
  نگار، تهران. انتشارات بازتاب

  ن مرتضوي، انتشارات آگه، تهران.سح، ترجمه ها عصر نهايت)، 1388هابزباوم، اريك (

وم، انتشارات ساهللا فوالدوند، چاپ  ، ترجمه عزتي اجتماعي هجرت انديشه)، 1389تيوارت (سهيوز، ا

  طرح نو، تهران.

ت، نشر ست، ترجمه عبدالرضا نواح، چاپ نخس، مجلد نخيسشنا تاريخ جامعه)، 1387، فردريش (سيونا

 ش، اهواز.سر

Bannister, Robert c.  (2003). Sociology in THE CAMBRIDGE HISTORY 
OF SCIENCE: The Modern Social Sciences, volume 7, pp 329-353. 

Therborn, Göran (1976), Science, Class and Society; on the formation of 
sociology and historical materialism, NLB publications, London. 

Clark, Simon (1991) Marx, Marginalism and Modern Sociology, 2nd 
edition, Macmillan Academic and Professional LTD, London. 



Durkheim, Emile & Mauss, Marcel (1963) Primitive Classification, trans 
by Rodney Needham, Cohen & West Publication, London. 

Hobsbawm, Eric, J. (1987). The Age of Empire 1875-1914, Vintage 

Books, New York. 

Meszaros, Istvan (1972),Ideology and Social Science", Vol 9: Socialist 
Register 1972, pp 35-81 

Rehmann, Jan (2013). Max Weber: Modernisation as Passive 
Revolution, Trans by Max Henniger, Brill pub, Leiden and Boston 

Weber, Max (1978), “Economic Policy and the National Interest in 
Imperial Germany” in “Max Weber: selections in translation” edited by 
W.G. Runciman, trans by E. Matthews, Cambridge University Press. 

Wood, Ellen Meiksins (1998). Capitalist Change and Generational 
Shifts, in Monthly Review, October. 

  

  TN-https://wp.me/p9vUft»: نقد«لينك كوتاه شده در سايت 

 


