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  بخش اول:مفاهیم کلی  

  جامعه شناسی سیاسی چه ویژگیهایی دارد؟

پردازد  بحث جامعه شناسی سیاسی مطالعه رفتار اجتمـاعی و   جامعه شناسی علمی است که به مطالعه رفتار اجتماعی می

  فهم اجتماعی است.بطوریکه رابطه جامعه و دولت از موضوعات مهم می باشد

  جامعه شناسی سیاسی به عنوان یک رشته از کجا پیدا شده است؟اما 

علوم سیاسی با تفکر مکتب پوزیتویسم...پیدا شد اولین دانشگاهی که به عنـوان علـم     از اواسط قرن نوزدهم به بعد  رشته

  باشد. بطور کلی سه عرصه مورد بررسی قرار می گیرد: در کلمبیا می 1880سیاست تاسیس شده در سال 

  اقتصاد -3     سیاست   – 2    جامعه شناسی  -1   

دهد که جامعه و سیاست دو عرصه اي اسـت کـه ارتبـاط آنهـا      جامعه شناسی سیاسی دو عرصه را مورد مطالعه قرار می  

  مورد بررسی قرار می گیرد.

ست نمـی پردازنـد   جامعه شناسی سیاسی  نه جامعه شناسی است و نه سیاست بلکه در آن  به اجزاء جامعه با اجزاء سیا 

  دهیم. بلکه فرض بر این است که ارتباط اینها را مورد شناسایی قرار می

کسانی که در ابتدا جامعه و سیاست و اقتصاد را مورد مطالعه قرار دادند افرادي مانندآگوست کنت ، کارل مـارکس، جـان   

به نحـوي بـه مطالعـه جامعـه و سیاسـت       سپنسر، امیل دورکیم، ماکس وبر و دیگران اینها همگیااستورات میل، هربرت 

  اند. پرداخته

این اندیشمندان در سه نقطه با هم مشترك بودند اولین نقطه مشترك اینکه اینها معتقد بودند علم اجتماع، علم اقتصاد و 

دل توانیم مسـائل سیاسـت را در قالـب الگـو و مـ      علم سیاست وجود دارد. امکان دارد علم سیاست داشته باشیم یعنی می

اي بسازیم که در اکثـر جوامـع صـدق داشـته      هاي فراگیر بسازیم یعنی نظریه طرح کنیم و به تشریح آن بپردازیم و نظریه

  باشد.

کنند مبنی بر اینکه جامعـه در چـه وضـعیتی     نقطه دوم  این است که اینها همگی راجع به جامعه خودشان صحبت می -

  قرار دارد 
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کنند نگران این هسـتند کـه جامعـه اروپـایی در      از ماقبل صنعتی به صنعتی صحبت می بیشتر متفکران راجع به گذار - 

  کنند. حال تغییر است و در مورد تغییرات اینها صحبت می

  تعریف جامعه شناسی سیاسی ، علوم سیاسی ، تفاوت این دو با هم 

  تاریخچه جامعه شناسی سیاسی 

  از حیطه روش تحقیق  سه تحلیل عمده در ارتباط با جامعه شناسی سیاسی

  خرد   -1

 میانه  -2

 کالن  -3

  نظریه ها 

  سن سیمون  –پوزیتویسم ( اثباتی ) کنت  -1

 مارکسیسم: کارل مارکس  -2

  مارکسیسم هاي ساختاري 

  التوسر   -1

 پوالنزاس   -2

 کالوس اوفه  -3

 رالف میلبند   -4

  کارکردي ) : پارسونز  -فونکسیونالیست ها ( ساختی

  مکتب تفهمی : وبر 

  نخبگان یا الیتیسم

  پاره تو  -
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  سی رایت میلز ( نخبگان قدرت )  -

  الگارشی )  –رابرت میخلز یا میشلز ( قانون آهنین  -

  ( تکثر گرایی ) پلورالیسم رابرت دال  -

  مریتوگراسی . . .  –تئوکراسی  –جامعه توده اي  –جامعه مدنی  اصطالحات :

  جامعه شناسی سیاسی 

دیگر به تأثیر ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی بـر روي سـاختار    بحث از زمینه اجتماعی قدرت است به عبارت

  یعنی بررسی مبانی اجتماعی قدرت را شامل می شود .  –دولت می پردازد. یعنی بررسی اجتماعی سیاست 

  علوم سیاسی : به تأثیر سیاست بر روي ساختارهاي اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جامعه می پردازد . 

ی توان گفت : که جامعه شناسی سیاسی ، به بررسی محیط اجتماعی سیاست یا به مبانی اجتمـاعی قـدرت مربـوط    در نهایت م

  است  

مطرح شده او معتقـد اسـت کـه جامعـه شناسـی      »  لوئیس کورز« تعریفی که از جامعه شناسی سیاسی ارائه شده توسط 

  بر روي ساختار سیاسی می پردازد .  سیاسی به تأثیر گسترده ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی

  قدرت :

  اعمال زور به دیگران یا توانایی اعمال زور به دیگران علی رغم میل باطنی آنها است . 

  بیشتر بحث قدرت و اقتدار را وبر مطرح می کند . 

  اقتدار :  

ند و حق اطاعت از مافوق را بر قدرتی است که مشروع و پذیرفته شده اي که افراد با میل شخصی و باطنی آن را می پذیر

  نقطه نظر وبر می باشد .  –خود ضروري می دانند 

  نفوذ :  
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عبارت است از تأثیر گذاري در پذیرش یک سري از عقاید و باورهاي سیاسی بدون داشتن سمت و مقام رسمی و سیاسی 

  حزب :  

آن را مطرح می کند معتقـد اسـت بـین     مشروع ترین مکان براي بدست گیري قدرت و یا تعویض قدرت است باز هم وبر

  دمکراسی و حزب رابطه مستقیم وجود دارد . 
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  تاریخچه شکل گیري جامعه شناسی سیاسی

اصول حاکمیت » شهریار«به دوران یونان باستان مربوط است . جایی که افالطون و ارسطو و بعد از آن ماکیاول در کتاب  

دن براي مردم و در باطن سعی در نگه داشتن قدرت و حاکمیت سیاسی سیاسی رامطرح می کند ( ظاهرسازي ، خوب بو

 . (  

فارابی ، افالطون ، ارسطو ، ماکیاول از مدینه فاضله صحبت  می کردند . این دوره نقطه عطف جامعه شناسی سیاسی بـه  

  و پیدایش مکتب پوزیتویسم است .  19قرن 

سی و تحوالت اجتماعی عصر جدید مربـوط اسـت کـه داراي تـأثیرات     و قرن اخیر این رشته به دموکرا 20اما بعد از قرن 

سیاسی است . پیدایش دموکراسی مدرن و همچنین موضوع روز جامعه شناسی  سیاسی در جامعه امروز بحـث از دولـت   

  مدرن است . 

  دولت مدرن : ویژگی جامعه امروزي است که داراي سه بحث اصلی است :

  برمی گردد : یعنی پیدایش آن به این سه بحث

  از بین رفتن سلطه دولت مرکزي بر حکومتهاي محلی   -1

 حاکمیت رابطه اقتصادي بازاري بر جامعه  -2

 تضعیف رابطه دین و دولت  -3

  از لحاظ سطح تحلیل جامعه شناسی سیاسی داراي سه حوزه تحلیل است :

  گرایش رفتاري یا رفتار شناسی سیاسی در سطح خرد  -1

 عی بر تحوالت سیاسی در سطح میانه گرایش تأثیر نیروي هاي اجتما -2

 گرایش ساختاري یعنی تأثیر ساختارها فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادي و سیاسی برهم سطح کالن  -3

  مکتب پوزیتویسم

مکتب پوزیتویسم براي اولین بار به بررسی رابطه بین ساختار اقتصادي جامعه و نهادهـاي سیاسـی اجتمـاعی و فرهنگـی     

  پرداخت . 
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د که بر اساس تحوالت اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی در جامعه حاکمیت سیاسی هم بـر اسـاس آنهـا تغییـر     آنها معتقدن

  خواهد یافت . یعنی مردم بر ساختار سیاسی تأثیر دارند. 

سن سیمون : معتقد است جامعه آینده یک جامعه صنعتی است پس کسانی باید در جامعه حاکم باشـند کـه بـر صـنایع     

   رسیدن به یک جامعه ایده ال سیاسی به صورت اصالح گرا و تدریجی خواهد بود . ( سوسیالست تخیلی ) حاکم هستند . و

  کنت : معتقد است که ویژگی سیاسی جامعه بستگی کامل به جریان فکري جامعه دارد . ( متغیر مستقل کنت : فکر و ذهن است ) 

  هر دوره داراي ویژگی خاص سیاسی است .  او معتقد است سه مرحله گذر فکري در جامعه وجود دارد که

خانواده نـوع    -معروف به مرحله آنیمسیم (جان گرایی )  –است  1300مرحله ربانی حاکمان سیاسی : روحانیون تا سال 

  دین انسانیت  –نوع بشر  –نوع دوستی  –جامعه جهانی  –دفاع  –غلبه . دولت  –واحد اجتماعی 

می باشد .نـوع واحـد اجتمـاعی : دولـت      1300تا  1800کلیسا ) از  –سیاسی ( نظامیون مرحله ماوراء طبیعه : حاکمان 

  است . دفاع نوع فعالیت سیاسی است . 

به بعد می باشد . نـوع واحـد اجتمـاعی     1800 –حاکمان سیاسی صاحبان صنایع و دانشمندان هستند  مرحله اثباتی :

  است .  جامعه جهانی است و نوع دوستی ، نوع فعالیت سیاسی

  مکتب مارکسیم 

  کارل مارکس  

براي اولین بار ویژگی دولت مدرن را و رابطه بین دولت و جامعه را مارکس مورد بررسی قرار داده است . مارکس موضـوع  

  جامعه شناسی سیاسی خود را بررسی رابطه دولت با ساختار طبقات اجتماعی حاکم بر جامعه تجزیه و تحلیل می کند . 

است که در صحنه سیاسی و تاریخی همواره تعدادي از افراد هستند که داراي روابط ساختاري و عینی بـا   مارکس معتقد

  یکدیگرند . چنین افرادي در جامعه سرمایه داري طبقات اجتماعی را می سازند . 

ین کننـده در  است که به عنوان ترکیب عین و ذهن عامـل خـالق و تعیـ   » کار « مهمترین ویژگی تاریخ از نظر مارکس : 

جامعه و تاریخ است . مارکس دولت مدرن را در درون جامعه سرمایه داري را بررسی می کند . ( مارکس معتقد است کـه  

  دولت در جامعه سرمایه داري بازتابی از اقتصاد زیر بنا و روبنا است ) 
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  اساس ساختار جامعه 

  الف ) زیر بنا (اقتصاد)   

  نیروهاي تولید  -1  

   بط تولید ( روابط مالکیت ) :روا -2  

  الف ؛ مالکیت ابزار تولید ( کارفرما )   

  ب ؛ عدم مالکیت ابزار تولید ( کارگر )    

  ب ) روبنا ( سیاست ، ایدئولوژي ، . . . )    

سیاست بازتابی از شرایط اقتصادي و آلت دست طبقه سرمایه دار و حاکم است و کارکرد دولت در دیدگاه مارکس حفـظ  

نافع طبقه مسلط و یا همان حفظ سلطه است . دولت و سیاست آلت دست افراد حاکم براي جامعـه اسـت . سیاسـت و    م

د چه کسـانی در جامعـه حـاکم    ایدئولوژي بازتابی از اقتصاداند  و در درون اقتصاد داشتن مالکیت ابزار تولید باعث می شو

   باشند 

رمایه دار است با تغییري که در جامعه به وجود می آید و به سوي مارکس معتقد است دولت یا سیاست که آلت دست س

کمونسیت می رود دولت از بین می رود . عالیترین دوره تکامل دولت از نظر مارکس مرحله سوسیالست است . دولـت در  

ی کـه  دوره کمونیست وجود ندارد و چون طبقه اي دردوره کمونسیت وجود ندارد پس دولتـی هـم وجـود نـدارد . کسـان     

  وسایل تولید را دارند قدرت سیاسی را هم در اختیار دارند . ریشه دولت در روابط طبقاتی قرار دارد . 

  دولت ابزاري براي مشروع سازي سلطه است به توسل به یک نوع ایدلوژي که مبتنی بر آگاهی کاذب است . 

  مارکسیسم هاي ساختاري

دولت در جامعه سرمایه داري مدرن ) یا ( رد نظریه ابزار انگارانه بودن  مارکسیسم هاي ساختاري ( دیدگاه استقالل نسبی

  دولت ( همان نظریه مارکس )را مطرح می کنند.  

  اصول مارکسیسم هاي ساختاري در جامعه شناسی سیاسی 
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  نگرش اندام واره و ارگانسیتی به ساختار سیاسی در مقابل نگرش زیر بنا و روبناي مارکس  -1

 ي پنهان ولی مسلط بر جامعه سرمایه داري . توجه به نظامها -2

 توجه به روابط درونی ساختارها و تناقضات درونی آنها .  -3

  بنیان گذار مارکسیسم ساختاري است .  لوئی آلتوسر :

معتقد است که بین سه ساختار ( اقتصاد ، سیاست ، ایدئولوژي )  روابط اندام وار و ارگانیستی وجود دارد. و هر ساختاري 

راي استقالل نسبی است به این علت که هر ساختی بتواند تغییر و تحوالت خاص خود را داشته باشد و از دیگر سـاخت  دا

ها به طور نسبی مستقل باشد اما در درون این ساختارها تضادي دیده می شود که این تضادها در دل این ساختارها قابل 

ا وجود نداشته باشد اقتصاد وارد می شود و مسائل را حل می کند حل و فصل است . که اگر امکان حل و فصل نهایی آنه

  در این کتاب به رابطه بین دولت و ساختار  طبقاتی جامعه می پردازد . » قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی « پوالنزاس : 

قه مسـلط یـک   توسط پوالنزاس مطرح می شود . او معتقد است رابطه بین دولت و طب» استقالل نسبی دولت « اصطالح 

رابطه شخصی ، ایدئولوژیک یا اقتصادي نیست بلکه میـان سـاخت دولـت و سـاختهاي دیگـر در درون صـورت بنـدیهاي        

  اجتماعی یک رابطه عینی بین منافع دولت و منافع طبقات مسلط وجود دارد . 

  کارکرد اصلی است :  3دولت در جامعه سرمایه داري یک دولت سامان بخش است و داراي 

  جام طبقات مسلط از طریق کارکرد دولت در جامعه سرمایه داري . انس -1

 تضعیف سازمانهاي کارگري از نظر پوالنزاس .  -2

 وحدت بخشی و انسجام به طبقات باال .  -3

مهمترین وظیفه دولت در جامعه سرمایه داري حفظ وحدت طبقه مسلط در جامعه است . بـراي حفـظ سـلطه در سـطح     

  ژیک است . جامعه نیازمند یک ایدئولو

  کالوس اوفه 

معتقد است که هم دیدگاه ابزار انگارانه مارکس و هم دیدگاه ساختار گرایی آلتوسر و پوالنزاس در رابطه بین طبقه مسلط 

و دولت ، درست نیست . زیرا دولت نه داراي استقالل نسبی است و نه آلت دست طبقه مسلط . اما این بروکراسی دولتـی  

  اي تأمین منافع طبقه سرمایه دار فراهم می کند . است که زمینه را بر
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، منافع طبقـات مسـلط   رار بگیرد اما در گزینش منافعطرف می تواند بین طبقات ق وفه معتقد است دولت به عنوان یک داور بیا

  کند .  نش میکند و ساخت قدرت دولتی را باز تولید می کند و به همین علت است که منافع طبقه مسلط را گزی را انتخاب می

اوفه معتقد است سه حوزه تعارض در جامعه امروز وجود دارد که آن را منطق هاي  سه گانه سیاست  گذاري که مبتنـی  

  بر عدم عقالنیت هستند نام می برد : 

  منطق بروکراتیک عقالیی : مبتنی بر کارآیی است اما بر عدم کارایی منطبق است .  -1

 دمکراسی است اما بر عدم دمکراسی منطبق است .  منطق بروفاق اجتماعی : مبتنی بر -2

 منطق مبتنی بر سیاست هاي اقتصادي که مبتنی بر منابع مادي است .   -3

  رالف میلبند : (مارکسیست ساختاري) 

  بحثی را مطرح می کند به نام دولت در جامعه سرمایه داري 

سایل تولید را در کنترل یا مالکیت خـود دارنـد و   وي معتقد است  در جامعه سرمایه داري طبقه مسلطی وجود دارد که و

رابطه بسیار نزدیکی با نظامیان ،  رسانه هاي گروهی و احزاب سیاسی دارند . طبقـه مسـلط ممکـن اسـت در سیاسـت و      

حکومت دخالتی نداشته باشند و حتی اعضاء حکومت از این طبقه نباشد اما با این حـال دولـت در جامعـۀ سـرمایه داري     

  به نیابت از جانب منافع گروهاي مسلط عمل می کند . اساساً 

  فونکسیونالیست ها 

  پارسونز 

اساس بحث پارسونز درحوزه سیاسی برقراري روابط بین نظام اجتماعی و نظام سیاسی است . یعنی پارسونز با یک رویکرد 

  سیستمی به بررسی رابطه بین نظام اجتماعی و نهاد سیاسی می پردازد . 

  رسونز چهار عامل همبستگی اجتماعی وجود دارند : از نظر پا

  ارزشها  -1

 هنجارها  -2

 نهادها  -3
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  نقش ها   -4

خرده نظام سیاسی به عنوان یکی از اجزاء اجتماعی است که کارکرد آن دستیابی به هدف و عنصـر مبادلـه اي کـه بـین     

  خرده نظامهاي وجود دارد قدرت است . 

  اطالعات بیشتري می شود        

  حفظ الگو                                            رچگییکپا       

  

  

      

  انطباق با محیط               قدرت –دست یابی به هدف          

  انرژي بیشتر می شود

  هر نظام سیاسی باید داراي چهار کارکرد اصلی باشد : 

  ایدئولوژي و قانون اساسی  -1

 دستگاه قضایی  -2

 بروکراسی دولتی   -3

 ي اجرایی یا ادار -4

  به طور کل در داخل نظام اجتماعی کارکرد اصلی سیاست :

  دست یابی به هدف  -1

 حفظ تعادل است  -2

  مکتب تفهمی 

 ماکس وبر 

 اعاجتم فرهنگ

 سیاست اقتصاد
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مهمترین اصطالحی که ماکس وبر در مقابل مارکس براي بیان رابطه نظام سیاسی و نظامهاي دیگر به کار می برد انفصال 

در حالیکه وبر معتقد است بین ساخت اجتماعی و ساخت اقتصـادي رابطـه    نسبی است . مارکس معتقد به : روبنا وزیر بنا

  انتخابی وجو دارد . هر ساختی به صورت تقریباً بصورت اتفاقی ساخت متناسب خود را انتخاب می کند . 

هاي وبر معتقد است که زندگی سیاسی و حزبی رابطۀ بین طبقات و منزلتهاي اجتماعی ندارد و حوزه سیاسی حوزه رفتار

  کامالً عقالنی نیست . 
  

  واحد تحلیل  غیر عقالنی  عقالنی

  بروکراسی و سرمایه داري 

  کنش عقالنی معطوف به هدف

  اقتدار عقالیی قانونی

  ارزشها و احساسات و عواطف

  عاطفی –کنش سنتی 

  کنش عقالنی معطوف به ارزش بین عقالنی وغیر عقالنی

  اقتدار کاریزماتیک - اقتدار سنتی

  تاریخ 

  معه جا

  سیاست

  

  وبر بر اساس ساختار جامعه تا به امروز در حوزه سیاسی با توجه به اقتدار ویژگیهاي آن را مشخص می کند . 

  اقتدار سنتی  

  ریشه در پدرساالري یا بحث پاتریمونیالیسم دارد که آداب و رسوم،سنت تعیین کننده این اقتدار هستند . 

  اقتدار کاریزماتیک یا فرهمندانه  

ه در احساسات و عواطف مادرانه دارد و بر اساس شخصیت خارق العاده و منحصر به فرد شخص رهبر شکل می گیرد ریش

  پایه عقالنی ندارد .  –هیتلر  –. مثل گاندي 

  قانونی –اقتدار جامعه امروزي یا اقتدار عقالیی 

ي آزادانه قرار دارد . بین هدف و وسـیله رابطـه   یعنی ریشه این نوع اقتدار در قانون مقررات ، انتخابات ، رقابت و رأي گیر

  عینی وجود دارد . 

  رابطه دولت ، حزب و دمکراسی از نظر وبر 

  دولت به عنوان تنها عامل منحصر به فرد کاربرد مشروع زور در یک سرزمین معین است . 
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  مشروع ترین مکان براي بدست گیري مسالمت آمیز قدرت است .  حزب :

سی : رابطه مستقیم وجود دارد . یعنی احزاب تنها در جوامع دمکراسـی وجـود دارنـد . و تنهـا جامعـه      بین حزب و دمکرا

  دمکراسی است که تحمل احزاب مخالف را داراست . 

  نخبگان (الیتیسم)

  بحث نخبگان مبتنی بر این است که بحث تحوالت سیاسی مربوط به حوزه نخبگان است . 

  توجه دارند . آنها به سطح باال یعنی نخبگان 

  در بحث الیت مهمترین بحثی که وجود دارد آنها را بر حسب معیار قدرت یابی تقسیم می کنند :

  الیت هاي که معیارهاي سنتی یا عقالیی به قدرت می رسند .  -1

 الیت هاي که به منظور انجام کارکردهاي خاص اجتماعی به قدرت می رسند .  -2

 فایده گرایانه به قدرت می رسند .  الیت هاي که به حسب دالیل احساسی یا -3

  باتامور ( هندي ) الیت ها را به سه دسته تقسیم می کند :    

  الیت هاي روشن فکر  -1

 مدیران صنعتی  -2

 کارمندان عالی رتبه   -3

  سی رایت میلز نخبگان قدرت را به سه دسته تقسیم می کند :  

  تجار و سرمایه داران  -1

 نظامیان  -2

 سیاستمداران   -3

  ي کلی الیت ها را به چهار دسته تقسیم می کنند :  در یک تقسیم بند

  الیت هاي سیاسی  -1

 الیت هاي اقتصادي  -2
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 الیت هاي نظامی  -3

 الیت هاي فکري  -4

  دیدگاه نخبگان

  از ماکیاول شروع شده و در دیدگاه پار تو به اوج رسید .

  دیدگاه الیتیسم پاره تو

ها شکل گرفت . پاره تو معتقد است رفتـار انسـان دو بخـش     دیدگاه الیتیسم در مقابل مکتب ( واقع گرایی ) یا رئالیست

  است : 

  رفتار منطقی = حوزه اقتصاد و علم  -1

 رفتار غیر منطقی = بقیه رفتارها  به غیر از اقتصاد و علم غیر منطقی است .  -2

ي موجود در اقتصاد روانی است . تنها رفتارها -مبناي منطقی و غیر منطقی بودن رفتار نزد پاره تو : مبناي ویژگی زیستی

  و علم منطقی است که مبناي آن آزمونی و تجربی بودن است . 

  تجربی بودن =ویژگی زیستی و روانی  –یعنی عینی بودن 

انسانها تمامی رفتارهایشان غیر منطقی است . پاره تو معتقد است در انسان احساسات ریشه داري وجود دارد که همیشـه  

احساسات ریشه دار می گویند = ته نشست یا بازمانده یا بقایا غریزه : شش بخش اند کـه دو   با ثبات و بادوام است به این

  بخش اصول آن مربوط به سیاست است 

  غریزه تدبیر است ( یا ترکیبات )  غریزه اول :

سیاسـی در  این غریزه در حاکمان سیاسـی وجـود دارد و از لحـاظ     –مبتنی بر توانایی ،تفکر ، خالقیت و ابتکار می باشد 

  قشري به نام روباهان وجود دارد . نخبگان در این قسمت هم می تواند مثبت و منفی باشند . 

: بقاي مجموعه ها تدوام مجموعه ها مبتنی بر عادات ، رسوم عقاید و فرهنگ است که وجود این عنصر عامل  غریزه دوم

ي مردم را تشکیل می دهند شـیران گفتـه مـی شـود     اتحاد و همبستگی است . از لحاظ سیاسی به این گروه که توده ها

  ویژگی اصلی این گروه محافظه کار و خواستار حفظ وضح موجود هستند . 
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  بحث انقالب در دیدگاه پاره تو 

  بحث چرخش نخبگان پاره تو : 

  پاره تو می گوید : 

ارثی نیست . فرزند روبـاه ، روبـاه    ویژگی نخبگی» تاریخ آمد و شد نخبگان است » « تاریخ گورستان اشرافیت ها است « 

نیست . در چه صورت از بین شیران و روباهان و از بین روباهان شیران ایجاد می شود ؟ یعنـی چـرا انقـالب مـی شـود ؟      

  ضعف و سستی حکومت در سرکوب عامل اصلی انقالب است . 

  نظریه نخبگان میخلز یا مشیلز : 

  قانون آهنین الیگارشی

نفذ سیاسی و الیگارشی مساوي اندك ساالري است او معتقد است نخبگان در جامعه بعد از رسـیدن  یعنی گروه اندك مت

به قدرت تبدیل به یک الیگارشی آهنین می شوند که هر کسی را به راحتی در درون خود راه نمـی دهنـد چـون آهنـین     

ت اهدافی را اعالم دارند و بعد از رسیدن هستند . ربرت میخلز می گوید انقالبیون قشر محرومند تا قبل از رسیدن به قدر

  به قدرت اهداف شان عوض می شود . 

  نظریه موسکا

علت تسلط گروه نخبه بر دیگـران سـازمان یافتـه     –توده مردم گروه سازمان نیافته اند  –نخبگان گروه سازمان یافته اند 

  بودن آنها است . 

  نظریه نخبگان سی رایت میلز : 

می کند و به صورت تجربی آنها را مورد بررسی قرار می دهد . معتقد است بین نخبگان اشـتراك   نخبگان قدرت را مطرح

  منافع سیاسی ، اقتصادي و فرهنگی وجود دارد و نخبگان ترکیبی هستند از تجار + سیاسیون + نظامیون . 

  نخبگان در جامعه آمریکا ساختار قدرت را کامالً درست دارند . 

  یی)پلورالیسم (تکثرگرا
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از طرف رابرت دال مطرح شده است . مبتنی بر این است که دمکراسـی بـه مفهـوم متـداول و واقعـی چیـزي جـز تعـدد         

گروههاي قدرت و احتمال دست به دست شدن قدرت سیاسی در میان گروهها و طبقـات نیسـت . تکثـر و تعـدد منـابع      

ی بـر ایـن اسـت کـه در جامعـه مـدرن بـا افـزایش         قدرت فرض اصلی دیدگاه پلورالیستی است . دیدگاه پلورالیسم مبتنـ 

پیچیدگی ساختار اجتماعی و پیدایش الیت هاي مختلف ، قدرت تمایل به تفرق و پراکنـدگی وجـود دارد . در پلورالیسـم    

  می گویم تحمل فرد مخالف . 

  نظریه کورپوراتیسم (مشارکت)

دهند . در حالیکـه در کورپوراتیسـم همزیسـتی وجـود     دولت + توده ها + کارگران = کورپوراتیسم ( همه ) را تشکیل می 

دارد  هماهنگی و وحدت طبقاتی الزمه تدوام جامعه است و این هماهنگی زمانی بدست می آید که طبقات اجتماعی بـه  

  ویژه سازمانهاي طبقاتی از حقوق و وظایف خود آگاه باشند . 

  در بحث اصطالحات سیاسی 

  انواع حکومت

  ویژگی : پدرساالري است .  –ی ، استبدادي ) . وجود یک فرد در رأس حکومت حکومت فردي ( سلطنت -1

 آریستوکراسی ( حکومت اشرافها بر جامعه ) را گویند .  -2

مردم ساالري ) از یونان باستان بنیان گذاري شده امروزه با انتخاب نمایندگان  –دمکراسی ( حکومت مردم بر مردم  -3

 امکان تحقق آن وجود دارد . 

اسی ( خدا ساالري ) . حکومتهاي که خود را منتصب به خدایان می کنند حکومتهاي دینی جزء این دسته اند تئوکر -4

مریتو کراسی (شایسته ساالري ) اقتدار عقالیی قانونی وبر است . افراد متخصص و شایسـته حکومـت را در دسـت مـی     

 گیرند . 

 میلیتاریسم ( حکومت نظامیون) را گویند .  -5

 حکومت مالکان یا مالکان برجامعه ) را شامل می شود . تیموکراسی (  - 6

 سوسیالیست ( حکومت جمع بر جمع است ) . -7
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 آنارشیم ( هرج و مرج طلب )  -8

 توتالیتر ( دولتهاي تمامیت خواه ) . مثل شوروي سابق  -9

 سنگاپور  –مالزي  –مثل کره جنوبی  –پروتستان مذهبها  -سکوالریسم ( حکومتهاي دنیاگرا ) ضد دین -10
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  انواع جامعه سیاسی

  جامعه مدنی 

معموالً در مقابل دولت به حوزة از روابط اجتماعی اطالق می شود که فـارق از دخالـت قـدرت سیاسـی و مجموعـه اي از      

نهادها و مؤسسات، انجمن ها و تشکیلهاي خصوصی و مدنی است . به طور خالصه جامعه مدنی حوزه روابـط اجتمـاعی و   

  است .  دولت حوزه روابط سیاسی

اولین بار مارکس بحث جامعه مدنی را مطرح می کند و معتقد است که جامعه مدنی حوزه اي است که در آن کش مکش 

  هاي اقتصادي ، اجتماعی و ایدئولوژیک شکل می گیرد . 

  در نظریه گرامشی جامعه مدنی جزء روبنا و مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک است . 

  از جامعه سنتی به جامعه مدرنسیم ) جامعه توده اي ( نظریه گذر

  ویژگی اصلی جامعه توده اي  
  همسان سازي  -1

 کم رنگ شدن تمایزهاي گروهی و صنفی  -2

 همگرایی میان ایدئولوژیک هاي طبقات مختلف  -3

 بسیج توده ها  -4

 همبستگی کاذب و زودگذر  -5

 به سوي ایدئولوژیک شدن پیش می رود .   جامعه اساساً - 6

  ده اي  نظریه پردازان جامعه تو
  هانا آرنت  -1

 کورون هاوزر  -2

 اریک فروم  -3

 دورکیم   -4

  جامعه سیاسی تکثرگرا
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  نظریه رابرت دال است . در این جامعه منابع قدرت کامالً پراکنده شده و تحمل آراء و عقاید . مخالف از ویژگی اصلی آن است  
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  مباحث تفصیلیبخش دوم : 

  مکتب تفهمی

ورتین مـذهب پیـروتین)   یـ گویـد پـاك بـاوران (یـا پ     وبـر مـی   ه سـرمایه داري) ( اخالق پروتستان و روحی -» ماکس وبر«

ها به زندگی هر  هاي صومعه گرائی از حجره خواستند که مرد کار باشند ما مجبوریم چنین باشیم زیرا هنگامیکه ریاضت می

انگیـز   جهـان شـگفت   روزه برده شد و شروع به تسلط بر اخالق دنیوي کرد نظم اقتصادي مدرن نقش خود را در سـاختن 

اخالقی و دینی بودند. جنبش پروتستان کـه  ،سیاسی  ،ها کسانی بودند که داراي عقاید خاص اجتماعی پیورتین .ایفاء کرد

در انگلستان ظاهر شد هدفش این بود که خودشـان را از ایـن عـادات و تشـریفات و ظـواهر دنیـا رهـایی         17،16در قرن 

تـوان نقـش اخـالق     از این حرفهاي وبر می . بودندساده و پاکدامنی و کار و کوشش ببخشند و به شدت معتقد به زندگی 

  کند.  داري را بفهمیم و یکی اینکه بحث بروکراسی را وبر در جامعه صنعتی مطرح می پروتستانسیم در پیدایش سرمایه

ن است و همه را بخواهیم به شکل عمده بحث وبر این است که تمام فعالیتهاي اجتماعی که ماها داریم و بسیار هم فراوا 

ها  هایی هستند که حقوقی دارند وظایفی که مشخص است اینکه حرفه حرفه تعریف کنیم یعنی همه اینها به صورت حرفه

اي اجتمـاعی،   گوید. تقسیم کـار اسـاس کـار هـر پـروژه      به وجود آمده دلیل خاصی دارد که دورکیم به آن تقسیم کار می

  نگی و غیره است.سیاسی، اقتصادي و فره

گري است به عقیده او  وبر معتقد است این فرایندي که جامعه غربی در آن قرار گرفته است، فرآیند عقالنیت و یا محاسبه

خواهیم به هدف  گري است ما می توانیم با یک معیار مشخص ارزیابی کنیم و آن معیار همان محاسبه تمام حیات را ما می

  اي بود که:  یکه در غرب پیداست جامعها برسیم به نظر وبر جامعه

  هدفش دست یافتنی بود -1

 وسایل مناسب براي رسیدن به هدف را داشته باشیم. -2

گوید آن سازمانی که به مـا کـاراترین    وبر می ،کاراترین ابزار را انتخاب کنیم براي رسیدن به هدف عقالنیت یعنی اینکه ما

دانـد البتـه    . بروکراسـی اوج عقالنیـت اسـت و اداره امـور را بروکراسـی مـی      دهد بروکراسی است ابزار و وسایل را ارائه می

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 غر ب و ایران جامعه شناسی سیاسی» 34«
 
 
 

 

تـوانیم   سازمانی است که به کمک آن می معایبی نیز هم دارد اما نفع آن بروکراسی شدن جامعه عالوه بر منافعی که دارد

  وظایفمان را دقیق و سریع انجام دهیم.

  نقطه منفی بروکراسی چیست؟

شـویم الزم اسـت    آوریم و بعد بنـده آن مـی   شود یک چیزي را به وجود می باعث انزواي انسان میگوید بروکراسی  وبر می

  سازد. اي وارد نمی کند اما به اهداف ما لطمه بدانیم بروکراسی براي ما محدودیت ایجاد می

  دیدگاه وبر نسبت به نظم اجتماعی

  توان در دو سطح خالصه کرد: جامعه شناسی سیاسی وبر را می

کنیم  بندي کرده یا خیر در جامعه وقتی که به جامعه نگاه می ین بحث قشربندي اجتماعی است آیا وبر جامعه را تقسیماول

شود چرا نابرابریها در جامعه وجـود دارد ایـن    ها فقیرند سوال براي ما ایجاد می بینیم بعضی گروهها ثروتمندند و بعضی می

  نابرابریها ریشه قشربندي است.

  بندیها. اند مانند گروه ساوي است با نابرابریهائیکه ساختاري شدهقشربندي م

  به نظر وبر این قشرها چگونه شکل گرفته اند!

  برد طبقه است. اولین قشري را که بکار می

  تقسیم می کند:  وبر طبقات را به سه قسم

شـود  قسـم سـوم     ت ایجـاد مـی  قسم اول طبقات مالک زمین، قسم دوم طبقات تجارت که در رابطه با کاالهـا و خـدما   -

  طبقات اجتماعی است.

  شوند: باز هر کدام از اینها در درون خود به چند طبقه تقسیم می

گنجد شـئون اجتمـاعی اسـت. معیـار      برد شأن( منزلت) است. گروهی که در طبقه نمی دومین مفهومی را که وبر بکار می

یگر داراي معیارهاي شخصیتی اسـت کـه آنـرا از آنهـا     آن معیارهاي شخصیتی است هر گروهی در چشم گروه د تشخیص

هاي خاص  ارزیابی اجتماعی هستند. داراي امتیازات مساوي مختلف هسـتند   کند. شئون اجتماعی داراي شیوه متمایز می

داراي عقاید مذهبی مختلف ممکن است باشند. به نظر آقاي وبرشـأن و طبقـه دو نـوع قشـر بنـدي هسـتند کـه مکمـل         

  یکدیگرند.
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  برد حزب است. مفهوم سومی که  وبر بکار می -

  حزب هم یکی از قشرهاي جامعه است. -

  تعریف وبر از حزب چگونه است؟ -

کنند. وبر بین سـایر طبقـات چگونـه تمـایز      ها و هدفها و یا منافع مشترك فعالیت می گروهی از افراد که به علت داشتن زمینه-  

شـوند   بندي مـی  کنیم. طبقات با توجه به ارتباطشان با تولید و تحصیل کاالها طبقه بیان میشود. این را از زبان خود وبر  قائل می

  شوند. شود قشربندي می هایی از زندگیشان نشان داده می اما گروههاي منزلتی با توجه به اصول مصرف کاالها که توسط شیوه

  سازمان اجتماعی

هاي زندگی بـه نظـر او در    شکلهاي مدرن سازمانی در تمام زمینه براي وبر سازمان اجتماعی همان بروکراسی است توسعه

اند که وبر آنها را بروکراسی شدن  واقع مساوي است با توسعه مدیریت بروکراتیک همه بخشهاي جامعه سازمان یافته شده

  نامد. می

  اما بروکراسی چه ویژگیهائی براي وبر دارد؟ -

  کند. ظایف و حقوق مشخص ، و وبر منصب را از مقام جدا میمناصب اداري غیر شخصی هستند و داراي و -1

 اند. اقتدارشان سلسله مراتبی است. تمام مناصب بروکراسی (تمام ادارات) داراي اقتدار سلسله مراتبی -2 

 ها از همدیگر قابل تمیز هستند. هر منصبی یک قلمروي قدرت خاص دارد قلمروهاي قدرت منصب -3

 آید. ترینش بر سرکار می آیند و شایسته شوند رقابتی هستند یعنی با رقابت بر سرکار می می مناصب با امتحان پر -4

 شود. کنند براساس شرایط خاص تکنیکی و فنی و علمی و غیر شخصی انتخاب می کاندیداهائیکه دارند رقابت می -5

 همۀ مناصب و مقامات یک حقوق ثابت ماهانه دارند. -6

 تواند رشد و ترقی داشته باشد. ک شغل است. انسان در شغل و حرفه میمنصب یک حرفه است. ی -7

در رابطه با موضوع جامعه شناسی سیاسی که در ارتباط با دولـت و جامعـه اسـت دو نـوع برداشـت وجـود دارد یکـی از        

  ها برداشت فلسفی و دیگري برداشت جامعه شناسی است. برداشت

اي بین دولـت و جامعـه بایـد برقـرار      ترین نوع رابطه چیست و چه نوع رابطهبرداشت فلسفی مبتنی بر این است که به - 

  شود.
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اي بین دولت و جامعه وجـود دارد پـس موضـوع خودمـان را براسـاس       شناسی معتقد است چه نوع رابطه دیدگاه جامعه -

خواهـد بـه آن جـواب     دهیم یک سري سئواالت در هر علمی وجود دارد که آن علم مـی  دیدگاه دوم مورد مطالعه قرار می

  دهد.

تاثیر دولت بر روي جامعه یا تاثیر جامعه برروي دولت. آیا دولت از جامعه مستقل است یا خیر؟ آیا دولت عرصه کشمکش 

  نیروهاي جامعه است یا مستقل است.

  محیط اجتماعی سیاست چیست؟

اجتمـاعی بـر سـاخت سیاسـی و بـر رفتـار       هـاي   تاثیر اقتصاد و روابط تولیدي جامعه بر دولت و سیاست، تاثیر قشربندي

  سیاسی.

  هاي اجتماعی دارد.  مبانی اجتماعی قدرت چیست؟ یعنی قدرت چه پایه یا پایه

  مبانی اقتصادي قدرت چیست؟ و امثالی از این قبیل اینها بخشهاي مقدماتی موضوع ما هستند.

شناسـی سیاسـی اسـت مـارکس، وبـر و       در جامعههاي مسلط  هایشان اندیشه بحث سه نفر از متفکرین که در واقع اندیشه

  پارسونز به ترتیب حائز اهمیت هستند.

  در مورد هر کدام از این متفکران ما به مسائل زیردر اندیشه هاي آنها خواهیم پرداخت:

  مقدمه -1

 دیدگاهشان نسبت به نظم اجتماعی: -2

  نظام اجتماعی -الف

  سازمان اجتماعی -ب

  قشربندیهاي اجتماعی -ج

  سبت به نظم سیاسی:دیدگاه ن -3

  حاکمان سیاسی -الف

  ماشین دولتی -ب

  نظام سیاسی -ج

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 »37« غرب و ایران جامعه شناسی سیاسی 
 
 
 

 

کنند و اینکه هر کدام از این سه متفکر نسبت به این قضیه چه  دیدگاه در مورد اینکه چرا انسانها اطاعات می -4

  نظري دارند.

  راجع به دیدگاه هر کدام از اینها نسبت به دگرگونی. -5

خـواهیم در   وابط متقابل میان قدرت دولتی و نیروهاي اجتماعی اسـت پـس مـا مـی    شناسی بررسی ر موضوع اصلی جامعه

  دهیم. ارتباط با دولت جامعه را مورد بررسی و مطالعه قرار می

گوید آیا جامعه شناسی سیاسی علم قدرت اسـت   کند می موریس دوورژه درکتاب جامعه شناسی این سوال را مطرح می -

  لت را مطالعه کنیم یا قدرت را.یا علم دولت یعنی آیا باید دو

شناسی سیاسی مساوي است با دولت در نتیجه در این علم جامعـه ملـی را مـورد مطالعـه قـرار       اگر ما فرض کنیم جامعه

  دهیم یعنی جامعه ملت در ارتباط با دولت. می

و خـط   Politicsملت محدودش کـردیم سیاسـت حکومـت یـا سیاسـت دولـت را        -جامعه شناسی سیاسی را به دولت 

  گویند.علم قدرت فراگیر است در همه جا روابط قدرت وجود دارد. می Policyسیاسی را  مشی

هـا آنـرا اسـتقرار صـلح و ثبـات       موریس دوورژه گفته است که سیاست دو نوع رهیافت دارد و دو نوع رویکرد دارد بعضـی 

مارکسیسـتها بـه ایـن معنـی سیاسـت را تعریـف        جویی که بیشـتر  ها سیاست را دعوا و منازعه و ستیزه دانند و بعضی می

  کنند. می

شناسی سیاسی هـم دولـت را بررسـی     کنند پس ما در جامعه اما لیبرالها از سیاست به عنوان استقرار صلح و ثبات یاد می

شـویم بلکـه در حاشـیه در مـوردش بحـث       کنیم و هم قدرت را اما در این درس به طول مفصل وارد بحث قدرت نمی می

  نیم.ک می

در جامعه شناسی سیاسی از فرد یعنی الیتیسم، از گروه یعنی پلورالیسم یا کثرت گرایـی و از طبقـه یـا تحلیـل طبقـاتی      

  مارکسیسم بحث می گردد.

اینکه از کجا شروع کنیم خیلی مهم است چون نتایج متفاوتی را به دنبال خواهد داشت چون اینها سه نوع مکتب متفاوت 

  شناسی سیاسی. اهمیت دارد در جامعه هستند.پس سطح تحلیل

هائی دارد. اندیشمندان معتقدند دولت دو چهره دارد و دو پایه یکی پایه اجبار و اقتدار است و دیگري  اما دولت چه ویژگی

  هم پایه ایدئولوژیک است. دولت نیز به دو پایه متکی است یکی مشروعیت است و دیگري زور.
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  ماشین دولتی مدرن

  ارتش و سیستم بروکراسی.   3احزاب سیاسی  2پارلمان  1هاي ماشینی دولتی مدرن  مهمترین بخش

در هر کشوري یک جزء ممکن است از جزء دیگر مهمتر باشد در بعضی کشورها پارلمان و در بعضی از آنها احزاب مهمتـر  

  باشد. می

  و بر دو نوع حزب تشخیص داده یکی احزاب حمایتی و دیگري احزاب ایدئولوژیک.

  العاده در هر دولت مدرن است. بروکراسی داراي قدرت فوق

  نظام سیاسی - 

. دولت را  به معناي انحصار استفاده مشروع از زور فیزیکی در Stateبه نظر وبر نظام سیاسی همان دولت است به معناي 

این دولت به علـت   یک سرزمین خاص می دانداین دولت متشکل از دو جزء است یکی رئیس دولت و دیگر ماشین دولتی

کننـد بـراي    اینکه جایگاه خاص را در مراجع مدرن اشغال کرده دعواي همه گروهها بر سر همین دولت است و رقابت می

  گرفتن قدرت است.

تواند جایگاه منازعه میان بخشهاي دولتی باشد میان گروههاي حـاکم، پارلمـان، رئـیس     اي است که می دولت عرصه وبر:

  منازعه است. براي وبر وجود یک رهبر سیاسی ضروري است.دولت و بروکراسی 

وبر معتقد است در بعضی جوامع دلیل اطاعت عادت و عرف اسـت امـا ایـن دلیـل کـافی       کنند؟ چرا انسانها اطاعت می

 شود که افراد از رهبر و بروکراسی و دستورات باالتر اطاعت کننـد. ایـن دلیـل    نیست دلیل دوم برقراري مجازات باعث می

هم کافی نیست. دلیل سوم که مهمتر است مشروعیت است مهمترین دلیل اطاعت مردم از حاکمان به خاطر مشـروعیت  

  قائل شدن مردم است در جوامعی که احیاناً زور نباشد.

  و هر سه نوع مشروعیت را مطرح کرده است. سنتی، کاریزماتیک و عقالنی. - 

اینکه علت مشروعیت اقتدار سنتی؛ سنت پایداري اسـت کـه از گذشـته دور    اقتدار سنتی داراي چند ویژگی است اول  - 

  رسیده و در خاطره اجتماعی مردم وجود دارد.

  خصوصی و اختصاصی است. -هاي اعمال قدرت شخصی قواعد و شاخص ویژگی دوم: - 

  مردم قلمرو دارد. میان قلمرو خصوصی و عمومی هیچ تمایزي وجود ندارد. در جوامع سنتی حاکم بر ویژگی سوم: - 
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کنند که داراي این مشروعیت سنتی باشد اگر اقتدار سنتی بـدون   مردم همواره از شخصی تبعیت می ویژگی چهارم: - 

  بروکراسی باشد پدرساالري است.

  کند: وبر دو حالت براي اقتدار سنتی مشخص می - 

  وجود بروکراسی -1

 عدم وجود بروکراسی -2

  کند. دارد از ابزار بروکراسی فئودالیسم در غرب و پاتریمونیالیسم (موروثی) در شرق استفاده میاقتدار سنتی که ابزار بروکراسی 

  دیدگاه وبر نسبت به نظم اجتماعی:

  قشربندي اجتماعی -1

 سازمان اجتماعی -2

 نظام اجتماعی -3

  دیدگاه وبر نسبت به نظام سیاسی

  حاکمان سیاسی -1

 ماشین دولتی -2

 نظام سیاسی -3

که در جوامع غربی به وجود آمد در ارتباط است با سازمان اجتماعی که خاص این جوامـع  ماکس وبر معتقد است تحولی 

  یابد. بود که همان عقالنیت است که اوج آن در بروکراسی تبلور می

  نظام اجتماعی

مـورد   دهند. اما وبر از دو منظر جوامع مدرن را افرادي چون مارکس و پارسونز یک تصویر کلی از نظام اجتماعی ارائه می 

ملت که نهادهایی در درون این دولت ملت وجود دارد که نکات مشترکی دارند ولی مسـتقل از   -نظر قرار داده یکی دولت

  کنند. مارکس معتقد بود که این نهادها از هم مستقل نیستند منظور ازنهاد نهادهاي سیاسی اجتماعی است. هم عمل می
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ده از منظر گروههاي اجتماعی است مهمترین گروه براي او گروههاي شأنی منظور دیگري که وبر به جوامع مدرن نگاه کر

  باشد این گروهها بین شأن منازعه وجود دارد هم درون و هم در برون دیگران. و بروکراسیها می
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  دیدگاه وبر نسبت به نظام سیاسی
گروههـا وجـود دارد ایـن دولـت در     در نظم سیاسی معتقد به رقابت و منازعه است در جامعه به طور کلی مبـارزه میـان    

اختیار یک گروه خاص نیست تحت کنترل یک طبقه واحد نیست در حالیکه مارکس معتقد است تحت کنترل یک طبقه 

خاص است وبر معتقد است معموالً دولتهاي مدرن تحت کنترل حقوقدانان هستند و کسانی که در دولت بـراي حکومـت   

ستند که با استعدادترین هستند براي حکومت کسانی که در دولت قرار گرفتند. و مناسب ترین ه اند با استعداد قرار گرفته

  توانند بر جامعه و گروههاي مختلف در جامعه تاثیرگذار باشند. اقتدار را اشغال کردند اینها می

وبر طرفـدار نـوع   تواند تاثیرگذار باشد ماکس  دولت مارکس، دولتی است که تحت سلطه طبقات است اما دولت وبر می - 

دموکراتیک حکومت که بتواند براساس رفراندوم باشد است وبر معتقد است که حکومت را باید براساس رفراندوم چرخانـد  

گرایی دموکراتیک است. از نظر وبر حاکمات سیاسی باهوش و مسئولیت شـناس و مهمتـرین جـزء     اما بعد معتقد به نخبه

  ترین افراد هستند. کومت در نظر وبر حکومتی است که تحت کنترل باهوشدهند بهترین ح یک حکومت را تشکیل می

اقتدار کاریز ماتیک که از فرهمندي که از ریشه فارسی به معناي رحمت و عنایت خداوندي. اقتدار قانونی عقالنـی کـه    - 

  روکراسی است.کند و براساس ب هاي مدرن اروپا که بروکراسی مهمترین نقش را ایفاء می نمونه عالی آن دولت

  مساله بر این است که چرا تحول در غرب رخ داده است. - 

  مقایسه وبر و مارکس

در چند نکته وبر و مارکس با هم مشترك هستند در نظم اجتماعی و نظم سیاسی اینها بـا هـم ارتبـاط دارنـد اینهـا بـه        

  ارند.گذارند با هم تفاوت کوچکی د گذارند اما چگونه تاثیر می همدیگر تاثیر می

مارکس معتقد است نظم اجتماعی مقدم است به نظم سیاسی و تاثیر نظم اجتماعی بر نظم سیاسی بیشتر است. امـا وبـر   

  معتقد است نظم سیاسی و اجتماعی در هم تاثیر دارند اما هیچکدام بردیگري مقدم نیست.

منازعه است و منازعـه دائمـی در آن وجـود دارد    نکته مشترك دیگر در مورد منازعه است هر دو معتقدند فرایند سیاسی فرایند 

آید که گروههـا بتواننـد نظـام سیاسـی را تحـت کنتـرل خودشـان در         همه به دنبال سلطه هستند. این سلطه زمانی بدست می

  بیاورند.

  تالکوت پارسونز:
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  گاه پارسونز نسبت به نظم اجتماعیدید

  قشربندي اجتماعی -1

 سازمان اجتماعی -2

 نظام اجتماعی -3

  پارسونز نسبت به نظم سیاسی یدگاهد

  حاکمان سیاسی -1

 ماشین دولتی -2

 نظام سیاسی -3

اعتقاد ما براین است که کشور آمریکا از لحاظ نوسازي پیشگام بوده است، پیشنهاد ما این است که آن یک نمونـه کـاملی   

نظم قانونی قـوي  در مساوات در فرصت است که توسط سوسیالیسم تاکید شده است. آمریکا داراي یک سیستم باز و یک 

  و نسبتاً مستقل از حکومت و یک ملت دولت است. که از کنترل یک مذهب با نژاد یا قومیت خاص رها شده است.

نظام آموزشی کشور یک ابتکار اساسی است بخصوص با توجه به تاکید آن نسبت به الگوهاي انجمنی و باز بودن و فـراهم  

امع دیگر در جدا ساختن خویش از نابرابریهاي مبتنی بر توارث و احساسات بودن فرصت جامعه آمریکا خیلی بیشتر از جو

  تر بوده است. و نهادینه ساختن یک الگوي اساساً مساوات طلبانه موفق

برخالف عقیده رایج میان روشنفکران جامعه آمریکا و جوامع مدرن غیـر دیکتـاتوري خیلـی بیشـتر از جوامـع سـنتی در       

  بوده است.نهادینه کردن آزادي موفق 

  شناسی بوده است و از زاویه ارگانیستی به جامعه و سیاست نگاه می کند. پارسونز دانش آموخته زیست

اي است که تشکیل شده از اجزاء کـه ایـن اجـزاء بـراي خـود کـار        جامعه مثل بدن انسان است. بدن انسان یک مجموعه

زاء کار ویژه خودشان را درسـت انجـام بدهنـد. جامعـه هـم      اي دارند و این بدن زمانی داراي تعادل است که همه اج ویژه

آورنـد کـه    شود نهادهایی را به وجود مـی  اي هست که انجام نگیرد هر چه قدر جوامع پیچیده می چنین است آیا کار ویژه

  این کار ویژه ما را انجام دهند.
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ر است. در تحول و توسعه برابري فرصت آیـا  کند معتقد است که آمریکا جلودا نکاتی که او درباره جامعه آمریکا مطرح می

  مساوات انسانها ممکن است؟

آمریکا سرزمین فرصت است جامعه آمریکا تحت کنترل یک مذهب یا یک نژاد خاص نیست نظام آموزش آمریکا الگوهاي 

  ردازي می کند.کاود و پارسونز در چنین جامعه اي نظریه پ کاود الگوهاي همکاري جمعی را در افراد می انجمنی را می

  با نفوذترین فرد در مکتب مدرنیزاسیون پارسونز است.

  گاه پارسونز نسبت به نظم اجتماعیدید

  نظام اجتماعی -1

 قشربندي اجتماعی -2

 سازمان اجتماعی -3

پارسونز یک آمریکایی است و سعی دارد جامعه آمریکا و غرب و اروپا را در تئـوري خـودش مطـرح سـازد. بـراي توضـیح       

کنیم. پارسونز دیدگاه مثبتی نسبت به جامعه دارد پارسونز معتقد است ما دوتـا نظـام    ام اجتماعی شروع میپارسونز از نظ

  داریم.

  نظام عمومی غیر کنش -2       نظام عمومی کنش -1 

کند در مورد نظام عمومی کنش ایشان یک تعریف از نظام اجتمـاعی   آید اجزاء کنش را تشریح می در مورد نظام کنش می

  اش نظام اجتماعی است. نظام عمومی کنش از چهار جزء تشکیل شده که یک قسم دارد

پس نظام اجتماعی یک بخش است از اینکه پارسونز اسمش را نظام عمومی کنش گذاشته اسـت مقصـود پارسـونز نظـام     

  باشد. اجتماعی است مفهومی بسیار گسترده است. شامل محیط هر عمل اجتماعی می

است که درون آن نقشهاي اجتماعی وجود دارد و میـان اشـغال کننـدگان ایـن نقشـها تعـامالتی       نظام اجتماعی محیطی 

گیرد (کنش متقابل) و این تعامل توسط یک سري قواعد رفتاري که همـان هنجارهـا و ارزشـها باشـد هـدایت       صورت می

  .دهنده نقشهائی هستند که هر کنش دارد کنند. این هنجارها و ارزشها در واقع نشان می

  هر نظامی در داخل مرزي قرار گرفته و محدودیتی دارد در کنار نظام عمومی کنش سه تا نظام دیگري را نیز داریم.

  ها و هنجارها است. نظام فرهنگی که در جدول روبرو وجود دارد و شامل تمام ارزش
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  نظام شخصیتی  نظام ارگانیسم رفتاري

  نظام اجتماعی  نظام فرهنگی
  

  هاي فردي و نیازهاي ارگانیسم رفتاري که در واقع همان ارگانیسم بدن انسان است. انگیزه نظام شخصیتی شامل

آیا این نظامها با یکدیگر ارتباطی دارند اینها با همدیگر تعامل دارند؟ ارتباطی با هم دارند؟ مبادلـه و تبـادل میـان نظـام     

هـاي   شود کـنش  ها باعث می کند که این ارزش افت میها را دری اجتماعی و فرهنگی.نظام اجتماعی از نظام فرهنگی ارزش

  متقابل میان افراد در جامعه داراي مشروعیت باشد.

  تعامل میان نظام شخصیتی و نظام اجتماعی

  سازند. هاي مختلف براي نظام شخصیتی آماده می بین این دو نیز ارتباط وجود دارد نظام شخصیتی یک سري افراد را با سلیقه

کند ارگانیسـم رفتـاري و نظـام     سازد و آن افراد نقشهاي مختلف را در جامعه ایفاء می فرادي را آماده مینظام شخصیتی ا

  اجتماعی نیز با هم در ارتباط هستند.

نماید. براي اینکه نظام اجتماعی ارتباط  ارگانیسم رفتاري راه را براي نظام اجتماعی با محیط مادي و جغرافیایی فراهم می

  گویند. ظام فیزیکی مادي جغرافیایی مکانیکی و غیره به آن نظام غیرکنش میپیدا کند با ن

  نظام فیزیکی/ مکانیکی / جغرافیایی و امثالی از این قبیل. نظام غیر کنش:

گوید شخصیت بدون انـرژي   کنیم. در کتاب تالکوت پارسونز می روشه بررسی می ارتباط جدول را با همدیگر از دیدگاه گی

تواند وجود داشـته   کند. بدون اینکه روابط نظام اجتماعی و بدون جهان مادي و فرهنگ نمی برایش معین میکه ارگانیسم 

هاي (نمادها) جهـان فرهنـگ ایجـاد     کند بدون هنجارها و سمبل ایکه شخصیت ایجاد می باشد نظام اجتماعی بدون انگیزه

  یابد. قابل اجتماعی امکان وجود مییابد. فرهنگ نیز در شخصیت و در شبکه کنش مت کند تحقق نمی می

  هر نظام دو بخش دارد: گوید: پارسونز می - 

  Structure        الف) ساختار

  Processes         ب) فرآیند

  ساختار خودش از چهار جزء تشکیل شده - 

  Values        ارزشها -1
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  Norms        هنجارها -2

  Roles        نقشها -3

  Collectivities        نهادها -4

  مت نظام فرآیندهاي نظام است این فرایندها چهار قسم است:دومین قس -

  Latency    فرایند تداوم (حفظ الگو ها)  -1

  Integration      فرایند همگرایی -2

  Goal Attainment      فرایند نیل به هدف -3

  Adaptation    فرایند انطباق یا سازگاري -4

  نظام اجتماعی به نظر پارسونز چهار جزء دارد:

  Polity      ی (جامعه سیاسی)پولیت -1

  Economicاقتصاد                                       -2

  Pattern Maintenance      حفظ الگو -3

  Society Community    جماعت اجتماعی -4

  تر از ارزش است. هنجار جزئی

ت که این فرایند کارش حفـظ نظـام   گوید هر نظام اجتماعی عالوه از ساختار داراي فرایند اجتماعی اس در مورد فرایند می

هـا داراي کارکردهـا و کـار     اجتماعی است به نظر پارسونز چهار فرایند اساسی در هر نظام اجتماعی وجود دارد این فرایند

هایی هستند که براي حفظ نظام ضروري هستند. اولین فرایند، فرایند تداوم، یعنی کار ویژه حفظ الگوهـاي سـازمان    ویژه

  تعامل اجتماعی در طول زمان است.اجتماعی و 

دومین فرایند همگرایی است، ایجاد همبستگی و حل منازعه. به عبارت دیگر همگرایی فرایندي اسـت کـه اجـزاء متعـدد     

شـود. فراینـد سـوم نیـل بـه       شود به نحوي که از هر گونه اختالل جلوگیري می ساختار در هر نظام تنظیم و هماهنگ می

کند؟ و کار ویـژه چهـارم کـار ویـژه انطبـاق یـا        اهداف است. چه کسی و کی هدف را مشخص می اهداف کار ویژه تعیین
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گوینـد بـراي اینکـه     کند. تخصـیص منـابع مـی    سازگاري است. که در واقع نظام را با محیط اجتماعی خودش منطبق می

  سازگاري ایجاد شود.

ت کار ویژه جماعت اجتماعی همگرایی است و کار ویـژه  کار ویژه اقتصاد انطباق است. کار ویژه سیاست نیل به اهداف اس

  فرهنگ حفظ الگو و دوام است.

دهد. اقتصاد بخشی از نظـام اجتمـاعی اسـت کـه منـابع و       اقتصاد به چه صورت انطباق یا سازگاري با محیط انجام می - 

با محیط اجتماعی سـازکار یـا   تواند خودش را  دهدمنابع است که یک نظام اجتماعی می فرصتها را به جامعه تخصیص می

  کند پس بیشترین نقش را پولیتی دارد. تطبیق دهد. پولیتی یا نظام سیاسی اهداف را مشخص می

دهد که همان سازمانهاي اجتماعی است که این نهادها و سـازمانهاي   ها همگرایی را جماعت اجتماعی انجام می در تعیین اولویت

  بخشد. کند و حفظ الگو از طریق تداوم به حیات نظام اجتماعی تداوم می ات پیدا میاجتماعی از طریق قانون در جامعه ثب

شود که جامعه تداوم پیدا کند پس حفـظ الگـو در خـانواده متجلـی اسـت       از طریق خانواده و نظام خویشاوندي باعث می

  شوند. همچنین در مذهب پس خویشاوندي و مذهب جزئی هستند که باعث تداوم می

شود. این  ها هدایت می ها که توسط هنجارها و ارزش اعی یعنی محیط از کنشهاي متقابل اجتماعی شامل نقشنظام اجتم

نظام اجتماعی داراي محیطی است که عبارت از فرهنگ شخصیت و نظام اجتماعی است. داراي ساختار و فرایندي اسـت.  

  ل به هدف همگرایی و حفظ الگو است.ها است. و نهادها شامل سازواري نی ساختار شامل نهادها و سازمان

کند. ساختار فرایند هم به چهـار قسـمت    داد هر نظام را با ساختار و فرایند تقسیم می بندي که پارسونز ارائه می در تقسیم

شود. ارزشها در هر ساختاري نشان دهنده توقعات هنجاري هستند براي اعمال در کارهاي درسـت و نادرسـت    تقسیم می

ها  شوند و قابل جستجو هستند. ارزش هاي فرهنگی و مذهبی عرضه می اجتماعی این ارزشها در قالب دکترین در هر نظام

انـد در سـایه    دهنـد امـا هنجارهـا بیشـتر کـاربردي      اند و بایدها و نبایدها را در هر نظام اجتماعی نشان می عمومی و کلی

د به عبارت دیگر هنجارها قواعدي هستند براي انتقال ارزشها به دهن آیند و قواعد رفتاري را نشان می ها به وجود می ارزش

  عمل که در واقع راهنماي عمل انسانها در هر عمل اجتماعی هستند.

شـود نهادهـا هسـتند     تمام محیط اجتماعی که درون آنها ارزشها و هنجارهاي یک نظام اجتماعی مشـخص و معـین مـی   

  گردد. شود و درون نهادها محقق می ها توسط افرادي اشغال می اقع این نقشافتد در و ها در درون نهادها اتفاق می نقش
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  processفرایند 

  فرایند هم چهار جزء دارد که هر کدامش تعریف مخصوصی به خود داشت.

دهد) همان افرادي کـه صـاحب نقشـند در واقـع      کند (انجام می گران ایجاد می تداوم در واقع کار ایجاد انگیزه را در کنش

اي  گیرد کارش همان ایجاد تداوم است. به عبـارت دیگـر مجموعـه    پذیري که در خانواده و نظام آموزشی صورت می عهجام

کننـد. ایـن در    شود و این افراد آن ارزش و هنجار را درونی مـی  که از طریق آن فرهنگ ارزش و هنجار به افراد منتقل می

  واقع فرایند تداوم در هر نظام اجتماعی است.

  integrationیی همگرا

جزء دوم فرایند همگرایی است در هر نظام کنش به تعریف پارسونز برخی اجزاي آن نظام کارشان مراقبت از تک رویهـا و  

جلوگیري از تک رویهاست. به عبارت دیگر حفظ هماهنگی میان اجزاء دوري جستن از تنش و اختالل تمـام نهادهائیکـه   

  آورند. نهادهائیکه هماهنگی به وجود می در جامعه کارشان ایجاد همبستگی است

خواهند هدفهاي نظام را تعیین کننـد و بـراي رسـیدن بـه ایـن       هائیکه می جزء سوم فرایند نیل به هدف است تمام کنش

  کنند. کنند تالش می هدفها نیروها رایج می

  ت.پس کار ویژة نیل به هدف هم در تعیین نظام نیل به هدف و چگونگی تعیین آن نظام اس

  سازگاري

کنند. سازگاري یـا انطبـاق    دهند یا سازوار می هائی که روابط میان یک نظام را با محیط بیرونی این تطبیق می تمام کنش

اش  هائی بیرونی آن نظام اجتماعی منـابع گونـاگون کـه نیـاز دارد بگیـرد و در مقابـل       کارش بدین شکل است که از نظام

  شود. آن سازواري ایجاد می ه بین نظام و محیطتولیدات خودش را عرضه کند در نتیج

  نظام اجتماعی چهار قسم است: پولیتی (نظام سیاسی)اقتصاد، حفظ الگوي جماعات اجتماعی.

  عمده بحث ما پولیتی است.

جماعات اجتماعی تمام نهادهاي اجتماعی در یک جامعه است شامل نهادهـاي اجتمـاعی طبقـات اجتمـاعی، سـازمانهاي      

  روههاي فشار و شامل روابط گروههاي اجتماعی در یک جامعه.اجتماعی و گ
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حفـظ   -اقتصـاد  –پولیتی به عنوان یک نظام از نظر پارسونز داراي ساختار و فرایند است هر کدام از چهار مورد (پـولیتی  

  الگو و جماعت اجتماعی) موضوع یک علم در علوم اجتماعی هستند.

  علم سیاست پولیتی:

  اقتصاد اقتصاد:

  روانشناسی و انسانشناسی الگو: حفظ

  جامعه شناسی جماعت اجتماعی:

  قشر بندي اجتماعی از دیدگاه پارسونز

شود به جوامـع   برد بحث پارسونز در این رابطه صرفاً خالصه می بندي اجتماعی بکار می پارسونز چه مفهومی را براي طبقه

کنـد در جوامـع    تماعی یا قشربندي اجتماعی را مطرح میبندي اج ماقبل مدرن به جامعه مدرن در این ارتباط بحث طبقه

بندي اجتماعی کامالً متفاوت است با جوامع ماقبل مدرن در واقع پارسونز یک تفاوت اساسی دارد.  پیشرفته و مدرن طبقه

  با وبر و مارکس.

  طبقه، شأن، حزبوبر: 

  کند. طبقه را مطرح می مارکس:

گوید جوامع مدرن با جوامع ماقبل مدرن تفـاوت دارد آنچـه    کند. فقط می ح نمیپارسونز هیچ قشر بندي اجتماعی را مطر

هـا و جامعـه براسـاس     شود پرستیژ است افراد خانواده بندي می که درون جوامع مدرن و پیشرفته باعث قشربندي و طبقه

هـا   ث پارسـونز نقـش  شود پرستیژ یعنی کسانی که داراي نقشهاي مهمتري هستند اساس بحـ  معیار پرستیژ قشربندي می

دانیم یـک نقـش از    گیرند. از کجا می هستند در نهادهاي اجتماعی کسانی که اهمیت کمتري دارند در یک طبقه قرار می

  ها مهمترند. هائی که در تداوم حیات جامعه موثرند این نقش نقش دیگر اهمیت بیشتري دارد. نقش

  یک معیار نقشهاي ضروري براي حیات جامعه -1

  ها با ارزشهاي جامعه ر انطباق نقشدومین معیا -2

  دار در جامعه ما زیاد مهم نیستند اما نقش رهبري در جامعه ما باالترین پرستیژ را دارد. نقش سرمایه مثال:
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کار ویژه قشر بندي مساوي است با همگرائی نظام اجتماعی و جامعه این طبقات و قشرهاي جامعه هستند که افراد را بـه  

کنند پس این قشرهاي اجتماعی وظیفه همگرایی را دارند. اما ایـن کـار    و در یک چارچوب جمع می یکدیگر نزدیک کرده

هاي اجتماعی دو نحوه دارد یک توضیح متفاوت پرستیژ درجامعه یک نتیجه دارد آن کسانی که داراي پرستیژ بـاالتر   ویژه

هبر به دلیل اینکه رهبر است و داراي پرسـتیژ بـاالئی   هستند اینها بتوانند منابع مورد نیاز براي حفظ جامعه رایج کنند. ر

  تواند تداوم مورد نیاز یک جامعه را بسیج کند براي حفظ نظام اجتماعی. است می

بندي وقشر بندي به خاطر این است که برخی قشرها نسبت به دیگران پرستیژ بیشتري دارنـد ایـن خـود بـه خـود       طبقه

پذیرد که نقش رهبري از نقش رفتگر شهرداري مهمتر باشد. این پرستیژ خـود   یشود. جامعه م موجب پرستیژ بیشتري می

  شود و براي نظام اجتماعی. به خود موجب مشروعیت می

  Social Organizationسازمان اجتماعی 

ها و نهادها بررسی کرده نقشها جزء اصـلی و اساسـی هـر نهـاد هسـتند.       در مورد سازمان اجتماعی پارسونز در مورد نقش

  کارگر و نقشهاي دیگر. -آموز دانش -معلم -نقش کودك

هاي متفاوت به نظر پارسونز نیز بروکراسی یکی از مهمتـرین   ها هستند براي انجام کار ویژه اي از این نقش نهادها مجموعه

  اند. این نهادها است در واقع آنها معتقدند بروکراسی در تکامل جوامع مدرن نقش مهمی ایفا کرده

  ارسونز نسبت به نظام سیاسیدگاه پدی

  حاکمان سیاسی -

 ماشین دولتی -

 نظام سیاسی -

  اش نیل به اهداف است. نظام سیاسی جزئی از ماشین دولتی است که کار ویژه

  باشد. ها می ها، نهادها و نقش داراي چهار جزء هنجارها، ارزش

اجتماعی که با هر کـدام از اینهـا بایـد ارتبـاط      محیط نظام سیاسی عبارت است از اقتصاد و حفظ الگو، پولیتی و جماعت

  برقرار بکند.

  هاي پارسونز نسبت به نظام سیاسی وجود دارد عبارت است از سیاست و قدرت (اقتدار ) اما مفهوم عمده در بحث

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 غر ب و ایران جامعه شناسی سیاسی» 50«
 
 
 

 

 گیري و تخصیص منابع انسانی براي رسیدن به هدفی کـم و بـیش   سیاست به نظر پارسونز عبارت است از هر نوع تصمیم

  کند. آشکار که جامعه معین کرده و ملی می

گیـري سیاسـت وجـود     شود در تمام سازمانها و مراجع تصمیم با توجه به این تعریف سیاست در نهاد حکومت خالصه نمی

  برد. دارد پارسونز براي نظام سیاسی اصطالح پولیتی را بکار می

  

  قدرت

  است.قدرت از نظر پارسونز در سیاست معادل پول در اقتصاد 

تعریف قدرت از نظر پارسونز عبارت است از توانایی کلی واداشـتن افـراد عضـو یـک نظـام سـازمان جمعـی بـه ایفـاي           -

تکالیفشان که زمانی که مشروعیت این تکالیف در راستاي تحقق هدفهاي جمعی محـرز اسـت در صـورت امتنـاع امکـان      

  استفاده از قوه قهریه وجود دارد.

  پول است پنج تا ویژگی دارد. اما این قدرت که معادل

کند فعال است و دائماً مبادله و جابجا  گزیند قدرت هم در گرایش است قدرت یکجا اقامت نمی پول یک جا اقامت نمی -1

  شود. می

 توانیم بدست بیاوریم. پول یک سمبل است حالت نمادین دارد پس قدرت برابر چیزي است که ما در قبالش می -2

 تواند کم یا زیاد شود قدرت حجم ثابت و پایدار ندارد. کم یا زیاد شود قدرت هم می تواند پول می -3

 قدرت مانند ابزاري است در راستاي رفاه جامعه. -4

گوید قدرت و اقتدار کامل کنندة یکدیگرند بـه نظـر پارسـونز     یک تمایز آشکاري میان قدرت و اقتدار قائل است او می -5

کنـد درواقـع مشـابهت دارد بـه همـان       امعه براي مردمان جامعـه حالـت نمـادین پیـدا مـی     اقتدار قدرتی است در یک ج

 مشروعیت که قبالً مطرح شده است.

 شود. اقتدار رمزي است که قدرت با استفاده از آن براي جامعه معنادار می

  اي برقرار است. میان پولیتی اقتصاد حفظ الگو و جماعت اجتماعی چه رابطه

  ارتباطشان این است که اقتصاد دو داده به نظام سیاسی دارد و دو نهاده و پولیتی نیز دو داده و دو نهاده. اقتصاد و پولیتی
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  پول بین سیاست و اقتصاد مهمترین مبادله است و قدرت مهمترین وسیله مبادله است از پولیتی به اقتصاد.

هد به خدمت جامعـه را دارد. یعنـی منـابعی کـه بـراي      وري و تع دهد. اقتصاد نظارت به بهره اقتصاد چه کاري را انجام می

کند. همچنین اقتصـاد تعهـد دارد بـه     جامعه ضروري است اقتصاد نظارت بر آن را بر عهده دارد و به پولیتی آنرا اعطاء می

خدمت جامعه، تعهد اقتصاد به خدمت بر جامعه باعث تداوم نظام سیاسی و برعکس نظام سیاسی تخصیص دهنده منـابع  

کند به اینکه کاالهاي مورد نیـاز جامعـه    دهد. پس اقتصاد نظارت می هاي اقتصادي تخصیص می الی است و آنرا به بخشم

  شود تا نظام سیاسی حفظ بشود. دهد و باعث می تولید شود و در خدمت جامعه تعهد می

  پولیتی

گیرد کـه بـراي کـار     . تصمیمات را میکند پولیتی تقسیمات سیاسی و مسئولیت رهبري را به جماعت اجتماعی اعطاء می

کند و جماعـت اجتمـاعی را در مقابـل جماعـت اجتمـاعی       کند، رهبري می کرد جماعت اجتماعی ضروري است. اداره می

  کند. اما رابطه پولیتی و حفظ الگو: تقاضا و حمایت نسبت به نظام سیاسی اعطاء می

ها و هنجارها را برعهده دارد کار  رد مسئولیت اجراي فرهنگ ارزشنظام سیاسی یا پولیتی مسئولیت عملیاتی را برعهده دا

کند نظام سیاسی مسئولیت اخالقی در قبال فرهنگ و منافع جامعه دارد. در عوض حفظ الگو دو تا کار انجام  دیگریکه می

گویـد   اسـی. مـی  کند براي قـدرت سی  گیرد و همچنین مبناي قانونی فراهم می دهد پولیتی از حفظ الگو مشروعیت می می

  کسانی که در پولیتی داراي مقام و منصبی هستند مشروع هستند.

جماعت اجتماعی کنترل کننده پولیتی است به عبارت دیگر نظام سیاسی تحت کنترل نهادهـاي اجتمـاعی و شـهروندان    

کنند بلکـه رهبـران    هستند. نکته بعدي اینکه پارسونز معتقد است نظام سیاسی ثروتمندان سیاست و دولت را کنترل می

  نمایند. اند که از جانب مردم اقتصاد را کنترل می سیاسی

  دیدگاه پارسونز نسبت به حاکمان سیاسی (رهبري)

  شود. حاکمان سیاسی و رهبري منصبی است که در درون این منصب اهداف جمعی تعیین و اجرا می

ها یک کار ویـژه دارد بروکراسـی کـار     دام از این بخششود و از نظر پارسونز هر ک ماشین دولتی به چهار دسته تقسیم می

سازواري، قانون اساسی کار ویژه تداوم، مقننه و قضائیه کار ویژه همگرایی و رهبري کار ویژه نیـل بـه هـدف راانجـام      ویژه

  دهد. می
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معـه شناسـی   (همانطوریکه در فلسفه افالطون و ارسطو در روانشناسی فروید در فیزیک و شـیمی نیـوتن در جا   مارکس:

  دانند.) این عبارت از مارکس است در کتاب سرمایه. سیاسی نیز مارکس وبر و پارسونز را پدر آن علم می

شود تمام ابزارهـا و   وري اجتماعی به ضرر فرد کارگر بکار برده می ها براي افزایش بهره داري تمام شیوه درون نظام سرمایه

هـا   گردد. این شیوه کشی از آنان می هاي سلطه بر تولید کنندگان و بهره یوههاي گسترش تولید تبدیل به وسایل و ش شیوه

دهد و جاذبـه کـار را تخریـب     دهد و او را به سطح یک زائد ماشین تنزل می نیروي کار رابه بخشی از یک انسان تنزل می

  گرداند.  کند و کار را تبدیل به زحمت می می

 Tiolزحمت 

  Toilerزحمتکش

  به نظم اجتماعی بینش مارکس نسبت

گوید نقش اولیـه انسـان در زنـدگی اجتمـاعی تولیـد       بندي اجتماعی مهمترین بحث مارکس است می در بحث نظم طبقه

اجتماعی است انسان بر اینکه در این دنیا زندگی کند مجبور است نیازمندیهاي خودش را برطرف کند بـه نظـر مـارکس    

  قش، نقش تولید کننده است.هاي زیادي دارد اما مهمترین ن انسانها نقش

وقتی تولید مهم است پس ابزار تولید نیز مهم است و نیروهاي تولید نیز خیلی مهم است و در این رابطه روابط تولید نیـز  

  اي برخوردار است. از اهمیت ویژه

گـذارد و در   ام مـی اجتماعی ن هاي اجتماعی چه قشرهائی وجود دارد و این را طبقه مارکس به دنبال این است که در گروه

خواهـد طبقـات را بشناسـد و     گیرد و طبقات وجود دارد و مارکس مـی  بندي اجتماعی که تولید درون آن صورت می شکل

اي میان طبقـات اجتمـاعی و حکومـت و     خواهد بداند چه رابطه منافع آنها و ارتباطات آن طبقات را بشناسد در نهایت می

  هاي اجتماعی قدرت چیست؟ سی مارکس هدفش این است که ریشهدولت وجود دارد در جامعه شناسی سیا

گویـد مـا در بعضـی از جوامـع اولیـه شـاهد طبقـات نیسـتیم          بندي مالکیت ابزار تولید است می معیار مارکس براي طبقه

مـازاد  دارند. ویژگی اضافی اینکـه ارزش اضـافی یـا     طبقه دو ویژگی گوید جوامع بی طبقه بودند می جوامعی داشتیم که بی

اینکه مالیکت خصوصی وجود ندارد پس تولید مازاد و ارزش اضافی باعث پیـدایش طبقـات     شود دومین ویژگی تولید نمی

  شود یک طبقه مولد ارزش اضافی هستند و یک طبقه نیستند و صاحب چیزي دیگرند. می

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 »53« غرب و ایران جامعه شناسی سیاسی 
 
 
 

 

تولید است و آنرا در کنترل خودش دارد و کنند. طبقه غیر مولد مالک ابزار  کشی می کسانی که غیر مولدند از مولدها بهره

شود اگر بخـواهیم سیاسـت و دولـت و روابـط قـدرتی را       این کنترل وسایل تولید خواه ناخواه به کنترل سیاسی منجر می

  بشناسیم باید به رابطه استثماري طبقه مولد و غیر مولد برویم.

نازعات طبقاتی را بشناسد. اما این روابط تولیـد کـه   خواهد روابط دولت و م پس تمام بحثهاي مارکس سیاسی است و می

گیرند که ستیز در این روابـط   میان نیروي کار و وسایل کار و مالک وجود دارد درون نهادهاي اجتماعی و سیاسی قرار می

  گیرد. اگر مبارزه صورت نگیرد تغییر در آن غییر ممکن است. تولیدي وقتی ممکن است که مبارزه طبقاتی صورت می

مارکس معتقد است زندگی سیاسی بازتاب کشمکش رقابت اجتماعی است پـس گـام اول در جامعـه شناسـی سیاسـی و      

  سازند. مارکس پیدا کردن این طبقات و منافعشان است این طبقات هستند که به نظر مارکس تاریخ را می

  طبقه از نظر مارکس بر دو نوع است:

 Class for itselfقه براي خود طب -class in itself       2طبقه در خود  -1

اي است که یک سري عالیق مشترك مادي آنها را به یکدیگر پیوند داده اما خود افراد نسـبت بـه آن    طبقه در خود طبقه

آید طبقـه در خـود    عالیق مشترك آگاهی ندارند تا زمانی که این آگاهی وجود ندارد همبستگی طبقاتی هم به وجود نمی

  آید. شود که این آگاهی طبقاتی به وجود می ه براي خود میزمانی تبدیل به طبق

گویـد تنهـا راه تحـول     اید که طبقه در خود به طبقه براي خود تبـدیل بشـود مـی    این تبدیل و تحول چگونه به وجود می

 کند. اما در تعریـف اول بعـد اقتصـادي داشـت فقـط بـه       است پس طبقه در این بعد سیاسی پیدا می (مبارزه طبقاتی )

شود. طبقه وقتی به نیروي سیاسی تبدیل شد کشمکش میان آن کشمکش سیاسی است، موضوع آنها  مالکیت مربوط می

  تعیین روابط کلی تولید است.

به نظر مارکس فرایند تشکیل طبقـه انتقـال از طبقـه در خـود بـه طبقـه بـراي خـود اسـت طبقـات نتیجـه منازعـات و             

  در جامعه شکل گرفتند. هائی هستند که توسط شرایط عینی کشمکش

دهیم به کشمکش میان طبقات که  گوئیم چون تحوالت اجتماعی را ارتباط می می تحلیل طبقاتیتحلیل مارکسیستی را 

در واقع بازیگران اصلی تاریخ هستند یک سوال مطرح است اینکه آیا در جامعه واقعاً دو طبقه وجود دارد یا طبقـاتی هـم   

توانیم توجیه کنـیم یـک نیـروي     اتی وجود دارد که آنها را در بینش مارکسیستی چگونه میدر جوامع هستند امروزه طبق
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کار اضافی و طبقه متوسط وجود دارد که مارکس آنها را در نظر نگرفته به عنوان طبقه متوسـط و مارکسیسـتهاي بعـدي    

را داریم که صاحب ابزار تولید نیستند و از اي از مردم  داري عده آمدند این را تعریف کردند و گفتند در شیوه تولید سرمایه

فروشند مثل پرولتاریا اما با پرولتاریا یا روش کارشان و فکـر کردنشـان فـرق     ابزار تولید جدا هستند نیروي کار خود را می

کند در نتیجه خود مارکسیستها معتقد شدند که جامعه فقط از دو طبقه تشکیل نشده است بلکه یک طبقه دیگر نیـز   می

دار یـا پرولتاریـا    روند و به یکی از طبقات سـرمایه  بینابین وجود دارد اما مارکس معتقد است اینها به مرور زمان از بین می

  شوند. تبدیل می
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  سازمان اجتماعی

آیـد دوم اینکـه ایـن طبقـات در      مارکس معتقد است عمل تولید دو تا نتیجه به دنبال دارد یکی اینکه طبقه به وجود می

کننـد آن محـیط یـک     گیرد. آن محیط و فضائی که انسانها در درون آن کار مـی  ک شکل بندي اجتماعی قرار میدرون ی

  کنند. سازمان اجتماعی است. کارخانه به نظر مارکس یک محیط اجتماعی است که انسانها در درون آن کار می

  .Concreteو یکی بینش  abstractاعی در مورد نظام اجتماعی مارکس دو تا بینش وجود دارد یکی بینش عینی انتز

مهمترین فرضیه مارکس دترمینیسم اقتصادي است مارکس معتقد است انگیزه اولیـه تمـام انسـانها اقتصـادي اسـت بـه       

سازد یعنـی هـر کاریکـه     عبارت دیگر مارکس معتقد است این وجود اجتماعی انسانها است که آگاهی آنها را مشخص می

گوید جامعه از دو قسمت تشکیل شده و بنا و زیر بنا پایه و  ریشه در موقعیت اقتصادي ما دارد میدهیم در واقع  انجام می

اساس هر جامعه که زیر بنا باشد امور مادي است این زیر بنا با امور مادي یا نظام اقتصادي و شـیوه تولیـد تمـام روبنـاي     

  رسیده. کند اما چرا به این نتیجه  کند و تعیین می جامعه را مشخص می

گوید در طـول تـاریخ همـه     گیرد می مهمترین نقش را تولید در نظر می کند. مارکس همه چیز را در تولید خالصه می

گوید وقتی تـاریخ   ها یکسان نبوده و با اشکال مختلف صورت گرفته است می انسانها تالش کردند براي تولید اما این تالش

  لفی وجود دارد در هر مقطعی شیوه تولید خاصی داریم.شویم مقاطع مخت را مطالعه کنیم متوجه می

زنـد   هم مارکس این حرف را مـی   داري و شیوه تولید سوسیالیستی داري و فئودالی و سرمایه شیوه تولید جوامع ابتدائی بره

  خواهیم بدانیم چگونه تولید صورت گرفته است. کنیم می گوید ما بر اینکه تاریخ را مطالعه می هم انگلس می

  Relations of Productionشیوه تولید 

  Mode of productionنیروهاي تولید 

  ابتدایی  داري برده    فئودالی          داري   سرمایه      سوسیالیستی 

دانیم دو عامل را توضیح دهیم یکی نیروهاي تولید و دیگري روابط تولیـد نیروهـاي تولیـد تمـام      در هر شیوه تولید ما می

گرفته از انسان گرفته تا تکنولوژي این نیروهاي تولید در مقـاطع مختلـف    راي تولید یک کاال صورت میوسایلی است که ب

کند این نیروهاي تولید مولد روابط تولیدند اینکه  کنند انسان همیشه هست ولی ابزارها تغییر می تولید با همدیگر فرق می
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است در نتیجه نیروهاي تولید مولد روابط تولیدند روابط تولیـد  چه ارتباطی با ماشین دارد همان رسم مالکیت   این انسان

  به عبارت دیگر همان طبقات اجتماعی است.

گوید هر شیوه تولید اخالق و شیوه مخصـوص خـودش را دارد پـس دولـت سیاسـت       در روبنا امور غیر مادي قرار دارد می

  فرهنگ، مذهب، اخالق و هنر همه اینها روبنا هستند.

خواهد داوم پیدا کند با فرهنگ و هنر، سیاست، دولت، مذهب و اخـالق   شود شیوه تولید می زیر بنا ایجاد می روبنا مطابق

  مخصوص به خودش.

کند براي حفظ خودش پـس دولـت ابـزاري     دار از روبنا استفاده می اش چه چیز است طبقه سرمایه روبنا در واقع کار ویژه

مذهب افیون ملتها است چون انسانها در موقـع بـدبختی بـه مـذهب پنـاه       گوید: است در دسته طبقه حاکمه مارکس می

گوید مذهب  کنند از طریق مذهب و پناه بردن به خداوند مشکل خودشان را فراموش کنند مارکس می برند و سعی می می

  کند. دار و پرولتاریا کم رنگ می کشمکش میان سرمایه

  نماید. یالیستی جلوگیري میداري به سوس در نتیجه از تبدیل جامعه سرمایه

داري ایـن   داري در واقع عبارت است از تولید براي بازار، ویژگی سـرمایه  گوید سرمایه داري چه ویژگیهایی دارد. می سرمایه

  داري: است که در سرمایه

  مالکیت خصوصی وجود دارد. -1

 گیرد براي فروش در بازار یعنی هم ارزش اضافی وجود دارد. تولید صورت می -2

داري نیـروي کـارمزد بگیـر اسـت در فئودالیسـم کسـی در        گوید اساس سرمایه داري دارد می یف دیگري نیز از سرمایهتعر

داري انسانها نیـروي   کنند اما در سرمایه داري انسانها محصول خودشان را خرید و فروش می هاي تولید ماقبل سرمایه شیوه

  فروشند. کار خودشان را می

  س چیست؟پرولتاریا در نظر مارک

از تعریف مارکس پرولتاریا تمام افرادي هستند که صاحب ابزار تولید نیستند چون صاحب ابزار تولید نیستند باید نیـروي  

  کار خودشان را بفروشند.
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بگیر دسـتی اسـت در مفهـوم بنـدي عینـی نظـام        تعریف محدودتر دیگر نیز از پرولتاریا دارد. پرولتاریا یا همان کارگر مزد

  کند. مفهوم ذهنی همان دترمینیسم اقتصادي است. دار و پرولتاریا صحبت می مارکس از طبقه سرمایهاجتماعی 

  دترمینیسم (جبرگرائی یا تعیین کنندگی) دترمینیسم اقتصادي است.

و سه نوع رابطه بین روبنا و زیر بنا وجود دارد یکی تعیین کنندگی یک جانبه، دومین رابطه را تعیین کننـدگی دو جانبـه   

گی است. در آثار مارکس مفاهیمی وجود دارد که این سه تعبیر در مورد زیر بنا روبنا  یکی هم تعیین کنندگی چند جانبه

 (تعیین کنندگی یک جانبـه) کند و روبنا تاثیري در تعیین زیربنا ندارد ایـن را   دارد معتقد است زیر بنا و روبنا را تعیین میوجود 

  گویند. می

یر دو جانبه است، هم زیر بنا روي روبنا تاثیر دارد و هم روبنا بر زیر بنا تاثیر دارد آقـاي انگلـس معتقـد    در تعبیر دوم تعب

کند بلکه معتقـد اسـت    است مارکس دترمینیست اقتصادي نیست مارکس معتقد نیست که اقتصاد همه چیز را تعیین می

ید زیر بنا محرك اصلی تاریخ است اما روبنا بـر آن تـاثیر   گو مارکس اعتقاد داشته به رابطه تعیین کنندگی دو جانبه او می

  گذارد در تعبیر سوم تعیین کنندگی همه جانبه است. می

گوید زیربنـا   زیر بنا و روبنا اجزاي مجزا از یکدیگر نیستند داراي روابط بیرونی نیستند بلکه داراي روابط درونی هستند می

ند اگر یک مستطیل باشد تبدیل به دو مربع شده به این اندیشـه، اندیشـه   و روبنا مثل این است که دو جزء یک کل هست

گویند معتقدند کل نظام اجتماعی یک ساخت است که درون این ساخت یک زیر بنا و یک روبنا وجود دارد  گرا می ساخت

  گذارند. و بر یکدیگر تاثیر می

  کند سه تا بخش دارد.  س صحبت میجامعه شناس غربی معتقد است که کل نظام اجتماعی که مارک رآلتوس

کننـد. در تعبیـر    بخش سیاسی، بخش اقتصادي و ایدئولوژیک اینها با هم ارتباط دارند و هیچکدام یکدیگر را تعیین نمـی 

  سوم رابطه درونی است:

  ارتباط شخصی -1

 ارتباط ساختاري -2

 پیوند یا ارتباط سیاسی -3

  بینش مارکس نسبت به نظم سیاسی
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  یک تمایزي وجود دارد بین نظام سیاسی با نظام اجتماعی. در جامعه شناسی سیاسی

دهـیم. آقـاي مـارکس بررسـی کـرده حاکمـان        در نظام اجتماعی با نظام اقتصادي خانواده و غیره را مورد بررسی قرار می

اش این است که حاکمان سیاسی در  سیاسی چه کسانی هستند. حاکمان سیاسی در واقع بحث اصلی مارکس است سوال

  کند این دیدگاه مارکس است نسبت به حاکمان و دولت. ستاي منافع کدام طبقه اجتماعی فرمانروایی میرا

  کند. داران حکومت می داري به نفع سرمایه آقاي مارکس معتقد است حاکمان در نظام سرمایه

  از ماشین دولتی منظور مارکس

دهد به نظر مـارکس تمـام    ا را در درون ماشین دولتی جا میعمدتاً ارتش، پلیس، بروکراسی و قوه مقننه قضائیه تمام اینه

داران است. مارکس حـزب را یـک سـازمان جـانبی      کنند که در خدمت منافع سرمایه این ارگانها سیاستهائی را اعمال می

  داند. می

ولتـی از  نظام سیاسی در هر کشور شامل دو جزء است. حاکمان سیاسی و کارمندان بروکراسی از یـک طـرف و ماشـین د   

  طرف دیگر.

  به نظر وبر بروکراسی یعنی عقالنیت.

گویـد انسـانها در دو حیطـه     در مورد نظام سیاسی اینکه مارکس بین دولت و جامعه مدنی با علم تمـایز قائـل اسـت مـی    

گیرنـد. انسـانها    گیرند یا انسانهائی که در فرایند تولید قرار مـی  توانند قرار بگیرند انسانهائی که در نظم سیاسی قرار می می

  در جامعه مدنی به نظر مارکس در فرایند تولید قرار دارند.

  دهد. کنند جوابهاي مختلفی دارند و مارکس اینگونه جواب می بینش مارکس نسبت به اینکه چرا انسانها اطاعت می

دار پیـروي و اطاعـت    داري از طبقـه سـرمایه   مارکس این سوال را جزئی کرده و گفته چرا کارگران در یک سیستم سرمایه

دار قرار گرفته اسـت مبتنـی بـر خصـومت اسـت توجیـه        کند. مارکس معتقد است تقسیمی که بین پرولتاریا و سرمایه می

داري است و براي اینکه این کار را بکند باید پرولتاریا را راضـی کنـد    دار هدفش فقط سرمایه مارکس این است که سرمایه

  ودش ادامه دهد.ها که به کار خ در همه زمینه

دار  دار باید هر دوي اینها را راضی کند سرمایه داري و یکی دیگر پرولتاریا که سرمایه دار دوتا پایه دارد یکی سرمایه سرمایه

دار  باید پرولتاریا را راضی کند تا اینکه پرولتاریا بپذیرد تا از سرمایه دار اطاعت کند. کارگران به علـت ضـرورت از سـرمایه   
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دار  داري واضح است کـه سـرمایه   دار اطاعت کند در نظام سرمایه کنند اما چه ضرورتی دارد که کارگر از سرمایه یاطاعت م

  هاي دیگر. کند بر عرصه تسلط دارد بر اقتصاد از نظر مارکس این تسلط پیدا می

ت کلید فتح قدرت است یعنی داران جزء افراد ثروتمندند و ثرو اش این است که سرمایه چرا این طوري است در واقع پاسخ

توانند به شکل غیر مستقیم حاکمان سیاسـی را   توان حاکمان سیاسی را خرید و کسانی که ثروتمند باشند می با ثروت می

  دار و پرولتاریا. کنترل کنند پس مارکس معتقد است که دوتایی به همدیگر نیاز دارند. یعنی سرمایه

  راضی سازد.دار مجبور است پرولتاریا را  سرمایه

  توانند اطاعت پرولتاریا را جذب کنند. داران می هاي حاکم است پس سرمایه هاي طبقه حاکم ایده گوید ایده مارکس می

  آنها را راضی سازند تا انقالب نکنند. -1

 هاي آنها را کنترل کنند تا انقالب نکنند و آنها را با عقاید خودشان همراه سازند. ایده -2

  گرگونیبینش مارکس نسبت به د

داري به نظر مارکس درون خودش هـم   شود به این تحول سرمایه داري مربوط می مهمترین بحث مارکس در بحث سرمایه

نظمی بر عنصر نظم غلبـه خواهـد    عناصر تحول را دارد و هم عناصر ثبات و مارکس معتقد بود که در طول زمان عنصر بی

داري شد در یـک زمـان دیگـر باعـث تحـول آن       اعث پیشرفت سرمایهگوید آن چیزي که زمانی ب کرد. به عبارت دیگر می

دار است همان ارزش  کند ارزش اضافی است این ارزش مازاد همان سود سرمایه ترین بحثی که مطرح می خواهد شد عمده

  پیوندد.دار جدا بشود و الیناسیون (گوشه نشینی) به وقوع ب شود که پرولتاریا رفته رفته از سرمایه اضافی باعث می

  این دگرگونی مارکس چند ویژگی دارد. در مورد دگرگونی:

گوید دگرگونی کیفی است نه کمی به عبارت دیگر تحول یعنـی ایجـاد یـک اصـول جدیـد       ویژگی اول می -1

داري از بـین بـرود و    افتـد کـه سـرمایه    اجتماعی اقتصادي و سیاسی جدید این دگرگـونی زمـانی اتفـاق مـی    

  آید با خصوصیات مخصوص خودش. سوسیالیستی به وجود می

داري جهـانی اسـت پـس     ویژگی دوم اینکه دگرگونی جهانی است مربوط به منطقه خاص همچون سرمایه -2

 داري تغییر کند این پدیده تحول هم جهانی خواهد بود. اگر سرمایه
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ویژگی سوم اینکه مارکس معتقد است بین دگرگـونی سیاسـی و اجتمـاعی تفـاوت وجـود دارد دگرگـونی        -3

سیاسی دگرگونی است که در سطح دولت و دگرگونی اجتماعی یک نوع دگرگونی است که در سـطح جامعـه   

گوید اول باید پرولتاریا تبدیل به قدرت حاکم بشود بعد تبدیل به سوسیالیسـم   مدنی اتفاق بیافتد مارکس می

 رسیم. دي میبشود مارکس معتقد است اول باید تحول سیاسی صورت پذیرد بعد ما به تحول اقتصا

 ویژگی چهارمی اینکه تحول بدون خشونت ممکن نیست. -4

مارکس معتقد است قبل از اینکه دگرگونی انقالبی اتفاق بیافتد یک سري حوادث بایـد اتفـاق بیافتـد یـک سـري پـیش       

  شرطهائی دارد که این اتفاقات پیشین یا اقتصادي هستند یا اجتماعی.

نکه یک سري شرایط باید اتفاق بیافتد تا طبقه پرولتاریا اقدام بکند این شـرایط  اش ای آقاي مارکس یکی از بخشهاي عمده

شوند و پرولتاریایی که بـه   دو قسمت است شرایط اقتصادي و اجتماعی که این شرایط منجر به دو قطبی شدن جامعه می

رسـیم   کند می داري رشد می هبرد در طی زمان که سرمای داري زمان می خواهد بگوید رشد سرمایه رسید می خودآگاهی می

  گیرند. به مکانی که این دو تا در درون هم قرار می

آیـد   داري دائم با بحران روبرو هستیم اگر کاال بیشتر از نیاز باشد نرخ مـی  شرایط اقتصادي یک بحران است اما در سرمایه

  کند. ا میدار کاهش پید افتد در بحرانهاي اقتصادي سود سرمایه پایین و بحران اتفاق می

دار تعـداد   گوید کـه سـرمایه   میرند مارکس می مانند بقیه می هاي بزرگ می است صنایع یا ثروت  دوم تمرکز گرایی سرمایه

  شوند. بلعد) یعنی سرمایه در دست عده خاصی جمع می کشد (می داران را می زیادي از سرمایه

  شوند. اریا میداران حذف شدند تبدیل به پرولت سوم وقتی یک عده از سرمایه

چهارمی بدبختی، وقتی بحران اقتصادي زیادي شد و سودآوري کم شد و فشارهاي اقتصادي زیاد شد شرایط مالی کـارگر  

گوید انباشت ثروت در دست یـک عـده خـاص بـه طـور       شود مارکس می تر می یابد و کارگر روز به روز بدبخت کاهش می

  کشی و بردگی، حمل ، خشونت و قساوت در قطب مخالف. زحمت همزمان برابر است با انباشت بدبختی نفرت از

  اما شرایط پیش اجتماعی

آید به خاطر اینکه کارگران در شهرها بیشتر آگاهی دارند نسبت به  مارکس معتقد بود انقالب در اثر شهرنشینی بوجود می

  کارگران در روستاها.
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  عوامل :

کشـی   گویند آنجا از طبقه کـارگر بهـره   معنی منفور دارد چون میکنند که  ها در کارخانه کار می کارگران در شهر -1

  داران. کنند سرمایه می

مارکس معتقد بود که در شهرها کارگران توانایی بیشتر براي انقالب دارند در حالیکه بر عکس شد چون در روسیه انقالب 

  از روستاها شروع و به شهر نشست.

  دومی: -2

  براي اینکه انقالب کنند باید به منافع مشترك دست پیدا کنند.گوید کارگران  ارتباطات است می

  سومی: -3

اي نیز که کارگر نیسـتند از بیـرون وارد    هاي سیاسی خودشان و عده سیاسی شدن است کارگران باید بروند به دنبال گروه

  کنند مثل لنین در انقالب روسیه. شوند و کارگران را سیاسی می گروههاي کارگري می
  پارسونز  وبر  مارکس  ابعاد

اصول اساسی  -1
  بندي طبقه

بندي براساس کیفیت ابزار  طبقه
  تولید

شأن اجتماعی براساس اقدام 
مبتنی بر شرافت و یا ویژگیها و 

  امتیازات مادي

  براساس میزان پرستیژ

  اصول اساسی سازمان -2
  اجتماعی

  ها و نهادها (ساختار اجتماعی) نقش  بروکراسی  طبقات اجتماعی

مفهوم بندي نظام  -3
  اجتماعی

طبقات اجتماعی در رقابت با 
یکدیگر براي کنترل ابزار تولید و 

  منافع مادي

ها در  گروههاي شأنی و بوروکراسی
رقابت براي دستیابی به منافع 

  مادي و سمبولیک

محیطی شامل کنشهاي متقابل داراي 
مرزهاي مشخص داراي یک ساختار 
هار اجتماعی و حفظ شده که توسط چ

کار ویژه سازگاري، نیل به هدف حفظ 
  الگو و همگرایی

اصول اساسی نظام  -4
  سیاسی

هم حاکمان و هم ماین دولتی 
براي افزایش منافع طبقه حاکم 

  کنند عمل می

گروههاي شأنی براي مناصب  رقابت
سیاسی و قدرتی در ماشین دولتی 

اما هیچ گروهی تسلط نیست 
منازعات درون دولت است و 

میان حاکم و بروکراسیها  عمدتاً
  است.

سیستم فرعی که کار ویژه نیل به 
دهند استفاده از  اهداف راانجام می

  قدرت براي نیل به اهداف
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بورژوازي از طریق کنترل ابزار   مفهوم بندي اطاعت -5
تولید و ارتباطات بر پرولتاریا 

  یابد تسلط می

تسلط حاکم بر شهروند از طریق 
ي و جنگ کنترل ابزارهاي ادار

هاي  تسلط از طریق کنترل پاداش
  مادي و سمبولیک

حقوق و وظایف هر نقش اجبار مشروع 
  ها توسط ارزش

کیفی/ آنی و رادیکال/ ماهیت   دگرگونی -6
  سیاسی و بعداً اجتماعی دارد.

کیفی/ تدریجی/ و به شکل نابودي 
  اقتدار

کیفی/ تدریجی/ تکاملی دگرگونی 
جتماعی یعنی افزایش سازگاري نظام ا

  اش نسبت به محیط

اصول و پیش نیازهاي  -7
  دگرگونی

دیالتیکی است دوتا   دگرگونی
پیش نیاز دارد اقتصادي و 

  اجتماعی

چرخشی است و پیش نیاز خاصی 
  ندارد

  تمایز، همگرایی و تنش

  

نی کـه زنـدگی   تصور مارکس از انسان خارج از جهـا  -مارکس بحثی دارد که دوتا اصطالح دارد شیء گشتگی و پراکسیس

کند چیزي نیست. انسان همان موجود اجتماعی است. همان دولت است همان جامعه اسـت افـراد در ارتبـاط بـا هـم       می

  دهند. یابند، این افراد طبقات را تشکیل می کنند و معنی می اهمیت پیدا می

دهـیم در ایـن رابطـه مـارکس      پس در جامعه شناسی سیاسی مارکس ما ارتباط دولت را با طبقات مورد بررسی قرار مـی 

  شود مگر به واسطه کار یا عمل انسانی. معتقد است دولت جامعه و تاریخ ساخته نمی

  تاریخ نیست مگر عمل انسان یا کار انسان. 

کنـیم امـا در    شویم خودمان شیء را خلق مـی  دهیم بعضی وقتها خودمان مغلوب آن می گوید کاري را که ما انجام می می

کنیم که آن چیز دیگر تغییر نیافتنی است و ازلـی و ابـدي خواهـد بـود و بـه آن شـیء        شویم فکر می وان میمقابل آن نات

  گوییم. گشتگی می

تواند تحول پیدا کند. فئودالیسم در اروپـا   مارکس معتقد است هر چیزي که به واسطه پراکسیس انسان به وجود آمده می

شود به نام پرولتاریـا کـه آن را    گر از بین نخواهد رفت اما نیرویی پیدا میکردند که آن دی شیء گفته شده و مردم فکر می

  سازد. دگرگون می

اش است طبقه در خود حـالتی اسـت در    اش همان ویژگی اقتصادي اي که عامل مشخص کننده  طبقه در خود یعنی طبقه

  زیربنا که ملموس است ذهنی و سیاسی هم می باشد.

  دار. از دو طبقه است پرولتاریا و سرمایهگوید جامعه متشکل  مارکس می

  دار است. به نظر مارکس آنکه صاحب نیروي کار است پرولتاریا و آنکه صاحب ابزار تولید است سرمایه
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در خود بـه طبقـه بـراي خـود       شود چگونه طبقه کند چگونه سیاسی می یک طبقه اقتصادي صرف چگونه آگاهی پیدا می

شـود   رد این انتقال اتوماتیک است که به طور اتوماتیک و از طبقه عینی به ذهنی تبدیل میشود. دو تا جواب دا تبدیل می

  خورد چون آگاهی انقالب کردن را دارند. طبقه براي خود است که به درد مارکس می

  طبقه براي خود        طبقه در خود

  طبقه ذهنی        طبقه عینی

  سیاسی          اقتصادي

  روبنائی          زیر بنائی

شود به نظر مارکسیسـتها حـزب    گوید روابط عینی ضرورتاً به روابط ذهنی منجر می آید. می چگونه به وجود می این طبقه

  نماید. دهد و آنها را سیاسی می است که به کارگران آگاهی می

  

  دولت چیست و چه ویژگیهائی دارد؟

  دو گونه نظریه داریم.  جامعه شناسی سیاسی یعنی رابطه دولت با گروههاي اجتماعی در علوم سیاسی ما

  هاي دولت محور. هایی جامعه محور و نظریه نظریه

  Spociety Centeredجامعه محور  -الف

  State Centeredدولت محور  -ب

State کنیم. در علوم سیاسی تعاریف گوناگونی دارد در این رابطه اما ما به یک تعریف که صرف ما است بسنده می  

  الوه نظم قانونی نهائی شده)(یک ابزار بروکراتیک به ع

  stateنظم قانونی نهادینه شده+ ابزار بروکراتیک= 

  هاي دولت محور و جامعه محور ئوريت

صـحبت نکـرده بلکـه از     Stateها  در علـوم سیاسـی کـه در دهـۀ پنجـاه شصـت و هفتـاد انجـام شـده و از           تمام نظریه

Government و با توجه به جامعه و از منظر آن حکومـت را توضـیح    دهند اند نظام سیاسی را توضیح می صحبت کرده

  گفتند. هاي دولتی که جامعه محورند می افکنند و اینها را از نظریه دهند. از پایین به باال نظر می می
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دهند. ما یک سري تقاضاها از نظـام   دهد. منابع را به گروهها و اقشار خاص تخصیص می نظام سیاسی تخصیص منابع می

  شود. یم که وارد نظام سیاسی میسیاسی دار

توانـد تصـمیماتی را بگیـرد کـه در      اسـت و مـی    توانیم در مورد دولت داشته باشیم که دولت همه کـاره  این نگرش را می

  در دیدگاه دولت محور دولت کنترل کننده است. هاي مردمی نباشد. راستاي منافع گروه

گوینـد امـا در حـالتی     ام دهد که در این صورت به آن دولـت محـور مـی   تواند انج دولت فرمانروا است و همه کارها را می

گوییم دولت و نظام سیاسی فقط تخصیص اقتدار آمیز ارزشها را برعهده دارد و اختیاري را از سوي مردم کسـب کـرده    می

  گویند. تا ابتکارها را انجام دهد و از خود قدردانی ندارد که به آن جامعه محور می

هاي خودش عمل کنـد در   تواند براساس خواسته تواند مستقالنه عمل کند. دولت می کشورهاي مختلف میدر دولت محور 

نتیجه استثنائات باعث شد تا توجه به خود دولت صورت گیرد دولت را بـه عنـوان یـک عامـل تـاثیر گـذار جامعـه نگـاه         

دیـدگاه دولـت محـور دولـت خـودش داراي       داننـد امـا در   کنند. در دیدگاه جامعه محور دولت را بازتـاب جامعـه مـی    می

تواند جامعه را از باال متحول کند. به عنوان مثـال خـانم الـن     هائی نیز مطرح شده که دولت می هائی است. دیدگاه خواسته

دهد که در آن دولت از باال در جامعه تحـول   تریمبرگر در این رابطه ایشان در کتابش چهار کشور را مورد بررسی قرار می

در پـرو، میجـی در ژاپـن اینهـا بـرخالف       1968اد کرده است مانند عبدالناصر در مصر، آتاتورك در ترکیـه، کودتـاي   ایج

کنند. در کشور خود ما دولت در دوران اصـالحات ارضـی انقـالب سـفید را      خواست و منافع باالي جامعه تحول ایجاد می

  کند. برد و به صورت مستقل از نیروهاي جامعه عمل می میدهد. در ظاهر دولت پهلوي زمیندارها را از بین  انجام می

تا مساله را باید بررسی کنیم حاال که دولت خودش اکتور شد نتیجـه منطقـی ایـن اسـت کـه بیـاییم        در این راستا ما دو

  کنیم در مورد استقالل دولت از نیروهاي داخلی و توانایی و ظرفیت دولت. ماهیت دولت را بشناسیم. بحث می

قالل به این معنی است که دولت بتواند سیاستهائی را در پیش بگیرد و اهـدافی را دنبـال کنـد کـه مـنعکس کننـد،       است

تقاضاها یا منافع گروههاي اجتماعی طبقات با کل جامعه نباشد دولت منافعی دارد که بازتاب منافع جامعه نیست چگونه 

  کنیم. نشان دهیم که دولت آکتور است چند تا شاخه را مشخص می

اي بخواهد و چه نخواهد یک روابط خارجی دارد اینها  گیریهاي فراملی هستند یعنی چه جامعه همه دولتها داراي جهت .1

تواند تاثیر داشته باشد بر دولت اما در نهایت خود  گیرد جامعه هم می نشان دهنده این است که دولت خودش تصمیم می

ر جمهوري اسالمی بدون اینکه نظر مردم را بپرسـند سیاسـت خـودش را    گیرد براي مثال کشو دولت است که تصمیم می
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  کند. درباره بحران کوزوو اعالم می

کنند. اینها نشان دهنده این است که دولـت بـازیگر    کنند، در داخل کشور نظم ایجاد می دولتها حفظ کنترل داخلی می .2

 گیرد. است خودش تصمیم می

  ن دهد دولت داراي استقاللی است از نیروهاي اجتماعی و جامعه. تواند نشا هائی است که می اینها شاخه

این سوال مطرح است که آیا اعمال دولت عقالنی است یا خیر؟ دولت زمانی اعمالش عقالنی است که در راسـتاي منـافع   

  گویند نیست. می  ها معتقدند اعمال دولت عقالنی است، بعضی عمومی جامعه باشد. بعضی

هاي کلـی جامعـه را در نظـر     هاي یک جزء از اقشار جامعه را در نظر نگیرد و خواسته را دارد که خواسته دولت این توانائی

ها معتقدند اعمال دولت عقالنی  برد خیلی برد یا منافع عمومی را پیش می بگیرد. آیا دولت منافع جناح خاصی را پیش می

ي منافع عمـومی باشـد دولـت بـه دلیـل اسـتقاللی کـه دارد        تواند سیاستهائی را اتخاذ کند که در راستا نیست چون نمی

  تواند سیاستهائی را اتخاذ کند که حداقل متفاوت است. می

  

  سوال بعدي ظرفیت و توانایی دولت

هاي خودشان برسند بستگی به توانشان داردو منظور از ظرفیت یعنی توانائی دولت در  توانند به تمام خواسته آیا دولتها می

  ایش.انجام کاره

کنند که امکان انجامش را دارند. دولتها ممکن است  روند یا سیاستهائی را اتخاذ می اوالً دولتها معموالً به دنبال اهدافی می

دهند توانائی آنها در انجام اینکارها مشـخص   به دنبال اهدافی بروند که باالتر از توانایی آنها هم باشد اما وقتی انجامش می

  شود. می

اید براي خودش در جامعه ثبات ایجاد کند. دوم اینکه دولت باید مقامات متعهد و متخصص داشته باشـد کـه   دولت اول ب

متعهد و وفاداري به گروهش داشته باشد سوم اینکه منابع مالی داشته باشد یعنی دولت باید از منابع مالی برخوردار باشد 

  تا بتواند با اتکاء به آن مشکالت جامعه را حل نماید.

  تفاوت رهیافتهاي دولت محور و جامعه محور
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تفاوت اول بین دولت محور و جامعه محور تعریف سیاست در رهیافت جامعه محور به معنـاي تخصـیص منـابع اسـت در     

  مقابل، سیاست در رهیافت دولت محور بیشتر به معناي فرمانروائی و کنترل است.

توان به عنوان یک متغیر مستقل یا متغیـر متـداخل در نظـر گرفـت      تفاوت دوم در دیدگاه دولت محور اینکه دولت را می

پس دولت انعکاسی از ویژگیها وترجیحات اجتماعی نیست در دیدگاه جامعه محور دولت متغیر وابسته است اما در دولـت  

  محور متغیر مستقل است.

ده رفتار انسان باشد. دولت و رفتـار  تواند شکل دهن تفاوت سوم اینکه حاال که دولت به عنوان یک نهاد مهم است پس می

  تواند ایجاد محدودیت بکند. انسانها می

رویم و تاریخچۀ این دولتها را  تفاوت چهارم اینکه در دیدگاه دولت محور حاال که دولت و نهادهاي دولتی مهم است ما می

  کنیم. بررسی می

گردند در دیـدگاه جامعـه    ها می یاسی دنبال تناقضپنجمین تفاوت اینکه تئوریهاي دولت محور بیشتر در دولت و نظام س

محور دنبال این هستند که چه کار کنیم این نظام حفظ بشود اما دولت محور بر این اعتقاد است که سیاست و دولت پـر  

  است از کشمکش و تنش.

  

  یه مهم در جامعه شناسی سیاسیبررسی سه نظر

  پلورالیسم یا کثرت گرایی -1

 گرایی تیسم یا نخبهالی -2

 مارکسیسم -3

  پلورالیسم

گرایی یک نظریه کامل نیست مانند هر نظریه دیگر اشکاالتی دارد. نظریه پلورالیسـم نظریـه هنجـاري،     پلورالیسم یا کثرت

  تجویزي و توصیفی است.

  هنجاري یعنی با فرمها و ارزشها سر و کار دارد.
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  تجویزي یعنی اینکه این حکومت را باید تاسیس کرد.

  کند. اینکه شکل و حالت دولت را براي ما توصیف می توصیفی است یعنی

اش این است که دولـت بیطـرف اسـت و گروههـاي اجتمـاعی همبسـتگی        کالً کثرت گرایی در مورد دولت اعتقاد اساسی

تواننـد دسترسـی    توانند بر این دولت به طور یکسان تاثیر بگذارند به عبارت دیگر همه گروهها بـه نظـام سیاسـی مـی     می

  باشند.داشته 

  نظریه اساسی پلورالیسم در مورد دولت

طرف و همۀ گروههاي اجتماعی اگر بخواهند بر دولـت تـاثیر بگذارنـد یـا دسترسـی پیـدا کننـد         دولت موجودي است بی

  توانند. می

  ویژگیهاي پلورالیسم

  پلورالیسم اساسی اعتقادش بر پایه تنوع و تعدد و تکثر و تفاوت است.

تواند  جامعه دموکراتیک و جوامعی که دولت لیبرال دارد در این جوامع هیچ گروه و یا سازمانی نمیگوید در  پلورالیسم می

به تنهائی بر جامعه تسلط پیدا کند. پلورالیسم معتقد است میان قدرت اقتصـادي و قـدرت سیاسـی تمـایزي وجـود دارد      

باشد در هر مساله ما شاهد تکثریم و منافع یعنی ممکن است کسی قدرت اقتصادي داشته باشد اما قدرت سیاسی نداشته 

مختلفی وجود دارد بر این اساس قدرت انباشت شدتی نیست و پراکنده است در دست اشخاص خاصـی نیسـت و دولـت    

خواهـد   خواهـد مثـل یـک دارو ویـا قاضـی مـی       یک گروه و یا یک طبقه نیست که بر جامعه مسلط شده باشد. دولت می

  کند. کند اما به نفع گروه خاصی عمل نمی ل نماید. دولت بر جامعه حکمرانی میها را ح کشمکشها و اختالف

تواند دولت را محدود سازد. عالوه بر این  گذارد. بلی گروههائی که در جوامع وجود دارد می آیا جامعه نیز بر دولت تاثیر می

کند مـثالً وزارت کشـور یـک وزارت     میدولت در داخل خودش نیز محدودیت دارد، خود بازیگران دولتی دولت را محدود 

کننـد پلورالیسـتها ایـن را     نماید. قوه مقننه، مجریه، قضـائیه همـدیگر را کنتـرل مـی     کند و کنترل می دیگر را محدود می

  شود. ها رفیق بشوند اما رابطه گروههاي دیگر چگونه می خانه توانند با هر کدام ازاین وزارت پذیرند که گروهها می می

سم وایت هال یعنی اینکه اگر گروهی در یک جایی نتواند نفوذ پیدا کند جاي دیگري حتمـاً هسـت کـه آن گـروه     پلورالی

  تواند نفوذ پیدا کرده و رابطه برقرار سازد. می
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اي است که سازمانهاي مختلف با هم در رقابت هستند و همه بـا گروههـاي اجتمـاعی در     در این نظریه دولت مثل عرصه

کنند. نکته اساسـی   پس دولت مثل عرصه یا مکانی است که این سازمانها و نهادها در آنجا با هم رقابت میارتباط هستند 

  توانند بر دولت مسلط بشوند. اینکه پلورالیسم معتقد است هیچکدام از این گروههاي فشار نمی

ست از ما سوال کنند مـاده اصـلی   طرف نیست اگر در سیا آید که آیا دولت اینجا بیطرف است یا اینکه بی سئوال پیش می

  سیاست چیست باید بگوییم گروهها.

کننـد. رابـرت دال از نظریـه پـردازان      شناسند و تعریف می پلورالیسم را در بیشتر جاها بیشتر به عنوان گروههاي فشار می

سـی یکسـانی دارنـد امـا     پلورالیسم است به نظر او اگر چه در جامعه پلورالیستی همه گروهها اعتقاد دارند به دولت دستر

  داران جایگاه خاصی دارند. بعضی از گروهها جایگاه خاصی دارند به نظر رابرت دال تجار و سرمایه

داران و پولداران هستید. این گروهها که جایگاه ویژه براي خودشان دارند  شما چه بخواهید چه نخواهید وابسته به سرمایه

ک سري منافع خاصی هستند. و دولت مجبور است همکاري اینها را جلب کنـد  شود و داراي ی اهدافشان مشروع تلقی می

گوید آنها هم محدودیت دارند چون اگر محدودیت نداشته باشـند   پولدارها محدودیت ندارند می  آیا در جامعه پلوئرالیستی

ی نیز براي خودشان دارنـد.  داران دلبستگی خاص گذارند گروههاي دیگر وارد نظام سیاسی بشوند از آن گذشته سرمایه نمی

  دومین محدودیت اینکه بعضی از این گروهها نه تنها منافع مشترك ندارند بلکه منافع متضادي هم دارند.

  سوم اینکه اگر یک گروهی وارد میدان بشود در جلویش گروه دیگري نیز ایجاد خواهد شد.

دارد ممکن است در جاي دیگـر نفـوذ نداشـته     چهارمین محدودیت این است که اگر یک گروهی به یک منبعی دسترسی

باشد مثالً در آموزش و پرورش نفوذ داشته باشد اما در وزارت کشور نفوذ نداشته باشد. در پلورالیسـم بـراي اینکـه افـراد     

بعضـی از   گوینـد  توانند تاثیر بگذارند. می شوند می اي که وارد گروهها نمی تاثیر بگذارند باید وارد گروهها شوند آیا آن عده

دونـد و بـه خودشـان سـازمان      توانند تاثیر بگذارند چون دولت از ترس اینکه اینها مـی  اند می گروهها که سازماندهی نشده

  دهد تا جلوي سازماندهی آنها را بگیرد. دهند به آنها امتیاز می می

داشته باشند آیا جامعه بـا مشـکل   اش این است که گروهها با هم کشمکش و تضاد  نکته دیگر اینکه اگر پلورالیسم تعریف

شود اما درست است که در جامعه پلورالیستی گروهها با هم کشمکش دارند اما در کل اینها با هم همگرایـی   مواجهه نمی

گیـرد در   دهد و جلوي متالشی شدن آنها را مـی  دارند. یک اجتماعی بین اینها وجود دارد که اینها را به همدیگر پیوند می

  توان دموکراسی در آن مملکت ایجاد نمود. جماع وجود نداشته باشد نمیصورتی که ا
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  کنیم؟ قدرت اي رقابت می نکته دیگر اینکه ما با چه وسیله

  قدرت از نظر پلورالیسم

قدرت یک ظرفیت یا توانایی است که یک شخص و یا یک گروه در انجام یک کاري و براي رسیدن به هدفی روي بـازیگر  

  خواهد کنترل بکند. رد و باعث بشود که آینده را چنانچه دلش میدیگر تاثیر بگذا

  به نظر رابرت دال

تعریف دیگر از قدرت عبارت است از اینکه قدرت زمانی است که الف بتواند ب را وادار کند به انجام کـاري کـه اگـر ایـن     

  داد. قدرت نبود آنرا انجام نمی

  در پلورالیسم یک سري سواالت اساسی مطرح است.

شـوند و کـدام گروههـا بـر      شوند کدام گروهها موفق می گیرند چه کسانی موفق می چه کسانی تصمیم می -1

گذارند پس پلورالیستها در واقع به مطالعـه رفتـار    گذارند و کدام گروهها تاثیر نمی هاي دولت تاثیر می سیاست

  پردازند که قابل مشاهده هستند. گروهها می

خواهند به این نتیجه برسند چه گروهی  ست که با مطالعه رفتار گروهها میپس پلورالیستها هدفشان این ا -2

 رسد. رسد و چه گروهی به هدفش نمی به هدفش می

  نتیجه اینکه در دیدگاه پلورالیستی هم دولت و هم جامعه متفرقند یعنی هم دولت تکه تکه است و هم جامعه.

  اشکاالتی دارد تحلیل پلورالیستی اما چه

  شود نشان دهنده ساده اندیشی پلورالیسم است. پلورالیسم که ذکر می  دوتا ویژگی

  شود. قدرت در جامعه پراکنده است و انباشت نمی -1

تـوانیم   شود که در یک زمینه دیگر قدرت داشته باشد. ما نمی گروهی که در یک زمینه قدرت دارد دلیل نمی -2

 ده اندیشانه است.گوییم سا بگوییم که بینش پلورالیستی بد است نخیر بلکه می
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بین قدرت اقتصادي و سیاسی صد در صد رابطه وجود دارد پس همه گروهها به صورت یکجانبه و یکسان به  -3

شود به گروهـی   گوید: اگر به گروهی بیشتر اهمیت داده نمی دولت و نظام سیاسی دسترسی ندارند. پلورالیسم می

انـد و توانسـتند از فرصـتها     تـر بـوده   ه آن گروههـا فعـال  دیگر اهمیت و جایگاه قائل نیستند به خاطر این است ک

 استفاده نمایند.

به دلیل اینکه عمدتاً پلورالیستها به رفتارهاي مشاهده شدنی تاکید دارند و به عوامل و فاکتورهاي غیر ملموس توجـه  

  ندارند.

ها به دلیل روش شناسی آنهـا  اینکه پلورالیستها به دلیل اینکه رفتار مشاهده شدنی توجه دارند و این رفتار آن -4

ها بر سیاست و رفتار سیاسی کاري ندارند. پوزیتوسیم معتقد است  چیزهائی را که مشـاهده   باشد به تاثیر ایده می

  کنیم مالك هستند. می

توانند تاثیر گذار باشند سوال این اسـت کـه آیـا تجـار و      اینکه پلورالیستها معتقدند همه گروهها به دولت می -5

داران در مقابلشـان گروههـاي مخـالف وجـود دارنـد. مثـل        گویند سرمایه ن بیشتر تاثیر گذار نیستند . میبازرگانا

گویند. تجار و بازرگانان تاثیر دارند بر دولت ولی مصرف کننـدگان   مصرف کنندگان در مقابل تجار و بازرگانان می

تواننـد   کنندگان با اینکه ضعیف هستند ولی مـی پذیرند مصرف  تاثیر نیستند و تاثیر دارند. پس پلورالیستها می بی

 باشد. داران نمی بر دولت تاثیر بگذارند ولی تاثیر آنها هم طراز با سرمایه

توانند تاثیرگذار باشـند. گروهائیکـه تشـکیالتی     اند نمی اینکه پلورالیستها معتقدند گروهائیکه تشکیالتی نشده - 6

 اشد.اند معلوم نیست که منافع ایشان یکسان ب نشده

 دار و تاجر و پولدار با بقیه طبقات جامعه تفاوتی ندارند ولی قطعاً تفاوت دارند. گویند سرمایه اینکه اینها می -7

  داران شرکت دارند، سازمان دارند.  اوالً سرمایه

  نمایند. داران نقش کلیدي در جامعه ایفاء می ثانیاً سرمایه

هستند ولی پس دولت کجاست خودش بـازیگر اسـت مگـر     گوید موتور سیاستها گروهها اینکه پلورالیسم می -8

  نمایند. شود که تاثیرگذار نباشد آنها بعضی از سیاستها را خودشان ابالغ می می

بعضی از نویسندگان انتقاداتی را بر پلورالیسم کردند که تحوالتی در این کشورها بوجود آمـده کـه بعضـی از     -9

 ه است.اجزاء پلورالیسم اجزاي خودش را از دست داد
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انـد و   داران این سه تاتشکیالتی ساخته اینکه کورپواتیسم بدین معنی است دولت به اضافه کارگران و سرمایه -10

گویند جامعه پلورالیسـم مـا    کنند که کورپوراتیسها می کنند وسیاستی را اعمال می یا همدیگر حکومت را اداره می

 توانند تاثیرگذار بر دولت باشند. سم عضو شوند ولی نمیندادیم کورپوراتیسم دادیم گروهها باید در کورپوراتی

  پلورالیسم معتقد است اساس سیاست، گروهها هستند ولی بار اضافی هستند.

نمایند در نتیجه گروههاي فشار جلوي دموکراسـی را   برند واگرایی ایجاد می گوید این گروهها فشار دولت را از بین می می

  شود. معین میگیرند و منافع عده خاصی نا می

  هاي پلورالیسم پاسخ

اي انتقاد برایش وجود دارد. در پلورالیسم اصالح شده اینهـا   اوالً این انتقادات باعث نشدکه پلورالیسم از بین برود هر نظریه

قبول دارند رابطه دولت و  گروهها خیلی پیچیـده شـده اسـت بسـیاري از انتقـادات کـه بـراي اینهـا وارد شـده اسـت را           

پذیرنـد   پذیرند که همیشه رقابت کامل نیسـت مـی   توانند تاثیر بگذارند می پذیرند که بعضی از  گروهها نمی رند. میپذی می

که بعضی از گروهها ممکن است تالش بکنند که یک وزارتخانه را تحت تاثیر خودشان در بیاورند امـا اینطـور نیسـت کـه     

در دولت متفرق است همچنین گروههـا منـافع متعـددي دارنـد      کلیه مفروضات پلورالیسم را رد بکند معتقد است قدرت

  گیري اوپن است. قبول ندارند که ما پلورالیسم دیگر نداریم کورپوراتیسم داریم. سیاستگذاري و تصمیم

گوید جماعـت سیاسـتگذاري در دولـت ایجـاد      اما اصطالحی که پلورالیسم مطرح می کند جماعت سیاستگذاري است می

توانند بر ادارات نفوذ کنندو بـر دولـت    شود معتقد هستند که همه گروهها می روههاي مختلف تشکیل میشود که از گ می

گویند درست است که گروههاي فشار و ذي نفوذ و انواع و اقسام  ها می تاثیر گذارده باشند. در پلورالیسم اصالح شده الیت

نخبگان هستند که از طریق این گروهها بر دولـت نفـوذ پیـدا    گروههاي دیگر وجود دارد اما اینها همه مردم نیستند بلکه 

  کنند مثالً در آمریکا یک مثلث آهنین وجود دارد. می

گویند دولت از این سه گروه تشکیل شده اسـت   گذارند حتی می این سه تا در اکثر نظامها وجود دارند و بر دولت تاثیر می

  کنند به کورپورایتم. گیرند پس این سه تا شباهت پیدا می می نمایند و به کار و سیاستهائی را اینها تنظیم می

  پلورالیسم نو
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پـذیرد کـه    نمایـد. پلورالیسـم نـو مـی     کنـد و آن را نـو مـی    پلورالیسم نو در واقع خواسته پلورالیسم را خیلـی عـوض مـی   

شرکتهاي خصوصی در آمریکـا   پذیرد داران موقعیت برتري نسبت به بقیه گروهها در جامعه دارند. پلورالیسم نو می سرمایه

شـود و   داران کنتـرل مـی   پذیرد که بحثهاي اصلی حکومـت توسـط منـافع سـرمایه     داراي قدرت هستند. پلورالیسم نو می

پذیرنـد در بسـیاري از مواقـع گروههـاي مقابلـه وجـود نـدارد (قـدرت          کند می هال را رد می پلورالیسم نو پلورالیسم وایت

  ساختاري).

  رابطه ساختاري

عضی وقتها اعمال قدرت قابل مشاهده است بر اساس تعریف رایت دال ممکن است در بعضی از مواقع رابطه قدرتی باشد ب

گویند رابطه ساختاري، مثالً بلند شدن براي خواندن نماز در صبح زورد رابطه ساختاري  که قابل مشاهده نباشد به این می

دار هـم قـدرت سـاختاري دارد چـه      گوید کـه سـرمایه   ارکسیسم میاست قدرت ساختاري یعنی غیر قابل مشاهده است م

  توان مشاهده کرد. بخواهید و چه نخواهید رابطه ساختاري قابل مشاهده نیست ولی قدرت ساختاري را می

تواند بر دولت مسـلط بشـود بعـد اذعـان کردنـد کـه بعضـی از         پلورالیسم کالسیک معتقد بود هیچ گروهی در جامعه نمی

داران داراي قـدرت   مکن است نفوذ و قدرت بیشتري داشته باشد بعداً پلورالیسم نو به اثبات رسـاند کـه سـرمایه   ها م گروه

بیشتري هستند بر اینکه پلورالیسم مورد شک و تردید قرار گرفت به این دلیل است که مارکسیستهاي جدید پیدا شـدند  

  گاهها صورت گرفت.و نظریه مارکس را در مورد دولت اصالح کردند و تغییر دید

  اي وجود دارد. خواهند بگویند چه رابطه سوال اصلی در رابطه دولت و جامعه است می

  شود. شود و مارکسیسم نو و پلورالیسم نو مطرح می شود و مارکسیسم هم کم رنگ می کم، رنگ می پلورالیسم کم

د. فروپاشی شوروي روي تفکرات آنها هم تـاثیر  پلورالیستها سعی کردند براي پاسخ به منتقدانشان به مارکس نزدیک بشون

گذاشته، بعد از فروپاشی شوروي مارکسیستها به این نتیجه رسیدند که دموکراسی پارلمانی بهترین نوع نظام دولتی است 

  اینها پذیرفتند که دولت تحت سلطه یک طبقه خاص نیست و در معرض تغییر گروههاي مختلف قرار دارد.

  مارکسیسمپسا

پذیرند که طبقات دیگـر   برد. این گروه بجاي تعصب روي یک طبقه می جسوب پلورالیستهاي مارکسیست را بکار میآقاي 

  توانند در نظام تاثیر داشته باشند. هم می
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  پسامدرنیسم

عـه  تواند رابطه دولـت و جام  تر و بهتر می عقیده پلورالیسم را که گروههاي متفاوت هستند قبول دارند که پلورالیسم راحت

گوینددموکراسی حـاکم بـر جوامـع غـرب      تواند توضیح بدهد که چرا قدرت پراکنده است می را برقرار سازد. پلورالیسم می

  اند. کراسی واقعی نیست و به دنبال سیاست جماعتی و مشارکتی

وددسـت بـه   اشان جنبشهاي جدید اجتماعی است براي اینکه منافع این گروهها حفظ بش دموکراتهاي رادیکال عمده بحث

زنند. دموکراسی رادیکال در مقابل پلورالیسم کالسیک قرار دارد. پلورالیسم کالسـیک و دموکراسـی رادیکـال     تحرکات می

توانند سیاسـت را کنتـرل    اي قائل نیستند. معتقدند که گروهها هستند که ماده اصلی سیاستند می براي دولت نقش عمده

تواند سلطه انحصاري بر دولت پیدا کند هیچ  نفوذي نمی پذیرند که هیچ گروه ذي توانند دولت را کنترل کنند می کنند می

  دانم. کس انحصار ندارد که بگوید همه چیز را من می

هاي اجتماعی خیلی تاکید کرده است براي جامعه، معتقد است که جوامـع غربـی در    دموکراسی رادیکال با تکیه بر نهضت

مایالت انحصاري دولت را کنترل کند اما بین دموکراسی رادیکال و پلورالیسم کالسیک حال حاضر این تمایل را دارد که ت

اش پوزیتویستی (اثباتی) است و معتقد اسـت بـه واقعیتهـاي عینـی شـناخت فقـط        تفاوتهائی وجود دارد پلورالیسم دومی

  گرا هستند. شناخت تجربی است این دموکراتهاي رادیکال نسبی

دهند و تفاسیر مختلفی از خودشان  هاي مختلفی می روش تحقیقشان این دو فرق دارند تعریفاشان در  در روش مطالعه

  دارند.

گیریم این است که پلورالیسم بعضی از حرفهایش درسـت اسـت در زمـان پیچیـده      ایکه از پلورالیسم می به هر حال نتیجه

  کند. مساله پوزیتویستی اینها را دچار مشکل می توان قبول کرد که یک گروه بتواند جامعه را اداره کند ولی امروز نمی

شـنویم متوجـه    گرایی این است (تاریخ سیاست تاریخ سلطه نخبگان است). وقتی این حرفهـا را مـی   ترین اصل نخبه اصلی

  شویم که الیتیسم در نقطه وسط پلورالیسم و لیبرالیسم قرار دارد ما سه اندیشمند مورد مطالعه قرار دادیم. می

  میخلر -موسکا -وپاره ت

گرایان این است که در همه جوامع دو طبقه از مردم وجود دارد یک قسـم حکومـت کننـدگان و قسـم      بحث اساسی نخبه

  کنند؟ نخبگان. دیگر حکومت شوندگان چه کسانی سیاست را در جامعه تعیین می
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  کنند. ع را نخبگان مشخص میاگر ما بخواهیم جامعه را بشناسیم باید از نخبگان شروع کنیم. اهداف این جوام

  گویند. گرایی دموکراتیک هستند (کوروپوراتیستها) می وبر و شومپتر نخبه

  گرایی سه ادعاي اساسی دارد نخبه

  اعتقاد به اینکه حکومت، حکومت نخبگان است در نتیجه دموکراسی ممکن نیست. -1

 اعتقاد دوم افکار مارکسیسم اکونومیسم است. -2

 از جامعه به نحوي داراي استقالل است.اعتقاد سوم اینکه دولت  -3

  گوید: ماکس وبر می

گرایی یا الیتیسم یک انتقاد است از  دموکراسی ابزار حکومت است و به معناي برابر سیاسی/ حکومت اکثریت نیست. نخبه

وجـود   گویـد چنـین چیـزي    دموکراسی/ لیبرالیسم/ مارکسیسم، مارکسیسم اعتقاد به جامعه بی طبقه دارد. الیتیسـم مـی  

  ندارد. الیتیسم برخالف نظریه مارکیسیم و پلورالیسم معتقد است دولت منافع دارد خواسته دارد اهمیت دارد.

  گرایی کالسیک نخبه

افالطـون معتقـد بـه نخبـه و فیلسـوف شـاه اسـت         گرایی کالسیک ریشه در افکار افالطون و ماکیاولی دارد. نخبه

  ماکیاولی هم همین طور.

  

  وویلفر دوپاره ت

کند که ما دو نوع نخبه داریم نخبگانی که روباه صـفتند و نخبگـانی کـه شـیر صـفتند پـس بـراي اینکـه          پاره تو ادعا می

کننـد   حاکمان را بشناسیم مثل یک خط است که یک سرش روباه و در سر دیگرش شیران قرار دارد. روباهان تـالش مـی  

انـد بـا مشـکل     بتکر است اشکال اینها چی است اینها دل رحمنظر شیران را جلب کنند. روباه زرنگ است هنرمند است م

هاي بدون روح بدون عاطفـه ،   آیند مثل شیر نیستند که مقاومت کنند نخبگان دوم مثل شیرند آدم روبرو بشوند کوتاه می

ویـد  گ گوید این دو هیچکدامش خوب نیست ترکیب این دو خیلی خوب است پاره تو می سرد و خشن هستند. پاره تو می

  بهترین حکومت باید ترکیبی از شیر و روباه باشد.
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  موسکا

کننـد نخبگـان    معتقد است وجود نخبگان امري غیر قابل اجتناب است در تمام جوامع اقلیـت بـر اکثریـت حکومـت مـی     

گردنـد کـه آن مکانیسـم را اسـمش را      کنند براي اینکه حکومتشان مشروع بشود به دنبال یک مکانیسم مـی  حکومت می

شتند فرمول سیاسی تا اینکه بتوانند مشروعیت براي حکومت کسب نمایند امـا اینکـه ایـن فرمـول سیاسـی چیسـت       گذا

  موسکا هیچ چیز نگفته است.

  روبر میخلر

شود بحث عمده آقاي میخلر قانون آهنـین الیگارشـی اسـت. هـر      دوتاي اولی ایتالیائی هستند و میخلر بعد وارد ایتالیا می

اي در راس هرم قـرار گیـرد و    گوید طبیعتاً و ذاتاً تمایل دارد که یک عده آید می نجمنی که به وجود میسازمان و نهاد و ا

  سلطه مدیران در همه جوامع و سازمانها امر غیر قابل اجتناب است.

  گرایی دموکراتیک (وبر/ شومپیتر) نخبه

وتایشـان لیبـرال هسـتند اینهـا مارکسیسـت      الیتیسم با نام دو نفر مشخص و معروف است یکی وبر و یکی شومپتر هـر د 

نیستند. و بینش پلورالیسم را تا حدودي قبول دارند. اینها معتقدند دموکراسـی مشـارکتی ممکـن نیسـت و مشـارکت در      

  دست عده خاصی است منظور از مشارکت در اینجا تاثیر گذاشتن بر روي دولت است.

بگذارند اینها یک نوع انتقاداتی از پلورالیسـم دارنـد آقـاي وبـر اوالً بـا      توانند روي سیاستهاي دولت تاثیر  همه گروهها نمی

مارکس مخالف است اما در مورد دموکراسی وبر معتقد است دموکراسی ابزاري است براي حکومت خوب. وبر معتقد است 

ان دیگر امري غیر به تمرکز قدرت معتقد است دولت داراي قدرت و سلطه است آقاي وبر معتقد است سلطه انسان بر انس

کند بحث بروکراسی است که قبالً مطرح کردیم با توجه به اینکه وبر یک  قابل اجتناب است یکی از مباحثی که مطرح می

الیتیست است دولت سلطه دارد باید توجه داشت که آقاي وبر معتقد است سیاست یعنی مبارزه دائمـی میـان گروههـا و    

منافع ملی بر همه منافع دیگر مقدم است دغدغه خاطر لیبرالیستهاي غربی این است  معتقد است منافع ملی وجود دارد و

 که چگونه حقوق فردي رعایت شود.

  ژوزف شومپیتر
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گرایـی اسـت.    گرایان جرمی بنتام مبلـغ فایـده   تحلیلی را در جامعه شناسی سیاسی پیش گرفته که ترکیبی است از فایده

داري سقوط خواهد کرد و معتقد اسـت شـرکتهاي اجتمـاعی بـر      دولت سرمایه آقاي شومپتر مثل مارکس معتقد است که

  پذیرد. تولید کاالها سلطه دارد تحلیل طبقاتی مارکس را نمی

آقاي شومپتر شباهت دارد به لیبرالها و معتقد است جامعه یک طبقه نیست و طبقات مختلفی باید وجود داشـته باشـد او   

  یک سوسیالیست است.

تـوان گفـت کـه     کنند نمی کند گروههاي اقتصادي وجود ندارد. رقابت می رورت وجود رهبري را مطرح میآقاي شومپتر ض

  ریزي اقتصادي وجود ندارد. در دموکراسی برنامه

آقاي شومپتر معتقد است مردم چیزي بیش از تولید کنندگان نیستند مکانیسـمی بـراي انتخـاب اشـخاص کـه قـادر بـه        

گذارنـد در راس   کنند و می اش این است که یک عده را انتخاب می دموکراسی با مردم نقشگوید  گیري هستند می تصمیم

شوند الیت هستند نکته  توان گفت که آن تعداد اندك که انتخاب می دهند پس می گیري به آن می حکومت و حق تصمیم

و خواسـت   نـی نـدارد  خواست همگانی هـیچ پایـه عقال  گوید  دیگر که شومپتر دارد بحث خواست همگانی است می

کنـد   همگانی چیزي است که ساخته شده است نه اینکه خواسته مردم باشد در واقع دولتی که شومپتر و وبر مطـرح مـی  

تواند استقالل داشته باشد و تاثیر داشته باشد بر جامعه، عالوه بر این دو بحـث،   دولتی است که اختیار و قدرت دارد و می

گویند. مخلـوطی کـه پلورالیسـم     هاي جدید به آنها می معه شناسی سیاسی داریم که بینشبحثهاي دیگري در ا دبیات جا

  خواهد توضیح بدهد، مخلوطی از این سه تا است. الیتیسم در مورد دولت این نظریه دولت را می

گرایی سه تا بحث مطرح است یکی شـبکه نخبگـان قـدرت ملـی اسـت دومـی مبحـث قـدرت          هاي مدرن نخبه در بینش

  برات (ساختاري) سومی مبحث کورپورالیسم است.کور

 شبکه قدرت نخبگان ملی   

ها سوالهاي مختلف را مطالعه کردند نقطه تمرکز مطالعاتی اینها این بوده که الیتها چه کسانی هسـتند آیـا بـا هـم      بعضی

  ند.متحدند یا نه پس بحث مطالعاتی اینها این است که این نخبگان چه قدرتمند و چه قدر متفرق

  سی رایت میلز معتقد به سه الیه بودن قدرت هستند. آنهائیکه بیشتر از همه قدرت دارند.

  دولتمردان بخش نظامی و بخش اقتصادي. الیه اولی: - 
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گروههاي ذي نفوذ هستند. گروههاي ذي نفوذي که عمدتاً با استفاده از چـارچوبی کـه قـانون بـراي آنهـا       الیه میانی: -

  توانند تاثیر گذار باشند. ایجاد کرده است می

  که توده مردم است. الیه زیرین: -  

  با پیلورالیسم تفاوتش این است که قدرت بین همه به طور یکسان پخش نشده است.

گویـد در   هاي تجاري اختالف نظر است یا نه سی ایـت میلـز مـی    کند آیا بین دولتمردان و شرکت رایت میلز سوال می سی

کنند و اینها هستند که آمدند قدرت را به دسـت گرفتنـد.    داري هستند که حکومت می و سرمایههاي تجاري  واقع شرکت

گیرنده است بلکـه ایـن نخبگـان     رایت میلز معتقد است اینطور نیست که ما فکر کنیم که دولت خودش تصمیم آقاي سی

جاها گفته که اخـتالف وجـود دارنـد و در    گیرد آیا بین سه تا الیت اتحاد جود دارد یا ندارد در بعضی  است که تصمیم می

  بعضی دیگر گفته که وجودندارد.

گوید چه بخواهیـد و چـه    بحث دوم در الیتیسم مدرن بحث آقاي چارلز لیندن بلوم است معتقدند به قدرت ساختاري. می

بـه الیتیسـم نزدیکترنـد و    داران نفوذ دارند. اینها تسلط شان اجتناب ناپذیر است در نتیجه پلورالیسم نـو   نخواهید سرمایه

داراین داراي  هاي مارکسیستی به دلیل اینکه معتقد است سرمایه همچنین پلورالیسم نو مقداري هم شباهت دارد به نظریه

داران که داراي قدرت هستند چقـدر   گویند آیا این سرمایه برخی امتیازاتند، نظریات لیندن بلوم مورد انتقاد قرار گرفته می

  قدرت دارند.

  داران داراي نفوذ هستند. گوید ما معتقد نیستیم که قدرت مطلقه دارند بلکه سرمایه آیا بین آنها اختالف وجود ندارد می

گوینـد کورپوراتیسـم یعنـی     گرایی مدرن کورپوراتیسم است این کلمه از کورپس آمده یعنی بـدن مـی   بحث دیگر در نخبه

ا باید بپذیرند که هر کدامشان داراي یک حقوق طبیعی هستند. یک نوع اینکه جامعه متشکل است از اجزاء مختلف و اینه

گـردد و   شود اما یک نوع کورپوراتیسم اقتدار گرا نیست و از پایین به باال ایجـاد مـی   کورپورالیسم از باال به پایین ایجاد می

  این کورپراتیستها معتقدند که باید نوعی سازش بین گروههاي اجتماعی ایجاد گردد.

رپوراتیسم دو تا مفروضۀ عمده پلورالیسم را قبول ندارد یک اینکه پلورالیستها معتقدند ثبات سیاسـی و تعـادل نتیجـه    کو

فشارهاي متعدد است همانطور که در اقتصاد آدم اسمیت معتقد به دست نامرئی است و در سیاست نیز معتقد بـه دسـت   

خورد اما کورپوراتیسم قبول ندارنـد آن را   اما ثبات به هم نمینامرئی هستند درست که در سیاست پلورالیسم حاکم است 
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کند اینها نتیجه نفوذهاي متنوع اجتماعی است گروههاي متعدد نفـوذ کردنـد بـر دولـت و      سیاستهائی که دولت اعالم می

  گیرند. سیاستهاي دولت تحت تاثیر نفوذها قرار می

  تعریف کورپوراتیسم

نفـوذ تعدادشـان زیـاد نامشـخص اسـت کورپوراتیسـم        ي وجود دارد که گروههـاي ذي در سیستم پلورالیسم چنین اعتقاد

  گیرند: گوید تعداد گروهها زیاد نیست سه دسته وجود دارد که اینها تصمیم می می

  دولت -1

 کارفرما -2

 هاي کارگري. اتحادیه -3

  داند. ها گروهها را برعکس پلورالیسم داوطلبانه نمی تفاوت دوم اینکه کورپوراتیست -

  کنند. گوید مذاکره و سازش می کنند کورپوراتیسم می گوید گروهها با هم رقابت می تفاوت سوم اینکه پلورالیسم می -

گوید همه گروهها قدرت مساوي دارند کورپوراتیسم معتقـد اسـت یـک نظـم سلسـله       تفاوت چهارم اینکه پلورالیسم می -

  مراتبی حاکم است.

وههاي زیادي وجود دارد که به دنبال منافع متعددي الزاماً در کورپوراتیسم معتقدند تفاوت پنجم اینکه در پلورالیسم گر -

  اي در این رابطه وجود دارد. یک نوع تمایز کار ویژه

کند: کورپوراتیسم یک نظام نمایندگی منافع است که در آن واحدهاي تشـکیل دهنـده    اشمیتز کورپوراتیسم را تعریف می

اي واحد، اجباري، غیر رقابتی سلسله مراتبی و از لحاظ کار ویژه متنـوع و متمـایزي زمـان    درون تعداد محدودي از بخشه

اند تشکیل این واحدها از لحاظ دولت تایید شده است. در واقع دولت به این واحدها یک نوع نمایندگی انحصاري در  یافته

  کند و در مقابل بر آنها کنترل نسبی دارد. حوزه کارشان اعطاء می

هـا گفتنـد کـه     داتی بر کورپوراتیسم شده است. در اثر این انتقادات نئوکورپوراتیسم ایجاد شده است. نئوکورپوراتیستانتقا

خواهیـد منـافع جامعـه را بـه گـوش دولـت        کورپوراتیسم راجع به دولت نیست بلکه یک مدل نمایندگی است. شـما مـی  

شود نشان دادن اینها خیلـی مشـکل    چگونه تصمیم گرفته میخواهدبه ما نشان بدهد که  برسانید. این مدل نمایندگی می

  است.
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اند، در میان انـواع و اقسـام گروههـا کـه بـر جامعـه        در جوامع غربی مشکل است که ما نشان دهیم الیتها بر جامعه حاکم

  اند. حاکم

عنوان مدل مطرح گردد. تواندبه  اي است که همچنان زنده است با اینکه یک مدل قدیمی است و می الیتیسم یک نظریه -

  مبحث الیتیسم ارتباط دولت و جامعه است.

  ورزد و اعتقاد دارد آن تاکید می اصولی که پلورالیسم بر -

  اصل اول اینکه پلورالیسم معتقد است به تفاوت و تنوع .1

 تواند بر دولت مسلط شود. اصل دوم اینکه جامعه اینقدر پیچیده است که هیچ گروهی نمی .2

 شود. میان قدرت اقتصادي و سیاسی تمایز وجود دارد یعنی قدرت اقتصادي به سیاست تبدیل نمی اصل سوم اینکه .3

 اصل چهارم اینکه قدرت مجتمع نیست بلکه پخش و پراکنده است. .4

هاي متفاوتی قطعاً  اي گروه اصل پنجم اینکه دولت تنظیم کننده رقابتهاست گروهها با همدیگر رقابت دارند در هر حوزه .5

رد. داخل خود دولت پراکندگی وجود دارد یک سازمان با سازمان دیگر رقابت دارد کارهایش در طول هم نیسـت  وجود دا

 بلکه در عرض هم قرار دارد.

دولت عرصه منازعه است براي بخشهاي خودش، گروههاي ذي نفوذ بر اینها تـاثیر دارد. سیاسـت فراینـد مـداوم مـذاکره      

  است.

اعتقاد رسـیدند کـه بعضـی گروههـا قـدرت بیشـتري دارنـد. همـین پلورالیسـتها معتقدنـد            پلورالیستها در نهایت به این

اي بر ثبات سیاسی  کنند. رقابت سیاسی هیچگونه خدشه دارها هر چند داراي امتیازاند اما بر دولت تسلط پیدا نمی سرمایه

در پلورالیسم به دنبال ایـن هسـتیم کـه     رسد پس کند. پلورالیستها معتقدند جامعه در نهایت به اجماع می کشور وارد نمی

  رسند. رسند و چه کسانی به اهدافشان نمی کند دنبال چه چیز است و چه کسانی به اهدافشان می ببینیم هر کس چه می

شود یکی غیر قابل اجتناب بودن حکومت نخبگان، دومی معتقد است دولت مستقل  گرایی سه تا ادعا مطرح می در نخبه -

  کند. اي اجتماعی و اقتصادي، سومی اینکه اکونومیست، مارکسیست را رد میاست از نیروه

  مارکیسیم
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  حوالت جدید دولت مارکسیستیت -

اي هستیم در مارکسیسم تحت عنوان مناظره دولت که به نئومارکسیسم معروفنـد از آن   ازدهه هفتاد به بعد شاهد مناظره

  ه این تحوالت با توجه به نظریات دولت اینجا گفته می شود.به بعد در اندیشه مارکسیسم تحوالتی صورت گرفت ک

  اینکه بسیاري از مارکسیستها اکونومیست (تعیین کنندگی زیربنایی و یکجانبه ) را رد کردند. -1 

 بحث دیگر تاکید بر استقالل دولت نیست. -2 

 کنند. داري چگونه ایجاد رضایت و مشروعیت می بحث سوم اینکه دولت سرمایه -3 

 مبحث رابطه دولت و طبقه است -4 

 گر) مبحث ذهنیت در مارکسیسم است (ذهنیتهاي محاسبه -5 

  مقدمه

داري دچـار مشـکل    داري بعد از مدتی از بین خواهد رفـت. دولـت سـرمایه    مارکسیسم معتقد بود دولت در جوامع سرمایه

انگیـزد کـه ایـن     اري مخالفت کارگران را برمـی د تواند مشروعیت کسب کند. دولت سرمایه داري نمی شود دولت سرمایه می

داري نه تنها از بین نرفتند بلکه روز به روز قوي شدند، کارگران نه تنها آنرا رد نکردند  واقعه تحقق نیافت. دولتهاي سرمایه

  بلکه بر آن مشروعیت قائل شدند.

  نظریۀ دولت در مارکسیسم 

قات) دارد اولین دیدگاه مارکس که ظاهراً مهمتـرین دیـدگاهش اسـت    مارکس دو دیدگاه در رابطه با دولت و جامعه (طب

دار بر دولت مسـلط اسـت. در دهـه     گوید دولت ابزار طبقات مسلط است. مارکس بر این عقیده بود که طبقات سرمایه می

  آید. اي متوجه شدند که خیلی از حرفهاي مارکس درست از آب در نمی هفتاد و هشتاد و عده

گوید دولت در دست بووژوازي اسـت (دولـت ابـزاري اسـت در دسـت       مارکس دیدگاه ابزاري دولت است میاولین دیدگاه 

  بورژوازي) دیدگاه دوم اینکه یک مقدار براي دولت قائل به استقالل است که مربوط به مارکسیت هاي ساختاري است.

  در دیدگاه ابزاري دولت هیچ اختیاري از خود نخواهد داشت.
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هاي بورژوازي خالص بشود به دیدگاه دوم دیدگاه اسـتقالل نسـبی نـام     تواند از محدودیت ست دولت نمیمارکس معتقد ا

  اش چگونه است مارکس در این مورد توضیح نداده است. گذارند اما مکانیسم می

  نظریه دولت مارکس

  اند. اي قائل نشده براي فرد نقش عمده

  است. تاریخ محصور یک سري قوانین و قواعد دیالکتیکی

  فرد جزئی از طبقه و داراي نقش است.

  براي نقش مستقل انسان اعتباري قائل نیستند.

کننـد از ایـن مارکسیسـتها معروفترشـان سـاختارگرایان یـا        اینهـا معتقدنـد سـاختارهاي اقتصـادي روبنـا را تعیـین مـی       

Structuralism .ها هستند  

نسـان، فعالیـت انسـان، ارادة انسـان، خـود آگـاهی انسـان،        گرا مارکسیسـتهائی هسـتند کـه بـراي ا     مارکسیستهاي انسان

  روانشناختی انسان براي دیده، اندیشه و ذهن انسان اهمیت قائلند.

بنیانگذار ساختارگرایی مارکسیستی است.به نظر آنها تاریخ قوانین عینـی اجتنـاب ناپـذیر نیسـت بلکـه در       لوئی آلتوس

  ع براي آگاهی و فکر انسان اهمیت قائل هستند.توان از گرایشها صحبت کرد. در واق تاریخ می

مارکسیست علمی هستند.اقتصاد به عنـوان زیربنـا بسـیار تعیـین کننـده اسـت.پلخانوف و        هابرماس گرامشی و یورگن

  شود مارکسیسم علمی. کائوتسکی مارکسیست علمی است.مارکسیسم بدون انسان می

  اش رالف میلی بند است. هاي ابزار انگارانه دولت را پذیرفتند نماینده ریهاما در بحث دولت ما افرادي را داریم که بیشتر نظ

کند.پیوند سـاختاري و پیونـد سیاسـی را     به نظر رالف میلی بند دولت در واقع به نیابت از جانب طبقه مسلط حکومت می

  داریم.

  

  نظریۀ پوالنزاس
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ط است .ایشان پیوند شخصی را هم رد کرده و می گوید پیوند پوالنزانس معتقد است که اوالً دیدگاه ابزار انگارانه دولت غل

بین گروه و طبقه وجود دارد یا نه می گوید بلی پیوند وجود دارد اما این پیوند شخصی نیست و سـاختاري اسـت از نظـر    

و موجـب  ساختاري رابطه عینی بین دولت و جامعه وجود دارد دولت در جوامع سرمایه دار در واقع نقش ساماندهی دارد 

سازماندهی و انسجام طبقه سرمایه دار یا طبقه مسلط می شود درون طبقه سرمایه داري اجماع نیست دولت وظیفـه اش  

این است که تا انسجام اینها را حفظ بکند وظیفه دومش این است که دولت از شکل گیـري و سـازماندهی طبقـه کـارگر     

اتی را که نـه کارگرنـد نـه سـرمایه دار ایشـان را طبقـه متوسـط        جلوگیري می کندو یک وظیفه هم دارد دولت باید طبق

گذاشتند حفظ کند.دولت وظیفه اش این است که اینها رابسیج کند، بنفع سرمایه داري و از شورش آنها بر علیه سـرمایه  

گوید دولت داري جلوگیري نماید، پوالنزاس معتقد است مهترین وظیفه دولت باید حفظ این سرمایه داران باشد. وي می 

  عرصه سلطه طبقاتی و رقابت طبقاتی است به هر حال یک عبارتش بیشتر وبري است و یک عبارتش مارکسیستی است.  

گویـد   گوید طبقات قدرت بیشتري دارند. پوالنزاس می گوید دولت قدرت دارد اما مارکس می چه کسی قدرت دارد. وبر می

  قدرت ماهیت طبقاتی دارد. طبقات حاصل قدرتند و دولت عرصه قدرت است پس

  نظریه کالس اوفه   -

  کند و هم نظریه ساخت گراي پوالنزاس. اوفه بیشتر از پوالنزاس وبري است او هم نظرات ابراز انگارانه میلی بند را رد می

  لتنظراو راجع به دو

هی اسـتقالل نسـبی اسـت و    گوید دولت امروز دولتی نیست که ماهیتاً طبقاتی باشد دولت داراي مقـدار قابـل تـوج    او می

قدرت آن ماهیتاً طبقاتی نیست بروکراسی دولتی به شکل میانجی و داور مستقل در رابطه با طبقات و مبـارزات طبقـاتی   

کند کـه   داري داراي نقش است دولت فعال است بازیگر است و خودش گزینش می کند به نظر اوفه دولت سرمایه عمل می

ت کند و از کدام خواسته گروهها حمایت نکند و این گزینش نه محصول سلطه ابزاري دولت ها حمای از کدام خواسته گروه

  ها و تنگناهاي ساختاري است. است و نه محصول محدودیت

کند. مصلحت همه دولتها این است که حاکم باقی بماننـد   گوید دولت به منظور تامین مصلحت دولتی عمل می اوفه می -

ر انجام بدهد در ظاهر در فرایند انباشت سرمایه دخالت نکند. حالت دوم اینکه باید کاري بکنـد  پس دولت باید چهار تا کا

داري وابسته است چهارم اینکه دولت بـراي اینکـه    که این انباشت تداوم پیدا کند. کار سوم اینکه دولت به انباشت سرمایه
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داري را حفظ بکنـد و هـم    ولتی موفق است که هم سرمایهجلب نظر مردم را بکند باید سه تا کار ویژه قبلی را رد بکند. د

مشروعیت خودش را حفظ بکند دولت باید گزینش کند که در کجا به حرف ما گوش کنـد و در کجـا بـه حـرف دیگـران      

  گوش کند.

از  میالدي نئومارکسیستها به ثبت دربـاره دولـت   70و  60ها دیدگاه ابزاري را گسترش دادند در دهه  اکثریت مارکسیست

پوالنزاس در مورد میلی بند ایشان کتابی دارد تحـت   -اوفه -گرامشی -دیدگاه مارکسیستی پرداختند. عبارتند از میلی بند

  این کتاب نوشته شده است. 1969داري که در سال  عنوان دولت در جامعه سرمایه

ن دولت و طبقه یک پیوند شخصی اسـت  اي وجود داشته بین میلی بند و پوالنزاس میلی بند معتقد است پیوند بی مناظره

داري یک دولت طبقاتی است. پس دیدگاه میلی بند  دیدگاه ابزاري است اما پـوالنزاس   گوید دولت در جوامع سرمایه و می

دیدگاهی غیر ابزاري است و استقالل نسبی است. او در کتاب قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی روابط دولـت و جامعـه را   

  مطرح می کند.

اي در بین مارکسیستمها در مورد ماهیت دولت قدرت است. هم طبقـات در عرصـه بـه اسـم عرصـه دولـت و        حث عمدهب

  کنند و هم اینکه معتقد است دولت عرصه سلطه طبقاتی است. یکدیگر رقابت می

بـراي دولـت تـا    آیا قدرت ماهیت طبقاتی دارد یا ندارد مهمترین بحث پوالنزانس است او از دیـدگاه ابـزاري دور شـده و    

  حدودي استقالل قائل است.

  دولت عرصه سلطه طبقاتی

اي اسـت بـراي تسـلط.دیدگاه سـوم      کند به نظر او دولت وسیله دولت عرصه منازعه طبقاتی که آن را پوالنزانس مطرح می

  دیدگاه کالس اوفه است که یک مارکسیست آلمانی است.

  ین ابزار اجرائی دارد و آن هم دولت است.دقیقاً دیدگاه ابزاري را دارد، به نظر او کمتر 

در منازعه طبقاتی دولت صرفاً بازتاب طبقه نیست بلکه چیزي است در کنار حلقه، اوفـه سـاخت گرایـی پـوالنزانس را رد     

گوید دولت بین دو تا قطب مختلـف   کند. وي می گوید در ساختارگرایی دولت قطعاً ابزار دست  طبقه نیست.  اوفه می می

داري و فقط مشروعیت در این رابطه خیلی مهم است همه اینها  داري یعنی فقط منافع سرمایه ه است ، فقط سرمایهدرماند
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دانند به نظر آنهـا سـاخت اقتصـادي و مـادي اسـت کـه        زیر بنا و روبنا را قبول دارند.  زیربنا را اکثراً ساخت اقتصادي می

  تعیین کننده دولت است.

کنـد کـه    کند تاکیدش بر انسجام مشخص و فرد و ذهن و ویژگی دولت مطرح مـی  بقیه جدا میآن جائیکه گرامشی را از 

آگاهی فرد وجود آگاهی فرد داراي اهمیت است. به نظر او ذهن ایـده و ایـدئولوژي داراي اهمیـت اسـت و نقـش تعیـین       

  ه رابطه ایدئولوژي و آگاهی است.کننده دارد گرامشی این نکته که  زیر بنا به طور یکجانبه تعیین کننده روبنا است ک

  نظرش راجع به دولت  -

  معتقد است به استقالل گسترده دولتاو 

  داري دارد. سوم بحثی درباره اهمیت روشنفکران در جوامع سرمایه - 

ین گیـرد در تعیـین کننـدگی یکجانبـه چنـ      در رابطه با دیدگاه اول معتقد است تعامل بین زیر بنا و روبنا را نادیده می - 

اعتقادي دارد که زیربنا صد در صد تعیین کننده روبناست به هر حال روبنا هم به زیربنا تاثیر دارد. معتقد است روبنا یک 

خواهد  توان گفت روبنا بازتاب زیر بناست. در نتیجه تعامل بین زیر بنا و روبنا را می پیچیدگی خاص خودش را دارد و نمی

  ي نیست.حمایت کند. در نتیجه دولت ابزار

  سیاست دولت، هنر، فرهنگ ، اخالق و حقوق همه اینها روبنا است و زیر بناي اینها اقتصاد است.

داري فقط به خاطر مالکیت حقوقی نیست چیزي دیگري نیز هست که به او قـوت و قـدرت    به نظر گرامشی تداوم سرمایه

  معه باز تولید بدهد باید مشروعیت هم باشد.تواند به جا بخشد. به نظر او فقط سلطه اقتصادي و اجباري نمی می

تواند ادامه داشته باشد. پس روبنا هم مهم می باشد پس ذهن انسانها  داري نمی گوید بدون مشروعیت، سرمایه گرامشی می

  هم مهم است. اگر ما تصورمان بر این باشد که دولت در جاي خودش قراردارد پس دولت مشروعیت دارد.

یم دولتها و جوامع را بررسی کنیم، باید به ابعاد فرهنگی، فرهنگی سیاسی و ایـدئولوژیکی آن جوامـع   خواه پس اگر ما می

  رویم. هم نگاه کنیم مستقیم به سراغ ابعاد اقتصادي می

خواهیم تاریخ را بفهمیم نه تنها به ساخت اقتصادي بایـد   هر کجا بحث از گرامشی است بحث هژمونی نیز است اگر ما می

  م به ساختهاي سیاسی فرهنگی و ایدئولوژیکی باید نگاه کنیم.نگاه کنی
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گوید مالکیت ابزار تولید شـرط   گوید مالکیت ابزار تولید شرط الزم و کافی سلطه سیاسی است اما گرامشی می مارکس می

  الزم اما کافی نیست.

معتقـد اسـت مشـروعیت هـم      مارکسیست ها  قبل از گرامشی معتقدند ثبات سیاسی مشروط به سلطه است اما گرامشی

الزم است. در مورد سلطه هژمونی گرامشی در دو بحث با مارکس اختالف نظر دارد در بحث اول گرامشی بر اهمیت روبنا 

اي بخواهد بر سیاست و  کند. پس اگر طبقه کند برخالف مارکس. دوم اینکه بحث رضایت را در جامعه مطرح می تاکید می

اي  گوید نه رهبري اخالقی اجتماعی نیز الزم است هژمـونی بـر سـلطه    تنهائی کافی است. می دولت سلطه بشود آیا اجبار

  گوید مشروعیت دو سر دارد یکی دولت و یکی مردم است. برد. در بحث مشروعیت می تاکید دارد که صرفاً زور بکار نمی

گویـد نـه ایـن همیشـگی نیسـت.       مـی اینکه رضایت را یک گروه به وجود آورده آیا این رضایت همیشگی است. گرامشی 

دهند. و ممکن است گروه یا ایـدئولوژي معتبـر    ها و ایدئولوژیها ما را به سوي خودمان سوق می گوید گروهها و فرهنگ می

گوید هژمونی هم باید اقتصادي باشـد هـم سیاسـی، فرهنگـی،      امروزي اهمیت و اعتبار خودش را از دست داده باشد. می

  ه نظر او ارتباط دولت و طبقات ارتباط وسیله است بین آنها.ایدئولوژیکی باشد ب

بین دولت طبقه و جامعه یک نوع وابستگی اندام واره وجود دارد. دولت جزئی از بـدنی اسـت کـه کـار      گوید گرامش می

طه اش چیست. با کمک دولـت بـورژوازي سـل    دهد. و عرصه مبارزه طبقاتی است پس دولت فایده ویژه خودش را انجام می

اي اسـت از سـاختارها و هـر چیـزي کـه       اورد. دولت مجموعه کند و رضایت خودش را نیز بدست می خودش را تثبیت می

اي است از ساختارها و هر چیزي که رضایت ایجـاد کنـد هـر نهـادي کـه در       اورد. دولت مجموعه رضایت را نیز بدست می

داري گرامشـی معتقـد اسـت دو نـوع مبـارزه       امعـه سـرمایه  داري ایجاد رضایت کند جزء دولت است. در ج جامعه سرمایه

  طبقاتی داریم یکی از مبارزات تسلط براي ابزار تولید، و دیگري مبارزه طبقاتی براي توسط ایدئولوژي.

گرامشی معتقد بود اهمیت روبنا ایدئولوژي فرهنگ و سیاست و غیره به مبـارزه ایـدئولوژي طبقـاتی معتقـد بـود ایشـان        

روشنفکران داراي نقش بسیار مهمی هستند و یک نوع ارتباط بین روشـنفکران فکـري و رهبـران بـا جامعـه      معتقد است 

دهد به سوژه یـا   وجود دارد. همه مارکسیستها براي روشنفکران یک جایگاه خاصی را در نظر گرفتند. گرامشی اهمیت می

subject  دهد. اهمیت می(فاعل) گرامشی مارکسیستی است روبنائی و براي نقش افراد  

  جامعه مدنی
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شود یکی اینکه ساخت قدرت چگونه اسـت یـک جانبـه یـا دو جانبـه       هاي سیاسی از دو شیوه استفاده می بندي رژیم براي طبقه

  است.

گیرند براساس ساختار بحث ما این است  شکل اول توجه به قدرت یا ایدئولوژي از لحاظ راستی و چپی در کجا قرار می - 

کننـد. دو نـوع مثـال در ایـن رابطـه حکومتهـاي        ومت نسبت به جامعه خودش چگونه اعمال قـدرت مـی  که دولت و حک

گذارنـد.   هاي اقتدارگر. در دموکراتیک ارتباط دو جانبه است دولت و جامعه بـر همـدیگر تـاثیر مـی     دموکراتیک و حکومت

  شوند. ایدئولوژي نیز به چپ و راست تقسیم می

  راست. اقتدارگراي چپ اقتدارگراي راست چهار نوع حکومت .دموکراتیک چپ یا دموکراتیک 

گیرد و توجه به رابطه دولت و جامعه مدنی است اینکه جامعه مدنی چیسـت و چـه    ساختار دوم که مورد استفاده قرار می

هاي غیـر  دهیم. جامعه مدنی به اصطالح و مساوي است با تشکل تعاریفی براي آن ارائه شده است در این رابطه توضیح می

  دولتی با تشکلهاي دولتی این یکی از تعاریفش است.

توان براي آن ارائه داد تعریفی است که سیسرون ارائه  داده است او معتقد است خـانواده در مقابـل    تعریف دیگري که می

  آورد. جامعه مدنی قرار دارد خانواده طبیعی است و تشکل غیر از خانواده را جامعه هدفی به حساب می

گوید جامعه مدنی مساوي دولت است در اندیشه سیاسی سه تـا دیـدگاه دربـاره جامعـه مـدنی وجـود دارد        ارسطو می - 

  جامعه مدنی به عنوان وضعیت پیش از دولت جامعه مدنی در وضعیت تشکیل دولت و جامعه مدنی ضد دولت.

  هاي پولیتی است. جامعه مدنی خارج از فعالیت - 

ه جامعه مدنی وجود دارد یکی اقتصادي سیاسی است  جامعـه مـدنی را حـوزه اقتصـادي و بخـش      سه تا دیدگاه دربار - 

  داند. خصوصی می

دیدگاه دوم دیدگاه لیبرالیسم سیاسی است جامعه مـدنی یعنـی آزادیهـاي سیاسـی کـه بیشـتر اسـت و اندیشـمندان          - 

  کنند. فرانسوي از آن صحت می

سیسرون جامعه مدنی را مساوي با دولت و هـر چیـزي بـه جـز      -دیدگاه هگلدیدگاه سوم دیدگاه فلسفی است مانند  - 

  دانند. خانواده می

  در اندیشه هگل جامعه مدنی شکل اولی تشکیل دولت است.
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  جامعه مدنی از نظر هگل

  است و دولت عرصه اقتدار است. (عاطفه)  جامعه مدنی عرصه احساسات

ي سازمان یافته و نهادینه جمعی که از یک سو به دولت مربوط نیست و از ها گویند جامعه مدنی تمام فعالیت ها می بعضی

ها گفتند ما عرصه فعالیتهاي زندگی را به سـه دسـته    شود. بعضی هائیکه اقتصادي نیست مربوط می سوي دیگر به فعالیت

و یک حـوزه   کنیم یکی حیطه خصوصی است و حوزه دیگر هم حوزه دولت است که حوزه سلطه و تسلط است تقسیم می

بندیها که میان حـوزه خصوصـی و دولتـی قـرار دارد حـوزه عمـومی        هم حوزه عمومی است به فعالیتهاي اجتماعی و رتبه

  کند. گوید جامعه مدنی جائی است که پلورالیسم و تکثر بروز پیدا می گویند  دوتوکویل می می

  تعریف از جامعه مدنی

جامعه مدنی در سطح هنجاري و جامعه مـدنی در سـطح تجربـی در سـطح     کنیم  در جامعه مدنی دو حوزه را بررسی می

هنجاري اگر مورد بررسی قرار بدهیم جامعه مدنی یعنی ارزشها، هنجارها و قـوانین رفتـاري مربـوط بـه تحمـل دیگـران       

Others    د. بـه  شـو  تحمل دیگرانی که با ما متفاوت هستند. پس در واقع هنجار، ارزش و قوانین رفتاري کـه مربـوط مـی

توان بـه شـکل صـلح     هاي میان افراد و گروهها را می دیگرانی که با ما متفاوتند. باید باور کنیم که تفاوتها اختالفها منازعه

کنند. پس جامعـه مـدنی    کنند باور دارند به همین دلیل است که پا در میانی می گري می آمیز حل کرد. آنهائیکه میانجی

  د.همان نهادهاي غیر حکومتی هستن

جامعه مدنی یک حوزه با عرصه است که این حوزه شامل فعالیتهاي نهادینه شده سیاسی است و این حوزه ما بین حـوزه  

  خصوصی و دولتی قرار گرفته است.

یعنی بین حوزه خصوصی و حوزه نهادهاي دولتی قرار گرفته اسـت. یـا جامعـه مـدنی یـک مکانیسـم دولتـی اسـت کـه          

خواهد از تمرکز قدرت بدون مشروعیت جلوگیري نماید یا اینکه جامعـه مـدنی نـاظر     کند و میخواهد جامعه را اداره ب می

  است. 

  اي جامعه توده
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بریم. در بحث جامعه مدنی ارتباط دولت و جامعه وجود دارد. پس تعریف  اي را در مقابل جامعه مدنی بکار می جامعه توده

  اي است. جامعه مدنی یک تعریف رابطه

اي است که هم ریشه سنتی دارد و هم مدرن. انسانهائی در  ي در یک تعریف جامعه در حال گذر است جامعها جامعه توده

دهنـد. و ارزش جدیـد جـایگزین     جامعه تحت تاثیر تغییرات در محیط داخلی و خارجی ارزشهاي خودشان را از دست می

اي است کـه تکلیـف مـردم     است. این جامعه جامعه اي اي اینطور شد آن جامعه، جامعه توده گویند اگر جامعه شود می نمی

  در آن مشخص نشده است.

  است. anomieاي مظهر ناهنجاري  امیل دور کیم معتقد است جامعه توده

  اي ویژگیهاي جامعه توده

اي ماهیت اقشار مختلـف   اي توده شود جامعه اي است که تفاوتهاي مختلف در آن هم ذکر می اي جامعه پس جامعه توده -

شـوند و نیـازي بـه     کند. وقتی گروه، دسته و هویت قومی نباشد همه یکسان می سازد و همسان سازي می ا کم رنگ میر

  شود. اي جامعه همسان و هماهنگ می شود جامعه توده هاي مختلف احساس نمی تشکیل گروههاي مختلف با نظریه

اي ویژگـی   آید. پس جنبش تـوده  اي به وجود می توده هاي ها و جنبش اي امکان ایجاد نهضت ویژگی دوم در جامعه توده -

  اي است. جامعه توده

گیـري مربـوط بـه عالیـق      کند و تصـمیم  اي ایدئولوژي و رهبر کاریزها همه را بسیج می ویژگی سوم اینکه در جامعه توده

نگیزاند، در ارتباط ا شخصی نیست. بحث گروه و صنعت و دسته نیست تصمیم نهضت بسیج گرایان است که افراد را بر می

هاي عالیق خاص خودشـان را دارنـد بـه ایـن      بندي بندیها هستیم که هر کدام از این دسته جامعه با دولت ما شاهد دسته

اي این تکثر وجود ندارد. وقتی ناهنجاري به وجـود آمـد    گوییم توده گویند اما وقتی می جامعه، که به آن جامعه متکثر می

شوند با هیج کس نقطه مشترکی ندارند. تا عالیق مشترك نباشد گروه بـه   نی افراد تک و تنها میشوند. یع جامعه تمیز می

برنـد آیـا ایـن     رود و جامعه در حالت گسیختگی به سـر مـی   اي عامل همبستگی از بین می آید. در جامعه توده وجود نمی

سـازد در ایـن    اینها را، همدیگر همبسته مـی شود و  گویند یک نهضت بسیج گرایانه پیدا می شود و می جامعه متالشی می

نوع همبستگی عالیق شخصی ما مطرح نیست آن ایدئولوژي است که ما را به همـدیگر چسـبانیده و عالیـق شخصـی مـا      
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اي افراد مثل کسانی هستند که در حال غرق شدن هستند هر ایـدئولوژي کـه پیـدا شـود      گردد. در جامعه توده منظور می

  کند از طریق آن خودش رانجات دهد. آن هماهنگ می سازند و سعی میسریعاً خود را با 

اي مطرح نیست و جامعه یـا مـدنی اسـت یـا      ویژگی بعدي اینکه منافع گروهی شخصی نهاد شکل اصالً در جامعه توده -

  اي. توده

  

  اي تئوریهاي جامعه توده

  اي با دوتا دیدگاه مختلف ارائه شده است. تئوریهاي جامعه توده

ترسـد تـا    ترسد. مـی  گذارد از گرایشهاي دموکراتیک می ر یا دیدگاه اول دیدگاهی است که به جامعه سنتی احترام میمنظ

  خورد. در جامعه تکثر ایجاد شود امنیت در جامعه هم به می

شود کـه   گوید اگر جامعه به طرف دموکراسی برود اینقدر آزادیها زیاد می الکسی دو توکویل مخالف دموکراسی است می -

گوید این وضعیت موجود خودش بهتر است و نیازي به تغییر  رود. می پاشد. و کنترل از دست می نظام در جامعه از هم می

کارانه است و دیدگاه حمایت از دموکراسـی و جامعـه    و تحول در نظام حاکم وجود ندارد. دیدگاه دوم دیدگاه غیر محافظه

اي مناسب نیست باید تکثر در جامعـه   گوید جامعه توده اي بوده است و می توده مدنی است این دیدگاه براي فاشیسم  که

اي بود به همین جهت بود که جامعه تکثرگراي امریکا را دیده بود  کاري و توده ایجاد گردد. دو توکویل که طرفدار محافظه

تقدانـد کـه جامعـه تـوده اي مناسـب      اي مع عده  گفت دموکراسی بد است. و برعکس و از تکثر گرایی بدش آمده بود و می

است جامعه باید تکثر و دموکراسی حاکم باشد پس این عوامل نسبی اسـت ممکـن اسـت در بعضـی جوامـع خـوب و در       

  جوامع دیگر بد باشد.

  اي ویژگیهاي جامعه توده

  از بین رفتن شئونات سنتی -1

 داري مبتنی بر کارخانجات پیدایش شهرهاي گسترده و سرمایه -2

 بط سنتی و پدر ساالرانهپیدایش روا -3
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 افسردگی و دلتنگی -4

 دیکتاتوري ماشین -5

 اشاعه نظم پادگان و زندان به کل زندگی اجتماعی - 6

 افزون زدایی و گرایش به عقل بروکراتیک -7

 هنجاري ضعف همبستگی سنتی و پیدایش آنومی یا وضعیت بی -8

نـوان مفهـومی در مقابـل جامعـه مـدنی بکـار       اي را به ع کنند از دموکراسی و جامعه توده تئوریهاي گروه دوم حمایت می

آرنت در رابطه این موضوع خیلی مهـم اسـت او    برند بیشتر دغدغه ایشان مخالفت از فاشیسم و توتالیتاریسم است. هانا می

شود که ساختار اجتماعی قدیمی از بین بـرود و انسـان دچـار تنهـائی بشـود و ایـن        معتقد است انقالب صنعتی باعث می

کنـد و آنهـا را از    شـود و افـراد تنهـا را جـذب مـی      اي می هاي توده راي عوارض منفی است و باعث ایجاد جنبشتنهایی دا

کند  گوید دولتهاي توتالیتر در قرن بیستم به انسانها دوباره هنجار و همبستگی به آنها اعطاء می دهد. می تنهایی نجات می

ی ترور است و یکی هم گسترش ایدئولوژي تمام و فراگیر است کـه  و آن هنجار فاشیستی است. دو تا هنجار فاشیستها یک

  بخشند. برند و ایدئولوژي خودشان را تحکیم می جامعه مدنی را از بین می

کننـد روي   گوید انسانهاي تنها که احساس عدم امنیت مـی  اریک فروم در این زمینه کتاب گریز آزادي را نوشته است می 

دار، انسان اگر عدم امنیت داشته باشد و احساس عدم امنیت نماید بـه سـوي قـدرت سـوق     آورند به سوي قدرت و اقت می

کند. مبحثی دیگر در رابطه با رابطه دولت و جامعه در چگونگی است اما انواع جامعه سیاسی داریم کـه براسـاس    پیدا می

معیـار جامعـه مـدنی تقسـیم بنـدي      شود و پس ما جامعه سیاسی را براساس  نوع رابطه دولت با جامعه مدنی شناخته می

اي  اي و دولـت رابطـه   کنیم در این جامعه میان دولت و جامعه مدنی رابطه وجود دارد یا نه. یا اینکه میان جامعه تـوده  می

خواهند مستقیماً توده را بسـیج نماینـد. ارتبـاط دولـت بـا جامعـه مـدنی ارتبـاط          وجود دارد یا خیر. دولتهاي توتالیتر می

اي ارتباط ایدئولوژیک است. معیار این است که دولـت چقـدر    ست نه ایدئولوژیک اما ارتباط دولت با جامعه تودهسازمانی ا

  وابسته است به جامعه کنونی.

توانیم داشته باشیم این نوع جامعه یک نظام سیاسی و کشوري اسـت   ما یک جامعه سیاسی تکثرگرا می در حالت اول -

  ها قرار دارد. شار مختلف وجود دارند. جامعه مدنی مابین دولت وتودهکه در آن گروههاي مختلف و اق

  ویژگیهاي اصلی این رژیم تکثرگرا: -
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  بین دولت و جامعه رابطه ارگانیک وجود دارد -1

 بضاعت اي بی بسیج توده -2

 رود زندگی به سمت غیر ایدئولوژیک شدن پیش می -3

 قدرت جامعه مدنی -4

.در این نوع جوامع جامعه مدنی هنوز رشد نکرده اسـت مشـروعیت جامعـه    جامعه سیاسی بسته سنتی است نوع دوم - 

  گویند. سنتی، سنتی است. جامعه مدنی وجود ندارد که او را به چالش دعوت کنند که به آن جامعه سنتی بسته می

بـد. امـا   طل اي است که داراي نوعی جامعه مدنی است و تا حدي نظام سیاسی را به چـالش مـی   جامعه توده نوع سوم - 

گوینـد دولـت در مقابـل     دولت دائماً در حدود این است که جامعه مدنی را تضعیف سازد. با این نوع رژیـم پوپـولیتی مـی   

  کند آن راتضعیف سازد. کند سعی می جامعه مدنی مقاومت می

ه اینهـا نیمـه   اي است. یک سري جوامع بعد از جنگ دوم به وجود آمدند کـ  جامعه نیمه سنتی و غیر توده نوع چهارم -

کنـد ولـی    اي هستند در این جوامع سیاسی جامعه مدنی ضـعیف اسـت و قـوت و قـدرت پیـدا نمـی       اند و غیر توده سنتی

تواند با مدرنیزاسیون گسترش پیدا کند. براي اینکه این نوع جوامع مشروعیت خودش را از دست ندهد دولـت مجبـور    می

اش از این جهت حفظ بشود. مانند رژیم پهلوي در این وسـط   نظام سیاسیشود جامعه مدنی را مقداري تقویت کند تا  می

  گردد. یک سري گروهها پایدار می

در ایران در فاصـله کودتـا تـا اصـالحات ارضـی دولتـی غیـر         که اي است جامعه سیاسی سرکوبگر غیر توده نوع پنجم -

بردکه به آن جامعه  احزاب سیاسی را از بین میخواهست قدرت خودش را تثبیت کند همه  آید. شاه می اي بوجود می توده

  گویند.   اي می سرکوبگر و غیر توده

اي  پردازنـد داراي طراحـی تـوده    اي است. به سرکوب مردم مـی  ششمین نوع جامعه سیاسی جامعه سیاسی سرکوبگر توده

  هستند و ایدئولوژي عام و فراگیر دارند. مثل فاشیسم.
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  شناسی سیاسیحث تکمیلی جامعه ابمبخش سوم : 

  فصل اول : رابطه دولت و جامعه

  ه دولت و جامعه از دیدگاه مارکسرابط

ي ي کارل مارکس مورد بررسی قرارگرفت. فلسـفه شناسانه بوسیلهي دولت و جامعه نخستین بار از دیدگاهی جامعهرابطه

دي و آن هم از دیـدگاهی تجـویزي   هاي فري دولت و جامعه را بر حسب افراد و حقوق و آزاديسیاسی قرون جدید رابطه

ي او با دولت توان در فرد یا رابطهي عزیمت تحلیل دولت مدرن را نمیگرفت. اما مارکس اعتقاد داشت که نقطهدرنظر می

جستجو کرد. البته این برداشت به معنی نفی اراده و اهمیت فرد در تاریخ نیسـت لـیکن مـارکس تعبیـر دیگـري از فـرد       

انسان موجودي انتزاعی نیست که در خارج از جهان منزل کـرده باشـد بلکـه انسـان همـان جهـان       «او  يداشت. به گفته

ي یابند. بنـابراین در صـحنه  سان افراد تنها در ارتباط با یکدیگر اهمیت و معنی میبدین» اجتماعی، دولت و جامعه است.

ط ساختاري و عینی معینی با یکدیگر هسـتند فعالیـت   اي از افراد که داراي روابزندگی سیاسی و تاریخی همواره مجموعه

ي دولـت  شاسی سیاسی بررسی رابطهدهند. بنابراین موضوع جامعهکنند؛ چنین افرادي طبقات اجتماعی را تشکیل میمی

ي آن با طبقـات اجتمـاعی نـاممکن    با ساخت طبقات اجتماعی است. از این نظر ماهیت دولت مدرن بدون شناخت رابطه

اي بکنـیم. از  ي او اشـاره ي کلـی اندیشـه  ي دولت و جامعه باید به زمینـه ي رابطهي مارکس دربارهراي فهم نظریهاست. ب

» پراکسـیس «هایی چون فویر باخ قـرار دارد،  آلیستی هگل و دیدگاه ماترلیالیستدیدگاه مارکس که در مقابل دیدگاه ایده

سـان  کننده و خالق در جامعه و تاریخ است. بدینمهمترین عامل تعیینیا کار انسان در تاریخ بعنوان ترکیب عین و ذهن 

،  »پراکسـیس «گرایی فویر باخی را مردود شمرد. کار انسان در تاریخ یعنـی  گرایی هگلی و مادهمارکس در عین حال ذهن

نهادهـا و نظـام اقتصـادي،    ي اشکال و نهادهاي تاریخی و اجتماعی (ابزارهاي تولیـد، کاالهـا،   ي همهو سازنده تولیدکننده

مظاهر فرهنگی، ایدئولوژي، دولت و غیره) است. جهان نهادها و نمودها بازتاب پراکسیس یا عمل انسـان در تـاریخ اسـت.    

ها و کارهاي آدمی نیست. لیکن انسان از ایـن واقعیـت آگـاهی کامـل     ي اعمال و کنشتاریخ و جامعه چیزي جز مجموعه

مل تاریخی مصنوعات و مخلوقات کار انسان یعنی روابـط تولیـد، نهادهـاي اجتمـاعی و اشـکال      ندارد. در هر مرحله از تکا
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یابد. انسان جهان نهادهـا و اشـکال   سان کار انسان عینیت خارجی میکنند. بدینآگاهی تبلور و تجسم یا عینیت پیدا می

اه جهان نهادهاي اجتمـاعی بـیش از آنکـه    سازد ولیکن کامالً نسبت به محصول کار خود آگاه نیست. هرگاجتماعی را می

آیـد. در ایـن   پدیـد مـی   (Reification)گشـتگی  مقتضی فرایند تکامل کار در هر مرحله است تداوم یابد، وضعیت شیء

سان وضعیت شیءگشتگی به وضـعیت از  کند و بدینوضعیت انسان مصنوعات خود را از خود برتر و ازلی و ابدي تلقی می

انجامد. جهان کاالها یکی از مظاهر اصـلی شیءگشـتگی و از خودبیگـانگی از    از حاصل کار خویش می خودبیگانگی انسان

  کار خویش است.

  ي زیربنا و روبناختاري از رابطهسه تعبیر سا

انگیزتـرین مبحـث در ایـن    شناسی مارکسیسـتی مناقشـه  ي زیربنا و روبنا بعنوان مهمترین عنصر جامعهدرحقیقت مسئله

ي مهم در این است که آیا زیربنا که ظاهراً متشکل و مورد تعبیر و تفسیرهاي گوناگون قرارگرفته است. مسئله زمینه بوده

-از نیروها و روابط تولید است، تنها عبارت از ساخت اقتصادي است و یا این که برخی از آنچه که معموالً روبنا بشمار مـی 

ي مهم دیگر این اسـت کـه   تر از ساخت اقتصادي است. مسئلهزیربنا گستردهگیرد. به عبارت دیگر، آیا آید را نیز دربر می

داري با توجه به ماهیت اقتصادي آن (یعنـی ماهیـت غیرسیاسـی روابـط اسـتثمار) زیربنـا،       آیا تنها در وجه تولید سرمایه

عناصـري از آنچـه در    داريداري و مابعـد سـرمایه  هاي اجتماعی ماقبل سرمایهبندياقتصادي است درحالی که در صورت

اي زیربنایی داشـته و  داري روبنایی است (مثل سیاست و مذهب و ساخت خویشاوندي) ممکن است کار ویژهنظام سرمایه

حافظ روابط تولید باشند. روي هم رفته در تفسیر تمثیل زیربنا ـ روبنا سه تعبیر عرضـه شـده اسـت کـه خـود ریشـه در        

  س درمورد روابط زیربنا و روبنا به کار گرفته است. این سه تعبیر عبارتند از:هاي گوناگونی دارد که مارکتمثیل

  کنندگی یکجانبه، ) تعبیر تعیین1 

  کنندگی دوجانبه و تعامل زیربنا و روبنا، ) تمثیل دیالکتیکی یا تعیین2

هـا در فراینـد   نانسـا «کـه:  اي بر نقد اقتصاد سیاسی استدالل کـرد  جانبه. مارکس خود در دیباچهکنندگی همه) تعیین3

ي آنهاسـت. ایـن   ناپـذیر و مسـتقل از اراده  شوند که اجتنـاب تولید اجتماعی زیست خود ضرورتاً در درون روابطی وارد می

ي این روابـط، سـاخت اقتصـادي    ي تولید مادي است. مجموعهي خاصی از فرایند توسعهروابط تولیدي متناسب با مرحله

دهند و براساس آنها، که اساس واقعی هستند، روبناهـاي حقـوقی و سیاسـی پیـدا     ی را تشکیل میجامعه یعنی بنیاد واقع
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ي رسد که تمثیل زیربنا ـ روبنا در اندیشه به نظر می» یابند.شوند و اشکال خاصی از آگاهی اجتماعی با آنها تطابق میمی

عبـارت دیگـر زیربنـا و روبنـا بـه نحـوي قطعـی و         مارکس بعنوان الگوي تبیین روابط اجزاي جامعه عنوان شده است. به

ي روبنـا و  هاي واقعی جامعه استقرار ندارند. به عالوه، مارکس از مفـاهیم دیگـري در توضـیح رابطـه    همیشگی در ساخت

م نـام  ي استلزاتوان از مفهوم رویش، انعکاس، تطابق، تعامل، رابطه انداموار و رابطهگیرد که از آن جمله میزیربنا بهره می

کند که گوید و یا استدالل میکنندگی) میان اشکال آگاهی و ساخت  اقتصادي سخن میبرد. مثالً وي از تطابق (نه تعیین

روید. در بسیاري مـوارد مـارکس سـازمان اجتمـاعی را زیربنـاي      از درون هر وجه تولید مادي ساخت اجتماعی خاصی می

بنـدي اجتمـاعی   چنین مارکس در اثر یاد شده اغلب از سـه سـطح صـورت   کند. همدولت و ایدئولوژي و حقوق معرفی می

ي گوید: یکی نیروهاي تولیدي، دوم روابط تولیدي و سوم سازمان اجتماعی ـ سیاسی از سوي دیگر نوعی رابطـه  سخن می

سـان روابـط تولیـدي    انجامد. بدینکنندگی مفروض است. تغییر در روابط تولید دیر یا زود به تغییر در کل روبنا میتعیین

اند کـه  ي دولت همان روابط تولیديکنندهنسبت به دولت و ایدئولوژي از لحاظ علّی اولویت دارد. روابط زیربنایی یا تعیین

شوند بلکه قدرت دولتی خود محصول آنهاست. مارکس در دیگر آثار خود کـراراً از روابـط   ي دولت ایجاد نمیطبعاً بوسیله

میان نیروهاي تولیدي، روابط تولیدي و روبناهاي سیاسی ـ ایدئولوژیک سخن گفتـه اسـت. بـا ایـن       دوجانبه و چندجانبه

-شود یعنی اینکه روبنا بر زیربنا عمـل مـی  ي تعامل عنوان میحال در این اشارات روابط میان زیربنا و روبنا بعنوان رابطه

نـا را بایـد از عمـل و تعامـل تمیـز داد. روابـط تولیـدي        کنندگی یعنی ویژگی زیربکند. تعیینکند لیکن آن را تعیین نمی

-گیرد. مارکس در برخی دیگر از آثار خـود بـراي تبیـین تعیـین    هاي بنایی است که بر روي آن روبنا قرارمیهمچون پایه

ژي کنندگی روابط تولیدي بعنوان زیربنا نسبت به روبنا از تمثیل رویش بهره گرفتـه و بـر آن اسـت کـه دولـت و ایـدئولو      

گیـرد و  بندي اجتماعی دارند. همچنین مارکس از تمثیل بازتاب و انعکاس بهره میهمچون گیاهی ریشه در زمین صورت

آورد. مفهوم تناظر و تطابق نیز در برخی موارد براي نشـان دادن تعلـق   ي مدنی بشمار میشرایط سیاسی را بازتاب جامعه

ها مثل تمثیل بازتاب بیش از دیگران بـراي  فته است. برخی از این تمثیلاجزاي مختلف یک وجه تولید به یکدیگر به کارر

کننـدگی زیربنـا   کوشد به نحوي هم تعیینهاي دیگر مارکس میشوند. در تمثیلروبناي سیاسی خصلتی انفعالی قائل می

کنـد لـیکن بـه    عمـل مـی  نسبت روبنا و هم تعامل میان آن دو را نشان دهد. طبعاً دولت روي روابط تولید به نحو مؤثري 

  ي ماهیت دولت هستند.کنندههرحال روابط تولیدي تعیین
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ي هاي گوناگونی است که مارکس براي تبیین رابطهاي که در باال ذکر کردیم، خود محصول تمثیلگانهپیدایش تعابیر سه

، اقتصـاد، دولـت و ایـدئولوژي بعنـوان     »گراتقلیل«زیربنا و روبنا به کار برده است. در برداشت یک جانبه یا اکونومیستی و 

شوند. در این برداشت اقتصـاد یـا روابـط تولیـدي عنصـر      عناصري مجزا و داراي روابط بیرونی با یکدیگر درنظر گرفته می

گونه تأثیر کند. در مقابل روبنا هیچبندي اجتماعی است و تغییر آن تغییرات مشابهی در روبنا ایجاد میمحرك کل صورت

اي نسبت به زیربنا ندارد. برداشت دیالکتیکی از زیربنا و روبنا مجزا و داراي روابط بیرونی نسـبت بـه یکیـدگر    نندهکتعیین

در آخـرین تحلیـل زیربنـاي    «شوند، با این تفاوت که روبنا داراي نقـش تـاریخی فعـال و مهمـی اسـت هرچنـد       تلقی می

دانست. ي مارکس میرا تعبیر نادرستی از اندیشه» گرایانهقلیلت«انگلس برداشت یکجانبه و » کننده است.اقتصادي تعیین

توان نقش و تأثیر آن را نادیده گرفـت.  به نظر او به این دلیل که ایدئولوژي از نظر تاریخی بطور مستقل تکوین نیافته نمی

د، هرچند زیربنا محـرك اصـلی در   گذاراي دیالکتیکی وجود دارد. روبنا بر زیربنا تأثیر عملی میمیان اقتصاد و روبنا رابطه

تاریخ است. همچنین به نظر انگلس سیاست و دولت صرفاً بازتاب انفعالی زیربناي اقتصادي نیست بلکه اشکال سیاسـی و  

ي زیربنـاي  تـوان بوسـیله  گذارند. جزئیات سیاسی و ایدئولوژیک روبنا را نمـی می» تأثیر«حقوقی بر روي مبارزات تاریخی 

هاي تاریخی خـود تمثیـل زیربنـا و روبنـا را بـه صـورتی       داد. به نظر انگلس، خود مارکس نیز در تحلیلاقتصادي توضیح 

دیالکتیکی بکاربرده بود. در برخی موارد مثل روسیه و پروس مارکس به تصریح بر نقش اجتمـاعی و فعـال دولـت تأکیـد     

ي متوازنی نیست بلکه مجموعاً ان زیربنا و روبنا رابطهي متقابل دیالکتیکی میگذاشته بود. با این حال به نظر انگلس رابطه

هاي سیاسی و ایدئولوژیک به معنی انکار ایـن اصـل سیاسـی    زیربنا نیرومندتر و مؤثرتر است. شناسایی تأثیر عملی ساخت

  نیست که نهادهاي روبنایی به هرحال در زیربنا ریشه دارند.

وبنا از تمثیل ارگانیسم بهره گرفته اسـت. البتـه اغلـب منظـور او از ایـن      در برخی موارد مارکس به جاي تمثیل زیربنا و ر

کاربرد تنها بیان این مطلب است که جامعه نیز مانند هر ارگانیسم دیگري دستخوش دگرگونی است. گاه نیـز وي تمثیـل   

اي بوجـود  برد و اشـاره ار میي زیربناي اقتصادي به کارگانیکی را تنها براي بیان روابط انداموار میان اجزاي مختلف حوزه

چنین روابطی میان زیربنا و روبنا ندارد. به هرحال در نگرش اندامگونگی جامعه، زیربنا و روبنا اجزاي مجزا و واجد روابـط  

توانند به صورت اجزایی از یک کل واحد عمل کنند. بـازهم اجـزا داراي وزن و اهمیـت یکسـانی     بیرونی نیستند و تنها می

کننده دارند. به عبارت دیگر در درون کل اندامگون بـازهم تمثیـل   ر درون کل، روابط تولیدي جایگاهی تعییننیستند و د

ماند. زیربنا و روبنا به صورت انداموار باهم ارتباط دارند و از پیش متضمن یکدیگرنـد. ظـاهراً میـان    زیربنا و روبنا باقی می
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را در هر حال فرض بر این است که روبنا نقش فعالی دارد و با ایـن حـال   اي وجود ندارد زیتعبیر دوم و سوم تفاوت عمده

هـاي  کنندگی داراي اولویت است. درواقع نگرش انداموار فرض بر این است که زیربنـا و روبنـا سـاخت   زیربنا از نظر تعیین

ادي نیست بلکه جزیی از آن نظـام  اي نیستند بلکه باهم روابط درونی دارند. بنابراین مثالً حقوق بازتاب نظام اقتصجداگانه

بخشد. سیاست و ساخت سیاسی هم در مواردي روبنـایی و در مـوارد دیگـر جـزء زیربناسـت. در      است و به آن صورت می

ي سیاسی، مذهبی، حقوقی و ساخت خویشاوندي از عناصر هیئت بخش »روبناها«داري هاي اجتماعی ماقبل سرمایهنظام

رفتند. در ي استثمار ارزش اضافی بر آنها متکی بود، جزیی از زیربنا به شمار میکه تداوم رابطهوجه تولید بودند و از آنجا 

  داري بوده است.بندي سرمایهي کنترل وسایل تولید در صورتها کنترل منابع قدرت سیاسی همپایهاین نظام

» روبنا«ند. زیرا درصورتی که بدون توسل به رسابطورکلی تبعات نظري تمثیل ارگانیکی به مفهوم زیربنا و روبنا آسیب می

-کننـدگی بـی  را مشخص کنیم، طبعاً هرگونه ادعایی درخصوص اصل تمیز اجزاء جامعه بر حسب تعیـین » زیربنا«نتوانیم 

معنی خواهد شد و هیچ دلیلی براي اولویت ساخت اقتصادي در درون کل اندامگونه وجود نخواهد داشت. درنتیجه ممکن 

ي برخی منتقدین استدالل شود که اخالق و حقوق و اشکال آگاهی محصول روابط تولیـدي نیسـتند بلکـه    هاست به شیو

توان زیربنا را بطور مستقل از عناصر روبنایی روند. درنتیجه اصالً نمیي آن به شمار میدهندهخود جزیی از اجزاي تشکیل

ي سـازماندهی سیاسـی جامعـه،    ماننـد شـیوه  » روبنایی«امل هاي اجتماعی عوتصور کرد. و به عالوه، در برخی فرماسیون

ي روابط تولید هستند. درواقع در واکنش بـه چنـین   کنندهساخت خویشاوندي و آداب و رسوم خود هیئت بخش و تعیین

هاي معتقد بـه اصـالت سـاختار ماننـد لـویی آلتوسـر تمثیـل کـل         ایرادات و انتقاداتی بوده است که برخی از مارکسیست

ي زیربنـا و روبنـا کـه در    اند. آلتوسر درمقابل برداشت اکونومیستی از رابطهامواره را بر تمثیل زیربنا و روبنا ترجیح دادهاند

هـاي  بنـدي صـورت » اصل وحدت درونـی «ها و روابط اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فکري، براساس ي پدیدهآن مجموعه

کنند، استدالل کرده است که سطوح مختلف جامعـه تنهـا یـک تضـاد     میاجتماعی یک تضاد ا صلی و مرکزي را بازتولید 

بنـدي اجتمـاعی بعنـوان وحـدت مرکـب یـک کـل انـداموار         کنند بلکه صـورت اصلی و مرکزي را بازتولید و منعکس نمی

هستند. میان سطوح اقتصادي، سیاسی » استقالل نسبی«ساختاري متضمن سطوح یا دقایقی است که مجزا از هم داراي 

کنندگی وجود ندارد. زیرا هریک از سطوح داراي تعارضات داخلی و تاریخ تکامـل و  ي تعیینو ایدئولوژیک هیچگونه رابطه

تـوان بـه تضـاد مرکـزي واحـدي تقلیـل داد. درنتیجـه هـر         تحول خاص خویش است و این تعارضات در هر سطح را نمی

شود. بنـابراین سیاسـت و حکومـت    سطوح کلیت تعیین میي تأثیرات هریک از ي مجموعهموقعیت تاریخی خاص بوسیله
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بخشند. با این همه از دیدگاه آلتوسر گرچه هـر سـطح از   صرفاً بازتاب زیربناي اقتصادي نیستند زیرا خود بدان صورت می

ي سـازمانیابی و درهـم   کل انداموار استقالل نسبی دارد لیکن سطح اقتصادي سطحی است که در آخـرین تحلیـل شـیوه   

شـود.  کنندگی سطح اقتصادي در دو شـکل ظـاهر مـی   کند. تعیینیدگی کل سطوح در درون ساختار کلی را تعیین میتن

گانه عینیت خـارجی پیـدا کنـد. مـثالً در     کنند که کدامیک از سطوح یا دقایق سهیکی این که سطح اقتصادي تعیین می

کـرد.  رتی براي وجود سطح سیاسی یا دولـت ایجـاد نمـی   ي اولیه روابط تولیدي خاص مستقر در آنها ضروطبقهجوامع بی

کند که کدام یک از سطوح سه گانه در درون کل ساخت مسلط خواهد بود. بنـابراین  دوم اینکه سطح اقتصادي تعیین می

کنندگی تمیز داد. مارکس نیز خود در کتاب سـرمایه گفتـه بـود کـه در قـرون وسـطی       باید میان مفاهیم سلطه و تعیین

و در جهان باستان سیاست عنصر مسلط بود، لیکن درهر مورد به هرحال وجه تولید یا روابط تولیدي دلیل تسـلط  مذهب 

دهد. در قرون وسطی سیاست نیز عنصر مسلطی (زیربنایی) در فرماسیون اجتمـاعی بـود   مذهب یا سیاست را توضیح می

کـرد کـه عنصـر    هرحال روابط تولیدي فئودالی تعیـین مـی  کرد اما به زیرا بازتولید سلطه در روابط طبقاتی را تضمین می

ي استثمار ارزش اضـافی از  داري بواسطهیابد عنصر مسلط در فرایند استثمار باشد. در مقابل در اقتصاد سرمایهسیاسی می

  کننده و هم عنصر مسلط است.طرق اقتصادي، عنصر اقتصادي هم عنصر تعیین

  طبقات اجتماعی و دولت

رود، رابطه میان طبقات  شناسی سیاسی که در حقیقت محل تجلی کل روابط زیربنا و روبنا بشمار میجامعه ي اصلیحوزه

  اجتماعی و دولت است.

ي جامعه به اجـزاي آن، تشـخیص منـافع و طبقـات عمـده      شناسی سیاسی مارکس تجزیهبطورکلی ویژگی اساسی جامعه

ي میان اجزاي جامعه و ساخت سیاسی است. به عبـارت  م کشف رابطهموجود در آن، کشف روابط میان آن اجزا و سرانجا

دهد. مارکس شناسی سیاسی را تشکیل میي اجتماعی توزیع قدرت سیاسی موضوع عمده این جامعهدیگر، بحث از ریشه

د منـافع  دانسـت. مـثالً کـارگر فاقـ    بندي طبقات اجتماعی میمالکیت و نوع آن و نیز میزان آزادي شخصی را معیار دسته

تولید ولی آزاد است؛ دهقان وابسته بعضاً مالک حاصل کار خویش است؛ دهقان آزاد مالک زمـین و حاصـل کـار خـویش     

شـد و  است. به نظر مارکس و انگلس نخستین جوامع، فاقد طبقه بودند زیرا در آنهـا ارزش اضـافی یـا مـازاد تولیـد نمـی      

ي ي طبقـه ا با تولید مازاد و ارزش اضافی پیـدا شـدند. در نتیجـه   هاي طبقاتی تنهمالکیت خصوصی وجود نداشت. شکاف
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گیرنـد  کشی از طبقات مولد زندگی کند. کسانی که مالکیت و کنترل وسایل تولید را در دست میغیرمولد توانست با بهره

ش اضـافی حاصـل   داري، بـورژوازي ارز ي تولید سرمایهدهند. در شیوهي سیاسی و اقتصادي را تشکیل میي حاکمهطبقه

داري بـدون  ي سـرمایه کند. شناخت ماهیـت دولـت و زنـدگی سیاسـی در جامعـه     ي کارگر را تصاحب میکار مولد طبقه

هـاي طبقـاتی در جامعـه از نظـر مـارکس ذاتـاً       ي طبقاتی ناممکن است. روابط و شکافي استثمار و سلطهشناخت رابطه

شناسی سیاسی از نظر انجامند. بنابراین موضوع جامعهه چنین وضعی میاند و اغلب نیز بمتضمن تنش و تعارض و منازعه

-تر کشف روابط میان ساخت دولت و منازعات اجتماعی و طبقاتی است. بـه موجـب جامعـه   مارکسیستی به صورتی دقیق

طبقـاتی   يشناسی مارکس تغییر در روابط تولیدي و نهادهاي اجتماعی و سیاسی و اشکال آگاهی محصول عمل و مبارزه

هاي طبقات اجتماعی است. هرگونه دگرگونی در روابط طبقاتی در زندگی است. از این رو زندگی سیاسی بازتاب کشمکش

اگـر بخـواهیم کشـور    «ي مـارکس  شناسی سیاسی منافع طبقاتی است. به گفتهیابد. گام اول در جامعهسیاسی بازتاب می

باید با جمعیت آن و توزیع آن جمعیت میان طبقـات شـهر و روسـتا ...     خاصی را از دیدگاه اقتصاد سیاسی بررسی کنیم،

  »آغاز کنیم.

برند. معیار تقسیم طبقات از نظر مارکس طبقات نیروهاي تاریخی پویایی هستند که با منازعات خود تاریخ را به پیش می

ي ست. روابط توزیع و مصرف خود بوسیلهي توزیع و مصرف بلکه رابطه با وسایل تولید ااجتماعی نه میزان درآمد، یا شیوه

ي وجـود  شوند. مالکیت وسایل تولید معیار اصلی تمیز طبقات اجتماعی اسـت. بـه عـالوه الزمـه    روابط تولیدي تعیین می

ي در طبقـه «ي طبقاتی است. وجود عالیق مشترك مادي دربین یک گـروه اجتمـاعی صـرفاً بـه پیـدایش      طبقات منازعه

ي پیدایش همبستگی، سازماندهی و آگاهی طبقاتی را فـراهم نیـاورد   ا اگر منافع مشترك مادي زمینهانجامد. اممی» خود

آید. ماهیت سیاسی یک طبقـه تنهـا در منازعـه بـا     بوجود نمی» طبقه براي خود«به مفهوم سیاسی این واژه، یعنی  طبقه

ت اقتصادي صرف، بلکه نیروهاي سیاسی هسـتند  گردد. بنابراین طبقات به معنی درست، نه مقوالي دیگر آشکار میطبقه

شک سیاسی است. موضوع این کشمکش تعیین روابط کلـی تولیـد اسـت و    و از این رو کشمکش میان آنها کشمکشی بی

ي سیاسـی عمـده   اي سیاسـی اسـت و هـر مبـارزه    ي طبقاتی مبـارزه هر مبارزه«شک سیاسی است. چنین کشمکشی بی

آید. از همین رو تقسـیم طبقـات بـه    ارزات سیاسی عمده میان طبقات اصلی جامعه پیش میمب» اي طبقاتی است.مبارزه

شناسـی  شناسی سیاسی است. از نظر جامعهي مارکس داراي اهمیت خاصی از نظر جامعهطبقات اصلی و فرعی در اندیشه

اي در تحـوالت  کننـده نگفت: یکی طبقات اصـلی کـه داراي نقـش تعیـی    از طبقات سخن می سیاسی مارکس از دو دسته
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ي طبقاتی و تحـوالت سیاسـی و اجتمـاعی    سیاسی و اجتماعی هستند و دیگري طبقات فرعی که منافع ایشان در مبارزه

کنندگی ندارد و با این حال ممکن است ائتالف گوناگون سیاسی با طبقات اصلی داشته باشـد. از آنجـا کـه    خصلت تعیین

ي مارکس بیشتر براي تبیین دگرگونی در سـاخت جامعـه در درازمـدت بکـار     ر اندیشهي طبقاتی دو مبارزه مفهوم طبقه

ي اصـلی بعنـوان دو قطـب منازعـه     رود، تا براي تصویر وضعیت جامعه در حالت ایستا، از ایـن رو تأکیـد بـر دو طبقـه    می

-ان خرده طبقات مختلف نمیي طبقاتی دوقطبی، با مراجعه به مبارزات مییابد. درصورت عدم پیدایش مبارزهضرورت می

توان مسیر تحول جامعه را تعیین کرد. به هرحال مهمترین مسائل و مناقشـات اجتمـاعی، محتـواي مبـارزات طبقـاتی را      

  دهند. تشکیل می

توان دو تعبیر مختلف از رابطه میان دولت و طبقات اجتماعی یافـت یکـی   بطورکلی در آثار تاریخی ـ سیاسی مارکس می 

و دیگري تعبیر سیاسی نسبی. در تعبیر اول که تعبیر اصلی در آثار مـارکس و انگلـس اسـت، دولـت     » ارانگارانهابز«تعبیر 

ي شـود. در تعبیـر دوم کـه اغلـب در آثـار اولیـه      ي تضمین و تداوم منافع آن تلقی مـی ي باال و وسیلهي طبقهابزار سلطه

ي آن ممکن اسـت نسـبت بـه زیربنـاي اقتصـادي و طبقـه      شود فرض بر این است که دولت و نهادهاي مارکس یافت می

ي بـاال محـدود   توان لزوماً و مسـتقیماً بـه منـافع و عالیـق طبقـه     حاکمه داراي تنوعات تاریخی باشند و قدرت آن را نمی

ي باالست. در تعبیـر اول مـارکس بـر آن    دانست: دولت به هرحال داراي میزانی قدرت مستقل یا استقالل نسبی از طبقه

است که از آنجا که توزیع امتیازات اجتماعی و اقتصادي جزء ذاتی ساخت قدرت سیاسی اسـت، بنـابراین ضـرورتاً دولـت     

داري روبنایی است کـه  کم در وجه تولید سرمایهي مسلط است. دولت دستبرخاسته از قدرت اقتصادي و اجتماعی طبقه

ي روابط قدرت در کل جامعـه  کنندهروابط قدرت در تولید تعیین« بر بنیاد روابط اقتصادي استوار است. از دیدگاه مارکس

اي از قدرت اقتصادي است و درنتیجه دولـت مسـتقیماً در خـدمت منـافع     سان قدرت سیاسی پرتو یا سایهبدین» هستند.

  ي مسلط ازنظر اقتصادي قراردارد. طبقه

شـود.  حق هگل و هجدهم برومر لوئی بناپارت یافت مـی  يي دولت و جامعه در آثاري چون نقد فلسفهتعبیر دوم از رابطه

و » ي کلیبینش و اراده«ي ي هگل درخصوص دولت و بوروکراسی دولتی بعنوان نمایندهدر اثر اول مارکس در نقد نظریه

مصلحت «کند که در آن یاد می» اي در درون دولتانجمن بسته«مجمع کل عالیق خصوصی، از بروکراسی دولتی بعنوان 

خوانـده  » مصلحت مطلقاً عام و کلی دولت«مارکس آنچه را هگل بعنوان » آید.دولت بصورت غایت خصوصی خاصی درمی
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-ي ساختار و ویژگیدانست. با این همه بحث مارکس در این اثر دربارهنمی» ي حل نشدهمنازعه«ي بود، چیزي جز حوزه

  شود و به استقالل نسبی آن اشاره دارد. مطرح می هاي بوروکراسی نوین به صورتی مستقل از طبقات اجتماعی

ي مسلط ي اجرایی به زیان طبقهي تمرکز قدرت سیاسی در دست قوهمارکس در کتاب هجدهم برومرلویی بناپارت شیوه

ـ بر پیکر جامعه» گونهاي انگلزائده«کند و از دولت بناپارت بعنوان را بررسی می ام ي مدنی و منبع مستقل عمل سیاسی ن

گـذارد و مـانع اعمـال    ي مدنی مسـتقیما ً تـأثیر مـی   اي از نهادهاي پیچیده است که در جامعهبرد. این دولت مجموعهمی

سان به نظر مارکس کارگزاران دولتی صـرفاً برطبـق عالیـق و منـافع     گردد. بدیني سیاسی میقدرت بورژوازي در صحنه

شرایط گذار از یک وجه تولید به وجـه تولیـد دیگـر میـان نیروهـاي       کنند، بویژه هنگامی که دري مسلط عمل نمیطبقه

ي اراده گردد. طبعاً منظور مارکس در اینجا توصیف دولت بعنوان نمایندهي جامعه اقتصادي نسبی برقرارمیطبقاتی عمده

ت و دولـت در  ي مدنی و نیروهاي آن به هرحال محدود اسو مصلحت عام و کلی نیست بلکه عمل دولت نسبت به جامعه

ي مسلط رهـایی یابـد. ایـن وابسـتگی بـویژه در شـرایط       تواند از وابستگی خود نسبت به طبقهداري نمیي سرمایهجامعه

گردد. بنابراین گرچه بناپارت قدرت سیاسی را تصاحب کرد، امـا مـآالً قـدرت مـادي آن طبقـه را      بحرانی کامالً آشکار می

  تثبیت کرد.  

  اسی وبرشناسی سیچارچوب جامعه

ي دیگري از نظام اجتماعی داراي سیر تحول و دینامیسم مسـتقل درونـی   به نظر وبر دولت مدرن نیز خود مانند هر حوزه

ي دیگري گرفـت. بـه   اي از زندگی اجتماعی را صرفاً بازتاب و پرتو حوزهتوان هیچ حوزهخاص خویش است و بنابراین نمی

گذاشت و بر آن بود که میان آنهـا  هاي مختلف زندگی اجتماعی تأکید میحوزه عبارت دیگر، مارکس وبر بر انفصال نسبی

وجود دارد به این معنی کـه هـر سـاخت بـه نحـوي      » ي انتخابیرابطه«(مثالً میان ساخت اجتماعی و ساخت اقتصادي) 

  کند. هاي مناسب را از ساخت دیگر انتخاب میتقریباً اتفاقی ویژگی

کی میان دولت و ساخت قدرت یا روابط طبقاتی وجود نـدارد و بـه عـالوه دولـت مـدرن حاصـل       ي نزدیبه نظر وبر رابطه

کم این کـه بوروکراسـی و   داري نیست بلکه خود در پیدایش آن تأثیر اساسی داشته است. دستپیدایش یا روبناي سرمایه

معنی نیست که میان قدرت سیاسی و دولت اند. لیکن انکار این رابطه بدان داري و دولت مدرن مالزم یکدیگر بودهسرمایه

  اي وجود ندارد.هاي عقیدتی و فکري نیز رابطهها و شئون اجتماعی و جنبشبطورکلی با ساخت جامعه و سنت
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ي علتی واحـد را رد  هاي اجتماعی بوسیلهدانست بلکه تعلیل پدیدهوبر ماتریالیسم تاریخی مارکس را یکسره نادرست نمی

گرایانه بود. بنابراین وبر بر آن بود که بایـد عوامـل   ي مارکسیستی برداشتی اثباتبرداشت وبر از اندیشه سانکرد. بدینمی

سیاسی و نظامی را در کنار عوامل مادي و اقتصادي مورد توجه قرارداد. وي بویژه بر ساختارهاي سیاسـی بعنـوان عوامـل    

ي سلطه بر وسایل کم به همان اندازهي جامعه دستوسایل ادارهگذاشت. از نظر او سلطه بر کننده تأکید اساسی میتعیین

کرد. مثالً فئودالیسـم  بندي مینظر سیاسی و اداري تقسیمتولید واحد اهمیت است. وي تاریخ را، برخالف مارکس از نقطه

  جامعه. ي به نظر او عبارت بود از مالکیت خصوصی بر وسایل خشونت نظامی و مالکیت گروهی بر وسایل اداره

ها را بـه  کند و برحسب سرزمین، دولتتعریف می» انحصار کاربرد مشروع زور در یک سرزمین معین«وبر دولت را بعنوان 

هـاي  کننـده اسـت زیـرا دولـت    کند. نوع سرزمین ظاهراً از نظر وبـر تعیـین  هاي بري، بحري و کوهستانی تقسیم میدولت

-آوردند، حـال آنکـه دولـت   موکراسی، تجارت و ایجاد امپراتوري بوجود میي مساعدي براي رشد دساحلی یا بحري زمینه

  کنند.ي مناسبی براي گسترش دستگاه بروکراسی مرکزي فراهم میهاي بري مثل روسیه بیشتر زمینه

دهـد و  شناسی وبر آن است که وي میان قدرت اقتصادي و قدرت سیاسی تمیز میهاي اساسی جامعهیکی دیگر از ویژگی

داند. وبر در نقد مارکسیسم بر آن بود که باید میان آنچه دقیقاً اقتصادي است و آنچه بـه  ي جداگانه میدو را دو مقولهآن 

  شده است و آنچه صرفاً ربطی به اقتصاد دارد تمیز است.موجب عوامل اقتصادي تعیین

لت و شـأن اجتمـاعی و قـدرت سیاسـی     به نظر او جامعه از سه جهت اساسی، یعنی از حیث قدرت اقتصادي (طبقه)، منز

  شود ولیکن آنها ضرورتاً برهم  منطبق نیستند. بندي می(حزب) تقسیم

ها درواقع امر سرپوشـی بـراي منـافع    ارزشی قائل نبود. به گمان او ایدئولوژي» توجیهات نظري«و » ایدئولوژي«وبر درواقع براي 

او درواقع امر بازتاب منافع و روشنفکران و سیاستمداران و پیشـروان انقالبـی    مادي هستند؛ ازجمله ایدئولوژي پرولتاریایی به نظر

تـوان کنـار   اسـت و مفهـوم ملـت و منـافع ملـی را نمـی      » ایـدئولوژیک «ي دولت فراملی سوسیالیستی نیز بود. همچنین اندیشه

  گذاشت.

ها و منافع اجتماعی است. مارکس اندیشهي رابطه میان شناسی سیاسی دربارهي جامعهیکی از مباحث عمده وبر در زمینه

هایی که معطوف به  عمل کرد. از دیدگاه مارکس اندیشهي طبقات بررسی میها را از حیث کار ویژه آنها در مبارزهاندیشه

آنهـا   نظر نقشها هم از نقطهشوند. پویایی تاریخ اندیشهي طبقاتی تبدیل میهستند به ایدئولوژي بعنوان ابزاري در مبارزه

ها درصورتی که با منافع مـادي درآمیختـه   شود. وبر نیز بر آن بود که اندیشهدر توجیه منافع و عالیق اقتصادي تبیین می
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دانست. ها را صرفاً بازتاب عالیق و منافع اجتماعی و اقتصادي نمیاثر خواهند بود. با این حال او اندیشهنشوند در تاریخ بی

ي فکري و نیز سیاسـی، اقتصـادي و مـذهبی داراي    ي گوناگون زندگی اجتماعی و منجمله حوزههاي حوزهبه نظر او همه

هـاي گونـاگون   ها و منافع و نیز میان حوزهتحوالت درونی و مستقل خاص خویش هستند. حتی ممکن است میان اندیشه

هـا و منـافع   ظـر وبـر میـان اندیشـه    هاي سیاسی و اقتصادي تضاد پیش بیاید. به هرحال، به نزندگی اجتماعی مثالً حوزه

  ي بازتاب و انعکاس.وجود دارد نه رابطه» ي انتخابیرابطه«اجتماعی 

  شناسی سیاسی وبرالگوي خاص جامعه

ي وبر است. به نظر او جهان همواره در فرایند عقالنی شدن بـه پـیش   ترین مفهوم در اندیشهروند عقالنی شدن جهان عام

ي زندگی خارجی یا اجتمـاعی  ر دیدگاه وبر به معنی گسترش عقالنیت نهادي یا ابزاري در حوزهرود. مفهوم عقالنیت دمی

-پذیر شدن و قابلیـت پـیش  یافتگی، انضباطهایی چون گسترش پیچیدگی نظام اجتماعی، گسترش سازماناست و پدیده

سـبت بـه طبیعـت، از میـان رفـتن      بینی و کنترل زندگی، تسلط انسان بر محیط از طریق گسترش عالیق ابزاري انسان ن

  گیرد.قدرت نیروهاي اسرارآمیز و غیرعقالنی در زندگی اجتماعی را در بر می

شـود  ي اقتصادي، بوروکراسی و علم، عقالنی میهاي خاصی از زندگی بویژه حوزهبا این حال به نظر ماکس وبر تنها حوزه

بینـی  ناپذیر و پیشاً غیرعقالنی هستند و یا به سخن دیگر انضباطهاي دیگر زندگی انسان عمدتنظر از اینها حوزهاما صرف

ي تـداوم زنـدگی   اي از زندگی انسان حاصل طرح و نقشه نیسـت. یکـی از عوامـل عمـده    سان بخش عمدهناپذیرند. بدین

گـردد.  مـی غیرعقالنی به نهاد انسان بعنوان موجودي بعضاً غیرعقالنی و اسیر نیروهاي نامشخص عاطفی و احساسـی بـاز   

هاي فردي چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماعی و سیاسی همین زندگی عاطفی است. منشأ بسیاري از کنش

خصلت غیرعقالنی انسان با زندگی روحانی و دینی او نیز مربوط است. انسان بجز این که موجودي عقالنی است و جهـان  

پرداز و رازآمیز نیز دارد کـه تـاریخ زنـدگی غیرعقالنـی او را     ، بعدي افسانهسازدرا ساده و قابل استفاده می کند و ابزار می

پـذیر نیسـت.   ي عقالنیت ابزاري در زنـدگی اجتمـاعی کـامالً انضـباط    دهد. زندگی ذهنی انسان همچون حوزهتشکیل می

هـد. از همـین رو و   دهاي کاریزمایی در تاریخ را تشـکیل مـی  ي پیدایش جنبشهمین زندگی عاطفی و غیرعقالنی زمینه

  شمارد. برخالف مارکس بسیاري از رفتارهاي اجتماعی انسان را اساساً غیرعقالنی می
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اي دارد و کننـده ها بر زندگی انسان تأثیر تعیـین همچنین عامل تصادف خواه برخاسته از طبیعت و یا رفتار و روابط انسان

ي اراده و گفت هـر چنـد ممکـن اسـت دایـره     ت. ماکیاولی هم میبینی ناپذیر اسناپذیر و پیشدرعین حال طبعاً  انضباط

ناپذیر بخت و تصادف به آن صدمه رساند  بینیحاکم گسترش یابد، با این حال ممکن است عوامل پیش  (Virtu)قدرت 

ی میـان  سازد وجـود تعـارض ذاتـ   . عامل دیگري که زندگی انسان را بیشتر انضباط  نا پذیر و به این معنی غیرعقالنی می

  هاي اصلی زندگی انسان همچون آزادي و برابري، سعادت فردي و سعادت اجتماعی و جز آن است.ارزش

ها و رفتارهـاي  ي جامعه کنشي جامعه و سیاست نیز بازتاب دارد. در حوزهدوگانگی زندگی عقالنی و غیرعقالنی در حوزه

کـنش  » نـوع مثـالی  «اند. از ایـن رو، و بـر چهـار    رعقالنیشناسی هستند، هم عقالنی و هم غیاجتماعی که موضوع جامعه

کند که عبارتند از کنش عقالنی هدفمند، کنش عقالنی مبتنـی بـر ارزش، کـنش سـنتی و کـنش      اجتماعی را بررسی می

گیرد. در این نـوع کـنش کـه در    ي رابطه میان وسیله و هدف صورت میعاطفی. کنش عقالنی هدفمند براساس محاسبه

کند بازیگر اجتماعی هم ممکن اسـت وسـایل رسـیدن بـه هـدف را بـه اقتضـاي        ي بارزي پیدا میصادي نمونهزندگی اقت

تسهیل کار خود تغییر دهد و هم با توجه به مقتضیات و امکان کسب وسایل الزم، در هـدف تجدیـدنظر کنـد. در کـنش     

، ممکن است در وسایل تجدیدنظر شود، لـیکن  شودي دین و اخالق نمودار میعقالنی مبتنی بر ارزش که عمدتاً در حوزه

ها هستند، چنین تجدیدنظري ممکن نیست. در واقع این کنش بدون توجـه بـه نتـایج    در اهداف مبتنی بر اصول و ارزش

هم رفته کنشی مکانیکی است گیرد. کنش سنتی رويآور آن صرفاً برحسب اصول و اعتقادات صورت میسودمند و یا زیان

سیله و هدف در آن متصور نیست. این کنش بر اساس تقلید محض و اطاعت ناخودآگاه آگاهانـه از رسـوم و   ي وو محاسبه

ي هـدف و  شود. سرانجام کنش عاطفی و احساسی نیز کنشی غیرعقالنـی اسـت و بـدون محاسـبه    سنن مستقر انجام می

  بینی است. غیرقابل پیش ناپذیر وي انضباطگیرد. زندگی عاطفی و احساسی انسان حیطهوسیله صورت می

ي ي وقوع رفتارهاي عقالنی و غیرعقالنی است. سیاست رابطـه زندگی سیاسی نیز بعنوان جزیی از زندگی اجتماعی عرصه

حاکم و اطاعت میان بازیگران است و کنش حکم و اطاعت ممکن است کنش عقالنی و هدفمنـد، یـا عقالنـی مبتنـی بـر      

ها  صورت گیرد و اتباع نیز به موجب همـان سـنتها از   وقتی حکم براساس برخی سنت ارزش، یا سنتی و یا عاطفی باشد.

ي حکـم و سیاسـت یـا    حکومت اطاعت کنند در ان صورت نوع سیاست یا سلطه یا مشروعیت سنتی است. وقتـی رابطـه  

صی باشد سیاست اي عاطفی و مبتنی بر ارادت شخي حکم و اطاعت رابطهي یا مشروعیت سنتی است. وقتی رابطهسلطه
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و سلطه کاریزمایی خواهد بود. سرانجام وقتی حکم و اطاعت برحسب قوانین و هنجارهـاي عینـی صـورت بگیـرد، چنـین      

  اي بوروکراتیک و قانونی و مبتنی بر کنش عقالنی است. سیاست و سلطه

  ي سنتیسیاست و سلطه

ي گیرد. مبنـاي اجتمـاعی سـلطه   ورد اطاعت قرارمیهایی است که از جانب حاکم و اتباع مي سنتی مبتنی بر سنتسلطه

تواند یکسـره  گردد. حاکم نمیي سلطه امري از پیش داده شده تلقی میسنتی، کنش سنتی است که به موجب آن رابطه

هاي اساسی حکومت را نادیده بگیر یا زیرپا بگذارد، هرچند در نوع سیاست سنتی هم مجال شخصی شدن حکومـت  سنت

  دهند. ها را رعایت نکنند حکومت خود را درمعرض خطر قرارمیبا این حال، حکام سنتی معموالً وقتی سنتوجود دارد. 

از آنجا که سیاست سنتی در عمل به شخصـی شـدن گـرایش دارد، دسـتگاه دیـوانی حکومـت سـنتی اغلـب متشـکل از          

یوانی نسبتی با بوروکراسی عقالنـی بـه   هاي دوابستگان، خویشاوندان و خدمتگزاران شخص حاکم است. این گونه دستگاه

معناي مدرن ندارند زیرا در آنها کسب منصب بیشتر بستگی به نزدیکـی و خویشـاوندي بـا حـاکم دارد تـا بـه مهـارت و        

ي برخی شئون اجتماعی مشخص انجـام  صالحیت فردي. با  این حال برخی از کارویژه هاي اجتماعی بطور سنتی بوسیله

ي ي آموزش عمومی و قضاوت دارنـد و درصـورتی کـه حیطـه    اي در زمینههاي گستردهیون کار ویژهشود. بویژه روحانمی

  دهد. عمل آنها مورد تعدي قرارگیرد، واکنش نشان می

هـاي نـامبرده بـه شـکل     ي سنتی پاتریمونیالیسم است که در آن ویژگیي سیاست و سلطهترین نمونهدرنظر وبر برجسته

هاي جدیـد و ضـرورت   ي تحول نظام نامتمرکز فئودالی و پیدایش ارتشدولت پاتریمونیال درنتیجه گردد.آشکار می کامل

المللی پدید آمد. با پیدایش پادشاهی مطلقه نظام واسالی رو بـه افـول نهـاد و قـدرت     ي بینهاي گستردهدرگیري در نزاع

  . دیوانساالران وابسته به حاکم درمقابل امتیازات فئودالی پدیدار شد

  ي بوروکراتیکسیاست و سلطه

ي سنتی رشد و گسترش عقالنیت و بوروکراسی مبتنی بر هنجارهاي عینی به نظر وبر یکی از عوامل مهم دگرگونی جامعه

و قانونی است. مهمترین مظهر و فرایند عقالنی شدن در تاریخ غرب پیدایش بوروکراسی عقالیی بوده است کـه بـه دیگـر    

هاي باسـتانی مزیـت و برتـري فنـی دارد و     ي تمدنایت کرده است. تمدن غربی از این رو بر همههاي جهان نیز سربخش

ي عوامل بسیاري بـوده اسـت کـه از آن جملـه     ي این عقالنیت نتیجهدهد. توسعهامور را بصورتی منظم و سریع انجام می
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طی و بویژه تحول فکري بسوي عالیق دنیوي (در ي امکانات ارتباباید به پیدایش نظام حقوق عقالیی، اقتصاد پولی، توسعه

ي حکـم و اطاعـت غیرشخصـی اسـت.     مذهب پروتستان) تأکید گذاشت. در سلطه و سیاست بوروکراتیک و عقالنی رابطه

هاي خاص شخصی قراردارد بلکه مبتنی بر هنجارهاي قـانونی  ي ویژگیحکم و اطاعت نه براساس سنن قدیمی و نه برپایه

هـاي  هاي عقالنی هدفمند استوار است و درواقع یکـی از حیطـه  ایف است. سیاست بوروکراتیک بر کنشیعنی تفکیک وظ

شـود. در بوروکراسـی مـدرن مهـارت و     ي بوروکراسـی ظـاهر مـی   گسترش چنین کنشی در جهان معاصر در همان حوزه

ارهاي قانونی میـان نصـب و   گیرد. به موجب مقررات و هنجکاردانی جاي تعهدات سنتی و شخصی و حسب و نسب را می

رود. در سیاسـت  رود و یا از کسی به دیگري به ارث نمـی مقام جدایی وجود دارد و منصب ملک متصدي آن به شمار نمی

انـد و در حـدود   ي مراتب توزیع شـده هاي عمل به نحوي مشخص براساس سلسلهها و حوزهي صالحیتبوروکراتیک همه

  سی و اداري از امنیت برخوردار است. ي سیاقوانین موجود شغل و پیشه

  ي کاریزماییسیاست و سلطه

شود. اما دو نیـروي  ي سنتی در اندیشه وبر بعنوان وضع مستقر و قدیمی در زندگی سیاسی انسان تلقی میاقتدار و سلطه

رسـد و  مـی فکري مخل ممکن است این وضعیت را به هم بزنند: یکی نیروي عقالنیـت کـه در بوروکراسـی بـه اوج خـود      

هاي فردي تغییر کند و سپس در نگرشدیگري کاریزما. نیروي عقالنیت نخست نهادها و ترتیبات اجتماعی را دگرگون می

سازد و سپس در نهادهاي اجتماعی کند. نیروي کاریزما  برعکس نخست زندگی روحی فرد را دچار دگرگونی میایجاد می

ي غیرعقالنـی زنـدگی   آسـا کـه در درون جهـان و حیطـه    غیرعقالنی و معجـزه کند. کاریزما نیرویی است تحول ایجاد می

فشـار و اضـطرار روانـی، فیزیکـی، اقتصـادي، اخالقـی،       «هاي گوید که در دورهآید، هرچند وبر خود میاجتماعی پدید می

سـاً برخاسـته از نیـاز    آیـد و اسا کاریزما در متن تاریخ غیرعقالنی زندگی انسان پدید می» شود.مذهبی و سیاسی پیدا می

  دایمی انسان به تعریف زندگی خویش و واقعیت جهان و جامعه است. 

هاي کاریزمایی در طی تاریخ غیرعقالنی انسان بطور مـداوم  رسد. شخصیتوبر از درون این بحث کلی به بحث کاریزما می

خود را به تعریف عرضه شده متعهد سازند، کنند و هرگاه پیروانی پیدا کنند که تعارف جدیدي از جهان و انسان عرضه می

  آید.یک جنبش اجتماعی پدید می
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تر از سلطه سنتی است، زیرا خود از ثباتاي بیبا توجه به مبناي عاطفی و خصلت شخصی جنبش کاریزمایی چنین سلطه

کـه بـه سـرعت     کنـد اي عرضه مـی هاي تازههاي مستقر است و ازسوي دیگر هنجارها و ارشیک سو عامل تضعیف سنت

کنند. همچنین جنبش کاریزمایی بطور مداوم نیازمند برانگیختن عواطف پیروان است. از آنجا کـه مبنـاي   ریشه پیدا نمی

ي کاریزمایی ارادت، است، نظام دیوانی نیز بر آن مبتنی است. کـارگزاران برحسـب میـزان ارادت و خلـوص     اساسی سلطه

خویشـتنی پیـروان پاسـخ    امنیتی و بـی رهبر بعنوان مظهر کمال به احساس بی شوند.نسبت به جنبش و رهبر انتخاب می

  کنند.  تر، خود را در شخصیت رهبر حل میدهد و پیروان متعصبمی

هاي گروه«هاي اجتماعی یا یابد که با عالیق مادي برخی گروهشناسی جنبش کاریزمایی درصورتی تداوم میاز نظر جامعه

ن موضوع را بطور کامل در رابطه با مذاهب توضیح داده است. به اعتقاد او، هریک از مذاهب بـزرگ  درآمیزد. وبر ای» حامل

  اند. ي جامعه سنخیت داشتهبا توجه به روح اقتصادي حاکم در آنها بیشتر با عالیق مادي یکی از طبقات عمده

  پلورالیسم:  

هـاي مارکسیسـتی   ي پلورالیسم است که در مقابل نظریهشناسی سیاسی معاصر الگویکی دیگر از الگوهاي رایج در جامعه

  گذارد.  ي مبناي طبقاتی دولت، بر تعدد مراکز قدرت اجتماعی تأکید میدرباره

شود. تکثـر و تنـوع منـابع    ها و نیروهاي اجتماعی بررسی میي گروهي قدرت دولتی با مجموعهدر الگوي پلورالیسم رابطه

ناپذیر رقابت و سازش میان نیروهاي مختلفی است ستی است. قدرت سیاسی فرایند پایانقدرت فرض اصلی دیدگاه پلورالی

هـاي  بنـدي هاي کـارگري، گـروه  هاي صنعتی وتجاري، جنبشي عالیق و منافع اجتماعی گوناگونی مانند گروهکه نماینده

امـروز را بایـد در نظریـات     شناسـی سیاسـی پلورالیسـتی   هاي نظري الگـوي جامعـه  مذهبی و قومی و غیره هستند. ریشه

تو، گائتـانو موسـکا و روبرتـو    هاي بدبینی مانند ویلفردو پارهرئالیستی و الیتیستی اوائل قرن بیستم جستجو کرد. رئالیست

  یا گروه سرآمد حاکم است. » الیت«کردند که در جوامع سیاسی همواره یک میخلز در نقد دموکراسی استدالل می

ي مدرن منابع قدرت متکثرشده و شامل اموري همچون ثروت، شأن اجتمـاعی،  ها در جامعهورالیسترو به نظر پلاز همین

  گردد. هاي متنوع و رقیب میشود. همین تنوع و تکثر منابع قدرت موجب پیدایش الیتتحصیالت، اطالعات و غیره می

ي شود. مبـارزه عقالنی و غیرعقالنی تلقی می ، بطورکلی رفتار سیاسی ترکیبی از رفتار»هاالیت«شناسی سیاسی در جامعه

ها متضمن رفتار ها براي حمایت سیاسی از الیتاست، حال آنکه بسیج توده» عقالنی«اي ها براي کسب قدرت مبارزهالیت

  غیرعقالنی و احساسی است. 
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هـا  امه بلکه میان خود الیـت ي سیاسی نه میان الیت و عشناسی سیاسی الیتیستی تضاد واقعی در جامعهاز دیدگاه جامعه

پـذیري  ناپذیر است. این ضرورت و اجتنابجریان دارد. از این دیدگاه وجود یک یا چند الیت به هرحال ضروري و اجتناب

  به دالیل مختلف توجیه شده است. 

ن را بـه  گیري درباره مسائل عمومی و حتی مسـائل مربـوط بـه خودشـا    دهند مسئولیت تصمیمهاي مردم ترجیح میتوده

سرآمدان واگذار کنند. درمقابل، سرآمدان توانایی سازمان بخشیدن به خویش را دارنـد و بـه همـین سـازماندهی یکـی از      

توانند به خود سازمان دهند درحالی کـه قاعـدتاً اکثریـت    بودن است. همواره اقلیتی از مردم می» الیت«هاي اصلی ویژگی

  ناپذیر است.تشکل

است که به رغم ابهام و داشتن معـانی مختلـف امـروزه در    » الیت«شناسی سیاسی مفهوم نوع جامعهترین مفهوم این مهم

است که معموالً به دارندگان  (elite)ي الیت ي واژهمطالعات سیاسی رواج یافته است. مفهوم نخبگان یا سرآمدان، ترجمه

  کند. مناصب عالی در درون نظام سیاسی اشاره می

هـاي  رود بـه دلیلـی از دالیـل برتـر از دیگـر گـروه      شود که گمان میهایی بکار برده میي الیت درمورد گروهژهدر معناي دوم، وا

  اجتماعی هستند، هرچند هم حکومت را در دست نداشته باشند. مفهوم الیت دراین معنا داراي نوعی بار اخالقی و ارزشی است.  

ي نـو بکـار بـرد. بـه ایـن معنـا کـه        ید صرفاً درمورد گروه حاکمه جامعهبه نظر بیشتر نویسندگان معاصر مفهوم الیت را با

حکومت طبقه که مبتنی بر مالکیت وسایل تولید بوده است جاي خود را به حکومت الیتی داده است که قدرتش ناشی از 

اهت دارد، لـیکن  ها و دستاوردهاي شخصی است نه ناشی از مالکیت، این مفهوم از الیت گرچه بـا مفهـوم دوم شـب   توانایی

  هاي روانشناختی است. مفهومی متفاوت و به هرحال عاري از ویژگی

  اند: ها تمیز دادهدر این رابطه برخی از صاحبنظران میان سه دسته از الیت

-هاي فـردي بـه قـدرت مـی    هایی که برحسب معیارهاي سنتی یا عقالنی داراي شایستگی بوده و برحسب تواناییالیت .1

  رسند.

 شوند.  هاي اجتماعی به صورتی عقالنی تشکیل میایی که به منظور انجام برخی کار ویژههالیت .2

 گردد.گرایانه نقش نمایندگی به آنها واگذار میهایی که براساس دالیل احساسی یا فایدهالیت .3

) الیت نظـامی،  3ادي، ) الیت اقتص2) الیت قدرت سیاسی، 1اند: ها چهار الیت عمده تمیز داده شدهبنديدر بیشتر تقسیم

انـد. مـثالً   هاي اساسی الیت تلقـی کـرده  پردازان قدرت سیاسی را یکی از ویژگی) الیت فکري. با  این حال بیشتر نظریه4
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تـو مفهـوم الیـت را    برد. پـاره را به همان مفهوم الیت قدرت بکار می» ي سیاسیطبقه«یا » ي حاکمهطبقه«گائتانوموسکا 

  گفت. برد و مثالً از الیت روحانیون یا دزدان نیز سخن میهاي اجتماعی بکار مینديبي دستهدرمورد همه

  الیتیسم

ي قدرت سیاسی با قدرت اقتصادي و نیز شناسی سیاسی پلورالیستی در نقد الگوي مارکس درخصوص رابطهالگوي جامعه

خصوص وحدت الیت حاکمه تکـوین یافـت. در اینجـا    تو  و گائتانو موسکا درشناسانی مانند ویلفردو پارهدر نقد آراء جامعه

  کنیم.اي میتو اشارهشناسی سیاسی الیتیستی ویلفردو پارهي این الگو به جامعهبراي توضیح سابقه

شناسی سیاسی خود تو جامعهاي داشت. پارهشناسی نقش عمده) در پیدایش این نوع جامعه1848-1923تو (ویلفردو پاره

تو عقل عامل نارسایی براي فهم رفتار مارکسیسم و پیروان دموکراسی عرضه کرد. بطورکلی، از دیدگاه پارهرا در مجادله با 

اجتماعی، جامعه و تاریخ است. انسان عمدتاً موجودي غیرعقالنی و واجد ذخایر عظـیم غریـزي و احساسـی اسـت و ایـن      

هـاي  تو البته مدعی بود که بایـد روش آورد. پارهود نمیاي در آن بوجویژگی در انسان پایدار است و تاریخ دگرگونی عمده

  علوم دقیق را براي فهم جامعه بکارگرفت و برتجربه و عینیت تأکید گذاشت.

تو رفتار انسان اساساً بر دو گونه است: یکی رفتار عقالنی مبتنی بـر علـم و منطـق و دیگـري رفتـار غیرعقالیـی       بنظر پاره

سی زندگی انسان اساساً عقالنـی و منطقـی نخواهـد شـد. از ایـن دو نـوع رفتـار، رفتـار         ي احسامبتنی بر احساس. حوزه

تر است احکـام عقالنـی و غیرعقالنـی اساسـاً     کنندهاحساسی و غیرعقالنی در تعیین رفتار اجتماعی انسان مؤثرتر و تعیین

ننـد. حـال آنکـه احکـام احساسـی بـر       کاند. احکام منطقی و عقالنی روابط عینی و تجربی واقعیات را منعکس میمتفاوت

  شوند.گردند و تحمیل میواقعیت و روابط و قوانین آن مسلط می

تو در رفتار اجتماعی ، احساس نیروي غالب و مسلط است و در این زمینه عقل و منطـق تـأثیر انـدکی دارد. در    بنظر پاره

ي زیربنـاي  تو همپایـه ي پارهو غریزه در نظریه پشت هر عمل و رفتاري به هر حال احساسی نهفته است. در واقع احساس

  اقتصادي در نظریات مارکسیستی است. 

تـأثیر احساسـات و   ها اعمال انسـان تحـت  شود. در سایر حوزهتو عمل عقالنی به حوزه اقتصاد و علم محدود میاز نظر پاره

نی انسان اساساً تغییرناپذیر است، زیرا نیروهـاي  روند. وضع رواغرایز ثابتی قراردارد که نیروهاي زیستی ـ روانی بشمار می 
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تـو آنهـا را   دهند. تنها مظاهر این ذخـایر ثابـت کـه پـاره    روانی انسان، یعنی غرایز و احساسات، ذخایر ثابتی را تشکیل می

  شوند. نامد، دگرگون میمی» مشتقات«

  برد که عبارتند از: وي از شش دسته غرایز و احساسات اساسی نام می

یابد. هرگونـه ترکیـب و   که در توانایی تفکر، خالقیت و ابتکار تجلی می» ترکیبات«ي ثابت غریزه یا احساس یا ذخیره -1

رود. تألیف و ابتکار و نیل به کشفیات و امور غیرمنتظره مظهر این غریزه است و عامل اصلی ترقی تمدن بشـر بشـمار مـی   

-ماده» این سه فعالیت احتماالً مظاهر وضع روانی یکسانی هستند.«است؛ این غریزه مبناي مشترك الهیات، فلسفه و علم 

-ي ترکیب، تصورات، حدسیات و تخیل خالق انسان است. این غریزه اغلب در میان الیـت ي غریزهدهندهي خام و تشکیل

 یابد.ها گسترش نمیکند ولی در بین تودههاي علمی، اقتصادي و سیاسی و نظامی رشد می

ي فرهنـگ  دهندهرفته تشکیلهمیعنی عادات، رسوم، سنن و عقاید که روي» هاتداوم مجموعه«ي ثابت ذخیره غریزه یا .1

رود، خـواه اعتقـاد بـه مـذهب یـا       ها متمرکز است. اعتقاد داشتن اساس ایـن غریـزه بشـمار مـی    است. این غریزه در توده

غیرعقالنی است و باید صرفاً مـورد ایمـان و اعتقـاد قـرار      اي اساساًایدئولوژي سیاسی. به سخن دیگر موضوع چنین غریزه

 گردد.بگیرد. این غریزه موجب تداوم و همبستگی زندگی اجتماعی می

ي جوامع نیاز به ابراز احساسـات بطـور آشـکار در    غریزه یا نیاز ابراز احساسات از طریق اعمال آشکار و مراسم. در همه .2

 شود. هاي جمعی و اعمال جمعی خودجوش ظاهر می، نمایشهایی چون شعائر و مراسم مذهبیپدیده

شود. به حکم این غریزه انسان نیاز بـه زنـدگی اجتمـاعی    ي اجتماعی بودن که به زندگی مدنی انسان مربوط میغریزه .3

یگران از اند. نیاز انسان به تقلید و همگـونگی بـاد  دارد. تفریحات، مذهب، سیاست و غیره مظاهر و وسایل تأمین این غریزه

 مراتب اجتماعی ناشی از همین غریزه است. خیزد. احساسات مربوط به ضرورت وجود سلسلههمین غریزه برمی

ي همبستگی فردي و احساس داشتن متعلقات؛ احساس مالکیت که اساس تعادل اجتماعی اسـت ناشـی از ایـن    غریزه .4

تو، این غریزه یـا  در واقع برخالف نظر پاره» ز آرمان عدالت.گیرد نه اي صیانت نفس الهام میانسان از غریزه«غریزه است. 

 است.» عقالنی«احساس کامالً 

هـاي  کشـی راه تو، تابوها، تقوا و زهد و ریاضتدیگر کامالً زیستی است. به نظر پاره» غرایز«ي جنسی که برخالف غریزه .5

طلبـی اسـت.   کردن شـهوت غینی براي پنهانگوناگون پنهان کردن خواست جنسی هستند. تقوا و فضیلت تنها پوشش درو

گردد. اما مشتقات توجیهات شبه عقالنی غرایز هستند که مردم به اشتباه آنهـا  ي جنسی در ادبیات و هنر آشکار میغریزه
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 ي خاص ترغیب کنیم باید لزومـاً به منظور آنکه مردم را به انجام عملی به شیوه«کنند. را بعنوان علل رفتار خود تلقی می

 »گذاشت. توان بر احساسات مردم انگشتبه مشتقات متوسل شویم، زیرا از طریق مشتقات می

  هاي قدرتگوي تکثر منابع و گروهال

شناسی سیاسی به مطالعاتی درخصوص توزیـع قـدرت سیاسـی در    ي تکثر منابع قدرت در جامعهي تاریخی نظریهپیشینه

در آمریکا  انتشار یافت. مفهوم قدرت در الگـوي پلورالیسـم مشـابه     1950ي گردد که در دهههاي غربی بازمیدموکراسی

ي فرد یا گروهی از افراد در احتمال اعمال اراده«مفهومی است که ماکس وبر عرضه کرده است. قدرت بر طبق تعریف وبر 

س سیاسـی در  شـنا به همین سیاق، رابـرت دال مهمتـرین جامعـه   » رغم مقاومت دیگران است.طی یک عمل جمعی علی

اي آگاهانه و اندیشیده شده است کـه در آن  منظور از قدرت رابطه«است:  مکتب پلورالیسم در تعریف قدرت سیاسی گفته

بـه عبـارت دیگـر، منظـور     » هاي طرف دیگر را کنترل کنـد. اي انجام دهد که واکنشتواند عملی را به شیوهیک طرف می

  دارد که مایل به انجام دادن آن نباشد.ه انجام عملی وامیاي است که در آن یکی دیگري را برابطه

داري معاصر بویژه آمریکـا در پـی   ي توزیع قدرت سیاسی در جوامع سرمایههاي تجربی خود از نحوهرابرت دال در بررسی

اش یعنـی  اولیـه  شناسی سیاسی پلورالیستی در مقابل الگوهاي دیگر بوده است. مثالً او در یکی از آثـار ثبات الگوي جامعه

هاي اجتماعی مختلف در شهر نیوهیون در هاي قدرت گروه) در پی نشان دادن حوزه1961کنند (چه کسانی حکومت می

هاي گوناگون بررسی هاي خاصی در حوزهآید. به عبارت دیگر، وي توانایی بازیگران قدرت را در اتخاذ سیاستآمریکا برمی

-گیـري شود یا نه. بررسـی تصـمیم  ي یک گروه گرفته میي تصمیمات بوسیلهیا همهکند. پرسش اصلی این است که آمی

دهد که سه گروه قدرت عمده قابـل تشـخیص اسـت و    ي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی نشان میهاي عمده در سه حوزه

راي یـک صـنعت   این سه گروه با یکدیگر تداخل و همپوشی ندارند. البته برطبق تحلیل دال در شهرهاي کـوچکی کـه دا  

ي اقتصـادي و  هاي متعـدد بسـتگی بـه میـزان توسـعه     عمده هستند، یک الیت قدرت واحد نیز وجود دارد. پیدایش الیت

اي که دال از ایـن  صنعتی و تنوع ساختاري جامعه دارد. تکثر منابع قدرت حاصل فرایند صنعتی شدن جوامع است. نتیجه

هـاي  اي از گـروه هاي سیاسی در شهر نامبرده، ائتالفات چندگانهگیريتصمیم گیرد این است که در رابطه با روندبحث می

شود. سه گروه قدرت موردنظر بر سر مسائل عمومی عمده با یکدیگر اخـتالف دارنـد و   قدرت در حول شهردار مشاهده می

که داراي منافع و عالیق  هاي مختلفی پراکنده استاز نظر عضویت متداخل نیستند. بنابراین قدرت سیاسی در میان گروه
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شـود لـیکن در   و ثروت و شأن اجتماعی و آموزش مشـاهده مـی  » قدرت«مختلف و یا متعارضی هستند. البته نابرابري در 

هاي دیگر است. این واقعیت ناشـی از واقعیـت   نهایی هر گروه از یک جهت داراي امتیازات بیشتري نسبت به گروه تحلیل

ي اتخـاذ  هـاي گونـاگونی در زمینـه   هاي برخوردار از منابع قـدرت بـه شـیوه   یاسی است. گروهتعدد و تنوع منابع قدرت س

  کنند. ها در جهت منافع خودشان بر حکومت فشار وارد میتصمیمات و سیاست

ي دموکراسـی) و هـم بعنـوان    ي پلورالیسم هم بعنوان امري مطلوب (یعنـی الزمـه  هاي قدرت متعدد در نظریهوجود گروه

تـر جیمـز مدیسـون متفکـر     شـود. پـیش  ي توزیع قدرت سیاسی در جوامع دموکراتیک تلقی میواقعی و مبین نحوهامري 

هاي گوناگون در حامعه هر چند نامطلوب است ولی ضـروري  ها و فرقهسیاسی آمریکایی استدالل کرده بود که وجود گروه

هـاي مختلـف   ها و دسـته سان؛ و از همین رو وجود گروهي اساسی دارد: یکی در طبع و نهاد اناست و به هرحال دو ریشه

سوزي ي زندگی سیاسی است و از میان برداشتن آنها همانند از بین بردن هوا به منظور جلوگیري از خطر بروز آتشالزمه

مـذهب،  هاي مختلفی مانند طبقـه،  است. و دیگري توزیع نابرابر مالکیت درمیان مردم. به نظر دال، جامعه براساس شکاف

هاي مؤثر بـر زنـدگی سیاسـی ماننـد     ها و دستهشود و هریک موجب پیدایش گروهنژاد، قوم و عالیق محلی از هم پاره می

هاي متعدد قدرت گردد. از نظر ایدئولوژیک نیز وجود گروهها، احزاب و غیره میها و نهادها، اتحادیههاي فشار، انجمنگروه

  شود.  بندي عالیق مختلف تلقی میگذاري براساس جمعطبقاتی و سیاست و فشار عامل ثبات سیاسی و تعادل

ها و عالیق اجتماعی متعدد و متکثر اساس دموکراسـی اسـت و دموکراسـی را    کند که وجود گروهرابرت دال استدالل می

-هـاي گـروه  توان به مفهوم دست به دست شدن حکومت میان چندین گروه اقلیت تعریف کرد. نظرات و خواستتنها می

گردند و همین خود مانع پیدایی هرگونـه گـرایش بسـوي حکومـت     هاي رقیب مختلف در نهادهاي دموکراتیک آشکار می

متمرکز و دیکتاتوري است. نظام دموکراسی، مابین حکومت یک الیت واحد از یک سو و آرمان تحقـق حکومـت اکثریـت    

نیست که در آن رقابت آشکار و آزادي بـراي  » پولیارشی«وضعیت مردم از سوي دیگر قراردارد، و به این معنی چیزي جز 

هاي مختلف جریان دارد. چنین رقابتی عادالنـه اسـت و موجـب تشـکیل     ها و یا گروه»الیت«جلب حمایت مردم در میان 

  گردد.هاي متعدد مییا گروه» هااقلیت«حکومت براساس منافع 

ي مدرن تمایل به تفـرق دارد و  شناسی سیاسی، قدرت اجتماعی در جامعهبطورکلی، به موجب الگوي پلورالیسم در جامعه

منابع آن متعدد و متکثر است و مقوالتی چون ثروت، حیثیت اجتماعی، نفوذ مـذهبی، تحصـیالت، اطالعـات، کنتـرل بـر      

   هاي قدرت در جامعه وجود دارد.گیرد. از همین رو شماري از گروهوسایل ارتباسطی و جز آن را دربرمی
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-ها نیز بکار برد. مثالً یکـی از جامعـه  هاي سیاسی دیگري غیر از دموکراسیتوان براي تحلیل نظامالگوي پلورالیسم را می

اي با کاربرد مفهـوم الیـت و برحسـب نـوع     ي تودهشناسان سیاسی معاصر به نام ویلیام کورنهوزر در کتاب سیاست جامعه

ي سیاسی را از هم تمیز داده ها چهار نوع جامعهمناصب الیت و امکان بسیج تودهرابطه میان الیت و توده و وسایل نیل به 

  است:

هـا  ي سنتی که در آن امکان پیوستن به الیت بسته، کم و بیش منتفـی اسـت و درعـین حـال تـوده     ي همبستهجامعه .1

 جماعت و قبیله دارد.اند زیرا موقعیت اجتماعی آنها ریشه در روابط سنتی و مستحکم خانواده و غیرقابل بسیج

ها عمالً منتفی است زیـرا مـردم در درون   در جامعه تکثرگرا امکان ورود به درون الیت وجود دارد اما امکان بسیج توده .2

 ي مدنی تشکل یافته و از دسترس مستقیم الیت به دورند.ها و نهادهاي جامعهسازمان

ستند و درعین حال امکان ورود به درون مناصب الیت هم براي ها به آسانی قابل بسیج هاي که در آن تودهجامعه توده .3

 دیگران وجود دارد. 

هـاي گسسـته و   ي باالیی از امکان بسـیج تـوده  ي توتالیتر که در آن الیت بسته و دور از دسترس است اما درجهجامعه .4

 پراکنده وجود دارد.

  (Corporatism)الگوي فرعی کورپوراتیسم 

شناسـی سیاسـی در واکـنش بـه الگـوي      ي ایدئولوژیک و تاریخی آن بلکه به معناي الگوي جامعهکورپوراتیسم نه به معنا

ي مبتنـی بـر   ي دولت مدرن و جامعهي رابطهي کورپوراتیسم دربارهي آن عرضه شده است. نظریهپلورالیسم و در حاشیه

آیـد کـه   اهنگی وقتـی بـه دسـت مـی    ي تداوم جامعه است و این هماین اصل است که هماهنگی و وحدت طبقاتی الزمه

هاي طبقاتی سرمایه و کار از حقوق و وظایف خود نسبت به یکدیگر آگـاه باشـند.   طبقات اجتماعی جامعه و بویژه سازمان

ي واحـدي وحـدت   شـود کـه در بدنـه   جامعه مرکب از اجزاي مختلفی تلقی می«ي کورپوراتیسم به عبارت دیگر در نظریه

چنانکـه در بـاال   » ي کورپوراتیسـم از همـین جاسـت.   ي واژهرا تشکیل دهند و ریشـه (corpus) یافته باشند و یک بدن 

هاي مختلف در جامعه بر سر امتیازات سیاسی رقابت دیدیم در الگوي پلورالیسم فرض بر این است که میان منافع و گروه

-ها نمـی م فرض بر این است که حکومتهاست. درمقابل در الگوي کورپوراتیسهست و سیاست حامل تأثیرات این رقابت

آمیز عمل کنند بلکه ماهیـت دولـت   هاي مختلف را نادیده بگیرند و یا نسبت به آنها به نحوي تبعیضتوانند عالیق و گروه
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هاي مختلف و جمع و تلفیق و تعدیل آنها به منظور حفظ ثبـات سیاسـی و اجتمـاعی و نیـز     مستلزم توجه به منافع گروه

ي کورپوراتیسـم، الگـوي مـارکس و الگـوي پلورالیسـم      ی از عدالت در دورن بافت اجتماع است. مطابق نظریهایجاد حداقل

بخش دولت توجه ندارنـد. برطبـق   ي تعادلیابند زیرا به ماهیت و نقش و کار ویژهي دولت و جامعه را بخوبی درنمیرابطه

داري و طبقـاتی مبتنـی بـر تعـدیل و تعـادل      ي سرمایهالگوي کورپوراتیسم ساخت سیاست دولت رفاهی مدرن در جامعه

-هاي معاصر، خـاص دولـت  عالیق طبقات و نیروهاي مختلف اجتماعی است. در این ساخت که برطبق نظر کورپوراتیست

هـایی بـراي نماینـدگی عالیـق گونـاگون      داري پیشرفته است، مکانیسمهاي مدرن دموکراتیک و رفاهی در جوامع سرمایه

انـد. هـر   یافته و مورد شناسایی دولت قرارگرفتهاست. این عالیق و منافع اجتماعی در درون نهادهایی، سازمانتعبیه شده 

ي تنظـیم  اي در نحـوه سازمانی انحصار نمایندگی منافع بخش مربوط به خود را در دست دارد و دولت درمقابل تـا انـدازه  

  کند.هاي هر سازمان نظارت میخواست

داري پیشرفته وجود خارجی ندارد بلکه نیروهـاي اجتمـاعی   در سرمایه» تکثر قدرت«ها دیگر وراتیستبر اساس نظر کورپ

ي باالي اقتصادي یـا  گذارند لیکن این نیروها محدود به طبقه(و طبقاتی) مشخصی وجود دارند که بر قدرت دولتی اثر می

  شود.لوازم تداوم انباشت سرمایه تعیین نمیي مقتضیات و بورژوازي نیست و همچنین زندگی سیاسی تنها بوسیله

ي درحقیقت الگوي کورپوراتیسم مدعی توضیح وضعیت موجود در روابط میـان دولـت و جامعـه در کشـورهاي پیشـرفته     

ي گیري نیروهاي جامعهصنعتی است. برحسب این الگو باید درنظر داشت که توانایی دولت مدرن در تعیین شکل و جهت

  گیري یافته است. مدنی افزایش چشم

بطورکلی الگوي کورپوراتیسم تلفیقی است از وجوه اصلی الگوي مارکس و الگوي دال. براساس الگوي کورپوراتیسم مبناي 

واقعی اعمال دولت مدرن براي گردآوري و تلفیق و آشتی دادن میان منافع و عالیق اجتماعی گوناگون و متعارض، همـان  

هایی را بـه درسـتی دریافـت. دولـت در     توان چنان کوششنظر داشتن این منازعات نمیمنازعات طبقاتی است و بدون در

سان کورپوراتیسـم فقـط   کند. بدیني طبقاتی را بازتولید میي جاري مبارزهسطح زندگی سیاسی، روابط طبقاتی و مرحله

ي تاریخی خاص را در یک برههبندي نیروهاي اجتماعی و طبقاتی و روابط آنها با ساخت دولت مدرن رفاهی شکل صورت

هـا  کند. از سوي دیگر، کورپوراتیستبندي ویژه الگوي مارکس را تصویر میدهد و یا به سخن دیگر، نوعی صورتنشان می

گذاري دولتـی همـواره حاصـل دعـاوي     اند؛ یکی این که سیاستدو مفهوم از مفاهیم اصلی الگوي پلورالیسم را حفظ کرده

بندي ویژه دولت مدرن رفاهی شـکل  ها و منافع اجتماعی است لیکن این واقعیت اساسی در صورتهمتعارض و رقابت گرو
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هایی داراي حدود اختیارات تعیین شده و واجد امتیازات انحصـاري  اي یافته است، به این معنی که در آن چنان گروهویژه

هـاي متعـادل (یعنـی    جتماعی موجب اتخاذ سیاسـت هستند. دوم اینکه، رقابت میان عالیق و منافع گوناگون اقتصادي ـ ا 

  شود.  گردد) میههاي مختلف میهاي گروههایی که حاصل تعدیل خواستسیاست

  ي اصالت کارکردنظریه

شناسی معاصر در غرب نگرش اصالت کارکرد یا فونکسیونالیسم است که ترین نگرش در جامعهشاید بتوان گفت که مسلط

گردد. مفاهیم اصلی ایـن نگـرش ازجملـه    به امیل دورکهایم و سپس به تالکوت پارسونز بازمیهاي فکري آن نخست ریشه

مفهوم سیستم (نظام) و فونکسیون (کار ویژه) از علوم فنی (ازجمله آثار لودویـک فـون برتـالنفی و رودلـف کالوسـیوس)      

هـاي مختلفـی کـه    رکـب از بخـش  شود که کل جامعه همانند سیستمی اسـت م اند. در این برداشت فرض میگرفته شده

دهد و بین اجـزاي سیسـتم روابـط مکمـل و متقابـل وجـود دارد. هـر        ها و وظایف خاص خود را انجام میهریک کار ویژه

کند و با آن محـیط روابـط متقابـل دارد.    اي از اجزاي همبسته است که در درون محیط خاصی عمل میسیستم مجموعه

سیستمی بزرگتر تصور کرد. از این رو باید میان سیستم اصلی و فرعی به اعتبـار سـطح    توان محیط را بعنوان جزیی ازمی

توان نظام سیاسی را سیستمی فرعی از نظام اجتمـاعی گرفتـه و یـا آن را بعنـوان سیسـتمی اصـلی       مطالعه تمیز داد. می

تم بسته با محـیط رابطـه و   هاي فرعی فرض کرد. سیستم همچنین ممکن است باز یا بسته باشد. سیسمتشکل از سیستم

تبادل ندارد و متمایل به تعادل ایستا است و از تأثیر زمان مصون است. در مقابل سیستم باز با محیط تبادل دارد و اجزاي 

  آن در معرض تغییر قرار دارند. 

  هر سیستم باز داراي مشخصات چهارگانه زیر است: 

  ود.شنهاده یعنی آنچه وارد سیستم مییا درون داده )1

 شود. داده یعنی آنچه از سیستم خارج میبازداده یا برون )2

 شود تا به بازده تبدیل گردد.فرایند یعنی عملیاتی که بر روي داده انجام می )3

خوراند مثبـت) و  گردد (پسبازخورد یا مکانیسم کنترل که یا موجب تشدید روند عملکرد سیستم تا حداکثر توان می )4

 خوراند منفی.)شود (پسیا موجب کاهش آن روند می

  نظریات تالکوت پارسونز
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حد و حصر انسان و وضع قواعـد و مقرراتـی بـر    محدود ساختن امیال بی ي اصلی جامعهبطورکلی به نظر پارسونز کار ویژه

ي فرویـد اسـت. پارسـونز همچنـین     ي پارسونز در این خصوص قابل مقایسه بـا اندیشـه  این امیال است. از این رو اندیشه

ي بشري درحال عقالنی شدن است و عقالنی شدن تأثیر سنت ماکس وبر قرارداشت زیرا وي نیز بر آن بود که جامعهحتت

یابـد و  ي تکامـل مـی  رود. در فرایند عقالنی شدن تـدریجی و مـداوم، جامعـه   مالك تمیز جوامع سنتی و مدرن بشمار می

گردد. به نظـر پارسـونز بهتـرین شـیوه و روش بـراي      عقالنی میاي معطوف به هنجارهاي هاي انسان به نحو فزایندهکنش

هاي مکانیکی یا ادارك کنیم. جامعه نیز، همچون سیستم» سیستم«درك کل واقعیت اجتماعی آن است که آن را بعنوان 

درت متکـی  اي صرفاً بـر زور و قـ  اي از اجزا است که بین آنها  روابط متقابل وجود دارد. چنین مجموعهارگانیکی مجموعه

هـایی وضـع   هاي همبستگی پیچیده و از آن جمله مبانی اخالقی استوار است. جامعـه محـدودیت  نیست بلکه بر مکانیسم

دهـد و از ایـن رو رشـد    کند تا همبستگی اجتماعی حفظ شود. نظم اجتماعی، انسان را بسوي تمدن و آزادي سوق میمی

  گردد. بهروزي انسان می عقالنیت در تاریخ موجب افزایش آگاهی و آزادي و

ها. ) نقش4) نهادها و 3) هنجارها؛ 2ها؛ ) ارزش1از دیدگاه پارسونز عوامل همبستگی و استمرار نظام اجتماعی عبارتند از: 

اي ایجاد ي نظام ارزشی هر جامعهکنند. کار ویژههاي افراد را بسوي آن هدایت میها غایات زندگی را تعیین و کنشارزش

رود و بعنـوان زیربنـاي   مبستگی اجتماعی است. نظام ارزشی عنصر اخالقی و فرهنگی نظام اجتماعی بشـمار مـی  مبانی ه

هاي عمل اجتماعی را به کنند و قواعد و روشآیند و عمل میها پدید میي ارزششود. هنجارها در سایهاجتماع تلقی می

-هاي جامعه را ایجـاد مـی  ي تحقق ارزش. هنجارها زمینهنظام هنجاري آن است دهند. نظام حقوقی هر جامعهدست می

ها در درون هر حـوزه از  ي کارویژهها مجموعهها و هنجارها در مؤسسات اجتماعی هستند و نقشکنند. نهادها تبلور ارزش

  کنند. ها و هنجارها را در درون نهادها اعمال مینظام اجتماعی هستند که در عمل ارزش

) حفـظ  1دهـد کـه عبارتنـد از:    ي اصلی را انجام مـی جهت حفظ، تداوم و استمرار خود چهار کار ویژههر نظام اجتماعی 

هم شود که رويي نهادهایی چون مذهب، فرهنگ و خانواده انجام میانسجام و همبستگی اجتماعی. این کار ویژه بوسیله

حل منازعه بموجب نظـام هنجـاري یـا حقـوقی.     ) ایجاد همبستگی و 2ي نظام ارزشی جامعه هستند؛ دهندهرفته تشکیل

ي نظـام سیاسـی   ي نیل به اهداف که بویژه به وسیله) کار ویژه3اي مجري این کار ویژه است؛ نظام حقوقی در هر جامعه

  گردد. ي نهادهاي نظام اقتصادي اجرا میي انطباق با شرایط متغیر و جدید که بوسیله) کار ویژه4شود؛ انجام می
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ن فرایند در نظام سیاسی بنظر پارسونز فرایند قدرت است که نقش آن همانند نقش پول در نظام اقتصادي اسـت.  مهمتری

سان قدرت قدرت عبارت است از توانایی کلی نظام سیاسی براي بسیج منابع در جهت نیل به اهداف نظام اجتماعی. بدین

هـا و هنجارهـا اسـاس    ی است. در درون نظام سیاسی ارزشبه نظر پارسونز در خدمت منافع عامه یعنی کل نظام اجتماع

شـوند و  پذیري بـه افـراد القـا مـی    هاي ارزشی و هنجاري از طریق مجاري جامعهدهند. نظاماطاعت سیاسی را تشکیل می

رود. تقسـیم وظـایف در نظـام    ي استمرار قـدرت سیاسـی بشـمار مـی    ها زمینهدرنتیجه، پذیرش اساسی هنجارها و ارزش

هاي سیاسی است. احراز هر نقش در جامعه و در نظام سیاسی اختیـارات و وظـایفی بـه    سی مبتنی بر تفاوت در نقشسیا

کنند و درصـورتی کـه برحسـب نقـش     آورد. شهروندان به حکم نقش خود در نظام از قدرت سیاسی اطاعت میدنبال می

کند. بنابراین، زوري که ز هنجارها ضرورت پیدا میخود عمل نکنند اعمال زور بعنوان ضمانت اجرا جهت تضمین پیروي ا

  ها و هنجارهاي مستقر اعمال گردد مشروع است. براي رعایت ارزش

هـا عرضـه   کند و به صورت تصمیمات و سیاسـت ها آنها را تعبیر و تفسیر و تنظیم میسیاسی پس از دریافت داده سیستم

هـا،  ها براساس ارزشاي خاص خود را به خوبی انجام دهد. این کارویژههدارد. وقتی نظام سیاسی کارآست که کار ویژهمی

کننده مشروعیت سیاسی است و به وضـع موجـود اسـتمرار    گیرد. نظام ارزشی تأمینها صورت میهنجارها، نهادها و نقش

م سیاسـی خـود   ي متحقق ساختن نظام ارزشی هستند. اما ثبات نظـا ي نهادها وسیلهبخشد. نظام هنجاري و مجموعهمی

هاي فرعی مختلف در درون نظام اجتماعی است. کل سیستم اجتماعی وقتی با ثبات مستلزم استمرار تعادل میان سیستم

ها موجـب عـدم   هاي فرعی آن تعادل وجود داشته باشد. اما تفاوت آهنگ تغییر در بین این سیستماست که میان سیستم

هاي فرعی آغـاز شـود و سـپس بـه دیگـر      مکن است تغییر در هریک از سیستمگردد. ازسوي دیگر مثباتی میتعادل و بی

سازد. ازسوي دیگر ممکـن اسـت   ها سرایت کند. تحول در نظام فرهنگی و ارزشی کل نظام اجتماعی را نامتعادل میحوزه

هم عدم تعادل و پیدایش عوامل همبستگی نسبت به تنوع و پیچیدگی ساختار اجتماعی دچار تأخر شوند که درنتیجه باز 

هـاي نظـام اجتمـاعی و یـا بطـورکلی      ي حوزهآید. بویژه عدم تعادل میان نظام فرهنگی و ارزشی و بقیهناکارایی پدید می

ي تعادل کلی یا باید گردد. وقتی نظام ارزشی و محیط ناهماهنگ شوند، جهت اعادهثباتی اساسی میموجب بی» محیط«

ی هماهنگ گردد و یـا بـرعکس. چنانکـه دیویـد ایسـتون نشـان داده اسـت منـابع ایـن          محیط تغییر یابد و با نظام ارزش

هاي خارج از سیستم و ها (مثل اندیشهناهماهنگی و عدم تعادل ممکن است عوامل خارجی یا داخلی مؤثر بر نظام  ارزش
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ط (مثل انقالب صنعتی یا رشـد  هاي اصالحی درونی) و یا عوامل خارجی و داخلی مؤثر بر نظام اجتماعی یا محییا اندیشه

  آید.جمعیت) باشند. در این صورت وضعیت ناهماهنگی چندگانه پدید می

ي سیاسی از این دیدگاه است و از هاي گوناگون جامعه منبع اصلی منازعهبا توجه به این استدالل، ناهماهنگی میان حوزه

سیاسی داشته باشد. نظام سیاسی وقتی باثبات است کـه  این رو منازعه ممکن است منبع اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی یا 

  ها را دریافت و به بازده تبدیل کند.بطور منظم داده

شود. بر گذارد بر ثبات نظام سیاسی نیز مؤثر واقع میتغییر اجتماعی از آنجا که بر تعادل اجزاي سیستم اجتماعی تأثیرمی

) دگرگونی دوري و تکرارپذیر مانند دگرگونی حاصل از 1آیند: د میاساس نظر پارسونز تغییرات اجتماعی در سه وجه پدی

هـاي اجتمـاعی اسـت ماننـد     هاي کمی هریک از حوزه) رشد خطی که به معنی دگرگونی2هاي ادواري در اقتصاد؛ بحران

تحـولی  ) دگرگـونی سـاختاري کـه    3هاي فنی یا افزایش قدرت دولت و یا افزایش مشارکت در سیاسـت؛  پیشرفت توانایی

ي تولید و جـز آن اسـت. منطـق تغییـر سـاختاري از      کیفی در ساختارهاي مختلف مانند تحول در ساختار خانواده، شیوه

دیدگاه پارسونز عبارت است از گذار از همبستگی و انسجام ساختاري به انفکاك و پیچیدگی ساختاري و پیدایش تـنش و  

هـاي  هاي یک ساخت میـان سـاخت  . درنتیجه تنوع ساختاري، کارویژهفشار و مآالً رسیدن به سطح باالتري از همبستگی

هاي خانواده به نهادهـاي  گردد، همچنانکه با گسترش تقسیم کار و پیچیدگی اجتماعی برخی از کارویژهمختلف توزیع می

  شود.مختلف اجتماعی واگذار می

دسـته از عوامـل اسـت: یکـی اینکـه نظـام        شناسی کارکردي، نظم سیاسی مبتنی بـر دو بطورکلی، براساس نگرش جامعه

هاي فرعی جامعه تبادل و روابط متقابـل داشـته باشـد، و    هاي خود را بخوبی انجام دهد و با سایر سیستمسیاسی کارویژه

  هاي اصلی نظام اجتماعی ناهماهنگی و عدم تعادل شدید پدید نیاید. دوم اینکه میان حوزه

  جتماعیهاي اشکاف

هاي غیرفعال و فعال بخش کـرد. مـثالً شـکاف    هاي اجتماعی را باید به شکافي بر زندگی سیاسی شکافازنظر تأثیرگذار

طبقاتی در یک کشور ممکن است از نظر سیاسی خفته و غیرفعال باشد، یعنی اینکه آگاهی سیاسی و سازماندهی و عمل 

و » طبقـه در خـود  «ارکس در همـین زمینـه از   ها و عمل و آگاهی سیاسی تکوین یابد. (مبنديي آن گروهسیاسی برپایه

  گفت.) سخن می» طبقه براي خود«
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اي است کـه معمـوالً از آن در   ي گذار از وضعیت شکاف غیرفعال به وضعیت شکاف فعال متضمن فرایندهاي پیچیدهنحوه

که درحـال حاضـر    شود. دو وضعیت در این رابطه قابل تصور است. یکی اینکه، شکافیبحث می» بسیج اجتماعی«مبحث 

هاي طبقاتی در جوامـع نیمـه صـنعتی. دوم اینکـه، شـکافی      غیرفعال است ممکن است در آینده فعال شود، مانند شکاف

  هاي مذهبی در جوامع صنعتی.گذشته فعال بوده است دیگر اثربخشی خود را از دست داده باشد، مانند شکاف

هـاي سـاختاري،   هستند. شکاف» تصادفی«برخی دیگر تاریخی و یا ها ساختاري و از نظر ضرورت تکوین، برخی از شکاف

انـد و همـواره   ي انسانی پدید آمدهناپذیر و پایدار در جامعههاي دگرگونیهایی هستند که به مقتضاي برخی ویژگیشکاف

وط به مالکیت وسایل هاي طبقاتی (خواه به معناي مربوجود دارند. مثالً تداوم تقسیم کار اجتماعی همواره نوعی از شکاف

هاي طبقاتی کند. (البته ممکن است شکاف طبقاتی به دالیلی فعال نباشد). شکافتولید و یا توزیع درآمدها) را ایجاب می

تنها محصول مالکیت خصوصی بر وسایل تولید نیستند بلکه مالکیت دولتی بر وسایل تولید نیز نـوعی از شـکاف طبقـاتی    

  گیرد. هایی از جامعه قرار مینوع مالکیت سرانجام کنترل وسایل تولید در دست بخش کند زیرا در اینایجاد می

هاي اجتماعی حاصل سرنوشت تاریخی یک کشـور هسـتند و بنـابراین ضـرورت سـاختاري ندارنـد.       برخی دیگر از شکاف

-ي شـکل بسـیاري در نحـوه   ها در هر جامعه مؤثرند. بنابراین تنوعاتهاي تاریخی در تکوین این شکافتحوالت و تصادف

اي، شـکاف  هاي مـذهبی و فرقـه  هاي تاریخی باید از شکافشود. ازجمله شکافگیري آنها در جوامع گوناگون مشاهده می

  هاي قومی، زبانی، نژادي و غیره سخن گفت.میان دین و دولت، شکاف

اجتماعی در کشورهاي مختلف متفـاوت   هايي تاریخی و مراحل تحول اقتصادي، شمار و شکل شکافانداز توسعهاز چشم

بـه انقـالب   » انقـالب کشـاورزي  «ي است. فرایند نوسازي در جهان متضمن گذار از مراحل متعددي ازجمله گذر از مرحله

توان از جوامع سنتی، جوامع نیمه سنتی ـ نیمه مدرن کـه در   بوده است. در این فرایند می» انقالب فراصنعتی«صنعتی و 

اند و جوامع مدرن که انقالب صنعتی را طی کرده و کـم و بـیش   هاي کشاورزي و صنعتی قرارگرفتهانقالبي میان فاصله

هـاي خاصـی   ي اقتصـادي، شـکاف  اند، نام برد. در هر مرحله از توسـعه قرارگرفته» فراصنعتی«ي ورود به دوران در آستانه

هـاي  ي سنتی به مفهوم رایج داراي شکافدهد. جامعهیهاي تحوالتی روي مآن شکاف» فعالیت«شوند و یا در پدیدار می

هـاي بـزرگ در زنـدگی اجتمـاعی و سیاسـی      گونه جوامع معموالً شکاف میـان قبایـل و خـانواده   خاص خود است. در این

 انـد اي و زبانی در این گونه جوامع هنوز مؤثر و مهمهاي مذهبی، فرقهکننده دارد. همچنین شکافهمچنان تأثیري تعیین
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سنتی ـ نیمـه مـدرن یـا     ها و تأثیر آنها دریافت. جوامع نیمهتوان سیاست و حکومت در آنها را بدون فهم این شکافو نمی

  هاي اجتماعی هستند.تري از شکافدرحال گذار طبعاً داراي هیئت و شمار پیچیده

شـوند و اغلـب   نیـز پیـدا مـی    هـاي درون ـ طبقـاتی   ي طبقاتی، شـکاف هاي عمدهدر جوامع صنعتی پیشرفته بجز شکاف

ي گذارند. ازآنجملـه بایـد از شـکاف میـان سـرمایه     گذاري دولت میمدت تأثیر بیشتري بر روي ساخت و سیاستدرکوتاه

ي انحصـاري و  ي بـزرگ و کوچـک، سـرمایه   ي ملـی، سـرمایه  ي کمپرادور و سـرمایه ي صنعتی، سرمایهتجاري و سرمایه

  دار نام برد. انحصارات بانکی در درون طبقات سرمایه غیرانحصاري و انحصارات صنعتی و

هاي اجتماعی ممکن است یکدیگر را تقویت کنند و یا بر روي هم بـار شـوند.   ي صورتبندي و ترکیب، شکافاز نظر شیوه

-خوانند. ممکن اسـت شـکاف  می (Reinforcing Cleavages)هاي متراکم بندي را صورتبندي شکافاین نوع صورت

 Crosscutting)شـوند  نامیـده مـی  » هـاي متقـاطع  شـکاف «تماعی یکدیگر را تضعیف کنند که در این صورت هاي اج

Cleavages)شـود و پتانسـیل کشـمکش اجتمـاعی     هاي اجتماعی متراکم باشند اغلب جامعه دوقطبی می. وقتی شکاف

هاي بنديبه افزایش نقاط مشترك گروه هاي اجتماعی یکدیگر را قطع کنند، با توجهیابد. برعکس وقتی شکافافزایش می

  یابد.ي اجتماعی کاهش میي منازعهاجتماعی زمینه

هـاي  هاي اجتماعی انواع گوناگونی از صورتبندي شـکاف ي ترکیب و فعال و یا غیرفعال بودن شکافبراساس شمار و شیوه

  آید.اجتماعی بدست می
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  شکافی فعالی:ي تک. جامعه1

هاي دیگر از نظر سیاسی مؤثر نیستند و یا اینکـه  ک شکاف عمده از نظر سیاسی فعال است و شکافدر این ساخت تنها ی

  هاي دیگري وجود ندارد.با توجه به تجانس جمعیت از نظرقومی، مذهبی وزبانی اساساً شکاف

  ي دوشکافی متوازي:. جامعه2

هـاي  ن دو متراکم نیستند. درعـین حـال شـکاف   در این نوع ساخت اجتماعی دوشکاف عمده و فعال وجود دارد ولیکن ای

  گردند.کنند و مانع از پاره پاره شدن بافت جامعه میمتقاطع غیرفعال (با خطوط بریده) دو شکاف اصلی را قطع می

  شکافی متراکم:  . جامعه تک3

تند لیکن برشـکاف  هاي دیگر گرچه از نظر سیاسی فعال نیسدر این ساخت یک شکاف عمده و فعال وجود دارد اما شکاف

شـود و  کنند. مثل وقتی که شکاف دین و دولت با شکاف طبقات اجتماعی جمع مـی شوند و آن را تقویت میاصلی بار می

اند درحـالی کـه احـزاب طبقـات بـاال از ایـن گونـه        درنتیجه مثالً احزاب طبقات پایین، مخالف دخالت مذهب در سیاست

  کنند.دخالت حمایت می

  فی متقاطع:  . جامعه دوشکا4

کنند و درنتیجه شـمار و تنـوع نیروهـاي اجتمـاعی ـ سیاسـی       در این ساخت دو شکاف عمده و فعال یکدیگر را قطع می

هاي اجتماعی در کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا و کشـورهاي اسـکاندیناوي از ایـن    بندي شکافیابد. صورتافزایش می

  نوع است. 

    شکافی متقاطع:ي سه. جامعه5

یابد و پتانسـیل  ها و احزاب سیاسی افزایش میدرصورتی که سه شکاف فعال و قوي وجود داشته باشند، کثرت ایدئولوژي

  گیرد.  منازعه نیز شدت می

  نیروهاي اجتماعی

گذارنـد و  هایی هستند که بر روي زندگی سیاسی به معناي کلی آن تـأثیرمی ي طبقات و گروهنیروهاي اجتماعی مجموعه

هاي مختلف در آن نفـوذ کننـد. نیروهـاي    اي مستقیم قدرت سیاسی را در دست بگیرند و یا به شیوهاست به شیوه ممکن

اجتماعی به این معنا اوالً مرکب از افرادي است که داراي وجوه همسانی از نظر عالیق اقتصادي، ارزشی، فرهنگی، صـنفی  
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ي جامعـه، شـرکت درنهادهـاي سیاسـی،     ي قـدرت، اداره از قبضـه و جز آن باشند، ثانیاً به شرکت در حیات سیاسی (اعم 

-دهند و آمادهاند،  و سوم اینکه به این منظور به خود سازمان میمندها) عالقهگذاريها وسیاستگیريمشارکت درتصمیم

  شوند. ي انجام عمل سیاسی می

  النشناسی سیاسی در سطح خرد و کجامعه

کوشد هاي ثابت سیاسی نظر دارد؛ دوم اینکه میبه بررسی نقش نیروهاي اجتماعی در دورهشناسی خرد اوالً بیشتر جامعه

نفـوذ و احـزاب   هـاي ذي یافته، گروههاي سازمانها، گروهها، انجمننقش نیروهاي اجتماعی را در سطح خرد (مثالً اتحادیه

نهادهـاي مشـخص    گـذاري عالیـت و سیاسـت  سیاسی و غیره) را بررسی کند. و سوم اینکه، تأثیر چنـین تشـکیالتی بـر ف   

  دهد. ها و غیره را مورد بررسی قرارمیحکومتی مثل کابینه، مجلس نمایندگان، وزارتخانه

یافتـه  هاي نیروهـاي سـازمان  یافته مشخص سروکار دارد. ویژگیشناسی سیاسی خرد با نیروهاي سازمانبطورکلی، جامعه

  عبارتند از: 

شده و اعضـاي  ها و وظایف براساس معیارهاي آمرانه تفکیک و تقسیمدر آن نقش داشتن یک سازمان رسمی که .1

  کادر و اعضاي عادي از هم جدا شده است. 

گیرندگان قرارداشته باشند. منابع مالی بایـد همـواره بـه نحـوي تجدیـد      داشتن منابع مالی که دراختیار تصمیم .2

 شوند. 

 ن که در شرایط الزم به سهولت بسیج شوند. ي اول پیرواداشتن حداقلی از پیروان یا حلقه .3

هاي دگرگـونی و تغییـر اساسـی در زنـدگی اجتمـاعی و سیاسـی را از       شناسی سیاسی کالن نه تنها دورهدرمقابل، جامعه

ي اجتماعی هاي ثبات نیز نقش نیروهاي عمدهدهد بلکه در دورهدیدگاه تأثیرنیروهاي اجتماعی عمده مورد بررسی قرارمی

ي مسـلط  مسئله طبقـه  کند. در این زمینه بویژهسطح کالن در تکوین و تعیین ماهیت نهادهاي سیاسی بررسی میرا در 

  ي آن با دولت مورد توجه است. اجتماعی و رابطه

-بطورکلی نیروهاي پایه از لحاظ اینکه داراي عضویت انتسابی یا اکتسابی باشند به دو دسته عمومی تقسیم شـوند. گـروه  

روند و ممکن است به گروه نفوذ تبدیل شوند. قبایل، ي انتسابی بشمار میی، سنی، جنسی و نژادي نیروهاي پایههاي قوم

اي هاي فرهنگی و نظایر آن در سیاست و حکومت کشورهاي نیمه صـنعتی همچنـان از نقـش قابـل مالحظـه     اقوام، گروه
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بی خود حاکی از تحول و نوسازي جامعه اسـت. بـا ایـن    برخوردار هستند. گذار از همبستگی انتسابی به همبستگی اکتسا

تـوان در ایـن رابطـه از    گـردد. مـثالً مـی   می» انتسابی«هاي نفوذ اي موجب پیدایش گروهحال ترکیب قومی در هر جامعه

  نام برد. » پوست آمریکاانجمن مردمان رنگین«هاي پاکستانی در انگلیس  و یا فدراسیون انجمن

روند و به هرحال میزان اهمیت آنها به عواملی اي به شمار نمیادي و جنسی در همه جا نیروهاي عمدههاي قومی، نژگروه

ي اقتصادي و میـزان گسـترش فرهنـگ مشـترك در سـطح ملـی بسـتگی دارد. بـا         چون همگنی اجتماعی، میزان توسعه

ود. مهمتـرین نیروهـاي اجتمـاعی در    شـ نوسازي جامعه بر شمار نیروهاي اجتماعی مبتنی بر عضویت اکتسابی افزوده می

هـا  اي طبقاتی، صنفی، احزاب سیاسی، اتحادیههاي فکري، حرفهجوامع مدرن مبتنی بر عضویت غیرانتسابی هستند. گروه

  هاي مختلف عضویت غیرانتسابی دارند.و سازمان

  هاي اجتماعیعوامل مؤثر بر توانایی نیروها و گروه

  هاي اجتماعی به چند عامل بستگی دارد:گروه میزان توانایی و قدرت نیروها و

  . ساخت و سازمان درونی گروه:1

در این زمینه عامل اول میزان توانایی مالی است که ممکن است گروه آن را بصـورت مسـتقیم یعنـی کمـک مـالی و یـا        

تبلیغات) به کار ببـرد. منـابع   ها، ایجاد روابط عمومی و غیرمستقیم (مثل انتشار نشریات، درج مقاالت و مطالب در روزنامه

هاي تجاري و صـنفی و کارفرمـایی خـود مسـتقیماً     ها و سازمانهاي مختلف برحسب مورد متفاوت است. گروهمالی گروه

  هاي کارگري باید به بسیج منابع مالی الزم بپردازند. اي دراختیار دارند. برخی دیگر مثل اتحادیهمنابع مالی قابل مالحظه

  و انضباط درونی گروه عامل دوم در میزان توانایی سیاسی آن است.شمار اعضاء 

تـر و از نظـر افکـار    عامل سوم، شمار و نوع متحدین گروه است. یک گروه نفوذ درصورتی که بتواند گروه اجتماعی وسـیع 

زد. به ویژه اگر ایـن  شود و به اعمال نفوذ بپردا» پنهان«تواد در پشت آن گروه تري را با خود متحد کند میعمومی مقبول

یابـد.  نباشد و تقاضاهاي آن در جهت منافع عمومی تلقی شود، نفوذ گروه مورد نظر افـزایش مـی  » سیاسی«تر گروه وسیع

  هاي نفوذ قرارگیرند. ي دست گروههایی مانند آموزگاران، دانشجویان زنان، جوانان و غیره ممکن است بوسیلهگروه

ها) عامل دیگري در تقویت و تمرکز قدرت ها و تراستي کارتلسازمان اجتماعی (به شیوهترکیب عمودي یا افقی چندین 

هاي کارفرمایی معموالً یـک سـازمان از مـوقعیتی مسـلط     ها یا کنفدراسیونهاي اجتماعی است. در درون فدراسیونگروه
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ند. درواقـع کـل کنفدراسـیون تحـت     برخوردار است و رهبران آن در رهبري کل فدراسیون یا کنفدراسیون نقش فعال دار

هـاي عضـو نیـز    گیرد. چنین سازمانی معموالً نقـش داور را در اختالفـات میـان سـازمان    کنترل آن سازمان مسلط قرارمی

گیرد. همچنین سازمان مسلط اغلب کنتـرل دسـتگاه اداري و مـالی کنفدراسـیون را در دسـت دارد و ارتبـاط       برعهده می

  کند. هاي تجارت و شوراهاي اقتصادي برقرارمیسیاسی ـ اقتصادي مثل اتاقمستقیمی با نهادهاي مهم 

عامل دیگر در میزان توانایی یک گروه وجود یا نبود گروه رقیب سازمان یافته است. در جایی کـه رقیبـی وجـود نداشـته     

  تواند آزادانه تاخت و تاز کند. باشد گروهی بالقوه کم قدرت می

   هاي سیاسی:مان. رابطه با احزاب و ساز2

تواند از طریق اعمال نفوذ مستقیم بر هاي نفوذ چندان نیازي به رابطه با حزب سیاسی ندارند زیرا میدر برخی موارد گروه

اي کـه بـر دسـتگاه    یافتـه مؤسسات دولتی به اهداف خود برسند. حتی گاه ممکن است احزاب سیاسی نیرومند و سـازمان 

هاي حزبی بر اعضـاء،  شان شوند. نظارت سازمانهاي نفوذ به اهدافد مانع وصول برخی گروهاجرایی و پارلمان کنترل دارن

ي مجلسی تحت نفـوذ یـک   نفوذ گردد. حتی وقتی نمایندههاي صاحبهمچنین ممکن است مانع از وابستگی آنها به گروه

طلوب گروه حامی خود را تقدیم کند و یـا  تواند فارغ از مالحظات جزیی لوایح مگروه ذینفوذ انتخاب شده باشد بازهم نمی

  هاي پارلمانی فعالیت کند. به دلخواه خود در کمیته

  . وضعیت حقوقی:3

ها یا امکانـاتی بـراي   ي عمل سیاسی آنهاست. قوانین اساسی معموالً محدودیتها الزمهي قانونی فعالیت گروهطبعاً اجازه 

گیرند. مقرراتی مانند قوانین ضدتر است قاعدتاً مانع افزایش وزن و اهمیـت  ها و نیروهاي اجتماعی درنظر میفعالیت گروه

ي یـا نهـاد حکـومتی داراي    شوند. در سطح حکومت هم ممکـن اسـت ازنظـر حقـوقی یـک مؤسسـه      هاي ذیربط میگروه

ی بسـیار  هـاي نفـوذ  در درون آن و اختیـارات عملـ    اختیارات محدودي باشد، لیکن از نظر عملی درنتیجه فعالیـت گـروه  

  بیشتري اعمال کند. 

  . میزان نفوذپذیري حکومت:4

شـک منفعـل و صـرفاً    میزان نفوذ یک گروه ذینفع بستگی به میزان نفوذپذیري موضوع نفوذ نیز دارد. موضـوع نفـوذ بـی    

یگـر  گذارد. ممکن است، موضوع نفوذ نسبت به گروهی بیش از گـروه د کارپذیر نیست بلکه خودش در روند نفوذ تأثیر می
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ها که به مرکز ها درمقابل برخی گروهنفوذپذیر باشد و یا خود را بیشتر درمقابل یک گروه درمعرض نفوذ قراردهد. حکومت

  ترند نفوذپذیرترند.قدرت نزدیک

بطورکلی، قدرت نیروهاي اجتماعی به عواملی ازقبیل میزان منابع مالی، میزان سازماندهی و انسجام درونی، میزان ارتباط 

جامعه، میزان کنترل بر آراء و عقاید دیگران و میزان برخوداري از شأن و اعتبار اجتمـاعی آنهـا بسـتگی دارد. منـابع و      با

  امکانات یک گروه باید قابل تبدیل به نفوذ باشد. 

  نیروهاي اجتماعی و احزاب سیاسی

هـا و  عنوان سازمان، تحت فشار گروهاحزاب سیاسی درواقع شکل خاصی از سازماندهی نیروهاي اجتماعی هستند و خود ب

اي هسـتند، احـزاب سیاسـی بعنـوان     گیرند. در کشورهایی که داراي نظام حزبی جاافتـاده عالیق اجتماعی مختلف قرارمی

هـاي اجتمـاعی و   کنند. رابطـه میـان گـروه   گیري سیاسی عمل میي پیوند میان منافع اجتماعی و نهادهاي تصمیمحلقه

عوامل مختلفی مثل تعداد احزاب موجود و نظام انتخاباتی معمول و میزان ایـدئولوژیک بـودن یـا    احزاب سیاسی برحسب 

  کند.پذیري حزب تفاوت میانعطاف

ي مـدنی بـه میزانـی از پیشـرفت و     بایسـتی جامعـه  آیند. طبعاً مـی شرایط اجتماعی خاصی پدید میاحزاب سیاسی تحت

هـاي  ي منافع و عالیق گوناگون پیش بیاید. بعالوه بخشبعنوان نماینده پیچیدگی رسیده باشد تا ضرورت پیدایش احزاب

اي از جمعیت باید از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي آمادگی مشارکت در حیات سیاسـی را بـه دسـت    قابل مالحظه

مفهـوم جدیـد    آورده باشند. در جوامع سنتی که در آنها قدرت سیاسی در دست الیگارشی کوچکی بود، پیدایش حزب به

ي جدیـدي  هاي مشخص اسـت پدیـده  امکان نداشت. حزب سیاسی که مبتنی بر ایدئولوژي، سازماندهی، رهبري و برنامه

هـاي طبقـاتی، مـذهبی،    هـا و پـارگی  است. احزاب سیاسی به این معنی نخستین بار در کشورهاي غربی از درون شـکاف 

  اي و سیاسی نشأت گرفتند. منطقه

ي سیاسـی و  شود بر وزن اهمیت عالیق طبقاتی بعنوان منبع اصلی منازعـه تر میز نظر صنعتی پیشرفتهاي اهرچه جامعه

هـاي کـارگري پیـدا شـدند. بجـز طرفـداران       ي جنبش اتحادیهشود. احزاب کارگري در اروپا در زمینهاجتماعی افزوده می

-ي کارگر مـی اي سازماندهی و پیشبرد عالیق طبقههاي کارگري را بهترین وسیله برسندیکالیسم و آنارشیسم که اتحادیه

  کردند.  دانستند، دیگر هواداران جنبش کارگري از تشکل حزبی آن حمایت می
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شوند ممکن اسـت یـا حـزب سیاسـی مـورد نیـاز خـود را        هاي گوناگون پیدا میهاي اجتماعی که براساس شکافجنبش

هاي کارگري برخاستند)، یا اینکه از یکی از احزاب موجود ادیهتأسیس کنند (مثل احزاب کارگري که از درون جنبش اتح

حمایت کنند و درنتیجه موجب پیدایش جناحی در درون آن حزب شوند (مثل حمایت جنبش کارگري آمریکـا از حـزب   

شـار از  دمکرات) و یا اینکه اصوالً استقالل خود را از نظام حزبی حفظ کرده و برحسب مورد بعنوان گروه نفـوذ یـا گـروه ف   

گیرتـر از  تر و سختهاي طبقاتی و مذهبی از نظر ایدئولوژیک منسجمیکی از احزاب حمایت کنند. احزاب مبتنی بر شکاف

ها و تعارضات اجتماعی مربوطه موجب کاهش در شدت دعاوي و اند. با این حال کاهش در شدت شکافاحزاب دیگر بوده

هـاي دموکراتیـک غـرب، ایـدئولوژي     ي کارگر و روشنفکران در درون نظامقهگردد. مثالً با جذب طبعالیق ایدئولوژیک می

هاي اجتماعی شدیدتر باشند، احتمال پیدایش احزاب ایدئولوژیک نیز بیشـتر  رنگ شده است. هرچه شکافاحزاب چپ کم

ي جامعه هاي عمدهشود. برعکس در کشورهایی مانند ایاالت متحده آمریکا احزاب سیاسی از آنجا که مبتنی بر شکافمی

  نیستند چندان خصلت ایدئولوژیک ندارند. 

کننـد. در ایـن   هاي اجتماعی فرایند غیرایدئولوژیک شدن زندگی سیاسی و حزبی را پرشتاب مـی درمجموع کاهش شکاف

شـوند  هـاي مختلـف جامعـه متوسـل مـی     کنند و براي کسب حمایت به بخشگونه شرایط احزاب خصلت فراگیر پیدا می

(Omnibus or catch-all party) گردند.  ي قدرت تبدیل میها تنها به وسایلی براي قبضهو درنتیجه ایدئولوژي  

هستند که عضویت در آنها رسمی اسـت و اعضـا   » ايبسته«یافته و بسیار سازمان» کادر«احزاب ایدئولوژیک اغلب احزاب 

هستند که بـر عضـویت رسـمی اتکـا     » بازي«وژیک احزاب پردازند. درمقابل احزاب غیرایدئولآن مبلغی جهت عضویت می

  تر از سازمان حزب در خارج از آن است. ندارند و در آن گروه حزبی در پارلمان مهم

موریس دوورژه، از حیث منابع مالی احزاب را به دو دسته تقسیم کرده است: اول، احزابی که منابع مالی آنها بسـتگی بـه   

-بیشتر احزاب سوسیالیست) و دوم، احزابی که منابع الزم را از طریق اعانات و هدایاي گروهحق عضویت اعضاء دارد (مثل 

  آورند (مثل بیشتر احزاب لیبرال)هاي اجتماعی به دست می

گذارد. وقتی یک تعـارض یـا   هاي حزبی تأثیر میي ترکیب آنها بر تعداد احزاب در نظامهاي اجتماعی و نحوهتعداد شکاف

هاي دیگر بالقوه و یا خفته باشند، احتمال پیدایش نظام دوحزبی عمده و فعال وجود داشته باشد و شکاف شکاف اجتماعی

هـاي چنـدحزبی   ها و تعارضات اجتماعی احتمال پیدایش نظـام شود. با افزایش تعداد و پیچیدگی ترکیب شکافبیشتر می

  یابد. افزایش می
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هاي اجتماعی منابع بیشتري را صرف اعمال نفـوذ  شود، نیروها و گروه ترهرچه نقش احزاب سیاسی در یک نظام برجسته

هـاي  کنند. از سوي دیگر یک حزب سیاسی هم ممکن است براي پیشبرد مقاصد خود به جلـب حمایـت گـروه   بر آنها می

  برند. ي متقابل سود میمختلف دست بزند. درواقع هر دو از رابطه

  وناگونی متصور است: هاي نفود روابط گمیان احزاب و گروه

کنترل خـود  هاي کارگري یک حزب سیاسی مثل حزب کارگر را تحتممکن است یک سازمان اجتماعی مثل اتحادیه .1

 داشته باشد.

 ها در فرانسه.ممکن است یک گروه اجتماعی خود به حزبی سیاسی تبدیل شود مثل پوجادیست .2

 فوذ کنند. کوشند بر یک حزب اعمال نمعموالً چندین گروه قدرت می .3

 کند. هاي قدرت اجتماعی را تحت سلطه دارد و یا بسیج میحزبی، حزب حاکم کل گروهدر کشورهاي تک .4

 هاي اجتماعی سازمان بدهند. حزب حاکم ممکن است به دلخواه خود به گروه .5

  ي تاریخی بورژوازيمفهوم و ریشه

ي طبقـه «د. این مفهوم از زمان مارکس به بعـد بـه معنـاي    روبورژوازي از مفاهیم اصلی تاریخ اجتماعی اروپا به شمار می

شناسـان  به کار رفته اسـت. جامعـه  » مالکان وسایل تولید«داران و ي سرمایهیعنی طبقه» داريي سرمایهي جامعهحاکمه

ورکلی برنـد. بطـ  سیاسی دیگر صفت بورژوایی را براي توصیف زندگی اجتماعی ـ سیاسی اروپا در قرن نوزدهم به کـار مـی   

اي از مـردم در تـاریخ   مفهوم بورژوازي در طی تاریخ دستخوش تحوالتی شده است. مفهوم ویژه و دقیق بورژوازي به طبقه

هاي ایدئولوژیک و فکري خاصی بودنـد. ایـن طبقـه در مقابـل اشـرافیت      اجتماعی اروپا اطالق شده است که داراي ویژگی

هـاي فرهنگـی،   ي اقتصادي و اجتماعی نبود بلکه عمدتاً با توجه به ویژگـی هسان بورژوازي صرفاً یک مقولقرارداشت. بدین

-ي حاکمهبه معنی طبقه» بورژوازي«شد. بنابراین بورژوازي به مفهوم تاریخی آن با اش شناخته میایدئولوژیک و سیاسی

کشورهاي درحال توسعه بکار شناسی سیاسی به معنایی که در جامعه» ي متوسططبقه«داري و نیز با ي سرمایهي جامعه

  شود، تفاوت اساسی دارد. برده می

گـردد. از  ي شهرها در اروپاي غربی و مرکزي در قرون میانه بـازمی ي تاریخی بورژوازي به مفهوم دقیق آن به توسعهریشه

یافته در درون اصناف با اني بازرگانان و افزارمندان سازمي منازعهنظر تاریخی، بورژوازي در اروپا در قرن یازدهم درنتیجه
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ي اشـراف  و اصناف مستقل از طبقه (Burgh)ي این کشمکش پیدایش شهرهاي خودمختار داران پدید آمد. نیتجهزمین

(Burgher)          بود. به نظر ماکس وبر این نوع جدید شهر بـا انـواع شـهرهاي قـدیمی تفـاوت اساسـی داشـت زیـرا داراي

بود. چنین شهرهایی در شرق شکل نگرفت. شهرهاي خودمختار قرون وسـطی  خودمختاري و حقوق حکومتی خاص خود 

داراي شوراي نمایندگان منتخب و دستگاه قضایی مستقل و زندگی صـنفی و تجـاري نیرومنـدي بودنـد. پـیش از آن در      

روت تجـاري  دادند. در آن شهرها بازرگانان به گردآوري ثـ شهرهاي قدیم زمینداران طبقات اصلی شهروندان را تشکیل می

اي نداشتند. طبعاً شهر خودمختار بـا شـهرهاي جوامـع اسـتبداد شـرقی      اي که در قرن یازدهم مشهود بود، عالقهبه شیوه

  هاي بسیار بیشتري داشت.تفاوت

بورژوازي و نیز شرایط [پیدایش] آن تنها بـه  «دانست. به نظر او: مارکس پیدایش بورژوازي را حاصل فرایندي طوالنی می

گردد و سرانجام کل طبقـات  هاي مختلف تقسیم میآید. این طبقه برحسب تقسیم کار اجتماعی به بخشج پدید میتدری

ي طبقـه » شـود. ي صنعتی و تجاري تبدیل میي موجود به سرمایهکند تا جایی که کل سرمایهمالک را در خود جذب می

را نه به صورت محلی بلکه به شکل ملی سازمان دهد. شود خود اجتماعی نیست مجبور می» شأن«بورژوا چون دیگر یک 

اي، تمرکـز  ي تجـارت جهـانی، اقتصـاد مبادلـه    ي توسـعه پیدا شد اما درنتیجـه » بورگر«ي بورژوازي گرچه از درون طبقه

هـاي  ي میلیونرهاي صنعتی، سـرکردگان ارتـش  طبقه«سان بود که مالکیت و پیدایش صنعت بزرگ، گسترش یافت. بدین

ي پیـدایش  برداري کرد و زمینه[یعنی] بورژوازي مدرن پدیدار شد. بورژوازي از دستاوردهاي انقالب صنعتی بهرهصنعتی 

  داري را فراهم آورد. بازار جهانی سرمایه

  داران در سیاستنقش اشرافیت و زمین

داده اسـت.  تی را تشـکیل مـی  داري و سني ممتاز و حاکمه جوامع ماقبل سرمایهدار طبقهاز لحاظ تاریخی اشرافیت زمین

اي کـم و بـیش بسـته را    هاي اجتماعی برخوردار بوده و طبقهاشرافیت در همه جا از امتیازات خاصی نیست به دیگر گروه

اي داشتند، تحـرك اجتمـاعی درصـورتی هـم کـه      شدهداد. بویژه در کشورهایی که اشرافیت موروثی و نهادینهتشکیل می

ي اشـراف داراي شـرایط خاصـی بـود ه      گذاشت. عضویت در طبقـه یري بر آن طبقه باقی نمیداشت، چندان تأثوجود می

اي عمومی و گسترده در تاریخ کشورهاي دوران ي باالي اشراف در حکومت پدیدهاغلب غیرقابل تغییر بودند. حضور طبقه

نقالبات دموکراتیک بود که براي نخسـتین  طلبانه درطی اهاي برابريداري بوده است. تنها با پیدایش گرایشماقبل سرمایه
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دار هنوز در برخی کشورها تداوم یافته است. بار امتیازات اشرافی مورد حمله قرار گرفت. با این حال بقایاي اشرافیت زمین

 اند.اي که شاهد تحول اساسی در مناسبات و روابط مالکیت ارضی نبودهبویژه در کشورهاي نیمه صنعتی یا درحال توسعه

  طبقات زمیندار نیرومندتر هستند.  

آید، اصـالً بـر   چنانکه از آراء افالطون و ارسطو درباب حکومت اشرافی برمی (nobility, aristocracy)مفهوم اشرافیت 

هاهی نظامی و روحانی در قـرون میانـه در   ي شرایط پیدایش اشرافیت از درون کاستشد. دربارهتبار و نژاد واال اطالق می

شود: یکی اشرافیت هاي مختلفی انجام گرفته است. معموالً از سه نوع اشرافیت در تاریخ اروپا سخن گفته میپژوهشاروپا 

تبار از نوع اشرافیت سنتی فرانسه قبل از انقالب، دوم اشرافیت نظامی مثل اشرافیت پروس و سوم اشـرافیت دیـوانی کـه    

شد، مانند بخشی از اشرافیت حـاکم در  جانب حکام به آنها واگذار می شان مبتنی بر مناصبی بود که بطور موروثی ازمقام

. در همه جا اشرافیت بمنظور جلوگیري از تفـرق ثـروت و مالکیـت خـود و فقیـر شـدن        (noblesse de robe) فرانسه

و دفـاعی  جا شامل وظایف نظـامی  ي اشرافیت در همهگرفت. وظایف عمدههاي اشرافی ترتیبات خاصی درنظر میخانواده

شد. البته در غرب برخالف شرق، اشرافیت از مصونیت و حقوق ارضی و مالکانه و درنتیجه استقالل بیشتري نسبت بـه  می

-داد. عنـوان حکام مرکزي برخوردار بود. رابطه میان وظایف نظامی و مالکیت ارضی در اروپا اساس اشرافیت را تشکیل می

اشـرافیت فئـودال در    ترین ویژگیبود. مهم (mianor)و یا وابسته به تیول ارضی  رسیدهاي اشرافی معموالً یا به ارث می

  شان بود. تصرفاروپا برخورداري آنها از اختیارات نظامی و اداري و سیاسی در اراضی تحت 

فیت جا مدعی امتیـازات مـوروثی و خـانوادگی و غیرقابـل انتقـالی بودنـد. در کشـورهایی کـه داراي اشـرا         اشراف در همه

رفـت. اشـرافیت در جوامـع    نیرومندي بودند، حتی حق تغییر شاه و یا دودمان سلطنتی از امتیازات اشرافی به شـمار مـی  

و گـاه حتـی یـک     (Stand/Status)رفت، بلکه یـک شـأن   سنتی تنها یک طبقه به مفهوم اقتصادي مدرن به شمار نمی

جوامع سـنتی صـرفاً برحسـب وظـایف و مالکیـت اقتصـادي،        کاست نیز بود. بنابراین توصیف نقش اجتماعی اشرافیت در

  سازد.جایگاه آن را بخوبی روشن نمی

پایگاه اقتصادي قدرت اشرافیت برحسب زمان و مکان ناشی از عوامل مختلف تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی بود. همچنین 

برخی کشـورهاي شـرقی) و میـزان تمرکـز یـا       هاي آبیاري گسترده (مثالً درعوامل جغرافیاي اقتصادي مانند نیاز به نظام

تفرق جمعیت در این زمینه مؤثر بودند. در مواردي قدرت اقتصادي اشرافیت بستگی به میزان قدرت سیاسـی آن داشـت.   

ي مانـدارین بـود. در بیشـتر    ي زیـادي ناشـی از قـدرت سیاسـی طبقـه     در چین در عصر منچو قدرت اقتصادي تا انـدازه 
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ي هاي نظامی و اداري خود را با کسب مالکیت ارضی تکمیـل کـرد. در روسـیه   یت بتدریج کارویژهکشورهاي شرقی اشراف

را از  (bayar)ي نظامی داشت، اشرافیت موروثی و سنتی که اصالً ریشه (dvorianstvo)عصر رومانف، اشرافیت دیوانی 

لی نیرومند و ممتازي تبدیل گردیـد. بعـدها بـا    ي فئوداقدرت انداخت و با تحکیم سرواژ در دوران استبداد تزاري به طبقه

ي سـنتی آن در اراضـی   پیدایش ساخت دولت مطلقه نقش اشرافیت صرفاً به انجام خـدمات اداري محـدود شـد و سـلطه    

  اشرافی (مانورها) شدیداً تضعیف گردید. 

ی اولیـه و تکـوین مالکیـت    ي اشـتراک از لحاظ نظري، مارکس و انگلس پیدایش اشرافیت اولیه را حاصل فروپاشی جامعـه 

داران بـه چنـدین گـروه    ي بـرده دانستند. براساس نظریات مارکسیستی قبل از جمهوري روم، طبقهخصوصی بر زمین می

هـاي یـازدهم و   ي قـرن دار، اشراف دیوانی، رباخواران و تجار تقسیم شده بود. در یونان در فاصـله رقیب بویژه اشراف زمین

هاي هشتم تـا ششـم قبـل از مـیالد قـدرت      ي قرندار بود. اشراف در فاصلهاي بردهفیت خود طبقهنهم قبل از میالد، اشرا

سان اشرافیت زمیندار درعصر بردگـی  شود. بدینداري خالصه میسیاسی کوچک و زمینداران بزرگ در شرایط تداوم برده

بود. امپراطوري روم به علت رکود و کساد در  داري با نوعی فئودالیته درآمیختهنیز حضور داشت. در کشورهاي شرقی برده

داري و پیدایش اقتصاد فئودالی که متکی بر قدرت اشـرافیت زمینـدار بـود، سـرانجام ازهـم پاشـید. بـه نظـر         اقتصاد برده

محققین مارکسیست اشرافیت فئودال نیرومندي از قرن چهارم میالدي بـه بعـد در امپراطـوري روم پیـدا شـده و روابـط       

داري پذیرفت. اشرافیت فئودال زمینداري فئودالی در قرن پنجم در امپراطوري روم در نتیجه بحران در نظام بردهاستثمار 

ي اشـرافیت دوران  داري پدیدار شد، از جهات مختلف ادامهي بحران در نظام بردهي امپراطوري روم درنتیجهکه در حیطه

بر تباربود. به هرحال اشراف عصر فئودالیتـه کـه عـالوه بـر زمینـداري      داري بود، هرچند اشرافیت قدیم بیشتر مبتنی برده

  متکی بر مناصب نظامی و اداري نیز بودند، اشرافیت قدیم را به کناري زدند.

ي اشـراف بـه   ي حاکمه در ساخت دولت قرون وسطی دهقانـان آزاد را بـه انقیـاد کشـاندند. طبقـه     دار بعنوان طبقهاشراف زمین

- کرد. به همین دلیل بود کـه حکومـت  اي و قومی از اقتدار پادشاهان حمایت میهاي قبیلهتی درمقابل گرایشمنظور ایجاد وحد

ها بوجود آمدند. براساس اسـتدالل مـارکس و انگلـس در    هاي سلطنتی فئودالی نسبتاً متمرکزي نیز با وجود تفرق قدرت فئودال

ي هاي فئودالی موردنیاز اشرافیت فئودال بـود و بـراي توسـعه   ر دورن دولتتر به یکدیگر دالحاق اراضی وسیع«ایدئولوژي آلمانی 

  »جا پادشاهی وجود داشت.ي حاکمه یعنی اشرافیت در همهشهرها هم ضرورت داشت. بنابراین در رأس سازمان طبقه
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هـا  و در ایـن رقابـت  آید ي سلطنتی رقابت پدید میي باالي اشراف و دربارهبه هرحال با تقویت قدرت مرکزي میان طبقه

-شـدند. روي دربارها به منظور تحکیم قدرت خود درمقابل اشرافیت بزرگ به اشرافیت کوچک و طبقات دیگر متوسل می

دار در اروپا شکل روبنایی گونـاگونی داشـت امـا بـه هرحـال ایـن سـلطه چـه در دوران         ي اشرافیت زمینرفته سلطه هم

هـاي دولـت ملـی بـه  اشـکال      یت نسبتاً متمرکز دولت مطلقه و پیـدایش نطفـه  پراکندگی فئودالی و چه در دوران حاکم

گوناگون ادامه یافت. اشراف بر ضرورت وجود مجالس نمایندگی براي شئون اجتمـاعی مختلـف، بـه منظـور جلـوگیري از      

و اوایـل عصـر دولـت     کردند. از اینجا بود که میان اشراف و دربار در اواخر عصر فئـودالی تعدیات دربار سلطنتی تأکید می

  اي پیش آمد. هاي عمدهمطلقه درگیري

رفته اشرافیت در همه جا یکی از موانع نوسازي و دگرگـونی اقتصـادي و سیاسـی بـود زیـرا چنـین تغییراتـی بـه         همروي

خـود  رساند. در اغلب کشورها اشراف فعالیت تجـاري و بازرگـانی را دون شـأن    امتیازات و حقوق اجتماعی آنها آسیب می

کردند. با این همه اشراف در هیچ کشـوري  دانستند و منابع اقتصادي استثمار شده از اراضی خود را صرف تجمالت میمی

نتوانستند درمقابل تحوالت اقتصادي و اجتماعی مقاومت کنند و یا خود را با تحوالت جدید هماهنگ کردند و یا اینکه در 

  ت تدریجی از صحنه خارج شدند. هاي اجتماعی و یا تحوالي انقالبنتیجه

بطور کلی کلی میزان تحرك اجتماعی اشرافیت و نوع واکنش آنها در کشورهاي مختلف بستگی به عوامل مختلفـی چـون   

ماهیت اجتماعی اشرافیت، اوضاع اقتصادي، امکان خرید و فروش مناصب دولتی، نوع نظام مالکیت ارضی و میزان موروثی 

-. بنابراین و به موجب شواهد تاریخی اشرافیت در همه جا مواضعی ارتجاعی درمقابل سیاسـت بودن عنوان اشرافی داشت

  نشان نداد. » واکنش اشرافی«هاي اصالحی دولت مطلقه اتخاذ نکرد و یا 

  اشرافیت زمین دار در ایران

و برخوردار از مصونیت حقوقی و  گاه اشرافیت موروثیهاي پاتریمونیالیسم و استبداد ایرانی هیچدر ایران با توجه به ویژگی

مستقلی که بتواند از نظر حقوقی محدودیتی بر قدرت شاه ایجاد کند، پیدا نشد. تا حدي با توجـه بـه بنیـاد خـانوادگی و     

گیري سیاسـی  ي اشرافیت وابسته به خویشاوندي با خاندان پادشاه و قرابت به مرکز تصمیمدودمانی قدرت سیاسی، مرتبه

هاي پاتریمونیال، کنتـرل وسـایل اداري و نظـامی جامعـه     ي دولتد. درحقیقت مطابق با استدالل وبر دربارهیعنی دربار بو

ي اشراف به ارتبـاط بـا   رفت. در  عصر قاجار، قدرت طبقهبیش از کنترل منابع اقتصادي منبع قدرت سیاسی به شمار می
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ي ت. درنتیجه معموالً وظـایف حـاکم ایـالتی، فرمانـده    خاندان سلطنتی، احراز مناصب دیوانی و تملک اراضی بستگی داش

شد. براین اساس اشرافیت در ایـن دوران از دو گـروه عمـده تشـکیل     نظامی محلی و محصل مالیاتی در یک تن جمع می

 دار. طبعاً میان این دو گروه تداخل بسیار وجـود داشـت.  رتبه و اشراف زمینمنصبان عالیشد: اشراف دیوانی یا صاحبمی

  شوند: در همین دوران اراضی به چند دسته تقسیم می

  جات دولتی،) خالصه1

  هاي فئودالی، ) تیول2 

  ) اراضی عشایري3

  ) اراضی اربابی، 4 

هاي متعلق به حکومت بود که آنها را به مقطعـان  اي از زمین) اراضی خرده مالکی در استبداد ایرانی همواره بخش عمده5

ي لمبتـون، دو  ي اشرافیت موروثی در ایران پیدا نشد. براساس گفتـه داد. درنتیجهکرد و یا اجاره مییو تیولداران واگذار م

شود مانع عمده در این زمینه وجود داشت: یکی قانون ارث در اسالم که موجب تقسیم مداوم اراضی به قطعات کوچک می

-ي جمـع شد. تیولداران وظیفـه ب تغییر تیولداران میهاي حاکم که موجثباتی سیاسی و تغییر مداوم سلسلهو دیگري بی

ها و انجام برخی خدمات نظامی را برعهده داشتند. آنها درواقع منبع اصلی تـأمین درآمـد حکومـت مرکـزي     آوري مالیات

ود. در آوري مالیات ببرداري از زمین و یا حق جمعبودند. نظام تیولداري در ایران شامل واگذاري حق موقت یا دایمی بهره

شدند. این وضعیت در اواخر عصر قاجار هاي قدرت محلی تبدیل میهاي ضعف قدرت مرکزي، تیولداران خود به گروهدوره

به اوج خود رسید. همچنین درطی قرن نوزدهم مالکیت خصوصی بر زمین به علت ضعف حکومت مرکزي گسترش یافت. 

داري گرایش فئودالی بیشـتري یافـت و پراکنـدگی در منـابع قـدرت      هاي قبل نظام تیولدر عصر قاجار در مقایسه با دوره

سیاسی شدت گرفت. در این دوران اشراف و خوانین مقتدرترین نیروي اجتماعی کشور بودند و مأموران محلی را منصـوب  

  کردند.  می

نقش داشـتند. مـثالً    بین اشرافیت ایرن مآالً در پیشبرد انقالب مشروطههاي مترقی و روشندرطی انقالب مشروطه بخش

السلطنه نام برد. سپهدار تنکـابنی، رهبـر   خان سردار اسعد و صمصامقلیخان سپهدار تنکابنی، حاج علیباید از محمد ولی

گونه تهدیدي شد. انقالب مشروطه درواقع هیچنهضت گیالن، یکی از بزرگترین زمینداران ایران در آن دوران محسوب می

رفت. تحدید و تضعیف قدرت دربار از سوي دیگر آزادي عمل و ي زمیندار ایران به شمار نمیطبقهاز لحاظ اقتصادي براي 
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ي انتخابات مشـروطه بـه اشـراف بعنـوان یکـی از      نامهکرد. براساس نظامامنیت حقوقی بیشتري براي آن طبقه فراهم می

غـاز تأسـیس مجلـس شـوراي ملـی      هاي مجلس تخصیص داده شـد. از آ ي مشخصی از کرسیسهمیه» طبقات ششگانه«

% از نمایندگان اشراف زمیندار بودند. مجلـس اول و دوم بـا  ازمیـان    21مالکان بزرگ بر آن مسلط شدند. در مجلس اول 

ي برداشتن نظام تیولداري و تصویب قانون ثبت اسناد و امالك قـدرت اقتصـادي اشـرافیت را تحکـیم بخشـید. بـه گفتـه       

اي از وابستگی رعیت به مالک کاسته شد، لیکن در بسیاري از موارد مـأموران محلـی   تا اندازه لمبتون پس از لغو تیلوداري

  ي مالکان بود.کسانی جز نمایندگان مالک نبودند. بنابراین قدرت همچنان در دست عمده

ي نصـر طبقـه  تـرین ع اشراف دیوانی و زمیندار ایران مهـم  1299ي سقوط استبداد صغیر و کودتاي سوم اسفند در فاصله

داد و قدرت اجرایی را در دست داشت. حزب اعتدالیون در مجلس شوراي ملـی در آن زمـان حـزب    حاکمه را تشکیل می

ي اعیان و اشراف و روحانیون ایران بود که درمقابل حزب روشنفکران و متجددان آن دوران یعنـی حـزب دمـوکرات    طبقه

-خوانین با توجه به فروپاشی کامل دستگاه دولت مرکزي آشکارا قدرت کرد. در طی جنگ اول، عمده مالکان وفعالیت می

کردند. بطورکلی انقالب مشروطه به سود صاحبان وسایل تولید و بویژه زمینداران تمام شد و به تصـویب رسـید.   نمایی می

و به کاهش گذاشت، ي مدرن در ایران و تمرکز منابع قدرت، نفوذ سیاسی اشرافیت ررضاشاه و تکوین ساخت دولت مطلقه

تنها مالیات 1304هرچند قدرت اقتصادي آن طبقه آسیبی ندید. در این دوران بر اساس قانون امالك اربابی و دواب مورخ 

  ها بسته شد که بعدها به مالیات بر فروش تبدیل گردید.ارضی مشخصی بر زمین

ر ایران نفوذ و قـدرت سیاسـی بـه دسـت آوردنـد و      پس از فروپاشی دولت مطلقه رضاشاه بار دیگر بقایاي اشرافیت زمیندا

 -1320هـاي  تحت عنوان حمایت از مشروطیت و قانون اساسی و پارلمانتاریسم به فعالیت سیاسی پرداختند. در طی سال

  ي مسلط بودند. ترین بخش طبقهدار مهماشراف زمین 1340

عی اشـراف زمینـدار بـود. بـه موجـب قـانون       اصالحات ارضی مهمترین کوشش دربار براي درهم شکسـتن قـدرت اجتمـا   

ي امالك آنها مشمول توانستند تنها یکی از روستاهاي خود را نگه دارند و بقیهزمینداران می 1341اصالحات ارضی سال 

روستا مشمول این قانون واقع شدند. اصالحات ارضی در طی  14،000ي اول اصالحات قانون تقسیم اراضی شد. در مرحله

اجرا شد. مخالفت زمینداران با اصالحات ارضی به دالیل مختلف چندان قـوي نبـود. بـا     1350تا  1341از سال سه دوره 

 62،000، حـدود  1350ماند. در سـال  ي زمیندار همچنان باقیتوجه به مستثنیات قانون اصالحات ارضی بخشی از طبقه

  شد. ن براساس نظام کارمزدي کشت میهایشازمیندار بزرگ در مناطق مختلف کشور وجود داشتند که زمین
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ي اجراي قوانین اصالحات ارضی پس از انقالب اسالمی در آغاز دولت موقت وضع موجود در مالکیت ارضی را که درنتیجه

  هاي بزرگ بویژه در آذربایجان، کردستان و گرگان باقی مانده بود.  داريبرقرار شده بود، به رسمیت شناخت. زمین

برخی از اراضی مصادره شده و نیز اراضی بایر و دایر مالکان بزرگ مازاد بر حدنصاب قانونی  1359ي قانونی برطبق الیحه

دستورالعملی براي پرداخت بهـاي نسـق اراضـی واگـذاري از      1367قابل واگذاري به کشاورزان اعالم گردید. بعداً در سال 

که اتخاذ تصمیم قانونی درمورد مالکیت آنها به بعد موکول جانب کشاورزان، صادر شد. همچنین بخشی از اراضی مزروعی 

گردید بطور موقت واگذار گردید. برخی از اراضی که درطی انقالب به تصرف دهقانان درآمده بود، با رعایت حقوق مالکـان  

 مجلس شوراي اسالمی قانون واگـذاري اراضـی تحـت کشـت موقـت را      1365به منظور کشت موقت واگذار شد. در سال 

اي براي تعیین تکلیـف حقـوقی امـالك    اي فرصت یک سالهتصویب کرد. درپی آن مجمع تشخیص مصلحت طی اصالحیه

  هزار خانوار کشاورزي به صورت قطعی واگذار شد.  120هزار هکتار به  850موردنظر به مالکان داد. براساس آمار رسمی 

  دهقانان در ایران نقش سیاسی

هـا و نیروهـاي   اند و بیشتر از سوي گـروه اي در تحوالت سیاسی نداشتهکنندهنان نقش تعییندر تاریخ معاصر ایران، دهقا

هـاي  توجـه گـروه  » ي ارضی و دهقـانی مسئله«اند. از آغاز انقالب مشروطه اوضاع دهقانان یا سیاسی گوناگون بسیج شده

وزیع اراضی بـزرگ میـان دهقانـان و ایجـاد     مختلف را به خود جلب کرد. برخی از روشنفکران در اوان دوران مشروطه از ت

تـوان در مسـالک المحسـنین طـالبوف دیـد.      اي را مـی ي چنین اندیشهکردند. نمونههاي خرد دهقانی حمایت میمالکیت

هـا میـان دهقانـان    ي سوسیالیستی در ایران در قالب حزب دموکرات و حزب کمونیست ایران از توزیع زمـین نهضت اولیه

کردنـد. در دوران مشـروطه   هاي دیگري بجاي دهقانان از منـافع ایشـان دفـاع مـی    کرد. درواقع گروهمیزمین حمایت بی

جنبش دهقانی مهمی رخ نداد. الغاي نظام تیولداري پس از انقالب مشروطه، اکثریت دهقانان ایران را بـه صـورت مزارعـه    

 1287خورد. مـثالً در سـال   ب مشروطه به چشم میهاي انقالي دهقانی در سالو گریخته هاي جستهکار درآورد. شورش

  هاي اربابی حمله بردند. ي رشت شورش کردند و از پرداخت حق مالکانه ارباب سرباز زدند و به زمیندهقانان منطقه

ي گسـترش  خان نیز از یک دیدگاه، شورش دهقانی بود. در دوران رضاشاه درنتیجهجنبش جنگل به رهبري میرزا کوچک

ي دهقـان افـزایش   ي نظامیان و کارگزاران دولتی احتماالً اعمـال فشـار بـر طبقـه    زمیندار و تصرف اراضی بوسیلهي طبقه

ي اراضی ـ دهقانی دوباره توجه احزاب و سیاستمداران را به خود جلـب کـرد.    مسئله 1320یافت. درنتیجه بعد از شهریور 
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در آذربایجـان و کردسـتان    1324-5هـاي  گ دوم در سـال هاي خودمختاري که بعـد از جنـ  نیروهاي دهقانی در حکومت

ها و احزاب بود. شاه نیـز بـه   ها کاهش سهم مالکانه از مسائل مورد توجه حکومتتشکیل شد، نقشی داشتند. در این سال

  افتاد. گاه به فکر استفاده از حمایت دهقانان میمنظور ایجاد پایگاه اجتماعی جدیدي براي خود در مبارزه با خوانین گه

% روستا)؛ 4روستا ( 2000) اراضی سلطنتی شامل 1پیش از اصالحات ارضی چهار شکل زمینداري در ایران وجود داشت: 

) 4% روسـتاها)؛  12روسـتا (یـا    6000هـاي اوقـاف شـامل    ) زمین3% روستاها)؛ 6روستا (یا  3000جات شامل ) خالصه2

  ها). % روستا80روستا (یا  40،000اراضی اربابی شامل 

توانسـتند  پیش از آن اصالحات، بیش از نیمی از جمعیت فعال کشاورزي مزارعه کار بودند. معموالً دهقانان مزارعه کار می

% دهقانان نیز مالـک اراضـی خـود بودنـد. هـدف اصـلی شـاه از        7تنها یک سوم محصوالت را براي خود نگه دارند. حدود 

  یدي براي خود پس از مبارزه قدرت با اشراف و خوانین بود. اصالحات ارضی ایجاد مبناي حمایت سیاسی جد

ي دهقانی را تشـکیل  % جامعه15ي اصالحات ارضی یک طبقه متوسط دهقانی در ایران پدیدار شد که بطورکلی درنتیجه

-جامعه رفتههمسهامی زراعی را در دست داشتند. روي هاي تعاونی روستایی و شرکتداد. همین طبقه کنترل سازمانمی

هایی به بوروکراسی دولتی وابسته شد. در تحوالت انقالبـی حـول و حـوش سـال     ي دهقانی ایران از طریق چنین سازمان

، نخست در چند مورد معدود از حمایت برخی اقشار روستایی از رژیم شاه ظاهر شـد لـیکن بـا گسـترش جنـبش      1357

دار ي انقالب در برخی مناطق میان دهقانان و بقیاي طبقات زمینههاي اولیاي انقالب به زودي از میان رفت. در سالتوده

هاي گذشته موجب پیدایش تنوعاتی در اقشار دهقانی شده بود. دهقانانی کـه در  منازعاتی درگرفت. اصالحات ارضی سال

بودند. از سـوي  ي مالکان قبلی طی اصالحات ارضی زمین به دست آورده بودند نگران سلب مالکیت از اراضی خود بوسیله

  زمین خواستار تقسیم اراضی بزرگ بودند. دیگر دهقانان فقیر و بی

قدیم در سطح روستا ایجاد شده بود، با تأسیس نهادهایی مانند جهاد سازندگی،  ي فروپاشی نظامخالء قدرتی که درنتیجه

  هاي هفت نفره و شوراهاي اسالمی پر شد. هیئت

، اقدامات زیر درجهـت  1372ها تا سال هاي هفت نفره در طی فعالیت آن هیأتهیأتهاي ستاد مرکزي به موجب بررسی

  واگذاري اراضی به کشاورزان صورت گرفت: 

هزار خانوار کشـاورزي بـه صـورت مشـاع      109هزار هکتار اراضی موات و منابع ملی به حدود  644احیاء و واگذاري  )1

  ها و خدمات کشاورزي الزم براي احیاء اراضی مواتین اعتبارات و وامهاي تولید مشاع همراه با تأمیعنی به شکل تعاونی
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هزار خانوار کشاورزي. این اراضی قبالً بصـورت کشـت    120اي و مالکانه به واگذاري قطعی اراضی دایر و بایر مصادره )2

سازي و نوسازي روسـتاها،  موقت واگذار شده بود. از اقدامات دیگري که در رابطه با کشاورزان انجام گرفت باید از طرح به

هـاي  طرح شوراهاي عمران روستاها، طرح تأسیس مراکز خدمات روستایی و عشایري و تأسیس شوراهاي روستایی و خانه

 همیاري نام برد. 

  

  روحانیون، مذهب و سیاست

رخـی برآننـد   آمیزي شده به نحوي که امروزه حتـی ب در طی چند قرن اخیر جایگاه مذهب در جامعه دچار تحوالت بحران

شـدن زنـدگی   » سـکوالر « يکه مذهب سرانجام محکوم به فناست. چنین کسانی در اثبات مدعاي خود به رونـد فزاینـده  

کنند. از دیدگاهی دیگر این روند در حقیقت به معنی نابود شده مذهب نیسـت بلکـه تنهـا حکایـت از     اجتماعی اشاره می

شـک  نقاط گوناگون دنیا به یک میزان پیش نرفته است. درحالی که بـی تغییر شکل آن دارد. به هرحال چنین روندي در 

هـاي مـذهبی   ي غربی درمقایسه با قرون گذشته رو به کاهش گذاشته، در کشورهاي دیگـر سـنت  نقش مذهب در جامعه

ه و تقویت همچنان نیرومند و پایدار مانده و در مواردي هم دربرابر روند سکیوالر شدن زندگی اجتماعی واکنش نشان داد

  هم شده است. درعین حال مذهب هم دستخوش احیاء، تجدید، نوسازي و اصالح بوده است. 

رابطه میان روحانیون مذهبی و سیاست و حکومت در سطح و درجات مختلف و متنوع قابل تصور است. نخست باید گفت 

تمـاعی دیگـري غیـر از روحـانیون     هاي اجکه ممکن است سیاست و حکومت بدون دخالت روحانیون، مذهبی شود. گروه

هاي سیاسی سنتی کـه عمـدتاً   ي نظامگیرند، احکام دینی را اجرا کنند. در همهممکن است وقتی در مسند قدرت قرارمی

  اند، سیاست به این معنی مذهبی بوده است.مبتنی بر مشروعیت مذهبی بوده

ي هاي سنتی عمل کرده و به این معنی جزیی از طبقـه ظامدوم اینکه، روحانیون اغلب بعنوان یک گروه ذینفوذ عمده در ن

هاي سنتی کم و بیش توافق و سازش وجود داشـته اسـت. حکـام    ي نظاماند. میان حکام و روحانیون در همهحاکمه بوده

بایست به مذهب و سنن احترام بگذارند، زیرا در غیر این صورت بـا اعتـراض پاسـداران سـنت و مـذهب بـویژه       سنتی می

-هاي قدرت بشمار میهاي مذهبی و روحانیون ازجمله گروهشدند. در جوامع مدرن نیز نهادها و گروهوحانیون مواجه میر

اي پیـدا کـرده   ي نو شکل تـازه تأثیر شرایط جامعهي مدرن دخالت مذهب و روحانیت در سیاست تحتروند. اما در جامعه
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اي براي تقویت پتانسیل سیاسـی مـذاهب فـراهم    ي تازهرن زمینهي مداست. غیر دینی شدن سیاست، و تهدیدات جامعه

ي مدرن و فرایند تخریـب نظـم قـدیم    کرده است. بویژه پیدایش بنیادگرایی مذهبی خود واکنشی دربرابر تهدیدات جامعه

لـت  سان با غیردینی شدن زندگی اجتماعی و سیاست (سیکوالریسم) در عصر جدیـد احتمـال دخا  جهان بوده است. بدین

  یابد.مذهب و روحانیون در سیاست افزایش می

  بطورکلی احتمال دخالت روحانیون در سیاست بطور مستقیم به عوامل چندي بستگی دارد: 

شـود.  هاي سیاسی و اجتماعی مذهب بیشتر باشد، احتمال دخالت روحانیون در زندگی سیاسی بیشتر میهرچه داعیه )1

نظـر  اند زیرا هر مذهبی قطعامور اجتماعی و سیاسی کم و بیش ادعاهایی داشتهي مذاهب نسبت به تنظیم تردید همهبی

ي زندگی عادي آنها نیز بپردازد. بـا ایـن حـال    بایست به تنظیم حوزهي تأمین وسایل رستگاري براي مؤمنان میاز وظیفه

  اند. ي دخالت در امور دنیوي و سیاسی داشتهبرخی مذاهبی بیش از مذاهب دیگر داعیه

هرچه روحانیون یک مذهب بعنوان یک نیروي سیاسی ازنظر تاریخی، موقعیت ممتاز و قوت بیشـتري داشـته باشـند،     )2

 یابد. ي آنها در سیاست افزایش میاحتمال دخالت مستقیم و گسترده

-مداخله هرچه امکان تعبیر و تفسیرپذیري و تطبیق آن با شرایط متحول تاریخی بیشتر باشد، توانایی روحانیون براي )3

 یابد.ي مستقیم در سیاست افزایش می

 شود.تر باشند، توانایی روحانیت براي دخالت در سیاست بیشتر میتر و منسجمیافتههرچه نهادهاي مذهبی سازمان )4

گـردد.  ي غیردینـی بـاز مـی   ي دینی از حوزهتر تفکیک حوزهي مذهب با سیاست به مسئله اساسیي اساسی رابطهمسئله

تـر  ي مذهب گستردهتر دامنهو حدود آن خود تصوري تاریخی است. در جوامع ابتدایی د مرز میان این دو حوزهتصور وجو

ي مـذهب  رونـد، در حـوزه  ي مذهب به شمار مـی تر خارج از حوزهاست و بسیاري از امور و اعمالی که در جوامع پیشرفته

ي دینی و غیردینی همواره متغیر بـوده اسـت. بـا ایـن همـه،      ي مذاهب مرزهاي متصور میان حوزهگیرند. در همهقرارمی

ي تـر قابـل تمیـز از حـوزه    انسانی حتی در جوامع ابتـدایی ي ارتباطات پیچیده انسان با نیروهاي فوقمذهب بعنوان حوزه

  صرفاً انسانی است.

  دیدگاه مارکس در مورد مذهب

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 »137« غرب و ایران جامعه شناسی سیاسی 
 
 
 

 

ش و مسکن در جهانی پردرد و رنج است. امـا ایـن تنهـا    بخمنظور مارکس ازجمله آخر این است که مذهب عاملی آرامش

-کار ویژه مذهب از نظر مارکس چون پیش از آن وي از مذهب بعنوان ناله و اعتراضی برضد درد و رنج واقعی سـخن مـی  

اثر است زیرا توجـه انسـان را از ایـن جهـان بـه جهـانی دیگـر        گوید. با این حال مذهب بعنوان اعتراض به درد و رنج، بی

هاي اخروي بپذیرد. بنابراین هرچه جهان آموزد که درد و رنج این جهان را درمقابل پاداشکند و به انسان میمعطوف می

دهـد. لـذت   شود، و روح انسان را به جهانی دیگـر حوالـت مـی   تر میتر و علويتر و دردمندتر شود، مذهب، روحانیروحبی

نظیر است. بنابراین محروم کـردن انسـان از   الم دنیاي واقعی مسکنی بیمذهبی تنها لذت روحی ممکن است و درمقابل آ

آوري یافـت.  توان در چنـین داروي تسـکین  بخش جایز نیست، هرچند عالج درد و رنج واقعی جامعه را نمیاین دواي آرام

ضـرورت تـرك   ي شـادي واقعـی آنهاسـت.    الغاي مذهب بعنوان خوشی موهـوم مـردم الزمـه   «بنابراین از دیدگاه مارکس 

هـایی اسـت کـه نیازمنـد توهمـات      هاي پیدایش [مذهب] به معنی ضرورت ترك شرایط و زمینـه ي زمینهتوهمات درباره

ي نقد وادي رنج و دردي است که مذهب تنها بازتابی از آن اسـت.  هستند. بنابراین نقد مذهب شکل اولیه و توسعه نیافته

قراردارد، این است که پس از آنکه شکل قدسـی از خـود بیگـانگی انسـان     ي فلسفه، که در خدمت تاریخ نخستین وظیفه

ها به نقد زمین، نقد مذهب به نقـد  سان نقد آسمابرطرف شد از خودبیگانگی در شکل غیرمقدس آن را برطرف کند. بدین

بعنوان روبنا مطـرح   البته مارکس در آثار بعدي وقتی دولت و جامعه را» شود.حق و نقد الهیات به نقد سیاست تبدیل می

ي کل از خودبیگانگی را در کند بلکه ریشههاي رشد مذهب و از خودبیگانگی عنوان نمیکند دیگر آنها را بعنوان زمینهمی

کند. تنها با الغاي شـرایط اجتمـاعی از   اي جستجو میي مبتنی بر ارزش مبادلهکار از خود بیگانه و روابط اجتماعی جامعه

سان مـارکس در  رود. بدینرد و رنج ناشی از آن مذهب نیز که بازتابی از آن درد و رنج است، از میان میخود بیگانگی و د

یعنی تضادهاي اجتماعی را باز نماید. اساس مـذهب  » تضادهاي درونی مبانی دنیوي مذهب«کتاب سرمایه درصدد بود تا 

بازتاب مذهبی «شود. یاء خارجی و روابط کاالها ظاهر میها بعنوان روابط اشدر وضعیتی است که در آن روابط میان انسان

شود که روابط عملی زندگی روزمره چیزي جز روابط عقالنی و کـامالً معقـول انسـان بـا     دنیاي واقع تنها وقتی ناپدید می

ي اصـلی  سان مسئله از نظر مارکس الغاي مذهب نیست بلکه به نظر او وظیفـه بدین» همنوعانش و با طبیعت ایجاد نکند.

اي است که در آن آگاهی مذهبی دیگر ضرورتی نخواهد داشت و ناپدید خواهد شد. با پایان یافتن درد و رنج ایجاد جامعه

زندگی اجتماعی، مذهب بعنوان مسکن آن درد و رنج، ضرورت خود را از دست خواهـد داد.  از نظـر مـارکس درد و رنـج     
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شـناختی و حاصـل نظـام اجتمـاعی     ط به وضعیت بشري، نیست بلکه جامعهشناختی، یعنی مربواسان درد و رنجی انسان

  ي سالم دیگر نیازي به مذهب ندارد.است. از نظر او جامعه

  نقش مذهب و سیاست در ایران

رفته و در مقام مقایسه با دیگـر  هاي با نفوذ عمده به شمار میروحانیت شیعه در ایران از عصر صفویه به بعد یکی از گروه

اي برخوردار بوده و از همینرو شباهت بیشـتري بـا   هاي اجتماعی از شأن و حقوق و مصونیت اجتماعی قابل مالحظهگروه

توانسـتند درحقـوق و   به مفهوم خاص کلمه در غرب داشته است. پادشاهان ایران با سـهولتی کـه مـی   » شئون اجتماعی«

توانستند در امور و امتیازات روحـانیون و علمـاي   خالت کنند، نمیامتیازات اشرافیت زمیندار یا تجار بازار و دیوانساالران د

دینی مداخله کنند. مشروعیت قدرت سیاسی نیز تا حد زیادي منوط به جلـب حمایـت روحـانیون بـوده اسـت. از لحـاظ       

ان غیبـت  ي علمـا در دور ي امامت و غیبت امام آخر و نیابت عامـه ي قدرت روحانیت شیعه را باید در اندیشهنظري ریشه

کرد تا مقاومت فعاالنـه  ي نفی مشروعیت حکومت غیردینی را فراهم میي غیبت و نیابت بیشتر زمینهجست. البته اندیشه

  دربرابر آن را.

در عصر صفویه نسبت به اعصار گذشته که میان امارت و امامت فاصله افتاده بود، مبادي قدسی و مذهبی قدرت سیاسـی  

ی شیعه درخصوص امامت براي تشریع قدرت بکار گرفته شد. شاهان صفوي خـود را از نسـب   ي سیاسترمیم شد و نظریه

دانستند. در عصر صفویان روحانیون متحد سالطین بودند. رواج و رونـق و رسـمیت   بیت و داراي مشروعیت دینی میاهل

-انیون حضور آشکاري در دستگاهیافتن شیعه در ایران خود مرهون اقدامات پادشاهان صفوي بود. در آن عصر علما و روح

نظـر او بـود.   االسـالم تحـت  رفـت و شـیخ  ترین منصب مذهبی در این دوران به شـمار مـی  هاي دولتی داشتند. صدر مهم

استیالي فکري و ایدئولوژیک روحانیت شیعه در این دوران درحال گسترش بود. قواعـداالحکام اثـر معـروف عالمـه حلـی      

ي آشکاري میان علما و شاهان پدید نیامد. رفت. بطورکلی در دوران صفویه شکاف و منازعهمبناي نظام حقوقی بشمار می

توان روحانیون را از حیث وابستگی به حکومت به دو دسته تقسیم کـرد: یکـی روحـانیونی کـه مناصـب      در این دوران می

دولتی نداشتند و وابسته به اعانـات و  کردند و دیگر روحانیونی که منصب رسمی مانند قضاوت و امامت جمعه را احراز می

  مالیات مذهبی مردم بویژه بازرگانان بودند و بیشتر در امور آموزشی دخالت داشتند. 
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بطورکلی قدرت و امتیازات  اجتماعی، فکري و اقتصادي روحانیون و علما بعنوان یک شأن نسبتاً مستقل در دوران صفویه 

هـاي  مدارس دینی، محاکم شرعی و برخی امور دیوانی و دفتري ازجمله کارویژه و قاجاریه افزایش یافت. تصدي موقوفات،

اجتماعی روحانیون بود. انتقال مراکز آموزش دینی به عراق دور از دسترس دولـت ایـران در عصـر قاجاریـه بـر اسـتقالل       

اخبـاریون بـر قـدرت علمـا و     ي مجتهدان اصولی بر افزود. همچنین تکوین نهاد اجتهاد و تقلید و غلبهدستگاه مذهبی می

اي مجتهدین در دوران قاجاریه افزود. در همین دوران فعالیت فکري و تألیفات علما و مجتهدین افزایش غیرقابل مالحظه

یافت و موجب بسط فقه شیعی و گسترش استیالي ایدئولوژیک روحانیون شد. شاهان قاجار نیز روحانیت رسمی خـود را  

االسالم و امام جمعـه  دادند. شیخالعلما میون وابسته به حکومت القابی مانند صدرالعلما و سلطانایجاد کدرند و به روحانی

اي برقـرار بـود.   در هر شهري منصوب پادشاه بود. در دوران فتحعلیشاه قاجار میان علما و روحانیون و پادشاه روابط حسنه

ي اه و جلب نظر او براي جلوگیري از گسترش نفوذ فزایندهي حسن روابط، اعمال نفوذ روحانیون بر شیکی از دالیل عمده

رفتنـد. البتـه در عصـر قاجاریـه نفـوذ فکـري و ایـدئولوژیک        ي روحانیون بشمار میصوفیه و شیخیه بود که رقباي عمده

بـور  تر از نفوذ سیاسی ایشان در حکومت بود و به دلیل همـین نفـوذ، حکـام قاجـار مج    روحانیون در درون جامعه بنیادي

  آمیزي نسبت به علما و روحانیون درپیش بگیرند. ي احترامبودند رویه

ي ي طبقـه هاي قدرت و سلطه و استیالي عقیدتی روحانیون باید ایشـان را یکـی از اجـزاء عمـده    درواقع با توجه به اهرم

نظـر مسـاعد نیـاز داشـتند.     ي سنتی ایران به شمار آورد. از نظر عقیدتی و مشروعیت سیاسی، حکام قاجار به جلبحاکمه

کردند. براي مثال مراسالت میـرزاي قمـی   برخی از روحانیون نیز از لحاظ نظري مشروعیت الزم را براي پادشاه تأمین می

شاه مشهور به صاحب قوانین با شاه در جهت تأیید شخص و اعمـال سـلطان مشـهور اسـت.     مجتهد بزرگ دوران فتحعلی

ي علما در عصر غیبت ي قدرت دوگانه وعدم امکان احراز حکومت بوسیلهرشادنامه اندیشهي امیرزاي قمی حتی در رساله

ي و الهی بودن منصب شاهی را توجیه کرد. البته برخـی دیگـر از علمـا در همـان دوران داراي داعیـه     » اهللاظل«و مفهوم 

را ملـزم بـه کسـب اذن و اجـازه از      گذاشـتند و سـلطان  ي امامت و والیت در شـیعه تأکیـد مـی   سیاسی بودند و بر نظریه

  دانستند.  مجتهدین می

در اواخر عصر قاجار در واکنش به نفوذ رو به گسترش تمدن مسیحی غرب و گرایش قاجـار بـه نوسـازي، نـوعی واکـنش      

 ها و فرهنگ و اقتصاد ملی در بین روحانیون پیدا شد که بعدها در اشـکال مختلـف  شیعی ـ ایرانی براي پاسداري از سنت 

هاي اصلی ایدئولوژیک در ایران تبدیل گردید. روحانیون در چندین مورد ازجمله در جنـبش تنبـاکو در   به یکی از گرایش
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نمایی کردند و توانایی خود را در بسیج مردم به پادشاهان قاجار نشان دادنـد. فعـال شـدن سیاسـی     مقابل حکومت قدرت

ي آنهـا درمقابـل نفـوذ غـرب     بیشتر باید محصول مواضـع واکنشـی اولیـه    علما و روحانیون از اواخر قرن نوزدهم به بعد را

نظـر از  ي نظریه امامت و مخالفت نظري با قدرت غیردینی، اکثر علما و فقهـاي اوایـل دوران قاجـار قطـع    دانست تا نتیجه

  ي سیاست عمالً تحرکی نداشتند. شان دربارهنظرات فقهی و مذهبی

ي رسمی هـم یافـت و بـر طبـق قـانون      اي جنبهسی علما در دستگاه حکومت تا اندازهپس از انقالب مشروطه قدرت سیا

دار شود. با ایـن همـه   اي از علماء مسئولیت تطبیق قوانین مجلس با موازین شرع را عهدهنفرهاساسی مقرر شد هیئت پنج

روحـانیون تردیـدهایی    ي جنبش مشروطه درخصوص ماهیت و جهت و مقصد اصلی انقـالب دربـین  پس از پیروزي اولیه

هایی ایجـاد  ي قانون موضوعه با قانون شرع، مشاجرات و کشمشپدیدارشد. بویژه پارلمانیسم و قانونگذاري و مشکل رابطه

هاي روشنفکري مدرن و  تشدید رونـد نوسـازي   کرد. در عمل هیئت پنج نفره مذکور تشکیل نشد و با گسترش نفوذ گروه

  کاهش گذاشت. ایران، نفوذ روحانیون رو به

هایی وارد ي نوسازي ایران به سبک غربی بر موقعیت اجتماعی و نفوذ سیاسی روحانیون آسیبدر دوران رضاشاه درنتیجه

هاي مختلف نقش و اهمیت شرع اسالم را در زندگی اجتماعی کاهش داد. همچنـین  شد. اقتباس از قوانین غربی در حوزه

رسـاند.  ییر لباس مردان  به فرهنگی که روحانیون پاسدار آن بودند، آسیب میي کشف حجاب زنان و تغکوشش در زمینه

به بعد موجب خروج بسیاري از مناصب حقـوقی و قضـایی از    1305تأسیس محاکم عرفی و تشکیالت دادگستري از سال 

نو بر نقـش   دست روحانیون شد. همچنین اصالحات آموزشی و وضع مقررات و نظام مدارس جدید و  تدریس مواد درسی

هاي دینی اسـتوار بـود رو بـه زوال رفـت و     رساند در نتیجه نظام قدیم آموزشی که بر آموزشآموزشی علما نیز آسیب می

هاي دینی اهمیت سابق خود را از دست دادند. بعالوه گسـترش ناسیونالسـیم ایرانـی و گـرایش بـه زبـان فارسـی و        حوزه

یی نسبت به مذهب و مراسم دینی استیالي فرهنگـی و ایـدئولوژیک روحانیـت را    اعتناي ایران پیش از اسالم و بیپیشینه

ي برخی از امـالك وقفـی را بـه عهـده گرفـت. در دولـت       حکومت رضاشاه اداره 1315کرد. همچنین در سال تضعیف می

  د نداشتم.رضاشاه که متشکل از نظامیان و برخی روشنفکران غربگرا بود، طبعاً جایی براي روحانیت و علما وجو

با فروپاشی ساخت دولت رضاشاهی نیروهاي اجتمـاعی ـ سیاسـی سـرکوب شـده و از آن جملـه        1320-32هاي در سال

  روحانیون رها شدند و بخشی از نفوذ از دست رفته را دوباره به دست آوردند. 
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د. امـا نقـض قـانون    میان دربار و روحانیت شکاف و کشمش سیاسی پیـدا نشـ   1342تا سال  1332پس از کودتاي سال 

هایی هاي منفی در بین بخشبه بعد واکنش 1342ي دربار از سال ي غربی بوسیلهاساسی و تشدید روند نوسازي به شیوه

 1357ي انقالب سـال  هاي عمدهاز روحانیت برانگیخت و درنتیجه میان دولت و مذهب شکافی پیدا شد که یکی از زمینه

تري پیدا کردند هایی از علما و روحانیت سازماندهی و تشکل بیشتر و گستردهالمی بخشرا تشکیل داد. پس از انقالب اس

ي والیت فقیه و تصـویب آن بعنـوان یکـی از اصـول قـانون اساسـی جدیـد        و حکومت را به دست گرفتند. با طرح اندیشه

انقـالب اسـالمی را    ي اصـلی روحانیـت سیاسـی حـاکم پـس از     سازمان دولت خصلتی مشخصاً مذهبی پیدا کـرد. هسـته  

دادند که مدتی در درون حزب جمهوري اسالمی سازمان یافتند. حـزب بـر آن   شاگردان و پیروان امام خمینی تشکیل می

باید مبتنی بر شریعت باشد. از لحاظ قانونی نیز بـه موجـب   بود که حاکمیت ناشی از خداوند است و کل قوانین کشور می

ي رهبري سیاسی در دست علماي اسالم قرارگرفت. به موجـب ایـن قـانون    ب عمدهقانون اساسی جمهوري اسالمی مناص

است. ولی فقیه بـر  » فقیه عادل و باتقوي و واجد شرایط صالحیت علمی الزم براي افتاء«ي والیت امر یا رهبري در عهده

شود. رئیس دیوانعالی کشور واگذار می» مجتهد عادلی«ي قضاییه به ي حکومتی والیت دارد. همچنین ریاست قوهسه قوه

باشد. به عالوه از اعضاي شوراي نگهبان که ناظر بر عدم مغایرت مصوبات مجلـس باشـرع اسـالم    » مجتهد عادل«نیز باید 

باشند و همین فقها مسئول تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکـام شـرع   » فقهاي عادل«است، شش تن باید از 

به عالوه نظـارت بـر   » شوراي اسالمی بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانونی ندارد. مجلس« 93هستند. به موجب اصل 

انتخابات رئیس جمهوري و مجلس ازجمله اختیارات شوراي نگهبان اسـت. همچنـین براسـاس مقـررات اعضـاي مجلـس       

فقـه و اجتهـاد و علـوم     باید بـا مبـانی  خبرگان که مسئولیت تعیین افراد واجد صالحیت براي والیت و رهبري را دارد می

  دینی آشنایی کامل داشته باشد. 

ي ي قـم و جامعـه  ي علمیـه ي مدرسـین حـوزه  ي روحانیون پس از انقالب اسالمی باید ازجامعههاي عمدهازجمله تشکل

المی هاي ذینفوذ عمده پس از انقالب اسـ ي علمیه قم ازجمله گروهي مدرسین حوزهروحانیت مبارز تهران نام برد. جامعه

ي قضاییه بوده و اعضاي آن در شوراي انقالب، مجلس خبرگان قانون اساسی، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، قوه

  اند. نقش و حضور داشته

  نقش روشنفکران در سیاست
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دوم کنند: یکی، انتقاد از نظـام سیاسـی،   توان گفت که روشنفکران سه نقش عمده در زندگی سیاسی ایفا میبطورکلی می

  گیري از زندگی سیاسی.مشارکت و دخالت در آن و سوم، انزوا و کناره

نقد نظام سیاسی ممکن است به صورت نفی کامل نظم موجـود بـروز کنـد. روشـنفکران در     نقد نظام سیاسی:  .1

شـنفکران  ژوسـت) اغلـب از رو  هاي اروپایی چنین نقشی ایفا کردند. رهبران انقالب فرانسه (روبسپیر، دانتـون، سـن  انقالب

هاي آن کشور از قرن نـوزدهم بـه بعـد بسـیار     هاي اجتماعی ـ سیاسی و انقالب بودند. نقش روشنفکران روسیه در جنبش

چشمگیر بوده است. در برخی موارد آنها به خشونت نیز متوسلشدند. نخستین گروه روشـنفکري نیرومنـد ازنظـر سیاسـی     

هاي اجتماعی گوناگون) بود که موضـعی انقالبـی و   د داراي خاستگاه، به معنی افرا(Raznochinstyگروه رازنوچینتسی 

هـا) یعنـی الوروف و   ي جنـبش مردمـی (نارودنیـک   پـرداز عمـده  گرانه نسبت به جامعه و دولـت داشـت. دونظریـه   ستیزه

 شمردند.داران عصر جدید میمیخائیلوفسی، روشنفکران را طالیه

درحالی کـه  » کنند.از وجود افرادي است که به صورت انتقادآمیزي تفکر میپیشرفت بشریت تنها ناشی «به نظر الوروف: 

-در روسیه و آلمان روشفنکران دیدگاه بدبینانه و انتقادآمیزي داشتند و نسبت به اوضاع موجـود احسـاس بیگـانگی مـی    

زیـرا ایـن کشـورها خـود      کردند، در فرانسه و انگلستان دیدگاه روشنفکران نسبت به جامعه و دولت چندان بدبینانه نبود،

ي کارگر نیروهاي شاهد تحوالت  انقالبی چشمگیري شده بودند. با این حال از آنجا که در کشورهاي صنعتی امروزه طبقه

بـه بعـد از    1960ي ها و اندیشمندان جنبش چپ جدیـد از دهـه  رود، برخی از مارکسیستاي به شمار نمیانقالبی بالقوه

  شفنکران را بعنوان نیروهاي رهایی بخش در این جوامع مطرح کنند. اند رولحاظ نظري کوشیده

رفته انتقاد روشنفکران نسبت به نظام سیاسی در همه جا فراگیر نبوده است. پیدایش دولت رفاهی درغرب موجب همروي

در اوضـاع و   سان سنت روشنفکري نیز با تحولهاي سیاسی روشنفکران در آن کشورها گردیده است. بدینتعدیل گرایش

  شود.احوال سیاسی طبعاً متحول می

کننـد. ایـدئولوژي و   ها ایفا مـی اي و انقالبهاي اجتماعی، بسیج تودهاي در جنبشروشنفکران نقش سیاسی قابل مالحظه

صولی تبلیغات ایدئولوژیک الزم بریا تدارك انقالب اغلب کار روشنفکران است. ماهیت کار فکري روشنفکران را انتزاعی و ا

کننـد،  هاي ثبات و آرامش مردم با قلب خود فکـر مـی  هاي بحرانی و تغییر که بیش از دورهآورد. بطورکلی در دورهبار می

گیرد. کارل ونر یکی از نویسندگان مارکسیست اوائل قرن بیستم بر آن بود کـه  نقش صاحبان فکر و اندیشه هم فزونی می

ثباتی که بازار هاي بیسان در دورهاند. بدینبرند و سوداگران بازار اندیشهسر می به» ي اقتصاددر وراي حوزه«روشنفکران 
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» يخمیرمایـه «گیرد. از این رو گفته شده است که روشـنفکران  شود، نقش روشنفکران نیز فزونی میتر میاندیشدن گرم

ي عقالنی و ه توانایی حکومت کردن به شیوهها نیز روشنفکران معتقدند که تنها گروهی هستند کاند. پس از انقالبانقالب

  عاقالنه را دارند.

نارضایی و فعال شدن روشنفکران از نظر سیاسی معلول عوامل گوناگونی است. مثالً ناهمگونی میان شأن و طبقه یا شـأن  

هـاي عقالنـی   اعتنایی اصحاب قدرت به اصحاب اندیشـه، گـرایش  و قدرت (برطبق تحلیل ماکس وبر)، توقعات فزاینده، بی

ي انتزاعی ناشسی از مطالعه و تفحص، زندگی در عزلت و به دور از متن اصـلی جامعـه، و جـز آن، ازجملـه عوامـل عمـده      

  نارضایی روشنفکران است. 

ي ي صنعتی قراردارند نقش اصلی روشنفکران نقد جامعـه داري و جامعهدر کشورهایی که در فرایند گذار به سوي سرمایه

ي مدرن بوده است. روشـنفکران ایـن کشـورها از لیبرالیسـم، ناسیونالیسـم،      شرایط براي حصول به جامعه سنتی و تمهید

  اند. هایی دفاع کردهاي از چنین ایدئولوژيسوسیالیسم، پوپولیسم و ترکیبات پیچیده

جهت تطبیق بـا شـرایط    ها را بازسازي وکوشند تا سنتستیز نیستند و در مواردي میروشنفکران این جوامع لزوماً سنت

اي از عناصـر گونـاگون و گـاه متعـارض اسـت.      هاي روشنفکري در این جوامع ضرورتاً آمیزهجدید تجدید کنند. ایدئولوژي

-هاي جامعه قراردارد  اغلب دشوار است. بنابراین روشنفکران میها با مفاهیمی که خارج از متن سنتبسیج سیاسی توده

درن را در قالب مفاهیم و صور سنتی عرضه کنند تا توانایی بسیج فکري را باال ببرند. فعالیت کوشند محتواي ایدئولوژي م

روشنفکران در این گونه جوامع کمتر بصورت مشارکت مستقیم در قدرت سیاسی و بیشتر از طریق تإثیر بر افکار عمومی، 

  گردد.ن عمل ظاهر میهاي فکري و اجتماعی و احزاب سیاسی و پرورش مردابه راه انداختن جنبش

ي تحول در این جوامع بـوده اسـت. روشـنفکران در    پیدایش روشنفکران جدید در جوامع سنتی خود یکی از مظاهر عمده

هاي فرهنگـی و فکـري و   تأثیر گسترش نفوذ فکري و فرهنگی تمدن غرب رشد یافتند و نخست در حوزهاین جوامع تحت

  پیدا کردند.  ي اجتماعی و سیاسی اهمیتسپس در حوزه

-اي که مطـرح مـی  درخصوص نقش سیاسی روشنفکران نخستین مسئله مشارکت روشنفکران در زندگی سیاسی:. 2

آلیستی و رادیکال نفس مخالف با وضع موجود و طبعاً عدم هاي ایدهشود این است که برخی از نویسندگان بویژه در سنت

اند.م با این حال نقش روشـنفکران در سیاسـت   وشنفکري تلقی کردههاي ذاتی رمشارکت در دستگاه قدرت را جزء ویژگی
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شود و آنها ممکن است در سطوح و اشکال گوناگون و بطور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در    به شرکت در قدرت محدود نمی

  زندگی سیاسی تأثیر بگذارند.

م آنهـا در سیاسـت اسـت. نشـر     تـر از شـرکت مسـتقی   نفوذ غیرمستقیم روشنفکران در زندگی سیاسی اغلب بسـیار مهـم  

هاي سیاسی معاصر در همه جا کار روشنفکران بوده است. تبلیـغ انقـالب، اصـالح، ناسیونالیسـم، سوسیالیسـم،      ایدئولوژي

کمونیسم و انترناسیونالیسم بدون وجود روشنفکران تصورناپذیر است. هاینزیش هاینـه اندیشـمند آلمـانی درمـورد نقـش      

فراز عمل! شما چیزي نیستید مگر ابزارهایی ناخودآگـاه  به هوش باشید اي مردان گردن«ست: سیاسی روشنفکران گفته  ا

انـد. ماکسـیملیان   گریزناپذیر گماردهنشینی و فرودستی کامل شما را بر تکالیفدر دست مردان اندیشه که اغلب در گوشه

  »روبسپیر چیزي نبود جز دست ژان ژاك روسو.

هاي دولتی یا افکار عمـومی،  اشکال گوناگونی دارد. ازجمله باید از اعمال نفوذ بر سیاست مشارکت روشنفکران در سیاست

  ي سیاسی و جز آن نام برد. ي قدرت، مشاورهمشارکت در زندگی سیاسی و قبضه

ند باشـ  اي در سیاست داشتهي سنتی مانند زمینداران، اشرافیت و روحانیت نقش عمدههاي جامعهدر کشورهایی که گروه

ي مدرن صنعتی امکانـات بیشـتري بـراي فعالیـت سیاسـی      شود. برعکس در جامعهتر میمیدان فعالیت روشنفکران تنگ

  کنند.  روشنفکران فراهم است. البته روشنفکران به صورت فردي نیز در زندگی سیاسی و اداري مشارکت می

شود (ازقبیـل پـذیرش   کشورهاي غربی مشاهده می هاي سیاسی حاکم چنانکه مثالً در برخیهمکاري روشنفکران با نظام

هاي تحقیقاتی در جهت منافع نظام سیاسی) حاکی از آن است که چنین روشـنفکرانی بـه   مناصب مشاورت یا انجام طرح

ي آمریکا جـو  ي حاکم هستند. بویژه در ایاالت متحدههاي صنفی و گروهی، درحقیقت سخنگوي طبقهي ویژگیرغم همه

-ها بـویژه در رشـته  ي کشورهاي اروپایی یا آسیایی رادیکال و انتقادآمیز نبوده است. دانشگاهگاه به اندازهچروشنفکري هی

رود. رتبه بوروکراسی دولتی در این کشور به شمار مـی هاي علوم اجتماعی یکی از منابع تأمین مشاوران و کارگزاران عالی

طه اندامواري برقرار شده است. تـأمین منـابع مـالی و رفـاه از جانـب      به عبارت دیگر میان دانشگاه و حکومت در غرب راب

  شود.حکومت و تأمین پژوهشگر و مشاور و محقق از جانب دانشگاه براي حکومت موجب تدام این رابطه می

هـاي اجتمـاعی در شـرایط    ي گروهجویی از زندگی سیاسی در بین همهگزینی و کنارهعزلتگیري از سیاست: . کناره3

زدایـی و احسـاس   کننـده و احسـاس سـرخوردگی و تـوهم    هاي گیجکند. معموالً در شرایط وقوع مصیبتخاصی رشد می

یابد. از دیدگاه روانشناسی اجتمـاعی  جویی از سیاست افزایش میعملی و کنارهتغییرناپذیري شرایط سیاسی گرایش به بی
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تـرس و افسـردگی و احسـاس حقـارت و بـدبینی اسـت. از نظـر         هایی چونگیري از سیاست معموالً همراه با پدیدهکناره

جویی سیاسـی اسـت. مـثالً    ي مناسبی براي گسترش کنارهزمینه (Marginalism)» نشینیحاشیه«اجتماعی وضعیت 

جـویی از سیاسـت   ها و زنـان و روشـنفکران در چنـین وضـعیتی قراردارنـد. بطـورکلی کنـاره       هایی از اقلیتهمواره بخش

شود: یکی فقدان انگیزش براي شرکت در زندگی سیاسی (عوامل روانشـناختی و فرهنگـی)،   سه عامل پیدا می يدرنتیجه

دوم فقدان امکانات الزم (مثالً آموزش، اطالعات، ارتباطات، سازمان و تشکل) و سوم فقدان فرصت عمل از نظر سیاسی به 

تفـاوتی  ز سیاست معموالً معلول عامل سوم است. بـی جویی اعلت بسته بودن ساخت قدرت. درخصوص روشنفکران، کناره

هاي اقتدارطلب بسیار رایج است، تا حدي که برخی از این وضعیت بعنـوان  نسبت به سیاست دربین روشنفکران در دولت

هاي اقتدارطلب بسیار پیچیده است. از یک سو حکومت بـه  اند. روابط میان روشنفکران و رژیمیاد کرده» مهاجرت درونی«

پـردازد، و از سـوي دیگـر    سرکوب آشکار و پنهان یا تحمل ضمنی و یـا کوشـش بـراي جلـب همکـاري روشـنفکران مـی       

هـایی از  هـا معمـوالً بخـش   زننـد. در انقـالب  روشنفکران به نقد آشکار و پنهان و انتقاد سمبلیک از حکومـت دسـت مـی   

پاید. معموالً عادات زنـدگی روشـنفکرانه بـا    ندان نمیشوند، اما معموالً این همکاري چروشنفکران وارد زندگی سیاسی می

مقتضیات زندگی سیاسی و اداري سازگار نیست. از سوي دیگر کشمکش میان حکام تازه به قدرت رسیده و روشـنفکرانی  

  ي رایجی است. اند، پدیدهکه قبالً حامی آنها بوده
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  نقش روشنفکران در ایران

بویژه در آغاز تحول و نوسازي در این کشور ازحد ایفاي نقـش در زنـدگی سیاسـی     در ایران طبعاً نقش روشنفکران مدرن

ي تکوین ساخت دولت جدیدي بودنـد  اي ساختاري و بنیادي یافت. روشنفکران از عوامل عمدهرفت و جنبهبسی فراتر می

هـاي نـوین بـویژه لیبرالیسـم،     ي ایران نخستین نمایندگان اندیشهکه پس از انقالب مشروطه برقرار شد. روشنفکران اولیه

آخوندزاده، میرزا حسین خان سپهساالر، میـرزا صـالح شـیرازي،    خان، میرزا فتحعلیسکورالیسم و تجدد بودند. میرزا ملکم

میرزا یوسف مستشارالدوله، شیخ اجمد روحی و میرزا آقاخان کرمانی را باید از پیشروان جنبش روشنفکري ایران به شمار 

هاي ملی ایرانی، منع دخالـت روحـانیون در سیاسـت،    ي این روشنفکران تجدید هویت و سنتهاي عمدهتآورد. از خواس

ي اروپا، تأسیس نهادهاي سیاسی جدید براساس حاکمیـت ملـی و ایجـاد مبـانی     وضع نظام قانون اساسی جدید به شیوه

صدد جلب نظر علماي دینی نیز برآمدند، و  دولت ملی مدرن بود. در مواردي روشنفکران به منظور پیشبرد اهداف خود در

ي نشر عقاید روشنفکران اولیـه  ي فکري انقالب مشروطیت ایران درنتیجههاي خود را اسالمی خواندند. زمینهجوهر آرمان

هاي روشنفکري مانند فراموشخانه و جمع آدمیت و لژبیداري ایران و انجمن ترقی به فعالیت فکري و آماده گردید. انجمن

ي انقالب مشروطه، خواهان اصـالحات گسـتره در نظـام    دادند. بعالوه روشنفکران در آستانهملی روشنفکران سازمان میع

هـاي روشـنفکران در ایـن    ماندگی ایران در مقایسه با غرب بودنـد. اندیشـه  سیاسی و مالی و ارضی براي رفع اسباب عقب

از پیـروزي جنـبش مشـروطه و تشـکیل مجلـس شـوراي ملـی نقـش         یافت.پس ها روزنامه و خبرنامه انتشار میدوران ده

هاي روشنفکري رونق گرفت. در مجلـس  ي سیاست و حکومت ایران بسیار بارز گردید و انجمنروشنفکران جدید درعرصه

اول میان جریانات روشنفکري و سنتی انقالب اختالف آشکار پیدا شد و مسائلی چون آزادي و برابري و معناي مشروطیت 

  ي دین و دولت و نقش علما در قانونگذاري در بین آنها اختالف انداخت.تقنین و حاکمیت و رابطه و

ي حاکمیـت ملـی و آزادي و   هاي روشنفکران در زمینهها و اندیشهرفته قانون اساسی مشروطه عمدتاً تبلور آرمان همروي

والریسم فرهنگی و ناسیونالیسم باستانی و ضـدیت بـا   هاي اصالحات ارضی و اقتصادي و سکیبرابري بود. همچنین اندیشه

  ي پهلوي اجرا گردید، ریشه در افکار روشنفکران عصر مشروطه داشت. روحانیت که بعدها در دوران سلسله

جو سیاسی و اجتماعی ایران آشکارا متحول شد و فعالیت روشنفکران در سیاست بـه سـبکی بـه     1299با کودتاي اسفند 

صغیر تکوین یافته بود به پایان آمد. فعالیت بقایاي روشنفکران عصر مشروطیت در دوران حکومت رضاشاه  بعد از استبداد

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 »147« غرب و ایران جامعه شناسی سیاسی 
 
 
 

 

ي ایران را در هاي روشنفکران اولیهطلب رضا شاه برخی از خواستشکل دیگري به خود گرفت. حکومت غربگرا و اصطالح

ي از نفوذ روحانیت، احیاي مفاخر ایران باسـتان، اصـالحات   ي ایجاد مبانی دولت مدرن، ناسیونالیسم ایرانی، جلوگیرزمینه

ي حکومـت قـانون و آزادي و   هاي دیگـر آنهـا در زمینـه   دیوانی و اداري و تمرکز سیاسی برآورده ساخت، هرچند خواست

 ي فکـري الزم بـراي اصـالحات و نوسـازي در زمـان     لیبرالیسم را سرکوب کرد. برخی از روشنفکران ایران خـود پشـتوانه  

رضاشاه را فراهم کردند ولی پـس از بـروز خصـلت اسـتبدادي رژیـم رضاشـاه از آن فاصـله گرفتنـد. از آن جملـه بودنـد           

زاده. از روشـنفکران عمـده آن دوران کـه در زنـدگی سیاسـی و      السلطنه، علی دشتی و سیدحسـن تقـی  مشیرالدوله، قوام

اهللا شفق، سعید نفیسـی و متـین دفتـري    ملک فروغی، ذبیحاصغر حکمت، ذکاءالاجتماعی نقش بارزي داشتند باید از علی

  نام برد. 

هاي اجتماعی و سیاسی، روشنفکران و طبقات متوسط جدید مجال فعالیـت  پس از سقوط رژیم رضاشاه با گسترش آزادي

کردگـان شـده بـود.    هاي آموزشی عصر رضاشاه موجـب پیـدایش قشـر جدیـدي از تحصـیل     سیاسی پیدا کردند. سیاست

اي که توسط این گروه ایجاد شد حزب ایران بود که در اصل بعنوان انجمن مهندسان تشـکیل شـده   تین حزب عمدهنخس

بود. از ایـن حـزب دو انشـعاب    » نگاران، استادان دانشگاه و آموزگارانحزب پزشکان، حقوقدانان، روزنامه«بود. حزب ایران 

و حزب مردم ایران انجامید. از دیگر احزاب قشر روشـنفکري   صورت گرفت که به تشکیل نهضت آزادي (با گرایش اسالمی

ي ملـی دکتـر مصـدق بعنـوان ائتالفـی از      نام برد. جبهـه » ایرانیستپان«کشان و حزب در آن دوران باید از حزب زحمت

-واخر دهـه ي جمع بزرگی از روشنفکران جدید بود بعنوان ائتالفی از احزاب در ادربرگیرنده 1320ي احزاب در اواخر دهه

ي جمع بزرگی از روشنفکران جدید بود و هنگامی که به قدرت رسید از اصالحات ارضی، انتخابـاتی  دربرگیرنده 1320ي 

  و سیاسی حمایت کرد.

کـار، غربگـرا و   اي از روشـنفکران محافظـه  قشر تـازه  1357تا  1342هاي ي ملی در میان سالپس از سقوط دولت جبهه

در کـانون   1340ي قدرت سیاسی را به دست گرفتند این گروه نخست در سـال  و مناصب عمده طرفدار دربار پیدا شدند

کرده در غرب و بویژه در آمریکا بود. همـین کـانون بعـداً    تن افراد تحصیل 300ترقی گرد آمده بودند، که مرکب از حدود 

  بصورت حزب ایران نوین درآمد. 

یران به ایدئولوژي سیاسی اسالم روي آوردند و تعبیرهایی شورشگرانه، از هایی از قشر روشنفکري ابخش 1350ي در دهه

هـاي لیبرالـی و غیردینـی و ضدسـنتی بودنـد. بـرعکس، هـدف        آن به دست دادند. روشنفکران ایران عمدتاً داراي گرایش
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داري غربی بود. یهاحیاي اسالم بعنوان یک نظام اجتماعی و سیاسی درمقابل نظام سرما 1350ي روشنفکران اسالمی دهه

از جمله نمایندگان این گرایش جدید دربین روشنفکران در آن دوران باید از جالل آل احمد، علی شریعتی و بنیانگـذاران  

گروه مجاهدین خلق و جنبش انقالبی مردم مسلمان (جاما) و نهضت آزادي ایران نام برد که همگی کـم و بـیش مخـالف    

  اي از اسالم و برقراري نظام اجتماعی اسالمی بودند.و هوادار تفسیري سیاسی و نوگرایانه داري و امپریالیسم غربیسرمایه

  میلیتاریسم

هـاي سوسـیال دموکراتیـک و چـپ     مفهوم میلیتاریسم در تاریخ مشاجرات حزبی و سیاسی بویژه از جانب احزاب و گـروه 

بـه کـار رفتـه اسـت.     » نظـامی «هـاي  گـرایش هـاي داراي  بعنوان شعاري سیاسی در تقبیح و نقد مواضع برخی حکومـت 

رود یکی نفوذ فرهنگ ارتشی در جامعه و دوم دخالت ارتش در سیاست. منظور از میلیتاریسم اصوالً به دومعنی به کار می

ي زندگی و فرهنگ ارتشی در زندگی سیاسـی و  میلیتاریسم در معناي اول بطورکلی عبارت است از نفوذ ارتش و یا شیوه

هاي نظامی در روند تکوین ناسیونالیسم و دولت ملی مـدرن  میلیتاریسم به معنی اشتیاق جامعه نسبت به آرماناجتماعی. 

-و اطاعت و نگـرش  ي سلطهي زندگی و فرهنگ ارتشی نظم و انضباط و سلسله مراتب و رابطهظاهر شد. معموالً در شیوه

نظر اخالقی موجه و موجد انرژي روحی و روانـی بـه شـمار     گیرد و یا حتی جنگ ازطلبانه مورد تمجید قرارمیهاي جنگ

شود و منظور از آن ایـن  رود. از این رو میلیتاریسم اغلب به معناي عارضه و بیماري سیاسی ـ اجتماعی به کار برده می می

سـت  است که ارتش از حدود عالیق موجه و وظایف مشروع خود فراتر رفتـه اسـت. میلیتاریسـم بـه ایـن معنـی ممکـن ا       

هاي تسلیحاتی و نوسـازي ارتـش و افـزایش شـما     المللی و نیاز به افزایش هزینههاي نظامی بیني افزایش رقابتدرنتیجه

ي حکومت غیرنظامی پیدا شود. همچنین ممکن است نفوذ رهبران و محافل نظامی در سیاست داخلی و رنظامیان بوسیله

» غیرنظـامی » «میلیتاریسـم «میلیتاریسم گسترش یابد. به عبارت دیگـر   ي آنیا خارجی مستقیماً افزایش یابد و درنتیجه

» میلیتاریسـم نظـامی  «شود درحالی کـه  ي نظامی در جامعه و دو دولت و در بین مردم پیدا میي روحیهي غلبهدرنتیجه

  ي ارتش در حکومت است.ي سلطهنتیجه

ي اي سنتی نیست کـه درنتیجـه  هاي سنتی و یا خود پدیدهشهاي پیدایش، میلیتاریسم ناشی از تداوم نگراز لحاظ زمینه

نوسازي جامعه خود به خود از میان برود، بلکه ناشی از شرایط مدرن زندگی سیاسی و اجتماعی است و بویژه عامل اصلی 

-تـش ي سازمانی و فنی ارتش شده اسـت. ار ي تسلیحات است که موجب توسعهي تکنولوژي در زمینهآن کاربرد فزاینده
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اي هستند و بهرحال بطور مستقیم یا غیرمستقیم بـا دسـتگاه   هاي مدرن نیروهاي اجتماعی ـ سیاسی منضبط و همبسته 

ترین اهداف است و درصورتی که جامعـه مسـتعد پـذیرش چنـین     گرانه مهماند. براي ارتش اهداف نظامیحکومتی مرتبط

کند. از این نظر میلیتاریسم چیزي بیش از گسترش کمی می اهدافی باشد، کل حیات اجتماعی گرایش میلیتاریستی پیدا

شـود.  مـی » نظامی«اي از زندگی اجتماعی هاي عمدهکند که در آن بخشهاي ارتش است و به وضعیتی داللت میتوانایی

هـاي  ویژههاي ارتش ندارد و یا وابسته به شرایط جنگ و صلح نیست. انجام درست کارمیلیتاریسم ربط چندانی به کارویژه

ي نظـامی در زنـدگی   اي خود یکی از موانع پیدایش میلیتاریسم خواهـد بـود و از گسـترش روحیـه    ارتش به صورت حرفه

فرهنـگ  «و » مجتمع نظامی ـ صـنعتی  «مدنی جلوگیري خواهد کرد. بطورکلی گسترش تکنولوژي نظامی مدرن، پیدایش 

-گـذاري اي در سیاسـت نظامیان به نحو فزاینـده «ود. درنتیجه ري گسترش میلیتاریسم نوین بشمار میزمینه» تسلیحاتی

  »ي الزم درمورد آنها را ندارند.شوند که صالحیت و تجربههایی درگیر می

ي تاریخی معموالً میلیتاریسم به سنت ارتش پروس و گرایش نظامی دولت آلمان از عصر فریدریش کبیـر  از لحاظ پیشینه

خون «ي خاص نظامی گرایانه خود اعالم کرده بود که مسائل اساسی تاریخ از طریق شیوه گردد. بیسمارك بهبه بعد بازمی

کـاري بـود. در دوران او   ي بیسمارك مظهر تلفیق میلیتاریسـم، ناسیونالیسـم و محافظـه   شوند. اندیشهحل می» و شمشیر

هاي زندگی میلیتاریسـتی  را با شیوهاي از بورژوازي آلمان خود هاي عمدهحیات اجتماعی خصلت نظامی پیدا کرد و بخش

ي هاي جهانی بوسیلهدمساز کردند. در دوران حکومت میلیتاریستی ویلهلم دوم ارتش بر پارلمان تفوق یافت. شروع جنگ

  هاي میلیتاریستی را تقویت کرد.  طلبی نظامی آن کشور بویژه در جنگ جهانی دوم گرایشآلمان و سیاست توسعه

ي مدنی و احـزاب سیاسـی   رحال توسعه ارتش، با توجه به ضعف طبقات اجتماعی و نیروهاي جامعهدر بیشتر کشورهاي د

اي در سیاست احزار کرده است. ضعف ساخت دولت و قانون اساسی و مشروعیت آن در ایـن کشـورها   نقش قابل مالحظه

ي اقتصـادي و  الح و توسـعه ي مهمی را براي دخالت ارتش در سیاست فراهم آورده اسـت. همچنـین ضـرورت اصـ    انگیزه

-هاي اصالحهاي نوساز فعال در این گونه کشورها موجب شده است که ارتش در غیاب دیگر گروهاجتماعی و نیاز به گروه

ي ضعف مؤسسات ي اقتصادي و اجتماعی قدرت سیاسی را به دست گیرند. به عالوههاي توسعهطلب بعنوان مجري برنامه

ها و نهادهاي مدنی در این کشورها به ارتش فرصت داده اسـت تـا بعنـوان    اب سیاسی، اتحادیهي مدنی ازجمله احزجامعه

ترین نهاد سیاسی قدرت را به دست آورد. از این گذشته ضعف وحدت ملی و پیدایش نیروهاي ترین و منضبطیافتهسازمان

ست. معمـوالً اسـتفاده از ارتـش در جهـت     ي نیرومندي براي دخالت ارتش در حکومت بوده اگریز از مرکز همیشه انگیزه
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هاي سیاسی پایدار بوده اسـت.  تر از تأسیس و ایجاد احزاب و سازمانیافته سادهاهداف سیاسی، در کشورهاي کمتر توسعه

در چنین کشورهایی بویژه در دوران پس از جنگ دوم ارتش نقش نوسازي بیشتري احراز کرده و اغلب با منـافع طبقـات   

ي همسو بوده است. از همین رو ارتش در این کشورها متأثر از ایـدئولوژي طبقـات متوسـط بـویژه اندیشـه     متوسط جدید 

کار رفته ارتش در کشورهاي درحال توسعه هم بعنوان نیرویی محافظههمي اقتصادي بوده است. رويناسیونالیسم و توسعه

التین دخالت ارتش در سیاست درحقیقت یک ویژگی و هم بعنوان عامل نوسازي عمل کرده است. در کشورهاي آمریکاي 

گردد. در کشورهایی که به صورت مستمر یا متناوب درگیر هاي استقالل برمیي آن به جنگفرهنگی بوده است که سابقه

اند (مثل برخی کشورهاي عربی، اسرائیل و پاکستان) حضور ارتـش در زنـدگی اجتمـاعی و سیاسـی     منازعات نظامی بوده

  ر بوده است.تمحسوس

  راستگرا و سیر تحول دولت در غربهاي دموکراتیک رژیم

اند. تاریخ سیاسی غرب در یکی دو قرن گذشته شـاهد  هاي راست دموکراتیک عمدتاً در کشورهاي غربی پدیدار شدهرژیم

هـاي  اید در بحرانهاي سیاسی دموکراتیک راست از یک نوع به نوع دیگر دیگر بوده است. عامل این تحول را بتحول رژیم

ي اضمحالل مقطعی در هر دوران جستجو کرد. در همین جا باید درنظر داشته باشیم که در تاریخ سیاسی اروپا در فاصله

اي از دولت پیدا شد که از آن بعنوان ساخت دولـت مطلقـه   داري ساخت ویژهفئودالیته و پیدایش و گسترش نظام سرمایه

(Absolutism) رود و بهتـر اسـت   هاي مدرن سیاسـی بشـمار مـی   . این ساخت دولت نیز از ساختشودسخن گفته می

اي به ساخت دولت مطلقـه بعنـوان   هاي سیاسی در آن سامان اشارهپیش از بررسی سیر تحول دولت در غرب و انواع نظام

هاي اروپـایی مهـم   درآمد ساخت دولت مدرن ملی بکنیم. بررسی ساخت دولت مطلقه نه تنها ازنظر سیر تحول دولتپیش

است بلکه نوعی از دولت مطلقه در همه جا مقدمه پیدایش ساخت دولت ملی مدرن بـوده اسـتدرمورد ایـران نیـز دولـت      

مدرن ملی نخست در قالب دولت مطلقه در عصر پهلوي ظاهر شد. طبعاً میان ساخت دولت مطلقه در کشـورها و منـاطق   

  هاي اساسی موجود میان آنها گردد.نباید مانع دریافت شباهتها هاي اساسی هست این تفاوتمختلف تفاوت

ي گـردد. واژه ي دولت مطلقه به جایگاه تاریخی و پایگاه اجتماعی آن مربـوط مـی  شناختی دربارهمهمترین مباحث جامعه

بـود کـه در   ي نوزدهم در اروپا رایج شد و منظور دقیق از آن نوع حکـومتی  ي سدهدولت مطلقه وسلطنت مطلقه درمیانه

داري اولیه نقش اساسی داشت و به این منظور اصالحات اقتصـادي، اداري، دیـوانی و   انتقال جامعه از فئودالیته به سرمایه
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اي انجام داد و تمرکزي در منابع قدرت سیاسی و اداري ایجاد کرد. بسیاري از نویسندگان مثل مـاکس  مالی قابل مالحظه

انـد. برخـی از نویسـندگان    ولت مطلقه را سرآغاز پیدایش مبانی دولت ملی مدرن شمردهوبر و آلکسی دوتوکویل تکوین  د

  اند.  حتی پیدایش دولت مطلقه را با پیدایش دولت مدرن یکسان تلقی کرده

ي جامعه هاي دولت مطلقه در اروپا تمرکز و انحصار در منابع و ابزارهاي قدرت دولتی، تمرکز وسایل ادارهمهمترین ویژگی

  دست دولت متمرکز ملی، پیدایش ارتش جدید ناسیونالیسم و تأکید بر مصلحت دولت ملی بود.  در

ي کـارل مـارکس و فریـدریش    شناختی بوسـیله ي پایگاه اجتماعی و اقتصادي دولت مطلقه نخستین نظرات جامعهدرباره

ي ي انتقالی در فاصـله صول مرحلهانگلس مطرح شد. مارکس خود شاهد دولت و سلطنت مطلقه در آلمان بود و آن را مح

دانست. با گسترش تجارت و صنایع دستی مرکز ثقل جامعه از روستا به شهر زوال طبقات فئودالی و پیدایش بورژوازي می

دار به بورژوازي منتقل شد. رقابت تجاري میان کشورها ضرورت حمایت دولتی از تجـارت را پـیش آورد.   و از اشراف زمین

کـرد. دولـت مطلقـه حاصـل چنـین      مالکیت هم پیدایش نظام اداري متمرکز و نیرومندي را ایجـاب مـی   امنیت تجارت و

تحوالتی بود. در عصر دولت مطلقه به نظر مارکس طبقات اجتماعی قدیم و جدید توان غلبه بـر یکـدیگر نداشـتند. البتـه     

و بـورژوازي حمایـت نمـود. از یـک دیـدگاه       ي قدیم را پرشتاب کرد و از گسترش شهرهادولت مطلقه فرایند زوال جامعه

ي نو درآمیخته بود. با این حال با توجه به توازن قدرت طبقات قدیم و جدیـد،  عالیق دولت مطلقه با عالیق طبقات جامعه

  دولت مطلقه به ظاهر از طبقات اجتماعی استقالل داشت. 

ي عیار جامعهلیکن بعدها به مانعی بر سرراه رشد تمام رفتدر آغاز رشد بورژوازي دولت مطلقه نیرویی مترقی به شمار می

بورژوایی تبدیل شد و بورژوایی نیز با کسب قدرت اقتصادي و اجتماعی بیشتر با آن بـه سـتیزه برخاسـت. دولـت مطلقـه      

گرچه در آغاز قدرت طبقات فئودالی را درهم شکست لیکن ظـواهر امتیـازات فئـودالی را حفـظ کـرد. درحقیقـت بسـتر        

ماعی اصلی دولت مطلقه همان طبقات فئودالی قدیم بودند و با تضعیف این بستر طبعاً اساس قدرت دولت مطلقه هم اجت

اري بود لیکن چون درعین حال بـه منظـور تحکـیم    شد. دولت مطلقه گرچه در آغاز حاصل رشد روابط سرمایهسست می

اي بـراي وقـوع   ویی ارتجاعی تبدیل شد و همین خود انگیزهکرد نهایتاً به نیري قدیم را حفظ میمبانی خود اساس جامعه

  کرد.  انقالب بورژوایی ایجاد می
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ي معطوف به قدرت شاهان درعصر دولت مطلقه بسیار نیرومند بود. دولت مطلقه از کارل کائوتسکی نیز بر آن بود که اراده

ي تقالل داشـت. در آن دوران طبقـات عمـده   کرد و از طبقات اجتمـاعی اسـ  ي طبقاتی جلوگیري میوقوع هرگونه مبارزه

  بردند. جامعه از حیث قدرت در تعادل و توازن به سر می

اند. ایـن  ي اجتماعی درنظر گرفتهبطورکلی نظریات مارکسیستی براي دولت مطلقه جایگاه خاصی در روند تکامل و توسعه

اي میـان  ثـار مارکسیسـتی دولـت مطلقـه مرحلـه     دولت در آغاز خصلتی مترقی و در پایان گرایشی ارتجاعی داشـت. در آ 

رود. دولـت  داري بشـمار مـی  ي بورژوایی در اوایل عصر سـرمایه هاي مشروطهسلطنت فئودالی در قرون وسطی و حکومت

  شود.  مطلقه درواقع آخرین شکل دولت فئودالی محسوب می

-ظیم و نوسازي قضایی، مالی و دیوانی از ویژگیهاي اداري و نظامی عتمرکز قدرت قانونگذاري و اجرایی، پیدایش دستگاه

ي صوري داشتند و قـدرت اساسـاً   هاي اصلی دولت مطلقه بودند. نهادهاي نمایندگی و پارلمان در دولت مطلقه تنها جنبه

هـاي  طلبـی اشـرافیت و گـروه   ي دولت مطلقه مقابله با تجزیـه داراي خصلتی بوروکراتیک بود. ازجمله دستاوردهاي عمده

اداري و مالی و نظامی متمرکز، نوسازي مـالی، ایجـاد تمرکـز و وحـدت اقتصـادي، تشـویق        می قدرت، ایجاد دستگاهقدی

ي سـرمایه را فـراهم   گذاري خصوصی و حمایت گمرکی را باید نام برد که همگی شرایط الزم براي انباشـت اولیـه  سرمایه

  هاي بورژوایی فروپاشیدند. بي انقالهاي مطلقه سرانجام درنتیجهآوردند. در غرب دولت

  کار سنتیهاي محافظهنظام

کار، دولتی است که پس از فروپاشی دولت مطلقه براساس قدرت طبقـات بـاالي   بطورکلی منظور از ساخت دولت محافظه

ی، کاري بطورکلی بر مفاهیمی چون اهمیت و نقش اساسی اقتدار سیاسـ زمیندار و تاجرپیشه پیدا شد. ایدئولوژي محافظه

کـاري نهـاد   گـذارد. در ایـدئولوژي محافظـه   قداست مالکیت خصوصی، خانواده و مذهب و تمجید سنت و رسوم تأکید می

شـود. بخصـوص مالکیـت    ي حقـوق و تمامیـت نفسـانی انسـان تلقـی مـی      مالکیت خصوصی مهمترین نهاد و اساس کلیه

  خصوصی بر زمین داراي قداست بوده است. 

کاري را بطورکلی در واکنش طبقات زمیندار، دهقانان و خرده جتماعی پیدایش ایدئولوژي محافظهي اکارل مانهایم، زمینه

دارانه و عقالنی از یک سـو و فروپاشـی نظـم قـدیم از     هاي سرمایهي بورژوایی و گرایشبورژوازي نسبت به پیدایش جامعه
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-آید که جامعهکاري درمیت ایدئولوژي محافظهگرایی تنها زمانی به صورسنت«سوي دیگر جستجو کرده است. به نظر او 

  »ي طبقاتی دچار دگرگونی شده باشد.ي سنتی از طریق مبارزه

کاري بعنوان اصولی غیرقابـل تجزیـه حمایـت    ي دیگري از اصول اساسی محافظهدر اروپا اشراف زمیندار بیش از هر طبقه

کار) در انگلستان در قـرون هجـدهم و   زب توري (محافظهکار در غرب دولت حي کالسیک دولت محافظهکردند. نمونهمی

  در اروپا بویژه انگلستان و آلمان رایج شد.  1830ي کاري بعنوان ایدئولوژي سیاسی در دههنوزدهم بود. بطورکلی محافظه

م بـه بعـد   ي نو نسبت به قدیم بود که از قـرن هجـده  اي در مقابل تهدیدات گوناگون جامعهکاري واکنش آگاهانهمحافظه

هاي دولت مطلقه پیدا شد. انقالب فرانسه و میراث طلبیکارانه در مقابل اصالحهاي محافظهشدت گرفت. نخستین واکنش

کاري واکنشی نسبت به کل عصر روشنگري گرایی برانگیخت. در حقیقت محافظهکاري و سنتآن موج جدیدي از محافظه

در نقـد  » کـاري پدرمحافظه«ي انگلیسی و رفت. ادموند برك نویسندهشمار می بود که انقالب فرانسه یکی از مظاهر آن به

  کرد. هاي دیرپا حمایت میي مبتنی بر سنتهاي انتزاعی آن از جامعهانقالب فرانسه و آرمان

د آگـاه  گرایی و لیبرالیسم و رادیکالیسـم از اصـول عقایـد خـو    ي انقالب و ترقی و عقلکاران در واکنش به اندیشهمحافظه

ي کـاري بـر حـوزه   ها در فراینـد تحـول جامعـه تأکیـد گذاشـتند. در ایـدئولوژي محافظـه       شدند و بر ضرورت حفظ سنت

شود. انسان چنانکه مـاکس  کننده و تغییرناپذیر تأکید گذاشته میاي پایدار و تعیینغیرعقالنی زندگی انسان بعنوان حوزه

بـرد کـه   جهت گمان مـی پرداز است و بید موجودي مرموز، مذهبی و افسانهگفتنوبر، ادموند برك و آلکسی دوتوکویل می

-کار درپی کشف نظمی است که در ذات امور وجود دارد، ولی نمـی محافظه«توانایی رسیدن به کمال عقالنی را داراست. 

سـتمدار تنهـا   توان سرشت انسان، جامعه و سیاست را دگرگـون سـاخت. سیا  نمی» خواهد خود نظمی بر آن تحمیل کند.

هاي زندگی را دریابد نه آنکه آنها را دگرگون سازد. سیاست هنر امور ممکن نه امور ناممکن. از دیـدگاه  تواند پیچیدگیمی

هـاي قـرون و   اي مصنوعی نیست بلکه براساس تعصبات و سـنت کاران، جامعه مبتنی بر قرارداد اجتماعی و پدیدهمحافظه

است. » ده هزار بار بهتر از انتخاب عقالنی«ها ي ادموند برك این تعصبات و سنتبه گفته اعصار متمادي قوام گرفته است.

کاران گرچه هوادار نهادهاي اجتماعی مستقر بودند، لیکن از یک سو در مبارزه با سـاخت دولـت   از لحاظ تاریخی، محافظه

انقـالب فرانسـه از   » دیکتـاتوري دموکراتیـک  « کردند و از سوي دیگر درمقابلي نوساز از آزادي و تکثر حمایت میمطلقه

اي کـاري اساسـاً اندیشـه   سـان محافظـه  کردنـد. بـدین  ي نظام اجتماعی قـدیم هـواداري مـی   هاي سنتی و جاافتادهآزادي

اقتدارطلبانه و ضدلیبرالی نبوده است، هرچند اغلب در عمـل مجبـور بـه حمایـت از قـدرت درمقابـل آزادي شـده اسـت.         
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کاري بودند، برخالف پادشاهان دولت مطلقه از هرگونه اصالح و ابداعی سـرباز  تأثیر ایدئولوژي محافظهحتپادشاهانی که ت

گونـه ابـداعی صـورت    در عهد مـن هـیچ  «نقل شده است که: » کاريحکومت محافظه«زدند. مثالً از جرج سوم پادشاه می

حکومـت  » حکومت کن اما چیزي را تغییـر نـده.  «که: از فرانسواي اول امپراتور اتریش هم نقل شده است » نخواهد گرفت

  ورزید.کاري بود که با هرگونه تحول یا نوسازي مخالفت میهاي کالسیک حکومت محافظهمترنیخ از نمونه

کاري خود در طی قـرن  کار بود، هرچند ایدئولوژي محافظههاي محافظهي نظامبطورکلی قرن نوزدهم در اروپا، قرن سلطه

کـاري بـه صـورت جنـبش     هاي لیبرالی مثل ناسیونالیسم را پذیرفت. بعدها وقتی محافظهد و برخی گرایشدچار تحول ش

هـاي  کاران به ویژگـی گرایان و محافظهآلود سنتآلود و ترساي درآمد به فاشیسم تبدیل شد که مظهر واکنش خشمتوده

عمدتاً نظام سیاسی طبقات اشراف زمیندار بودنـد. امـا بـا    کارانه در اروپاي قرن نوزدهم هاي محافظهي نو بود. نظامجامعه

ي زمینداران بـه  رشد صنعت  و تجارت و نوسازي فزاینده اقتصاد و جامعه از یک سو و با افول زمینداري و گرایش فزاینده

هـاي  ي تجـارت و صـنعت از سـوي دیگـر پایـه     هاي حاصل از کشاورزي تجاري به حوزهتجارت و صنعت و انتقال سرمایه

کار سست شد. همچنـین گسـترش لیبرالیسـم فکـري روشـنفکران جدیـد مبـانی        هاي محافظهاقتصادي و اجتماعی رژیم

کاري را تضعیف کرد. با تفوق بازرگانان و صاحبان صنایع و روشـنفکران جدیـد حفـظ اجـزاي اصـلی      ایدئولوژیک محافظه

ی و گرایش به سنت و مذهب دیگر ممکـن نبـود. در   کاري یعنی مالکیت خصوصی، حسب و نسب خانوادگاندیشه محافظه

کاري به صورتی ناگسسته ادامه یافت. در سایر کشورهاي اروپاي پس از جنگ جهانی دوم تنها در انگلستان سنت محافظه

  کاري اغلب در احزاب دموکراتیک مسیحی متجلی شده است. اروپایی گرایش محافظه

  هاي لیبرالینظام

ي خصوصی است. براسـاس اصـول   ي سیاسی مبتنی بر اصل محدودیت دخالت در حوزهعنوان نظریهبطورکلی لیبرالیسم ب

تواند برطبـق آرا و عقایـد خـودش    هاي عقلی خود موجود مختار و مستقلی است که میلیبرالیسم انسان به موجب توانایی

-ابراین میان لیبرالیسـم و محافظـه  اي در زندگی موجب تحقق صالح فرد و جمع خواهد شد. بنزندگی کند و چنین شیوه

شـود جـاي   کاري گذاشـته مـی  اي وجود دارد. تأکیدي که بر سنت بعنوان عقل جمعی در محافظههاي عمدهکاري تفاوت

هاي راست دموکراتیـک  کاري هردو ایدئولوژيدهد. ازسوي دیگر لیبرالیسم و محافظهخود را به فردگرایی در لیبرالیسم می

نظر دارند. لیبرالیسـم اقتصـادي   ي اقتصادي از دخالت دولتی اشتراكتأکید بر ضرورت مصونیت حوزه هستند و حداقل در
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اند، هرچند ها) اغلب از نظر تاریخی باهم همراه بودهي اندیشه(آزادي فعالیت خصوصی) و لیبرالیسم فرهنگی (آزادي حوزه

شـبه فاشیسـتی لیبرالیسـم اقتصـادي بـا عـدم لیبراللیسـم        هاي بطور جداگانه هم قابل تصور هستند. مثالً در برخی نظام

-هاي ساسی به کار برده مـی فرهنگی همراه بوده است. از سوي دیگر سوسیالیسم به معنایی که درخصوص احزاب و رژیم

-هاي لیبرال به این معنـی در برهـه  شود و به مفهوم واگذاري حداکثر ممکن امور اجتماعی به بخش خصوصی است. رژیم

هـاي لیبـرال بـه مفهـوم دقیـق کلمـه بـا پیـدایش         کنند. در تاریخ سیاسی غـرب رژیـم  تاریخی خاص نشو و نما میهاي 

  دموکراسی، سوسیال دموکراسی و دولت رفاهی ازمیان رفتند. 

 هاي سیاسـی بینی همه رژیمهاي فردي، جهانتر و فرهنگی آن با تأکید بر تأمین بیشترین آزاديکلیلیبرالیسم در مفهوم

دموکراتیـک، سوسـیال دموکراتیـک،    » لیبرال«هاي رود و در این معنی رژیمدموکراتیک (خواه راست یا چپ) به شمار می

انـد کـه حفـظ لیبرالیسـم بعنـوان ایـدئولوژي در معنـاي        دولت رفاهی و نئولیبرال مشترك هستند. برخی استدالل کـرده 

هاي اجتماعی و اقتصادي باشد. امروزه معموالً براي بیان این فرهنگی آن خود ممکن است نیازمند دخالت دولت در حوزه

شـود. از چنـین دیـدگاه وسـیعی،     بـه کـار بـرده مـی    ») دموکراسی اقتصـادي «ي دموکراسی (وگاه معنا از لیبرالیسم واژه

ی، از هـاي اجتمـاعی و اقتصـادي متفـاوت    هاي لیبرال در روند تکامل تاریخی خود سیاسـت دولت«اي گفته است: نویسنده

در این جا لیبرالیسم را بـه  » در قرن نوزدهم گرفته تا اصالح اجتماعی و ملی کردن در قرن بیستم پیشه کردند.» فرلسه«

هـا بـا   بریم و با مشترکات این نوع رژیـم هاي سیاسی خاصی به کار میمفهوم مشخص و تاریخی آن تنها در توصیف رژیم

  هاي دموکراتیک دیگر کاري نداریم.رژیم

کـار پیـدا شـدند. تحـول در سـاخت اقتصـادي و       هاي محافظههاي رژیمهاي لیبرال به مفهوم خاص، درنتیجه بحرانرژیم

ي ظهـور  دار و گسترش طبقات تجاري و صنعتی همراه با نوسازي فرهنگی و تجدد، زمینـه اجتماعی، افول اشرافیت زمین

و اعطاي حقوق انتخاباتی به طبقـات صـنعتگر سـرآغاز     1832سال هاي لیبرال را فراهم آورد. در انگلستان اصالحات رژیم

هاي لیبرال اوایل قرن نوزدهم در اروپا مبتنی بر اصل عدم دخالت مطلق دولـت  تکوین رژیم لیبرال در آن کشور بود. رژیم

دند. از ایـن رو  در فرایندهاي تولیدي و اقتصادي و  اعطاي حقوق رأي و مشارکت سیاسی (اغلب مقید به قیود مالکیت) بو

  کاري نداشت.هاي اقتصادي تفاوت ماهوي با محافظهلیبرالیسم کالسیک قرن نوزدهم اروپا از حیث نگرش

شـوند. لیبرالیسـم (ازنظـر اقتصـادي)     از دیدگاه لیبرالیسم، آزادي سیاسی و اقتصاد بازار آزاد الزم و ملزم یکدیگر تلقی می

داري آزاد عجین بوده است. کـارل مـارکس نیـز    سی و دولت رفاهی با سرمایهبسیار بیش از دموکراسی و سوسیال دموکرا
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تـوان  بـرد. درنتیجـه مـی   لیبرالیسم را به همین معناي محدود، به مفهوم ایدئولوژي حکومت طبقاتی بورژوازي به کار مـی 

کراتیک و دولت رفـاهی بـه   هاي دموهاي لیبرال قرن نوزدهم عرضه شد نه رژیمي رژیمي طبقاتی او دربارهگفت که نظریه

  معنایی که بعدها پیدا شدند. 

ي دولـت لیبـرال را درخصـوص سـاخت دولـت      از سوي دیگر هواداران دموکراسی غربی تحلیل طبقـاتی مـارکس دربـاره   

دانند. به نظر آنها لیبرالیسم از سه مرحلـه گذشـته اسـت: لیبرالیسـم کالسـیک (یـا لیبرالیسـم        دموکراتیک کاربردنی نمی

هـا اسـتدالل   وایی) لیبرالیسم دموکراتیک و لیبرالیسم اجتماعی (یا سوسیال دموکراسی). درمقابل برخی مارکسیسـت بورژ

کند. بـه  اند که دموکراسی تنها حرکتی تاکتیکی است که از طریق آن لیبرالیسم بورژوایی خود را تجدید سازمان میکرده

دولتی با طبقات اجتماعی باید میان رژیم لیبرال و رژیم لیبرال  شناسی سیاسی و روابط ساخت قدرتهرحال ازنظر جامعه

اي در هاي لیبرال به مفهوم کالسیک آن در عصر دموکراسی تـوده ي رژیمدموکرات یا دموکراسی تمایزاتی قایل شد. ادامه

سیک قـرن نـوزدهم   قرن بیستم با توجه به سازماندهی نیروهاي اجتماعی مختلف ناممکن شد. امروزه عصر لیبرالیسم کال

داري انحصاري چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی گسترش یافته است و چنانکـه  سپري شده است زیرا سرمایه

  هاي ماهوي دارد. هاي اخیر با لیبرالیسم کالسیک تفاوتخواهیم دید نئولیبرالیسم سال

وایل قرن نوزدهم در اروپا تکوین یافت. لیبرالیسـم  هاي سیاسی در اواخر قرن هجدهم و الیبرالیسم بعنوان ایدئولوژي رژیم

کارانـه  ي بورژوایی بود که پس از سرنگونی نظام فئودالی و دولـت مطلقـه و حکومـت محافظـه    درواقع رژیم سیاسی طبقه

اشرافیت زمیندار، قدرت را به دست گرفت. از دیدگاه تحول تاریخی حکومـت بـورژوازي در آغـاز نسـبت بـه نظـام قـدیم        

ي بورژوازي زمیندار انگلسـتان  توان در تفوق و سلطهانقالبی داشت. نخستین تجلی حکومت بورژوازي غرب را می خصلتی

(The Gentry)  یافـت. از لحـاظ    1688در سـال  » انقـالب شـکوهمند  «بر پارلمان و نهادهاي سیاسی آن کشور پس از

هـاي لیبـرال را فـراهم آورد.    سمیت بنیاد فکـري رژیـم  تاریخ اندیشه، نظریات متفکرانی چون جان الك، منتسکیو و آدام ا

کننده داشت. براساس لیبرالیسـم بـورژوایی هرگونـه محـدودیت     انقالب فرانسه بالمآل در تکوین رژیم لیبرال نقشی تعیین

بایست از هرگونـه قیـود سیاسـی و    بایست ملغی شود. همچنین مالکیت ارضی میسیاسی بر تجارت داخلی و خارجی می

الی فارغ گردد و به منظور آزادسازي فعالیت فردي در تجارت و صـنعت، اصـناف فئـودالی از میـان برداشـته شـوند.       فئود

ي دولـت و قـدرت حکومـت بـه حفـظ و      چنانکه پیشتر اشاره شد، اصول اساسی لیبرالیسم کالسیک محدودسازي حیطـه 

هـاي لیبـرال بـه ایـن معنـی در      سنتی بود. رژیمحراست حقوق فردي و آزادسازي تجارت و مالکیت و نیروي کار از قیود 
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ي موارد پایگاه اجتماعی آنهـا طبقـات تجـاري و    هاي تاریخی مختلف پیدا شدند لیکن در همهکشورهاي مختلف در دوره

صنعتی جدید بود. دولت لیبرال بورژوا در همه جا از طریق تحول انقالبی روي کار نیامد. مثالً در پروس، برخالف فرانسـه،  

هاي خاصی از هاي لیبرال بورژوایی حق رأي را به بخشصالحات آشتین ـ هاردنبرگ به ظهور رزیم لیبرالی انجامید. رژیم ا

شد، طبقات صاحب مکنت ساختند. از آنجا که برقراري لیبرالیسم اصوالً به سود طبقات تجاري تمام میجامعه محدود می

توانستند چه از نظر سیاسی و چـه  هاي لیبرال بورژوایی نمیدند. رژیمکوشاترین بخش جامعه در حفظ و حراست از آن بو

از نظر اقتصادي منافع طبقات غیرتجاري و بویژه طبقات پایین را تأمین کنند. تقاضا براي گسترش حقوق سیاسی و بویژه 

پیـدایش تعارضـات و   حق رأي به طبقات پایین و اتخاذ تدابیري درخصوص بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادي آنها موجب 

ي درآمد ملی برحسب قوانین طبیعی بازار چنانکه اقتصاددانان هاي لیبرال بورژوایی شد. توزیع عادالنههایی در رژیمبحران

پذیر نبود. قدرت اقتصادي و سیاسی بورژوازي مبتنی بر نظام بـازار آزاد بـود کـه بـه     اندیشیدند، ظاهراً تحققکالسیک می

ست اوضاع اجتماعی طبقات پایین را بهبود بخشد. همین خود منبع اصلی اعتراضاتی بود که سرانجام توانخودي خود نمی

  به تکوین جنبش سوسیالیستی اولیه انجامید. 

  لیبرال دموکراسی

توانند به صورت قدیم ادامـه یابنـد. هـواداران    هاي لیبرال بورژوایی نمیآشکار شد که رژیم 1848هاي سال پس از انقالب

هاي آنها تنها با منافع بخش کوچکی از جامعه هماهنـگ شـده اسـت. آلکسـی دوتوکویـل در      دیدند که اندیشهبرال میلی

تواند به بخش کوچکی از جامعـه محـدود شـود.    کرد که دموکراسی نمی) استدالل می1385کتاب دموکراسی در آمریکا (

کراسی قدم بردارد. در انگلستان نیز جان اسـتوارت میـل در   وي خواستار آن بود که بورژوازي حاکم در فرانسه در راه دمو

توانـد موجـب توزیـع    کرد. میل بر آن بود که قوانین طبیعی اقتصاد نمـی مقابل لیبرالیسم از لیبرال دموکراسی حمایت می

داري ایهي مسئولیت اجتماعی و سیاسی دولت در نظـام سـرم  ي کاالها گردد. وي نخستین متفکري بود که اندیشهعادالنه

ي شهروندان در زندگی سیاسی دفاع ها از گسترش حق رأي به همگان و مشارکت همهکرد. لیبرال دموکراترا مطرح می

دانسـت.  ي حکومت در جوامـع بشـري مـی   ترین شیوهکردند. جان استوارت میل لیبرال دموکراسی را بهترین و عادالنهمی

شد. در پرتو چنین جنبش و هاي لیبرالیسم تلقی میه معناي تکمیل آرماني لیبرال دموکراسی درواقع بجنبش و اندیشه

-حق رأي گسترش داده شـد.  طبعـاً بـورژوازي لیبـرال نمـی      1884و  1867هاي اي بود که در انگلستان در سالاندیشه
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ري از خـود  هاي کارگري و سوسیالیستی که از اواسط قرن نوزدهم گسترش یافتند واکـنش دیگـ  توانست درمقابل جنبش

ي طبقـاتی  ي منازعـه توانـدت زمینـه  نشان دهد. البته روشن بود که صرف اقدامات سیاسی در جهت بسط حق رأي نمـی 

اي را نابود کند و بویژه ضرورت دخالت دولـت در تـأمین رفـاه اجتمـاعی هرچـه      هاي تودهمیان بورژوازي لیبرال و جنبش

رفـت. در آغـاز   ي حمایت از حقـوق  و فعالیـت خصوصـی بشـمار مـی     مهشد. فعالیت و دخالت دولت الزبیشتر آشکار می

شد. بـه عبـارت دیگـر دخالـت دولـت در امـور مربـوط بـه رفـاه          تعارضی میان دخالت دولت و اصول لیبرالیسم دیده نمی

گردیـد. تکـوین جنـبش کـارگري سوسیالیسـتی در      اجتماعی و تعدیل اقتصادي خود سیاست اجتماعی لیبرالی تلقی مـی 

  ویل لیبرالیسم به لیبرال دموکراسی نقش اساسی داشت. تح

ي برابـري و  بطورکلی لیبرال دموکراسی (دموکراسی به مفهوم رایج) درمقابل لیبرالیسم کالسیک اساساً متضـمن اندیشـه  

اد هاي سیاسی بوده است. در دموکراسی برابري افـر گیريهاي اساسی افراد براي شرکت در تصمیمتضمین حقوق و آزادي

برخالف لیبرالیسم کالسیک تنها به معنایی سیاسی و حقوقی نیست بلکه رژیم دموکراتیک مسئول است شرایط اجتماعی 

الزم را براي تحقق برابري به این معنا فراهم آورد. گرچه پیدایش دموکراسی به معناي مدرن را اغلب بـه انقـالب فرانسـه    

الیتر یا ژاکوبنی روبسپیر در انقالب فرانسه و دموکراسی بـه معنـایی کـه    توت» دموکراسی«دهند لیکن باید میان نسبت می

در قرن نوزدهم پیدا شد تفاوت ماهوي قایل شد. دموکراسی بعنوان رژیم سیاسی تنها درطی قرن نـوزدهم دراروپـا شـکل    

بسـط   يهـاي طبقـات مختلـف جامعـه مقدمـه     ها و سـازمان گرفت. گسترش حق رأي عمومی در عمل و پیدایش تشکل

بـود کـه    1848هاي لیبرال دموکراتیک رژیم فرانسه پس از انقالب سـال  هاي کالسیک رژیمدموکراسی بود. یکی از نمونه

  حق رأي عمومی را بسط داد. 

رفت و بـا  اي نسبت به ساخت دولت لیبرال کالسیک بشمار میدرمجموع دولت لیبرال دموکراتیک پیشرفت قابل مالحظه

ي لیبرالیسـم بـورژوایی را از   هاي کارگري و بسط حق رأي به کارگران و زنان محـدودیت اندیشـه  یهشناسایی قدرت اتحاد

هـاي دموکراسـی لیبرالـی    هاي اقتصادي گسترده ضـعف کرد. اما در طی قرن بیستم با بروز بحرانلحاظ نظري برطرف می

   آشکار شد و از همین رو زمینه براي پیدایش دموکراسی اجتماعی فراهم آمد.

  دموکراسی اجتماعی و دولت رفاهی

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 »159« غرب و ایران جامعه شناسی سیاسی 
 
 
 

 

-که همراه با افزایش بیکاري، سقوط قیمت سهام شـرکت  1929-32هاي داري آزاد در طی سالبحران در اقتصاد سرمایه

داري به دنبال آورد و موجب اي در نظام سرمایهگذاري خارجی بود تحول عمدهها، ورشکستگی، رکود و کاهش در سرمایه

داري غرب یکی پس از دیگري به هاي سرمایهمت در اقتصاد و تحول در ساخت دولت گردید. حکومتافزایش دخالت حکو

اي ي اقتصادي زدند. در آمریکا دولت روزولت اقدامات گسـترده منظور افزایش اشتغال و رفع بحران رکود دست به مداخله

ها، وضع قوانین هاي عمومی و مالیاتیش هزینهدر جهت ایجاد اشتغال، مساعدت به ورشکستگان، اصالح نظام بانکی، افزا

دار کنـار گذاشـته شـد تـا     کار، پرداخت مقرري بیکاري و غیره انجام داد. اصل بودجه متعادل به سود اصل بودجه کسري

اقداماتی  1954هاي عمومی دولت فراهم گردد. در انگلستان با به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال امکان افزایش هزینه

ي ملی کردن صنایع، ایجاد اشتغال کامل، توزیع عادالنه درآمدها، تأمین خدمات اجتاعی، وضع مقرري بیکـاري،  زمینهدر 

  ها و غیره انجام گرفت. تثبیت قیمت

) 1936ي عمومی پـول، بهـره و اشـتغال (   جان مینارد کینز اقتصاددان معروف انگلیسی در کتاب خود تحت عنوان نظریه

هاي غربی به منظور مبارزه با بحران اقتصادي به بعد توسط حکومت 1930تی را عرضه کرد که از سال اصول نظري اقداما

تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کنـد و از  داري آزاد نمیاتخاذ شده بود. استدالل اصلی کینز این بود که اقتصاد سرمایه

یجاد کند. از همین رو دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل در اقتصـاد  تواند تقاضاي مؤثر اثبات است و نمیاین رو ذاتاً بی

ي وضع مالیات و افـزایش هزینـه عمـومی بـه     حل کینز این بود که دولت باید قدرت خود را در زمینهیابد. راهضرورت می

منظـور تضـمین    منظور تضمین تقاضاي مؤثر و اشتغال کامل به کارگیرد. بطور کلی پس از جنگ جهانی دوم عمومی بـه 

داري ي سـرمایه دهنـده تقاضاي مؤثر و اشتغال کامل به کارگیرد. بطور کلی پس از جنگ جهانی دوم دولت بعنوان سازمان

-ي توزیع درآمـدها، سـرمایه  داري به درجات مختلف در زمینههاي سرمایهتا حدي جانیشن مکانیسم بازار آزاد شد. دولت

ها درمورد طبقات پایین گسـترش یافـت.   یی پذیرفتند. همچنین اقدامات رفاهی دولتهاگذاري و ایجاد اشتغال مسئولیت

 % باالي جمعیت از درآمدها نسبت به دوران قبل از جنگ20براساس برخی اطالعات درنتیجه پیدایش دولت رفاهی سهم 

  % پایین جمعیت افزایش یافت. 20کاهش و سهم 

داري دولت رفـاهی را تشـکیل داده اسـت. از لحـاظ     تلف اساس نظام سرمایهریزي به درجات مخکنترل اقتصادي و برنامه

سوسـیال  «نظري ساخت دولت رفاهی در غرب را باید در ذیل مبحث سوسـیال دموکراسـی مطالعـه کـرد. البتـه معنـاي       

ش تـر از ایـدئولوژي دولـت رفـاهی اسـت و در مـواردي بعنـوان معـادل جنـب         بسیار مبهم و به هرحال وسیع» دموکراسی
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در آغـاز  » سوسـیال دموکراسـی  «هاي کارگري بکار برده شده است. درحقیقـت اصـطالح   سوسیالیستی و جنبش اتحادیه

شد. منظور اولیه از آن کوشش در جهت اصـالحات سیاسـی و   ي کارگر در اروپا بکار رده میرابطه با جنبش سیاسی طبقه

هـاي  د. اصطالح دموکراسـی اجتمـاعی بـویژه پـس از انقـالب     هاي لیبرالی بطورکلی بواجتماعی ـ اقتصادي در درون نظام 

هـاي لیبـرال   در اروپا رایج شد و اساساً به مفهوم اجتماعی کردن دموکراسی یـا گسـترش پایگـاه اجتمـاعی رژیـم      1848

 شـد و از همـین رو  هاي لیبرالیسم تلقی میدموکراتیک بکار برده شد. سوسیال دموکراسی درحقیقت درمانی براي بیماري

گرفت. مارکس و انگلس اصطالح سوسـیال دموکراسـی را بـه    از جانب انقالبیون ضدلیبرالیسم بورژوایی مورد حمله قرارمی

-خواندند مورد حمله قرارمیمی» سوسیال دمکرات«ها را که خود را »خرده بورژوا«بردند و به کار می»  انقالبی«مفهومی 

  شد. ي دوم قرن نوزدهم سوسیال دموکراسی گرایشی انقالبی تلقی میهدادند. به همین دلیل بویژه در آلمان در نیم

در غرب به کار برده شـد.   هاي لیبرالطلبی رژیمبعد از جنگ جهانی اول واژه سوسیال دموکراسی کالً در توصیف اصطالح

نـایی غیرانقالبـی و   سان اصطالح سوسیال دموکراسی بتدریج مضمون انقالبی و رادیکـال خـود را از دسـت داد و مع   بدین

در برگزراي صدمین سالگرد تأسـیس خـود نقـش     1963طلبانه یافت. مثالً حزب سوسیال دموکرات آلمان در سال اصالح

السال را در ایجاد حزب مورد تأکید قرارداد و نامی از مارکس به میـان نیـاورد. بطـورکلی احـزاب سوسـیال دموکراتیـک       

سوسـیال دموکراسـی هسـتند. از لحـاظ فکـري نیـز تجدیـدنظرطلبی در        طلب امـروزي در غـرب حاصـل جنـبش     اصالح

  طلب بوده است. هاي اصلی سوسیال دموکراسی اصالحمارکسیسم یکی از سرچشمه

هاي رادیکال در درون احزاب سوسیال دموکرات اروپایی شـدیداً رو بـه نقصـان    بطورکلی پس از جنگ جهانی دوم گرایش

  ن گرایش رفرمیستی، بخشی از بورژوازي را نیز دربرگرفت. گذاشت و سوسیال دموکراسی بعنوا

  داري و تکوین نئولیبرالیسمرمایهبحران س

نئولیبرالیسم بعنوان ایدئولوژي اقتصادي در واکنش به پیدایش ساختار دولت رفاهی پس از جنگ جهانی دوم پدید آمـده  

اقتصادي و اجتماعی برخی از کشورهاي غربی برضـد   هايي فکري سیاستو با بروز بحران در اقتصاد دولت رفاهی زمینه

ي کینز هاي نو نظریهدهد. از لحاظ اقتصادي لیبرالدولت رفاهی و دخالت دولت در اقتصاد و گرایش کینزي را تشکیل می

-گذاشـته  و نقش دولت بعنوان عامل تنظیم اقتصادي را مورد تردید قرار داده و بار دیگر بر مزایاي نظام رقابت آزاد تأکید

-اي در سیاست اقتصادي و نیز در تفکر اقتصادي در غرب بوده است. از اواخر دههاند. بنابراین لیبرالیسم نو چرخش عمده
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هاي کینزي تنظـیم تقاضـاي کـل جـاي     در کشورهایی مثل انگلستان، آمریکا، آلمان، فرانسه و استرالیا سیاست 1970ي 

گرفت هک از گذارند. این تحول در واکنش به بحران رکودي صورت میأکید میهایی داد که بر عرضه تخود را به سیاست

داري بویژه اشباع سـرمایه و  داري غرب را در برگرفت. بحران اقتصادي سرمایهبتدریج اقتصاد سرمایه 1970ي اواسط دهه

ي غربی قرارداد. اجـراي  هاهاي عمومی را در صدر عالیق اقتصادي و ساسی دولتکاهش نرخ بهره، سیاست کاهش هزینه

هاي رفاهی، آموزش و بهداشـت  هاي دستمزد واقعی و اجتماعی یعنی هزینهاین هدف تنها ازطریق سیاست کاهش هزینه

  ممکن بود. 

سازي در اقتصاد هاي اقتصادي نئوکالسیک و گرایش فزاینده به خصوصیحاصل این چرخش نظري و عملی، رواج سیاست

در زمان ریاست جمهوري کارتر آغـاز شـد و در    1977ین چرخشی در سیاست اقتصادي از سال بوده است. در آمریکا چن

وزیـري  شروع شد و در دوران نخست 1976دوران ریگان به اوج خود رسید. در انگلستان سیاست جدید اقتصادي از سال 

شـرایط پـیش از پیـدایش دولـت     مارگارت تاچر کامالً بسط یافت. نولیبرالیسم گرچه کوششی است به منظور بازگشت به 

-در مقابـل گـرایش  » ضدانقالب«رفاهی، لیکن خود محصول شرایط اقتصادي و سیاسی معاصر است. برخی از آن بعنوان 

-هاي نولیبرال زمینه را براي رشد بخش خصوصی و سـرمایه هاي اقتصادي رژیماند سیاستهاي دولت رفاهی سخن گفته

هـاي  هـا وجـود اتحادیـه   داري لیبرال فراهم کرده است. براساس نظر برخی نئولیبرالهگذاران متهور به سبک دوران سرمای

ي تورم فزاینده و افول اقتصادي در کشورهاي غربی بوده است. مثالً فریدریش هایک درمورد کارگري یکی از اسباب عمده

گري داده شـده اسـت، انگلسـتان روي    هاي کـار بدون سلب امتیازاتی که از نظر حقوقی به اتحادیه«انگلستان گفته است: 

هـاي  داري آزاد و بخـش خصوصـی از طریـق سیاسـت    هاي نئـولیبرال درپـی تقویـت سـرمایه    دولت» خوشی نخواهد دید.

سـازي صـنایع ملـی شـده اسـت.      هـاي نـولیبرال، خصوصـی   ي دولتاند. گرایش عمدهبوده» استراتژي عرضه«ضدکینزي 

رفتـه گـرایش   همروي» ن است که بازار را در تعیین سرنوشت خود آزاد بگذارد.بهترین شکل کمک حکومت به اقتصاد ای«

هاي وضع شده اندوزي شده و محدودیتهاي بزرگ خصوصی در امر مالنولیبرالی موجب افزایش فرصت و توانایی شرکت

لیبرالیسم اقتصـادي را در   هاي ذاتیبر تجارت آزاد را بتدریج از میان برده است. بازگشت به لیبرالیسم ممکن است بحران

  ابعادي تازه فعال کند و بار دیگر ساخت دولت را در غرب دستخوش تحول سازد.

  هاي فاشیستیاي اجتماعی جنبشها و زمینهویژگی
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داري بـزرگ،  هـاي افراطـی، راسـت اقتـدارطلب، ضدسـرمایه     فاشیسم بعنوان یک گرایش کلی در سیاست درمورد جنبش

شـود  گرا به کار برده میل، ضدمدرنیسم، ضدسوسیالیسم، ضدآنارشیسم، ضدمارکسیسم و گذشتهضددموکراتیک، ضدلیبرا

-انجامد. درحقیقت فاشیسم بیشتر از روي آنچه نفی میهاي سیاسی اقتدارطلب یا توتالیتر میکه احتماالً به تشکیل نظام

هانی در بسـیاري از کشـورهاي اروپـایی    ي دو  جنگ جشود. فاشیسم به مفهوم تاریخی آن که در فاصلهکند مشخص می

سـتایی،  گرایـی، دولـت  ظاهرشد ترکیبی از ناسیونالیسم افراطی، امپریالیسم، ضدیت با سـنت عقلـی و روشـنفکري، عمـل    

گرایـی، رادیکالیسـم   کاري، دهقـان طلبی، رهبرپروري، محافظهاي، جنگگرایی، بسیج تودهپرستی، نخبهنژادپرستی، قدرت

هـا را دشـوار سـاخته    هاي فاشیستی فهم آنگرایی بود. همین ترکیب پیچیده در ایدئولوژي جنبشو سنتخرده بورژوایی 

هاي فاشیستی پیدا شدند، بر مفـاهیمی ماننـد اطاعـت و انضـباط فـرد، سلسـله       هایی هم که از درون جنبشاست. دولت

ت وحدت طبقاتی، همبستگی ملی، ناسیونالیسـم  گرایی)، ضرورمراتب، وجود نابرابري میان شئون جامعه (الیتیسم یا نخبه

و همبستگی براساس مقوالتی موهوم مانند نژاد تأکید گذاشتند و دموکراسی، فردگرایی و آزادي به مفهوم لیبرالی را نفـی  

  کردند.

هـا در  هاي فاشیستی مطرح شده اسـت، ایـن جنـبش   ازنظر اجتماعی، براساس اغلب نظریاتی که درمورد پیدایش جنبش

اي شدن جامعه بودند. فاشیسم براسـاس  ي فروپاشی همبستگی سنتی و تودهامعی پیدا شدند که شاهد فرایند گستردهجو

هاي جاذبه پیدا کـرد کـه دچـار وضـعیت     تعابیر گوناگون واکنشی دربرابر روند نوسازي و صنعتی شدن بود و در بین گروه

دهد و از نظر روانشناختی احساس امنیت خود را از دست میگسیختگی (آنومی) شده بودند. در متن چنین وضعیتی فرد 

اي و رهبـري وایـدئولوژي   برد. از همـین رو جنـبش بسـیج تـوده    براي جبران امنیت از دست رفته به دامن قدرت پناه می

کند. جنبش فاشیستی از لحاظ روانشناختی مبتنی بر تیـپ شخصـیتی اقتـدارطلب اسـت کـه هـم       فراگیر جاذبه پیدا می

آورنـد،  پذیر است. از آنجا که قدرتمندان در فرد اقتدارطلب احساسی از احترام و تمجید بوجود مـی جو و هم اطاعتطهسل

نمایند. بطورکلی فاشیسم محصول فشـارهاي روحـی ناشـی از عصـر     افراد ضعیف در نزد چنان شخصیتی خوار و حقیر می

از احساس ترس و ناامنی طبقاتی بود که از فرایند نوسازي و  اي و برخاستهي تودهمدرنیسم، گسیختگی اجتماعی، جامعه

تاجر مآب شدن جامعه زیان دیده بودند. درمقابل ایدئولوژي فاشیستی با تأکید بر قدرت، هویت، اطاعت، انضباط، رهبري، 

بحـران  کـرد. در مـتن ایـن زمینـه و     عظمت ملی، همبستگی و جز آن التیامی براي وحشت ناشی از مدرنیسم عرضه مـی 
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مدتی مانند نتایج جنگ جهـانی اول، بحـران رکـود، احساسـات ناسیونالیسـتی و      هاي کوتاهعمومی بود که عوامل و بحران

  غیره در پیدایش مؤثر افتادند. 

اي فاشیسم در همه جا متشکل از افرادي بود که از نظر اجتماعی ناامن و درمعـرض تهدیـد و افـول بودنـد و     جنبش توده

دادنـد.  ي سنتی واکنش نشان میي مدرن و درهم شکسته شدن شئونات ثابت جامعهاجتماعی در جامعه نسبت به تحرك

  آرمان فاشیسم بازگشت به وضعیت اجتماعی ماقبل مدرن، ماقبل صنعتی و ماقبل دموکراتیک بوده است.

قـات متوسـط رو بـه افـول بـه      فاشیسم بعنوان جنبش افراطی راست رادیکال اغلب پیروان خود را از خرده بورژوازي و طب

داري که تأثیر نامطلوبی بر خرده بورژوازي شـهرت و طبقـات دهقـانی    هاي نوسازي و اقتصاد سرمایهآورد. بحراندست می

  اي در مقیاس وسیع گردید.باقی گذاشت موجب گسترش پایگاه اجتماعی فاشیسم و امکان بسیج توده

کارانـه  آن حداقل دو گرایش عمده وجود دارد. یکـی گـرایش محافظـه   جنبش فاشیستی خود یکدست و یگانه نیست و در

-هاي سوسیالیستی واکنش نشـان مـی  طبقات باالي سنتی که معموالً نسبتاً به لیبرالیسم و مدرنیسم و نوسازي و گرایش

داري مدرن هدهند و دیگري، گرایش کم و بیش رادیکال خرده بورژوازي و دهقانان در حال افول که اغلب نسبت به سرمای

دهند. بـه همـین دلیـل اسـت کـه چنانکـه گفتـیم        داري ارضی، مالی و صنعتی بزرگ واکنش نشان میو پیدایش سرمایه

ي کوچـک، تجدیـد   دارانه، تمایل به سـرمایه هاي ضدسرمایهایدئولوژي فاشیسم و بویژه جنبش فاشیستی ترکیبی از آرمان

هاي خانوادگی و فرهنگی و مذهبی، کاري و حمایت از سنت، محافظههاي سنتی در جامعه مدرن نیمه صنعتیهمبستگی

  گرایی دهقانی و پدرساالرانه است.رادیکالیسم خرده بورژوایی و سنت

-به سر مـی » هنجاريبی«اي افرادي که همبستگی سنتی را از دست داده و درحال گسیختگی و از نظر روانشناسی توده

تا خالء ناشی از سرگشتگی و حقارت در آنها را پر کند. از این رو رهبري در ایـن گونـه   هستند » من ایدال«برند به دنبال 

شـود.  کند. اندیشه وحدت و یگانگی رهبر و توده در فاشیسم اروپایی از این جا ناشـی مـی  ها نقشی اساسی ایفا میجنبش

ي کوچـک خـرده   کیـت و سـرمایه  داري بـراي مال جنبش فاشیسم همه جا درپی درهم شکستن تبعات ناخوشایند سرمایه

ي از بـین بـردن تمرکـز    ي زندگی اشرافی بود. وعدهبورژوازي، زندگی سنتی و اقتصاد معیشتی دهقانان و فرهنگ و شیوه

-ي کوچک، مبارزه با گرایش، احیاي اصناف، حمایت از کسب و کار و سرمایه»خودکفایی«، »آزادي اقتصادي«ها، سرمایه

کنـد.  هاي فاشیستی فراهم مـی اي را در جنبشي بسیج تودهیل تعارضات طبقاتی و جز آن زمینههاي انحصارطلبانه، تعد

شود و داري ناشی میي جنبش فاشیستی از موضعی ماقبل سرمایهدارانهآرمان اقتصادي فاشیسم معطوف به نظام سرمایه
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-ش کارگري، بعنوان یکی از مظاهر جامعهاز همین رو همواره همراه با گرایشی ضدسوسیالیستی است. سوسیالیسم و جنب

  هاي فاشیستی را برانگیخت.ي مدرن در همه جا واکنش منفی جنبش

طلبـی مخـرب   داري و هم از برابريهی ناشی از نظام سرمایههاي فاشیستی هم از نابرابريهاي جنبشها و برنامهدر آرمان

ي رسـم  ي سـنتی از دیـدگاه اشـرافی مسـتلزم اعـاده     جامعه شود. بازگشت به امنیت از دست رفتهسوسیالیسم انتقاد می

ي مردم نسبت به رهبران برگزیده و نخبه است. شکل نظـام سیاسـی فاشیسـم اساسـاً     اطاعت و فرمانبرداري رعایا و توده

بـاً  گرایانه و متضمن عنصـري نیرومنـد از پاتریمونیالیسـم اسـت. در ایـدئولوژي فاشیسـتی تقری      اشرافی، الیگارشی و نخبه

گیرد، بلکـه دموکراسـی نظـامی    گونه تظاهري نسبت به دموکراسی صورت نمیبرعکس هر ایدئولوژي سیاسی دیگري هیچ

شود. عنصر ناسیونالیستی یا شبه ناسیونالیستی (نژادگرایی) در ایـدئولوژي فاشیسـم هـم مبتنـی بـر      فاسد و تباه تلقی می

شـود. ناسیونالیسـم یـا شـبه ناسیونالیسـم در ایـدئولوژي       اشته میي آرمانی از دست رفته گذتأکیدي است که بر گذشته

فاشیسم، مظهر خواست ایجاد وحدت و همبستگی در شرایطی است که اساس همبسـتگی سـنتی درهـم شکسـته شـده      

  است.

دیده از فراینـد نوسـازي و مدرنیسـم    هاي سنتی آسیببطورکلی فاشیسم بعنوان جنبش اجتماعی، واکنش طبقات و گروه

داریـف سوسیالیسـم، لیبرالیسـم و مدرنیسـم) بـوده اسـت. در       ي مدرن و مظاهر گوناگون آن (اعم از سرمایهد جامعهبرض

هاي ي دوگانه، بخش سنتی همواره تحت حمله قراردارد و درحال افول است. از همین رو ایدئولوژي جنبشساخت جامعه

روبناهاي فکـري و ایـدئولوژیک فرماسـیون اجتمـاعی قـدیم      است و در تدارك آن از » منفی«فاشیستی معموالً تدافعی و 

هاي اجتماعی رو به افولی است که بـا جهـان مـدرن احسـاس الفـت      شود. فاشیسم اعتراض طبقات و گروهبرداري میبهره

لی اي هسـتند. مـواد اصـ   آلیزه شـده ي احیاي نظام سنتی ایدهآمیز در اندیشهکنند و بنابراین به صورت واکنشی توهمنمی

شـود. بـه ایـن معنـی فاشیسـم اعتـراض       اي برگرفتـه مـی  یوتوپیاهاي فاشیستی از فرهنگ و نظام اجتماعی سپري شـده 

هـاي فاشیسـتی درحقیقـت    ي اصـلی ایـدئولوژي  ي مدرن بوده است. درونمایهاز جانب راست نسبت به جامعه» رادیکال«

آمیـزي  نگـر و خشـونت  ی به صورت ایـدئولوژي واپـس  سنتی است که طبعاً در شرایط تحول تاریخ» کاريمحافظه«همان 

  شود.نمودار می

داري و بـویژه  آمیز و احساس ضعف و خطر طبقات ماقبـل سـرمایه  از نظر پایگاه اجتماعی، فاشیسم مظهر واکنش اعتراض

ت ماقبـل  ي صنعتی بوده است. واکنش طبقاخرده بورژوازي و دهقانان نسبت به پیامدهاي دموکراسی، مدرنیسم و جامعه
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ي سنتی همراه است. فاشیسم یکی داري نسبت به فشارهاي ناشی از صنعتی شدن با احساس دلتنگی براي جامعهسرمایه

ي کـامالً سـنتی و   ي صنعتی مدرن بوده است و از همین رو نه در جامعهي سنتی به جامعهگذار از جامعهاز عوارض درون

  کند.بروز پیدا می ي کامالً صنعتی و مدرن زمینهنه در جامعه

  دولت فاشیستی

شناسی سیاسی فاشیسم که اغلب مورد غفلت قرارگرفته، ضرورت تمیز میان جنبش و دولـت  یکی از نکات مهم در جامعه

ي قدرت و پس از آن از حیث پایگاه اجتماعی دچار هاي اجتماعی ـ سیاسی پیش از قبضه فاشیستی است. معموالً جنبش

تواند همانند دوران پیش کند و دیگر نمیجنبشی به قدرت سیاسی برسد مسئولیت دولتی پیدا میشوند. هرگاه تحول می

ي ي جامعـه هاي فاشیستی همواره با مشکل ادارهي خود باشد. رژیمهاي پایهي منافع گروهي قدرت صرفاً نمایندهاز قبضه

-ناپذیر تحوالت و نوسازي اقتصادي ـ اجتماعی مـی  ابدوگانه نیمه سنتی و نیمه مدرن روبرو هستند و بویژه در سیر اجتن

ي هاي فاشیستی میان این دو بخش از عوامل مهم پیچیـدگی پدیـده  باید به نحوي با این مشکل کنار بیایند. نوسان رژیم

-هاي فاشیستی تحـت ي آن بوده است. از نظر تاریخی رژیمي تفاسیر متعارض دربارهفاشیسم و دشواري فهم آن و عرضه

ي خـود و تقویـت عنصـر    دارانـه تأثیر تنگناهاي داخلی و خارجی به تدریج مجبور شدند با تعدیل رادیکالیسم ضدسـرمایه 

هـایی از طبقـات   گرایی به زیان عنصر رادیکالیسم خرده بورژوایی در ایدئولوژي خود حمایت بخـش کاري و راستمحافظه

صوصی بـا توجـه بـه تـداوم مالکیـت خصوصـی وسـایل تولیـد در         داري را جلب کنند. نیاز مالی دولت به بخش خسرمایه

طلبی) گاه المللی (امپریالیسم و جنگي بیني فعال شدن دولت در صحنهیابد بلکه به واسطهفاشیسم نه تنها کاهش نمی

-مشاهده می ي اقتصادي به نظامی توتالیز به مفهومی که در اتالینیسمگاه در عمل در حوزهیابد. فاشسیم هیچافزایش می

هاي شخصی و ها و کشمکششد، تبدیل نگردید و دستگاه سیاسی آن هم در آلمان و هم در ایتالیا بطور دائم دچار رقابت

هـاي شخصـی و گروهـی بـود. تـداوم      ها و کشـمکش ي رقابتگروهی بود. تداوم مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و تکیه

هاي تجاري و صنعتی و مالی حتـی موجـب   ي رژیم سیاسی بر سرمایهیندهي فزامالکیت خصوصی بر وسایل تولید و تکیه

ها با توجه به وضعیت نهایی رژیم فاشیستی، آن را رژیـم  آن گردیده است که برخی نویسندگان بویژه در بین مارکسیست

ازي بزرگ در شرایط ي مالی و بورژوازي بزرگ بخوانند. بر همین اساس بود که استالین، فاشیسم را حکومت بورژوسرمایه

انگیـز  هـاي دموکراتیـک و هـراس   دانست. به نظر او آن طبقه در تحت چنین شرایطی دیگر قادر نبود بـه شـیوه  بحران می
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داري، یا دیکتاتوري بـورژوازي در دوران  ها نیز، فاشیسم را اوج طبیعی نظام سرمایهدست ببرد. برخی دیگر از مارکسیست

داري و تحکیم موقعیت بورژوازي مالی بزرگ اسـت.  اند که هدف آن رفع خطر از سرمایهدهداري توصیف کربحران سرمایه

ها از فاشیسم به ي این گونه برداشتداري است. پیشینهمطابق این تفسیر فاشیسم روبناهاي سیاسی دیگري براي سرمایه

دیکتاتوري «فاشیسم را بعنوان  1928ال ي اجرایی خود در سگردد که در پلنوم سیزدهم کمیتهي کمینترن باز مینظریه

داري مالی انحصـاري در  توصیف کرد. تفسیر فاشیسم بعنوان محصول سرمایه» ي مالیترین عناصر سرمایهآشکار ارتجاعی

داري موجـب  ترین تفسیر بود. براساس این استدالل بحران عمـومی سـرمایه  بین محافل کمونیست در  اروپاي شرقی رایج

کند. مهمترین ایرادي که بر این نظریه ي مالی را تقویت میي سرمایهگردد که سلطهی از انحصار دولتی میپیدایش اشکال

-داري پیدا شد که هنوز شاهد پیدایش سرمایهوارد است این است که فاشیسم در کشورهاي نیمه صنعتی و نیمه سرمایه

داري انحصـاري  ر فاشیسم بویژه در آلمان بعنـوان سـرمایه  داري مالی و انحصاري به صورت کاملی نشده بود.  از سوي دیگ

دولتی و ائتالف قدرت الیگارشی مالی با قدرت سیاسی حزب حاکم تنها به یکی از وجوه دولـت فاشیسـتی، یعنـی رابطـه     

شود. همچنین در درون محافل مـالی  هاي بزرگ و دولت در شرایط استقرار کامل دولت فاشیستی مربوط میمیان سرمایه

ي آلمان هیتلري براساس شواهد موجود منازعات شدیدي جاري بود و حزب نازي سعی داشـت بـر ایـن منازعـات     جامعه

هاي فاشیستی بـویژه   هاي بزرگ و همکاري آنها با نظامي نقش مهم سرمایهسرپوش بگذارد. براساس همین شواهد درباره

هـاي حـزب   ي سرشاري از سیاسـت هاي عمده در آلمان بهرهکتوان چندان تردید کرد (صنایع سنگین و باندر آلمان نمی

هاي مالی و صنعتی بـزرگ تعیـین   ي گروهي رژیم بوسیلههاي عمدهنازي بردند) لیکن  این بدان معنی نیست که سیاست

هـاي  داري بـود. بعـالوه رژیـم   شد و یا تغییر در سیاست داخلی و خارجی متأثر  از تغییـرات در درون محافـل سـرمایه   می

هـاي  کردند. از سـوي دیگـر گـروه   داري دخالت میهاي غیرمنظم در اقتصاد سرمایهفاشیستی به انحاء گوناگون و به شیوه

-به بعد مخالف بودند. با این حال نقـش سـرمایه   1938ذینفوذ صنعتی و مالی با تغییر در سیاست خارجی هیتلر از سال 

تصدیق پژوهشگران غربی هم قرارگرفتـه اسـت. حمایـت مـالی و سیاسـی      هاي هیتلر مورد داران بزرگ در تشکیل کابینه

اي از صنعت سنگین آلمان از حزب نازي در تحکیم موقعیت آن بسیار مؤثر بود. همچنین براساس شواهد هاي عمدهبخش

کننـد.   کار مالی و صنعتی و تجاري کوشیدند تمـایالت فاشیسـم بـه انقـالب اجتمـاعی را مهـار      هاي محافظهموجود گروه

کارانه در آن هـر چـه بیشـتر    دارانه و محافظهشک تمایالت سرمایهیافت بیدرصورتی که فاشیسم ازنظر تاریخی تداوم می

هـاي  رفـت. بـه هرحـال سـرکوب اتحادیـه     دارانه آن تحلیـل مـی  ي ضدصنعتی و ضدسرمایهشد و گرایش اولیهتشدید می
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هاي جنگی، شرایط مساعدي بـراي رشـد   ومی در رابطه با سیاستکارگري، تقلیل دستمزدهاي واقعی و کاهش مصرف عم

ي طبقاتی سان واقعیت سلطهبخش تجارت و کشاورزي ایجاد کرد. بدیني صنعتی به زیانصنایع سنگین و تمرکز سرمایه

داري بـورژوایی  ي صنعتی و سـرمایه اجتماعی حزب نازي تداوم یافت. رژیمی که به منظور مبارزه با جامعههاي به رغم برنامه

هـاي ضدمدرنیسـتی و مدرنیسـتی در فاشیسـم بـا      به قدرت رسیده بود، درواقع به تکمیل آن کمک کرد. سـرانجام گـرایش  

هـاي فاشیسـتی میـان    ي سنتی را تشدید کردنـد. تعـارض فراگیـر در رژیـم    یکدیگر تلفیق شدند و روند زوال ساخت جامعه

شـد.  ها مـی حد و حصر اساساً موجب تضعیف مبانی قدرت این رژیمازي بیگرایش به احیا همبستگی و فرهنگ سنتی و نوس

هـاي رادیکـالی و خـرده    ها مجبور شدند با بورژوازي بـزرگ و ارتـش و کلیسـا برضـد گـرایش     سرانجام در همه جا فاشیست

حمایـت کلیسـا    داري صنعتی و تجاري و ارضی تمام شد و مـورد بورژوازي همدست شوند. فاشیسم در قدرت به سود سرمایه

  نیز قرارداشت.

  ي مدنیجامعه

شـود کـه   اي از روابط اجتماعی اطالق میدرعلوم اجتماعی معموالً درمقابل دولت به حوزه» ي مدنیجامعه«امروزه اصطالح  

هـاي خصوصــی و مــدنی  هــا و تشــکلاي از نهادهــا، مؤسســات، انجمـن فـارغ از دخالــت قـدرت سیاســی اســت و مجموعـه   

گیرد. اگر بگوییم که ویژگی اصلی دولت ساخت قـدرت آمرانـه یـا آمریـت و تابعیـت اسـت، در آن       دربرمی (غیرخصوصی) را

- ي مدنی از مفهوم دولت، محصول اندیشهي مدنی فاقد چنین ساختی است. چنانکه دیدیم تمیز مفهوم جامعهصورت جامعه

وپاشی ساخت دولت  مطلقـه و پیـدایش دولـت    هاي هجدهم و نوزدهم درغرب بود. چنین تمیزي واقعیت فري سیاسی قرن

ي مـدنی در درون فئودالیتـه و قـرون    هـاي جامعـه  کرد. البته مظاهر اولیـه و نطفـه  ي بازار آزاد را منعکس میلیبرال و حوزه

 حقـوق «ي ها، حوزهي حقوق مدنی افراد و  گروهي مدنی به این معنی بطورکلی به حوزهوسطی در اروپا وجود داشت. جامعه

  شد.  ي فرهنگی اطالق میي بازار و اقتصاد آزاد و حوزه، حوزه»)حاکمیت«(درمقابل حقوق » طبیعی

ي مـدنی  ي پیـدایش جامعـه  ي روابط سیاسی است. سابقهي روابط اجتماعی و دولت حوزهي مدنی حوزهبطور خالصه جامعه

همرفته دشوارتر بـوده اسـت. در   حقوق بنیادي روي گردد که تحقق آن از دیگربه پیدایش حق اجتماع و انجمن کردن بازمی

ي مدنی کم و بیش محدودي وجود داشت. پراکندگی قدرت، حقوق مالکیت، مصـونیت و امتیـازات   ي فئودالی، جامعهجامعه
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ي مـدنی ضـعیفی را تشـکیل    ي وجود چنین جامعـه و جز آن زمینه (Burgh)اشرافیت زمیندار، وجود شهرهاي خودمختار 

  داد.می

ي سیاسی بطورکلی به سه معنی بکاررفته اسـت: یکـی بعنـوان    ي دینی غیردولتی در اندیشهي مدنی بعنوان حوزهمفهوم جامعه

ي قـرارداد  وضعیت پیش از تکوین دولت، دوم وضعیت ضددولت و سوم وضعیت پس از نابودي دولت. مفهوم اول اساس اندیشـه 

ي مدنی پـیش از تشـکیل دولـت    شود که جامعهسی بود. در این مفهوم فرض میاجتماعی بویژه در آثار جان الك فیلسوف انگلی

ي هاي آن را تنظـیم کـرده اسـت. در مفهـوم دوم، جامعـه     هایی براي آن ایجاد کرده و یا فعالیتوجود داشته و دولت محدودیت

گـردد.  ي دولـت مـی  ب انقباض حیطهشود که انبساط آن موجاي تلقی میي آزادي از قدرت دولتی و یا حوزهمدنی بعنوان حوزه

ي بدون دولت یـا جانشـین دولـت تلقـی     هاي فکري آنارشیستی جامعه مدنی بعنوان آرمان جامعهدر مفهوم سوم بویژه در سنت

  شود.  می

  ي سیاسی به پنج معناي متفاوت به کار رفته است: ي مدنی در اندیشهاز نظر تاریخی مفهوم جامعه

ي اصـحاب قـرارداد اجتمـاعی درمقابـل وضـع      ي ارسطویی درمقابـل خـانواده و در اندیشـه   شهبه مفهوم دولت در اندی )1

  طبیعی.  

ي کسانی چون آدام فرگوسـن در کتـاب گفتـاري    ي ابتدایی در اندیشهي تمدن درمقابل جامعهبه مفهوم جامعه )2

 ).1767ي مدنی (ي تاریخ جامعهدرباره

 ي هگل.هي تکوین دولت در اندیشبه مفهوم شکل اولیه )3

ي  ي روابط مادي و اقتصادي و عالیق طبقاتی و اجتماعی درمقابـل دولـت و بعنـوان پایگـاه آن در انـدیش     به مفهوم حوزه )4

 مارکس.

ي مـارکس) و مرکـز تشـکیل قـدرت     ي زیربنـا طبـق اندیشـه   ي مدنی بعنوان جزیی از روبنـا (نـه حـوزه   جامعه )5

 دیشه آنتونیو گرامشی.ي حاکمه، در انایدئولوژیک یا هژمونی فکري طبقه

رفـت.  ي سیاسی یا دولت بـه کـار مـی   ي مدنی به مفهوم جامعهدر فلسفه سیاسی بطور کلی از زمان ارسطو به بعد جامعه

ي قرارداد اجتماعی هم بطورکلی ي مدنی و از دیدگاه ارسطو دنباله طبیعی خانواده بود. در نظریهدولت شهر یونانی جامعه

رفت، با این تفاوت که در این ي طبیعی به کار میي سیاسی درمقابل وضع طبیعی یا جامعهجامعهي مدنی بعنوان جامعه

ي مـدنی  ي سیاسی مسـیحی جامعـه  اي غیرطبیعی یعنی حاصل توافق و قرارداد بود. در اندیشهي مدنی پدیدهنظر جامعه
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(societas civium) ي مـذهبی  ي قدرت غیردینـی از جامعـه  بعنوان حوزه(societas fidelium)   ي بعنـوان حـوزه

ي سیاسـی  شد. تنها در قرن نوزدهم با پیدایش دولت لیبرال است که تصـور تجزیـه حـوزه   صالحیت کلیسا تمیز داده می

  آید.ي اجتماعی آن پدید میاز حوزه» ي مدنیجامعه«

شناسی سیاسی دنی در مباحث جامعهي مهاي اصلی کاربرد مفهوم جامعههاي یاد شده، سه برداشت آخر، ریشهاز برداشت

  دهند و از همین رو اشاره به آنها ضروري است.معاصر را تشکیل می

» اقتصـاد سیاسـی  «ي شود مبتنـی بـر نظریـه   شناسی سیاسی برداشت میي مدنی در جامعهآنچه امروزه از مفهوم جامعه

مانـد.  تعیین و تجزیـه حـوزه دولـت بـاقی مـی     هایی است که پس از ي حوزهي مدنی شامل بر همهاست. بطورکلی جامعه

کوشـد  شوند و دولت میهاي اقتصادي، اجتماعی و ایدئولوژیک واقع میاي است که در آن کشمکشي مدنی، حوزهجامعه

ي مدنی عبارتنـد از نیروهـا،   آن منازعات را از طریق وساطت یا سرکوب حل کند. کارگزاران این منازعات در درون جامعه

ي ي آنهـا. مجموعـه  هـاي نماینـده  هاي فشار و انجمـن ها و گروههاي اجتماعی و نهادها و سازمانها، جنبشروهطبقات، گ

رونـد. درخصـوص احـزاب    ي مدنی به شمار مینیروهاي اجتماعی که در بخش پیش مورد بررسی قرارگرفت اجزاي جامعه

ي دولـت  ي مدنی و یک پا درحـوزه ب یک پا در جامعهاحزا«ي مدنی گفته شده است که ي آنها با جامعهسیاسی و رابطه

ي ي جامعـه ي احزاب سیاسی کـه فیمـابین حـوزه   را بعنوان حوزه» ي سیاسیجامعه«برخی از نویسندگان مفهوم » دارند.

  اند. ي دولت قراردارد به کاربردهمدنی و حوزه

  ايي تودهجامعه

ي مدنی به منظور توصیف برقراري نوعی از روابط میان دولت و م جامعهاي را درمقابل مفهوي تودهدر اینجا مفهوم جامعه

تري هم به کار رفتـه  اي به معناي گستردهي تودهشناسی سیاسی مفهوم جامعهبریم. در جامعهجامعه بطورکلی به کار می

انـد.  اي تلقی کـرده تودهي نظر از نوع رژیم سیاسی در هریک، جامعهاست. برخی از نویسندگان، کل جوامع مدرن را صرف

هاي موجود میـان آنهاسـت.   ها بارزتر از تفاوتاي به این معناي گسترده شباهت میان افکار و عقاید تودهي تودهدر جامعه

اي به این معناي گسترده شباهت میان افکـار  ي تودهاند. در جامعهاي تلقی کردهي تودهسازي ویژگی اصلی جامعههمسان

اي بـه ایـن معناسـت.    ي تودهسازي ویژگی اصلی جامعههاي موجود میان آنهاست. همسانها بارزتر از تفاوتو عقاید توده

هـا و فقـدان تنـوع فکـري، عالیـق      ي سـنت اي تلقی کرد زیرا در آنها علیرغم سلطهتوان جوامع تودهجوامع سنتی را نمی

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 غر ب و ایران جامعه شناسی سیاسی» 170«
 
 
 

 

اي ي تـوده دار است. جامعهتنی بر روابط نزدیک و معنیهاي ارتباطی گوناگونی وجود دارد و همبستگی مبگروهی و شبکه

شـود.  ي مدرن پیدا مـی ي مدرن و یا در خود جامعهي سنتی به جامعهگذار از جامعهدر معناي محدودتر در شرایط درون

واره همـ » جامعـه «به » جماعت«شوند. گذار از رنگ میاي بطور کلی تمایزات گروهی و صنفی سنتی کمي تودهدر جامعه

اي مظهـر وضـعیت   ي تـوده شناسـی دورکهـایمی، جامعـه   اي است. از نظر جامعهمتضمن گرایش به پیدایش وضعیت توده

هاي قومی، محلـی، مـذهبی، صـنفی، شـئوناتی و طبقـاتی و بـا پیـدایش        هنجاري است. با فروپاشی هویتیا بی» آنومی«

هاي جزیی و محلـی درمقابـل   یابد. فرهنگسازي افزایش میاي همسانهاي اجتماعی و اقتصادي تودهارتباطات و سازمان

اي طبقـات بـه   ي تـوده گذارد. هرچنـد در جامعـه  شوند و عالیق گروهی رو به ضعف میاي محو میپیدایش فرهنگ توده

شـود. در  مانند لیکن تمایزات طبقاتی ازنظر سازماندهی، آگاهی و فعالیت سیاسـی تضـعیف مـی   مفهوم اقتصادي باقی می

شـود و نـوعی همگرایـی میـان     اي حل مـی اي آگاهی و طبقاتی از نظر سازماندهی، آگاهی و همبستگی تودهچنین جامعه

یابـد. در مـتن   هاي مشترك فراطبقاتی در سراسر جامعه گسترش میشود و سمبلهاي طبقات مختلف پیدا میایدئولوژي

یابد. اي افزایش میهاي بسیج تودهاي و بویژه جنبشسی تودههاي اجتماعی و سیااي امکان پیدایش سازماني تودهجامعه

ي بسـیج  اي هسـتند. درنتیجـه  ي تـوده هاي سیاسی جامعـه هاي سیاسی گسترده، ویژگیاي، بسیج و سازمانجنبش توده

اي گروهـی و  ي تـوده کننـد. مشـارکت درجامعـه   هاي سیاسـی راه پیـدا مـی   سیاسی، طبقات پایین جامعه به درون حوزه

هـاي  ي سـازمان گرانه و برانگیخته شده است. کار ویـژه خودجوش یعنی مبتنی بر عالیق و منافع صنفی نیست بلکه بسیج

اي همبستگی اجتمـاعی سـنتی ازمیـان رفتـه و     ي تودههاي الزم براي بسیج عمومی است. در جامعهاي ایجاد سمبلتوده

اي همبسـتگی سیاسـی   برد، لیکن جنـبش تـوده  وي به سرمیجامعه عمیقاً درحال گسیختگی و سرگشتگی اخالقی و معن

کند که گرچه از لحاظ عاطفی شـدید اسـت لـیکن کـاذب، سـطحی و گذراسـت. اسـاس ایـن         اي در جامعه ایجاد میتازه

ي همبستگی نه عالیق گروهی و صنفی بلکه روابط غیرشخصی ایدئولوژیک است. از همین رو همبستگی تصـنعی جامعـه  

اي براي ایدئولوژیک شدن دارد، زیـرا ایـدئولوژي و جنـبش    اي همچنین استعداد ویژهي تودهاست. جامعه اي شکنندهتوده

ي ایجـاد  اي نیز الزمـه بخش است. وسایل ارتباط تودهاي داراي خصلتی التیامهاي چنین جامعهاي با توجه به ویژگیتوده

شـود. یکـی از   ي افراد بعنوان پیروان تأکید گذاشته میي همهاي بر برابري تودههمبستگی ایدئولوژیک هستند. در جامعه

اجتماعی و نه اقتصـادي) اسـت. در مـتن    » تسطیح(«اي سرکوب فرهنگی و اجتماعی هاي جنبش تودهمهمترین کار ویژه

داراي اي ي تـوده توانـد گـردن برافـرازد. از همـین رو جامعـه     اي هیچ گروه یا سازمانی نمـی جامعه و جنبش و بسیج توده

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 »171« غرب و ایران جامعه شناسی سیاسی 
 
 
 

 

روند. رهبران شوند، مشروع به شمار میها نسبت داده میي تودههایی که به ارادهاست. تنها خاست» پوپولیستی«گرایشی 

اي نهادهـا و  ي تـوده اي نشان دهند. طبعـاً درجامعـه  کوشند خود را آینه تمام نماي آرزوهاي تودهاي میهاي تودهجنبش

ي ي مقابـل جامعـه  اي در نقطـه ي تودهتداوم یابند. بنابراین از لحاظ مفهومی جامعه توانندي مدنی نمیهاي جامعهتشکل

هـا و  ناپذیري خـود را بـه سـهولت درمعـرض خواسـت     اي رهبران سیاسی به نحو اجتنابي تودهمدنی قراردارد. در جامعه

تواند رقباي خود را بـه  بیشتر می دهند. هر رهبري که بیشتر در این خصوص توفیق بدست آورد،اي قرارمیفشارهاي توده

هاي جمعیت نیز در چنین جوامعی خـود را بـه سـهولت درمعـرض بسـیج رهبـران سیاسـی        کنار بزند. از سوي دیگر توده

کوشد همبستگی سـنتی از دسـت رفتـه را    ي ایدئولوژي و بسیج و رهبري است و میاي تشنهي تودهدهند. جامعهقرارمی

هـایی از جامعـه بیشـتر بـه     هاي گونـاگون، بطـورکلی آن بخـش   ی احیا کند. به موجب پژوهشي ایدئولوژي سیاسبوسیله

اي هـاي حاشـیه  دیده و رو به افـول باشـند. گـروه   ي نو، زیاني تحوالت جامعهپیوندند که درنتیجهاي میهاي تودهجنبش

، بیکاران و سربازان از جنگ برگشـته کـه   ، مهاجران، کارگران جدید، جوانان»طبقهبی«مانند خرده بورژوازي، روشنفکران 

اي را تشـکیل  ي تـوده ي اصلی جامعهتري هستند، استعداد بسیج بیشتري دارند و هستههاي اجتماعی سستداراي ریشه

اي، گسیختگی، ضعف روابط و پیوندهاي گروهی، خالء معنـوي، ضـعف معیارهـاي    هاي اصلی جامعه تودهدهند. ویژگیمی

، از خودبیگانگی، فشارها و اضطرابات روحـی، احسـاس نـاامنی، تشـنگی بـراي ایـدئولوژي و رهبـري و        اخالقی و هنجاري

  همبستگی جدید و اقتدارگرایی است. 

  انواع جوامع سیاسی

درنظـر گرفـت. هریـک از انـواع     » سیاسـی جامعه«توان چند نوع ها میي مدنی و تودهي دولت، جامعهبرحسب نوع رابطه

-تر از طبقـه بندي حاضر عامي چند نوع رژیم سیاسی باشند. بنابراین طبقهد ممکن است دربرگیرندهي سیاسی خوجامعه

بندي جوامع سیاسی برحسب هاي سیاسی براساس دو محور ساخت سیاسی و ایدئولوژي است. معیارهاي طبقهبندي رژیم

  جامعه مدنی عبارتند از: 

  ي مدنی؛و جامعه ي انداموار میان دولت) وجود یا فقدان رابطه1

  ها؛ي ایدئولوژیک میان دولت و توده) وجود یا فقدان رابطه2 

  ي مدنی؛ي جامعه) میزان قدرت و توسعه3 

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 غر ب و ایران جامعه شناسی سیاسی» 172«
 
 
 

 

  آید:اي. براساس این معیارها شش الگوي زیر به دست می) میزان اتکاي ساخت قدرت سیاسی به بسیج توده4 

ي مـدنی و نهادهـا و مؤسسـات آن خودجـوش و     یاسـی جامعـه  ي سدر این نوع جامعـه ي سیاسی تکثرگرا: جامعه -1

دهنـد. بنـابراین   هـاي مختلـف سـازمان مـی    ها و تشـکل هاي پراکنده را در اصناف و گروهنیرومندند و عالیق افراد یا توده

هـاي  ودهکند. دولت مستقیماً به بسیج حمایت تها عمل میمیان دولت و توده» گیرضربه«ي مدنی بعنوان حایل یا جامعه

اي شدن سیاست ماند. خطري که تودهاي شدن مصون میزنند و درنتیجه زندگی سیاسی از خطر تودهشکل دست نمیبی

برد کار اي است که رهبران سیاسی براي پیشبینانهآورد ناشی از عنصر وعده وعیدهاي بلندپروازانه و غیرواقعبه همراه می

ي یابد. قوت نهادهاي جامعـه برند و درنتیجه سیاست به افراط گرایش میها را باال میدهند و توقعات آنها میخود به توده

ي تکثرگـرا بـه   شود. در جامعـه ي رهبران سیاسی میاي بوسیلهاي شدن جامعه و هم مانع بسیج تودهمدنی هم مانع توده

که امکان انتقال قدرت سیاسی از بخشی از  ي اندامواري وجود دارد، به این معنیي مدنی و دولت رابطهعالوه میان جامعه

-ي مدنی هیچگاه حتی در نظامهاي دیگر وجود دارد. بااین حال  البته رابطه میان دولت و جامعهي مدنی به بخشجامعه

ي مـدنی داراي موقعیـت اسـتراتژیک و    هایی از جامعههاي لیبرال ـ دموکراتیک همه جانبه نیست به این معنی که بخش 

ي پلورالیسم بعنوان الگوي دموکراسی معاصـر وارد شـده   تري در رابطه با دولت هستند. انتقاداتی که بر نظریهنندهکتعیین

ها ي مدنی است. در این نظامهاي جامعهایم معطوف به روابط نارسا و محدود میان دولت و برخی گروهاست، چنانکه دیده

-ي ارگانیک مسـتمري برقرارمـی  دار) با دولت رابطهي سرمایهی (بویژه طبقهي مدنهاي استراتژیک جامعهنهایتاً تنها گروه

صـورت  «ي سیاسی تکثرگرا در اینجا تنها بعنوان یک ي اجتماعی هستند. با این همه جامعهکنند و درنتیجه داراي سلطه

ع لیبرالی یا دموکراتیـک را  هاي عینی در جوامتوان در مقایسه با آن، وضعیتقابل بحث است، به این معنی که می» نوعی

-بنديها و سازمانافراد توده آزادانه در تعقیب عالیق خود، تشکل» صورت نوعی«نقد و یا با یکدیگر مقایسه کرد. در این 

ها نیز به نوبه خود به حسب قواعد خاصـی (مـثالً قواعـد انتخابـات و     آورند و این تشکلي مدنی را بوجود می-هاي جامعه

هـا  کننـد. درنتیجـه میـان دولـت و تـوده     هاي پارلمانی) متناوباً قدرت سیاسی را تصرف میسیاسی در نظامانتقال قدرت 

ي عملکرد ایدئولوژي سیاسی محـدود  شود. همچنین دامنهاي نمیآید و سیاست تودهي بسیج مستقیم به وجود نمیرابطه

  ماند. ي مدنی باقی میي دولت و جامعهي رابطهبه حوزه
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هـاي سیاسـی،   ي سیاسی تکثرگرا بعنوان یـک قطـب طیـف جامعـه    درمقابل جامعه ي سیاسی بسته سنتی:معهجا -2

اي ارتباط میان است و گرنه در هیچ جامعه» صورت نوعی«ي سیاسی کامالً بسته قراردارد. در این مورد هم منظور جامعه

  شود.  ها کامالً گسسته نمیقدرت سیاسی، جامعه وتوده

ي هاي سنتی و استبداد فردي مطلقه نام بـرد، جامعـه  توان بعنوان مصادیق آن از الیگارشیکه می» رت نوعیصو«در این 

ي حقـوق فـردي و   هـاي خصوصـی بعنـوان عرصـه    اند. تصور وجود حوزهمدنی و نهادها و مؤسسات آن هنوز تکامل نیافته

شی از تحوالت قرون هجـدهم و نـوزدهم در اروپـا    ي ناگروهی مجزا از قدرت عمومی و حتی تصور تفکیک دولت از جامعه

ي مسـتقلی برخـوردار نیسـتند.    هـاي اجتمـاعی از عرصـه   بوده است و در جوامع سنتی معنی ندارد. در این جوامع، گـروه 

شود و هاي سلطه میي سیاسی در این جوامع مانع از پیدایش بحرانهمچنین مشروعیت ساخت قدرت در این نوع جامعه

ي مدنی در معارضه با قـدرت  ها بطور مستمر وجود ندارد. به عبارت دیگر هنور جامعهازي به بسیج عقاید تودهدرنتیجه نی

دولتی پیدا نشده که نیازي به سرکوب آن ایجاد شود. درنتیجه ساخت قدرت سیاسـی نوعـاً بسـته و مصـون از تعارضـات      

اي پیـدا کـرده اسـت    تی گروهی است و نه خصلتی تـوده ي سیاسی، سیاست نه فعالیاجتماعی است. در این نوع از جامعه

توان در معدودکشـورهاي سـنتی   ي سیاسی را میهاي این نوع از جامعهبلکه اساساً فرایندي فردي و شخصی است. نمونه

اند (مانند عربستان سعودي، اردن هاشمی و کویت) یافـت.  اي قرارنگرفتهکه درمعرض نوسازي فرهنگی و سیاسی گسترده

تـوان درخصـلت شخصـی و پاتریمونیالیسـتی سیاسـت، ضـعف       ي سنتی در این کشورها را میي جامعههاي عمدهژگیوی

هاي برگزیـده و  ي مدنی، انحصار قدرت سیاسی در دست معدودي از گروهي جامعههاي فرهنگی و اقتصادي توسعهزمینه

ي تقریبـی مشخصـی از ایـن نـوع     کرد. بعنوان نمونهي بسیج سیاسی خالصه اي بعنوان زمینهي تودهعدم پیدایش جامعه

  توان رژیم رضاشاه در ایران را نام برد. ي سیاسی میجامعه

ي مـدنی چنـدان قـوت    هاي جامعهي سیاسی گروهدر این نوع جامعه اي:ي سیاسی نیمه سنتی و غیرتودهجامعه -3

بین سنتی یا اند و حکومت (خواه از نوع استبداد روشننشده یافتهاند و یا درصورت گسترش کامالً نهادمند و سازماننیافته

هاي نظامی معاصر) به همین دلیل از لحاظ مشروعیت و قدرت موقتاً احسـاس بحـران   نوع دولت مطلقه یا از نوع حکومت

ر ایـن نـوع   هاي مدرم بطور مستقیم براي تحکیم موقعیت خود ندارند. دکند و درنتیجه نیازي به توسل به تودهوخطر نمی

یافته و اندامواري وجـود نـدارد و اغلـب حکومـت     ي سازماني مدنی ضعیف رابطهي سیاسی میان دولت و جامعهاز جامعه

  آورد.مشروعیت خود را از منابع سنتی به دست می
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ي جامعه یابد این نوعي مدنی در متن تحوالت اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی قدرت و وسعت میاما از سوي دیگر جامعه

یابد. در این گونه جوامع از یک سو سـاخت دولـت، سـنتی و    هاي پیش از انقالب مصداق میسیاسی معموالً درمورد رژیم

یابند و سیاست و حکومت نیز اغلب همچنان شخصـی  توانند به راحتی در آن راههاي نوپدید نمینسبتاً بسته است و گروه

مدنی بعنوان رقیب حکومت رو به توسعه هستند. بحران چنین جوامعی ناشـی   يهاي جامعهاست ولی از سوي دیگر گروه

ي مدنی در شرایط وجود حکومت بسته از لحاظ ثبات سیاسی متضـمن خطـر   از این وضعیت است. اصوالً گسترش جامعه

دنی ي مـ باید حدودي بـر گسـترش جامعـه   است. چنین حکومتی براي دفع بحران اساسی مشروعیت و سلطه خود یا می

شـود. درعمـل   حل موجـب دفـع بحـران نمـی    برقرارکند و یا اینکه نسبت به آن تساهل نشان دهد. هیچ یک از این دو راه

کنند و دائماً میان سیاست سرکوب و هایی به صورت متناوب و یا حتی همزمان هر دو سیاست را اتخاذ میچنین حکومت

هاي دیگـر را سـرکوب   اند، درحالی که بخشي مدنی متساهلامعهدهند و یا نسبت به بخشی از جسازش نوسان نشان می

  کنند.می

حـل سـومی   ي رقیـب بـه راه  یافتـه درچنین شرایطی حکومت براي تقویت موضع خود درمقابل نیروهاي اجتمـاعی سـازمان  

کنـد و صـورت   میزند. در این صورت نوع جامعه سیاسی تغییر اي در ابعاد مختلف میشود و دست به بسیج تودهمتوسل می

ي سیاسی بـه نـوعی   در تغییر یک نوع از جامعه» بحران«آید. عامل اي) پدید میي تودهي سیاسی بستهنوعی چهارم (جامعه

کننـد.  ي مـدنی ظهـور مـی   هایی در رابطه میان ساخت قدرت و جامعهکننده است. چنین بحراندیگر مهمترین عامل تعیین

- ي سیاسی بسته غیرتـوده ي سیاسی را نباید به معنی پیدایش شرایط انقالبی گرفت. جامعهطبعاً وقوع بحران در یک جامعه

ي سیاسی از نوع دیگـري  آمیزي به جامعهي مدنی رو به رشدند ممکن است به صورت موفقیتهاي جامعهاي که در آن گروه

بی فرایند دشوارتري اسـت و حـداقل مسـتلزم    تبدیل شود و به این ترتیب خطر انقالب را از سربگذراند. پیدایش شرایط انقال

اي را ي مدنی بتوانند ازطریق سازماندهی، گسترش ایدئولوژي، رهبري و بسـیج، نارضـایی تـوده   هاي جامعهآن است که گروه

  هدایت کنند.  

رانجام بینـی یافـت کـه سـ    ي نوسـاز و روشـن  هاي مطلقـه توان در اغلب دولتي سیاسی را میهاي این گونه جامعهنمونه

تـوان در گسـترش نسـبی    ي سیاسـی را مـی  هاي این نوع جامعـه هاي اجتماعی شدند. مهمترین ویژگیدستخوش انقالب

اي ي مدنی بدون وجود مجاري مشارکت گروهی در زندگی سیاسی و گرایش فزاینده به سوي بسیج تـوده نهادهاي جامعه

  خالصه کرد. 
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یافتـه و نسـبتاً   ي مـدنی گسـترش  هاي جامعهي سیاسی گروهوع از جامعهدر این ن اي:ي سیاسی بسته تودهجامعه -4

ي مـدنی را کـامالً   کنند. در واکنش، دولت بـدون اینکـه بتوانـد جامعـه    نیرومندند و خطراتی براي ثبات سیاسی ایجاد می

ي سیاسـی درواقـع   زند. ایـن نـوع از جامعـه   اي میسرکوب کند، به منظور تضعیف آن از نظر سیاسی دست به بسیج توده

شناسی سیاسی از سیاست و ایدئولوژي چنـین  اي است و در جامعهي غیرتودهي سیاسی بستهي جامعهنوعی بحرانی شده

شود. در این گونه جوامع دولـت ضـمن اسـتفاده از    انگیزي تعبیر مییا مردم (Populism)» پوپولیسم«اي بعنوان جامعه

ي هاي جامعـه کند، اما گروهي مدنی مقاومت میهاي جامعهقدرتمند شدن گروه هاي مشروعیت درمقابلهمه گونه سمبل

مدنی در اینگونه جوامع به دالیل مختلف بیش از آن قوي هستند که حکومت بتوانـد بـه راحتـی آنهـا را سـرکوب کنـد.       

ه جلـب حمایـت و   ي مدنی در چنین شرایطی کار دشواري است و براي تسهیل این کار است که حکومت بتخریب جامعه

  شود.  اي متوسل میبسیج توده

حلـی  توانـد راه اي مـی ي سیاسی بسیار آشکار اسـت. بسـیج تـوده   بحران مشروعیت و مشارکت سیاسی در این نوع جامعه

اي را بـه سـود   موقت براي هر دوبحران به دست دهد. ازنظر مشروعیت سیاسی درصورتی که حکام بتوانند احساسات توده

یافتـه و خودجـوش را   تواند ظاهراً فقدان نهادهاي مشارکت سیاسـی سـازمان  زاند، ممکن است خالء جامعه میخود برانگی

ي مدنی است. در طی بسیج هاي جامعهاي معموالً نشانگر احساس ضعف حکومت درمقابل گروهجبران کند. تحریک توده

هـاي  منـدي بکنـد کـه بتوانـد نهادهـا و گـروه      اي حکومت ممکن است چنان از نظر مشروعیت و قدرت احساس نیروتوده

رسـیم). از سـوي دیگـر    ي سیاسی به نوعی دیگر مـی ي مدنی را درهم بشکند (که در این صورت از یک نوع جامعهجامعه

اي تا پیدایش شرایط مناسب براي انجام چنین کاري به دالیل مختلف (مثالً سطحی بودن بسـیج  ممکن است بسیج توده

ي مدنی درمقابل حکومـت  هاي جامعهجمعیت براي این کار) دوام نیاورد. در این صورت ممکن است گروهیا عدم آمادگی 

هاي خارج از دستگاه قـدرت  اي بزنند. ازنظر توانایی و امکان بسیج سیاسی معموالً جذابیت گروهخود دست به بسیج توده

هـاي  توانند همه گونه وعـده و وعیـد بـه تـوده    معارض میهاي ها بیشتر از خود حکومت است، بویژه اینکه گروهبراي توده

-هاي خود وفا کنند. وقتی گروهبسیج شده بدهند، بدون آنکه کسی از آنها انتظار داشته باشند که در همان زمان به وعده

ز هر نوع در ي مدنی داراي رهبري، ایدئولوژي و توانایی سازماندهی و بسیج الزم باشند وجود اندکی نارضایی اهاي جامعه

ي قدرت مفید خواهد بود. برعکس در غیاب عوامـل یـاد شـده وجـود نارضـایی      ي مردم براي مؤثرساختن مبارزهبین توده

شود). طبعاً ي سیاسی پیدا میاي در سطح گسترده هم ممکن است کارساز نباشد. (این وضعیت در نوع ششم جامعهتوده
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ي مدنی در کار هاي معارض جامعهاي شکست بخورد و گروهدر بسیج تودهدرصورتی که در چنین شرایط بحرانی حکومت 

تواند موجـب  خواهد شد وسرانجام ناتوانی یا احساس ضعف حکومت در سرکوب می» انقالبی«بسیج پیروز شوند، وضعیت 

  انتقال قدرت گردد.

ـ در این نوع از جوامع سیاسـی حـوزه  اي: ي سیاسی سرکوبگر غیرتودهجامعه -5 ي مـدنی  ت بـه زیـان جامعـه   ي دول

ي مدنی ازنظر فعالیت سیاسی سرکوب گردیده است، با این حال سرشت نظام سیاسی متمایـل بـه   انبساط یافته و جامعه

ي سیاسی از نـوع سـوم اسـت کـه در آن گرچـه      ي مقابل جامعهاي از یک جهت نقطهاي نیست. چنین جامعهبسیج توده

ي ي مدنی نسبتاً نیرومنـد اسـت. از جهـت دیگـر ایـن نـوع جامعـه       شود لیکن جامعهها اعمال نمیسیاست توسل به توده

اي را اي اسـت. چنـین جامعـه   اي و در دیگري غیرتودهگیرد، زیرا سیاست در یکی تودهسیاسی در برابر نوع چهارم قرارمی

ي قـدرت  سنتی، کـه پـس از قبضـه   هاي نظامی از نوع کار غیردموکراتیک یافت. دولتهاي محافظهتوان در انواع نظاممی

اي کنند لیکن داراي گرایش ایدئولوژیک براي بسـیج تـوده  هاي سیایس مستقل را سرکوب میها و سازماناحزاب و تشکل

ي مـدنی حتـی اگـر    اند. دلیل فقدان چنین گرایشی را باید در این واقعیت جست که به هرحال جامعهنیستند، از این نوع

کنـد. در  اي براي نظام سیاسـی ایجـاد نمـی   یافته نیست و از همین رو خطر عمدهنیرومند و توسعه آزاد هم باشد، چندان

ي مدنی به دالیلی درمقابل ساخت قدرت مطلقه فرصت رشد پیدا کرده است و نوسازي اقتصـادي و  چنین جوامعی جامعه

ي لیکن تحوالت اقتصادي و گسـترش جامعـه  ي آن تحقق یافته است اي هم بعنوان پشتوانهاجتماعی نسبتاً قابل مالحظه

یابد تا مجدداً منابع قدرت خود را متمرکـز  ي کافی نیرومند نبوده است. از همین رو وقتی دولت فرصت میمدنی به اندازه

هاي بحرانـی از نظـر سیاسـی و ایـدئولوژیک بـه      رفته گرایشهمي مدنی است. رويکند اولین اقدام آن مهار کردن جامعه

اي معموالً اي را ایجاب کند. چنین نوع جامعهي کافی در اینگونه جوامع پیدا نشده که سیاست بسیج و جنبش تودهازهاند

  شود. نه در شرایط بالفاصله قبل از انقالبات و نه بالفاصله پس از انقالبات پیدا می

کنـد و  ي مـدنی را سـرکوب مـی   معهي سیاسی دولت جادر این نوع از جامعه اي:ي سیاسی سرکوبگر تودهجامعه -6

ي مـدنی نیرومنـدتر   هاي جامعهزند. در اینجا هرچه نهادها و گروهاي در سطحی گسترده میدرمقابل دست به بسیج توده

اي گسـترش بیشـتري پیـدا    ي جنبش تـوده تر بوده باشد، دامنهي مدنی از لحاظ تاریخی قويبوده باشند و سنت  جامعه

هاي رقیب از بلوك قدرت است. طبعاً بایستی استعداد ایـدئولوژیک  ي سرکوب و اخراج گروهاي الزمهکند. جنبش تودهمی

هـا را بـا   گرا که تودهگرا و یا راستهاي فراگیر خواه چپاي موجود باشد. ایدئولوژيالزم در دولت براي سیاست بسیج توده
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اي هستند. توتالیتریسم خواه چپ یا راست از طریـق  امعهدارند، مناسب چنین نوع جخوش میوعده اصالح فوري امور دل

  یابد. اي قوام میهاي سیاسی و بسط ایدئولوژي در سطح تودهارعاب گروه

هـاي ایـدئولوژیک   هاي اقتصادي و هـم از انگیـزه  هاي توتالیتر به منظور ترغیب و جلب حمایت مردم هم از سیاستدولت

توان با ایدئولوژي تسخیر کـرد، کـاربرد سیاسـت اجبـار و تـرور      ي مدنی را نمیجامعه هايگیرند. از آنجا که گروهبهره می

ترین شیوه از دیدگاه دولت توتالیتر است. طبعاً به منظور کسب موفقیت در این زمینه سیاست بسـیج  درمورد آنها مناسب

اي ممکـن  یزان موفقیـت، سیاسـت تـوده   ي مدنی هم ادامه یابد. از همین رو از لحاظ ماي باید پس از سرکوب جامعهتوده

ي سیاسی از نـوع ششـم   ي سیاسی از نوع ششم و از نوع چهارم نوسان پدیدآید. احتمال پیدایش جامعهاست میان جامعه

یابد، خواه در شرایط بحران پیش از انقالب یا پس از انقـالب. در شـرایط اول دولـت ممکـن     در شرایط بحرانی افزایش می

هـاي  اي بزنـد. احسـاس خطـري کـه دولـت     ي مدنی دست به سیاست بسیج تـوده خطر گسترش جامعهاست با توجه به 

-اي کردن سیاست میکنند همواره موجب پیدایش گرایش به تودهي مدنی میهاي جامعهاقتدارطلب از قوت یافتن گروه

ي مدنی و بسط سیاست بسیج امعهشود. در شرایط پس از انقالبات یا انتقال قدرت سیاسی نیز تمایل به سرکوب سریع ج

ژاکوبنی از این نوع جوامع سیاسی هستند که ضـمن  » هايدموکراسی«هاي انقالبی یا یابد. دیکتاتورياي افزایش میتوده

ي هاي این نوع جامعهپردازند. بهترین نمونهاي مییافته از باالي سر آنها به بسیج تودههاي اجتماعی سازمانسرکوب گروه

  ي دو جنگ جهانی یافت. هاي فاشیستی اروپا در فاصلهتوان در رژیمرا می سیاسی
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 گونه شناسی دولتفصل دوم : 

  2/ نظریه استبداد شرقی1شیوه تولید آسیایی

کنند چگونگی، ایجاد، ماهیـت و کـارکرد    تعداد زیادي از پژوهشگران و صاحب نظران مسایل سیاسی و اجتماعی سعی می

گیري از شیوه تولید آسیایی توضیح دهند. ریشه این تفکر را در نوشته کسانی که به بررسی تأثیر شرایط  ها را با بهره دولت

  توان یافت. اند، می جغرافیایی بر نظام اجتماعی و طبعاً بر نظام سیاسی پرداخته

او همـراه بـا فـردریش     سـازد.  کارل مارکس مبناي مطالعه و تبیین ساختار جامعه غرب را بر اساس شیوه تولید استوار می

انگلس در سراسر آثار  خود بارها از شیوه تولید آسیایی به عنوان یک صورتبندي اجتماعی مجزا ازشیوه تولیـد فئـودالی و   

که او اصطالح شیوه و جامعه آسیایی را براي توصیف نه تنها چین و هند کـه اسـپانیا،    برند. ضمن این داري نام می سرمایه

نشـانگر  «برد. به اعتقاد مـارکس شـیوه تولیـد آسـیایی      اي پیش از کشف کریستف کلمب نیز به کار میخاورمیانه و آمریک

اي اساساً کشاورزي نیست که در آن مالکیت ارضـی و حاکمیـت سیاسـی در وجـود یـک دولـت        ساختار اقتصادي جامعه

  »متمرکز متشکل شده است.

ید دارد که جوامع شرق از یک طـرف بـا عـدم اسـتقالل طبقـاتی      مارکس به دو ویژگی جوامع توجه دارد و بر این امر تاک

داري غربی را کـه برخواسـته از نظـام فئودالیتـه      اند و از طرف دیگر با حاکمیت متمرکز. بر این اساس دولت سرمایه مواجه

لت اسـت تمیـز   پذیر وابسته به دو اروپایی است، از دولت مستبد شرقی که برخواسته از نظام اجتماعی غیرطبقاتی و سلطه

از صـحراي  «کـه در منـاطقی کـه     که محور و منبع اصلی انباشت سرمایه در غرب زمین است در حالی دهد، ضمن این می

نظـام آبیـاري    -شود و از عربستان و ایران و هندوستان و تاتارستان تا نواحی کوهستانی آسـیا ادامـه دارد   آفریقا شروع می

دهد. این وضع جبراً به دخالت حکومـت متمرکـز نیـز     ی سرمایه را تشکیل میمصنوعی اساس کشاورزي شرق و منبع اصل

  » نیازمند بود.

بـه  » اسـتبداد شـرقی  «کارل ویتفوگل به عنوان یکی از طرفداران شیوه تولید آسیایی پس از جنگ دوم جهانی در کتـاب  

ادن مساله کمبود آب و نحوه توزیع آن، پردازد. ویتفوگل با کانون توجه قرا د هاي سیاسی شرق و غرب می هاي نظام تفاوت
                                                
١- asian production methods. 
٢- Oriental despotismus. 
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گیـري   داند. این تفاوت در غرب باعث شکل عامل کمیاب و منازعه برانگیز را در شرق آب و این عامل را در غرب زمین می

نظام فئودالیته و در شرق باعث صورتبندي استبداد شرقی گردید. او معتقد است در جوامع شرقی کمبود آب از همـه جـا   

یـابی بـه آب و    او با توجه به نقشی که پادشاه در دست» شود. ها نمایان می ر قدرت استبدادي مرجع سیاسی آنآشکارتر د

رسد رهایی مردم و جوامع شرق از استبداد امري کـامالً محـال    به این نتیجه می دارا است،» مالکیت بر زمین و تقسیم آب

دسـتگاه   بلکه به عنوان یـک طبقـه دیـوان سـاالر،     تولید نباشد،مالک وسایل  اي که طبقه مسلط، است و بدین خاطر جامعه

  توانند از آزادي و دموکراسی بهره بگیرند. گاه نمی هیچ» دولتی و اقتصاد را در اختیار داشته باشد

هـاي غربـی    که شیوه تولید آسیایی به عنوان بدیلی در برابر نظرات تک خطی که عموماً در پی گسترش شـیوه  خالصه آن

تواند در توضیح و تبیین اوضاع و شرایط اقتصادي و اجتماعی  زندگی به تمامی جهان هستند، اثرات سودمندي می تفکر و

بـرداري تأییـدي بـر     گذشته از این، شیوه تولیـد آسـیایی بـه عنـوان بـدیل فئوالیسـم و بـرده       «جوامع شرق داشته باشد. 

م شیوه تولید آسیایی و بیش از اندازه عام بودن آن تنوع در عین حال ابهام در مفهو». هاي خاص جوامع شرق است ویژگی

دهد. تنوع در ابزار تولید در هرکدام از جوامع آسیایی، افریقـایی و   و پیچیدگی خاص جوامع آسیایی را به خوبی نشان نمی

هـاي تـاریخی    یشنیز در هر جامعه برگرفته از پـو  2و نیروهاي تولیدي 1حتی اروپایی ویژه همان جوامع است. روابط تولید

هـا بـر ماهیـت و چگـونگی تعـامالت       هایی با سایر جوامع دارد. بدون تردیـد ایـن تفـاوت    آن است که به طور یقین تفاوت

هاي متفاوتی از دولت و جامعه را ایجاد خواهد کرد. از سوي دیگر نظریه شیوه  هاي سیاسی تأثیر خواهد گذارد و سنخ نظام

ن فراید شکل داري است و طرح نظري مناسبی بـراي   گیري نظام استبداد شرقی و دولت پیش از سرمایه تولید آسیایی مبی

  تواند باشد. بررسی جوامع امروزي و روابط بسیار پیچیده دولت و جامعه آن نمی

   3نظریه دولت پاتریمونیال

  بررسی مفهومی -الف

بعد داخلی مورد مداقه قرار داده اسـت. از نظـر   پاتریمونیالسم همانند نظریه استبداد شرقی اهیت سیاست و حکومت را از 

پاتریمونیالیسم نوعی حاکمیت سیاسی سـنتی اسـت کـه در آن یـک خانـدان       -شناس برجسته آلمانی جامعه -ماکس وبر

                                                
١- production relation.  
٢- production forces. 
٣- patrimonial state.  
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کنـد. وبـر پاتریمونیالیسـم یـا      پادشاهی، قدرت را از طریق دستگاه عریض و طویل اداري و به شکل اجبارآمیز اعمـال مـی  

ترین ساخت سیاسی سـنتی بـا    را عمدتاً براي کشورهاي خاورمیانه مطرح ساخت و معتقد است که ابتدایی سلطه موروثی

اجرایی این اقتدار به صورت مستقیم از اعضا گسـترده خـانواده    -گیرد و دستگاه اداري اقتدار یک رئیس بر قبیله شکل می

وکراسی عظیم و تغییر ترکیب آن از اعضاي خانواده به به وجود آمده است. توسعه و گسترش اعضاي این بور» پدر ساالر«

سازد. بدین خاطر از نظـر او جوامـع اسـالمی     را به ساخت پاتریمونیالیسم مبدل می مامورین حکومتی، ساخت پدرساالرانه

  اند. نوعی ساخت پاتریمونیال را پس از گذراندن دوره کاریزمایی اولیه، تجربه و ایجاد کرده

کند. سلطانیسم اصـطالحی بـود    هاي سنتی، وبر پاتریمونیالیسم و سلطانیسم را مترادف هم تلقی می مشناسی رژی در سنخ

هـاي   هـاي سـنتی خاورمیانـه اسـتفاده کـرد و حالـت افراطـی رژیـم         هاي سنتی با تأکید بـر نظـام   که براي توصیف نظام

باالترین مقام حکومتی اعم از شاه یا رئیس و یا ها سلطه بر پایه اراده شخصی قرار گرفته و  پاتریمونیالیسم است که در آن

حاکم و یا هر عنوان دیگري از تمامی قید و بندهاي نظام سنتی آزاد است و لذا به جاي اعمال قـدرت رسـمی و قـانونی،    

دهـد. از نظـر مـاکس     هاي خصوصی، شبکه اصلی ارتباطات حکومتی را شکل می روابط وفادارانه و چاکرمنشانه و وابستگی

هـاي اداري   هاي اصلی نظـام پاتریمونیالیسـم عبارتنـد از: در نظـام پاتریمونیـال بوروکراسـی       بندي ویژگی در یک جمع وبر

هاي خصوصی در اختیار انحصاري شخص پادشاهی قرار دارد. در شـرایط   وسیاسی به صورت کامل به مثابه ابزار و سازمان

داري نـاقص دالل   پاتریمونیال شـاهد رشـد نظـام سـرمایه    حاکمیت قدرت سیاسی یک جانبه شخص پادشاه و تحت رژیم 

صفت هستیم. رژیم پاتریمونیال برخالف نظام فئودالیسم هیچ تعهدي نسبت به حفظ مرزها و فعالیت نیروهاي اجتمـاعی  

بـا   که فـرق نظـام اداري پاتریمونیـال    ندارد و بدین خاطر بالمنازع در صحنه اقتصادي حاضر و فعال است. و آخر االمر این

  مبهم بودن مرز میان دو حوزه عمومی و خصوصی است. هاي عقالنی، دیوان ساالري

پس از جنگ دوم جهانی تعدادي از شارحین و طرفداران نظرات ماکس وبر، همچون خوان لینز، هوشنگ شـهابی، جیمـز   

اهنگ کردن نظرات او با شرایط در ادامه سنت وبري و در هم کارل لیدن، راینهارد بندیکس، احمد اشرف و بریان ترنر، بیل،

هـاي قابـل تـوجهی انجـام دادنـد. ایـن پژوهشـگران در پیـاده کـردن نظـام            کشورهاي آسیایی و آمریکاي جنوبی تـالش 

کـه از دل مناسـبات    1هاي نئوپاتریمونیالیسـم  پاتریمونیال با نئوپاتریمونیال تفاوت قائل هستند. به عقیده خوان لینز نظام

هاي نوپاتریمونیال عناوین رسمی و  شوند. عالوه بر این در اکثر نظام تر ظاهر می تر و شخصی افراطیمدرن برآمده در شکل 
                                                
1 – New patrimonialism. 
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ماند. نظام اقتصـادي ایـن نـوع     نهادهاي دموکراسی برقرار هستند ولی قدرت اصلی بسان گذشته در اختیار حاکم باقی می

اي از  . نظـام نئوپاتریمونیـال همچنـین آمیـزه    ها نامشـخص و پایگـاه اجتمـاعی آنـان نیـز محـدود اسـت        کشورها و دولت

اتکا به نیروهـاي خـارجی، آسـیب پـذیر بـودن       بازي، اعطاي پاداش و امتیازات براي جلب وفاداري، خویشاوندپروري، رفیق

دولت از نیروهاي اجتماعی است و از جنبه شخصی قدرت بانظام توتالیتر و اقتداگرا به خاطر عدم باور به یـک ایـدئولوژي   

  کند. ص و تعهد به اهداف عمومی و نهادینگی بسیار پایین، فرق میخا

هاي خود براي کشورهاي خاورمیانـه ارائـه    در نوشته 1از میان تعاریف مطرح شده، تعریف دولت پاتریمونیالی که جیمزبیل

  تر است. او به شش ویژگی اشاره دارد: دهد از دیگر تعاریف جامع می

هـا و روابـط شخصـی     هرم قدرت سیاسـی و اقتصـادي قـرار دارد و از طریـق سـازمان      شخص پادشاه یا حکم در رأس -1

هاي رسمی. حتی اگر نهادهاي مشارکت قانونی رسمی هم وجود داشـته باشـد، تمـام     کند نه از طریق سازمان حکومت می

  گردد. ها جنبه صوري و فرمایشی دارند، بدین خاطر همه چیز به نوك هرم بر می آن

گـردد.   امر سیاست و تجمع قدرت در وجود یک شخص، در نهایت به غیررسمی شـدن آن منتهـی مـی    شخصی بودن -2

ها غیرشفاف و پشت پرده است. بدین خاطر هـیچ یـک از نهادهـاي     گیري ساخت قدرت از نهادینگی گریزان است، تصمیم

تعهدي به اجراي اصول قـانونی و  که شخص حاکم هیچ  هاي رسمی در این فرایند نقش ندارند، ضمن این قانونی و سازمان

  قید و بندهاي سنتی ندارد.

هاي پاتریمونیال به شدت متمرکز و شخصی است، الزم است حـاکم در فراینـد    ها در نظام گیري جایی که تصمیم از آن -3

امیل). در گیري هر چه بیشتر از خویشاوندان و کسانی که در محفل درونی او جایگاهی دارند، کمک بگیرد (هزار ف تصمیم

کنند هر چه بیشـتر بـه او نزدیـک     مقابل، آشنایان و مقربین درگاه براي دستیابی به شأن و مقام و پست کلیدي سعی می

  شده، وفادارانه به او خدمت کنند.

هاي یک نظام پاتریمونیـال اسـت. درسـت اسـت کـه حـاکم        از اصول و ویژگی» تفرقه بیانداز و حکومت کن«سیاست  -4

ها مرتب کنش و رقابـت ناسـالم میـان     ولی براي کنترل سلطه بر آن محفل درونی و خویشاوندان خود است، نیازمند کمک

                                                
١ Jams Bill 
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در تمـامی سـطوح     1اندازد. در واقع کار حاکم یک نوع تولید و بازتولید قدرت کند و آنان را به جان هم می آنان ایجاد می

   د سلطه و بقا عمر خود را تضمین نماید.کن خانواده، دوستان و کارمندان است و بدین وسیله سعی می

یعنی ایجاد تنش دایمی میان طرفداران وفادار » تفرقه بیانداز و حکومت کن«گفتیم بقا نظام در گروي اعمال سیاست  -5

گیرند. در این شرایط به گفته ماکس وبر وجود  به کانون اصلی قدرت و نیروهایی که به هر علتی از کانون قدرت فاصله می

  ساالري بزرگ و کامالً وفادار به شخص حاکم، به مثابۀ فرمانده کل نیروهاي مسلح کشوري و لشکري الزم است. دیوان یک

را  کنند با ایجاد ارتباط بین حکومت خود با مذهب، آن در کشورهاي خاورمیانه حکام سنتی پاتریمونیال سعی می -5

ها شخص اول مملکت نقش  آورند. در این نوع نظامبه نحوي منطقی جلوه دهند و مشروعیت و مقبولیت به دست 

 اهللا و موهبت الهی را داراست. بنابراین مخالفت با او برابر عداوت با قادر متعال و سزاي او بسیار سنگین است. ضل

  

  پاتریمونیال و ماهیت دولت در ایران -ب

نیـال در خاورمیانـه از جملـه در ایـران     جیمز بیل و هوشنگ شهابی بیش از هر پژوهشگر دیگـري از وجـود نظـام پاتریمو   

گرایـی،   هایی چون شخص دولت پهلوي دوم را به خاطر دارا بودن ویژگی 1کنند. جیمز بیل همراه با کارل لیدن صحبت می

گیـري غیـر عقالیـی، بـه مثابـه یـک دولـت بـا ماهیـت           اندازي و رقابت ناصحیح، عدم اعتماد به دیگـران و تصـمیم   تفرقه

کننـد کـه محمدرضـا شـاه هماننـد پـدرش از        کنند. بیل و لیدن در تألیف مشترك خود ادعا مـی  یابی میپاتریمونیال ارز

هاي اقتصادي و اجتماعی دست به اصالحات و تغییرات اساسـی   استقالل بسیار باالیی برخوردار بوده و موفق شد در زمینه

ریـزي شـده بـود، نتوانسـت بـه       تریمونیـالی برنامـه  پا -بزند، ولی چون این اقدامات نوسازگرایانه براساس الگوهـاي سـنتی  

بینی شده دست یابد. در واقع محمدرضاشاه فقط قادر شد سازوکارهاي نظام پاتریمونیالیسـم را تکامـل    هاي پیش موفقیت

هاي آن از جمله تمرکز قدرت، ضل الهی بودن پادشاه و عـدم اعتمـاد بـه دیگـران      ببخشد، ولی حاضر نشد از تمام ویژگی

  بردارد.دست 

 1312هوشنگ شهاي در مجموعه مقاالتی که به همراه خوان لینز به رشته تحریر درآورده دولت ایران در مقاطع تاریخی 

هـاي   ، پانزده سال آخر سلطنت محمدرضا شاه را بـا ویژگـی  1356تا  1342، هشت سال آخر سلطنت رضاشاه و 1320تا 

                                                
١ Product and reproduct of power 

1 – Carl Leiden 
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هاي سلطنت پدر و پسـر، بـا شخصـی     تمرکز قدرت و خودکامگی در سال نظام پاتریمونیال منطبق دانسته است. از نظر او

هاي پاتریمونیال، بیشتر کسانی که او را در به قدرت رسیدن و شاه شـدن یـاري    شدن قدرت همراه بوده است. حکام نظام

محمدرضـا شـاه   نمایند؛ وضعیتی که درمورد رضاشاه و  رساندند با اعمال سیاست ترس و پاداش یاتنبیه و تشویق طرد می

گونه که رضاشاه درشانزده سال سـلطنت خـود تعـدادي بسـیاري از نزدیکـان خـود را اعـدام یـا          کامالً صادق است. همان

ماند فیروز میرزا، داور، تیمور تاش، اسدي، فروغی. در زمان محمدرضا شاه نیز همین رویداد ادامه یافت و   نشین کرد، خانه

آرا، قوام، مصدق، امینـی، ارسـنجانی کـه توانسـته      رتبه نظامی و غیر نظامی از جمله رزم ها و حقوق بگیران عالی تکنوکرات

  هاي گوناگون از صحنه سیاسی طرد گردیدند. بودند داراي قدرتی باشند، با اتهامات مختلف و بهانه

هـا بـه عنـوان     رحکند با اعطاي مناصب مهم اداري، واگـذاري طـ   شاه همزمان با طرد و حذف نیروهاي قدرتمند، سعی می

تـوان بـه عنـوان     مـی  »بنیاد پهلوي«اي از حامیان مورد اعتماد و وفادار به خود و دربار را به وجود آورد. از  مرحمتی، شبکه

 1340هاي  ترین شبکه حامی پروري به مثابه ابزاري تعیین کننده براي جلب حمایت و مساعدت حامیان شاه در سال مهم

اي از تـرس و پـاداش، تفرقـه و نفـاق      ها بر آمیزه که انگیزه وفاداري در این نوع نظام ا توجه به ایننام برد. البته ب 1356تا 

کنـد   باالجبـار سـعی مـی    گاه قادر به کسب مقبولیت و برخورداري از حمایت مردم نخواهد بـود،  استوار است و پادشاه هیچ

هاي پاتریمونیال بـیش از هـر نـوع نظـام سیاسـی       نظامبقاي خود را به اتکاء نیروهاي خارجی تضمین نماید. بدین خاطر 

پذیرنـد. سـقوط سـریع     هاي به شدت آسیب هاي اقتصادي و اجتماعی و جنبش هاي سیاسی، بحران دیگري در برابر چالش

به رغم اقدامات و اصالحات اساسـی کـه در شـئون مختلـف      1357و محمدرضا شاه در بهمن  1320رضاشاه در شهریور 

  تواند مبین یک چنین ویژگی بوده باشد. اعی، اداري و صنعتی کشور انجام دادند میاقتصادي، اجتم

ترین  بندي نظرات طرفداران نظام پاتریمونیال بدین ترتیب خواهد بود که همگی شخصی بودن قدرت سیاسی را مهم جمع

مـرداد   28از کودتـاي   هـاي پـس   کنند. شخصی بودن قدرت در سـال  ترین ویژگی ساختار قدرت دولت تلقی می و اساسی

هـاي رسـمی بوروکراتیـک همچـون      ساالري اداري و تمام سـازمان  موجب شد که نهادهاي مشارکت قانونی، دیوان 1332

نیروهاي مسلح به عنوان ابزار حفظ قدرت شاه به کار گرفته شوند. در واقع مقام سلطنت به تدریج بـه تنهـا نهـاد موجـود     

  که کنترل رسمی و قانونی وجود داشته باشد. چرخید، بدون آن حول محور او می ها مملکت مبدل گردید که همه قدرت

هـا بـه    هاي سلطنت پهلـوي  عنصر دیگر توجیه کننده ماهیت پاتریمونیالیستی رژیم پهلوي وزارت دربار بود. دربار در سال

ربار زیر نظـر مسـتقیم شـخص    هاي مهم مملکتی تبدیل شده بود. به عبارت دیگر وزارت د گیري کانون اصلی تمام تصمیم
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العاده دربار هـر   شاه و با برخورداري از یک شبکه گسترده پرسنلی همه امور کشور را زیر نظر داشت. به خاطر اهمیت فوق

توانست پیش از  ترین عضو آن می دون رتبه«گرفت، چرا که حتی  کس که جویاي کار و نام و نفوذي بود با دربار تماس می

هـا و   گراترین گروه وزارت دربار همچنین کانون اصلی پیوند و ارتباط با واپس» وروکراتیک مؤثر واقع شود.هاي ب دیگر کانال

هاي غیررسمی بود که به علت پیوند اقتصادي با بنیـاد پهلـوي و وابسـتگی بـه دربـار       نیروها و محل تجمع نهادها و گروه

پیـرو،   -وابسته به کانون اصلی قدرت، از طریق روابط حـامی  هاي دادند. این گروه ترین حامیان سلطنت را تشکیل می مهم

  داشتند. اقشار و طبقات مختلف جامعه را به حمایت از قدرت شاه وا می

از نظر مفسرین، در نظام پاتریمونیال وجود یک ایدئولوژي عامل قوام بخش این نوع نظام است. به عبـارت دیگـر داشـتن    

پاتریمونیالیستی تلقی کـرد. بـدین    -هاي سنتی هاي نظام الیسم را باید از دیگر ویژگیارتباط با سرمنشأ هستی و یا ناسیون

موروثی و به عنـوان   -دلیل الزم بود دولت ایران، دین اسالم و یا ناسیونالیسم را به عنوان یکی از اجزاي مهم نظام سیاسی

کلیف خود را مشـخص کـرده بـود. دولـت او     نهاد حاکمیت بالمنازع چند قرنی سلطنت معرفی کند. رضا شاه با قاطعیت ت

همزمان با مبارزه با روحانیون و نه با اسالم، تجدید سـاخت نظـام پاتریمونیالیسـتی ایـران باسـتان را بـا تبلیـغ و تـرویج         

ساز ناسیونالیسم ایرانی وبهره گرفتن از امکانات گسترده بوروکراسی نظامی شروع کرد. در واقع رضاشاه به  ایدئولوژي دولت

خاطر حضور همین عناصر پاتریمونیالیستی، ماهیتی شخصی یافت و از شکل واقعی دولت مطلقه فاصله گرفـت. در عصـر   

هاي تجدید ساخت نظام پاتریمونیالیستی در ابعاد مختلف کـامالً فـراهم بـود ولـی وي قاطعیـت       محمدرضا شاه نیز زمینه

امعه دوگانه و معارض بود، یعنی از یـک طـرف در تـالش بـود     پدرش را نداشته و لذا رفتار و کردارش نسبت به مردم و ج

سلطنت خود را به عنوان موهبت الهی به مردم بقبوالند و با ادعاي ظل الهی بودن تخت و تاج، مردم را به اطاعت از خـود  

و ملـی تبلیـغ   وادار سازد، و از طرف دیگر تجدید ساخت نظام پاتریمونیالیستی ایران باستان را به عنـوان وظیفـه میهنـی    

  نمود.   می

  دولت مطلقه -3

  بررسی مفهومی -الف

هرچند که نظریه دولت مطلقه هم از جنبه نظري و هم از جهت عملی در اروپا و به ویژه در فرانسه از اواخر قرن شانزدهم 

متـداول گردیـد.   مطرح شد، لیکن کاربرد دولت مطلقه به مثابه اصطالح سیاسی در ادبیات اروپاییان از اوایل قرن هجدهم 

هاي فروپاشی شیوه تولید فئـودالی و پیـدایش و گسـترش     این شکل از دول در تاریخ سیاسی کشورهاي اروپایی بین سال
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انـد: یکـی    هاي پیدایش دولت مطلقه غیردینی بسیار مـؤثر بـوده   داري به وجود آمد. دو عامل در ایجاد زمینه نظام سرمایه

هاي گسترده. در واقع دولت مطلقه در اروپا در پرتـوي دو عامـل بـه هـم      بروز جنگ یا اصالح دینی و دیگري 1رفرماسیون

فراینـد   ساز دین مسـیح،  گراي تمدن غرب و دوم با مددجویی فرهنگ دولت پیوسته، نخست توسل به پیشینه تاریخی عقل

الل کلیسـا و پـاپ را درهـم    اسـتق  2سازي را به انجام رساند. جنبش اصالح دین به رهبري مارتین لوتر سازي و دولت ملت

بایسـتی تـابع    شکست و اقتدار اجبارآمیز پادشاهان و حاکمان را محدود نمود. بر طبق اصول اساسی رفرماسیون همه مـی 

که تنها شخصیت پاسـخگو در برابـر پروردگـار     قدرت حکام غیردینی باشند، چرا که قادر به تأمین ثبات هستند و هم این

ساز گسترش روزافزن عالقه شهروندان به حکومت مرکـزي قـوي، ارتشـی     هاي داخلی سبب نگباشند. از طرف دیگر ج می

اي عمـومی بیشـتر از طـرف     هاي دایمی نیازمند هزینه که ایجاد ارتش هاي محلی شدند. ضمن این دایمی و تضعیف قدرت

به شخص پادشاه وابسته کـرد و  هاي نظامی و اداري را بیش از پیش  بوروکراسی حکومت مرکزي قوي بود. این نیازمندي ،

بدین ترتیب به تدریج او در کانون و محور اصلی دولت قرار گرفتوفراتر از همه قوانین و تنها شخص مسـئول نـزد خداونـد    

  تلقی گردید.

سـواالتی در ارتبـاط     اقتصادي حاکم بر جامعه اروپاي دو قرن شانزدهم و هفدهم، -در هرحال تحت تأثیر شرایط اجتماعی

ها مطرح گردید. تالش بسیاري از اندیشمندان براي پیدا کردن پاسخی مناسـب بـه    گونگی تأمین حق و حقوق انسانبا چ

سؤاالتی همچون آیا انسان نیازمند قهـر دولتـی اسـت و یـا بـراي تـأمین منـافع خـود نیـاز بـه نظمـی براسـاس قـانون              

هابز گردید. ژان بـدن دانشـمند فرانسـوي در بحبوحـه     ساز طرح نظریه دولت مطلقه توسط ژان بدن و توماس  زمینه دارد،

هایی که آرامش و امنیت به کلی از جامعه فرانسه رخت بربسته بود، براي اولین  هاي مذهبی یعنی در سال کشمکش جنگ

را محوریت دولـت یونـانی    بار مفاهیم دولت، حکومت و جامعه را از یکدیگر تفکیک کرد و با ارایه تعریف جدیدي از دولت،

دن کنار گذارد و حاکمیت را مهم قدرت کامـل  -ترین شرط دولت معرفی کرد. به عبارت دیگر حاکمیت یا به تعبیر ژان ب- 

دهـد. بـه بـاور او وجـود دولـت نیازمنـد شخصـیتی واجـد          مطلق و دایمی محور اصلی نظریه دولت مطلقه را تشکیل مـی 

تواند به هرج و مـرج   او تنها یک قدرت مرکزي نیرومند می حاکمیت است و حاکمیت متضمن تفوق و تسلط است. از نظر

یابد، چرا که شـخص پادشـاه بـه مثابـه      داخلی کشور پایان دهد و چنین قدرتی در وجود شخصی به نام پادشاه تجلی می

                                                
1- Reformation.  
٢- Martin Luther (1483-1546)پیشواي مذهب پرتوستان 
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ی نسـبت  طرف نماینده خالق بر زمین با سجایا و صفات آسمانی و برخوردار از استقالل در تأمین ثبات جامعه و با حسن بی

هاي مردم و رعایت تساهل و مدارا، توان اعمال حاکمیت را دارا است. بدین تعبیر از نظر ژان بدن غایت دولـت،   به خواسته

  یعنی شخص پادشاه، دفاع از مردم، تأمین عدالت و فراهم کردن زندگی اخالقی براي آنان است.

ریه دولت مطلقه است. او نیز که همانند ژان بدن از شـرایط  توماس هابز فیلسوف انگلیسی از دیگر طراحان و طرفداران نظ

توانـد در برابـر    کس از افراد بشـر نمـی   ورزد که هیچ و اوضاع زمان حیات خویش  به شدت متأثر بود، بر این امر تأکید می

اي کـه بـه    مبـارزه  است،» مبارزه دایمی براي بقا«دیگري از امنیت کافی برخوردار باشد. نتیجه چنین وضعی به باور هابز 

کند و  شکل خواهد گرفت. در این شرایط انسان براي رهایی از آشوب و ناامنی موافقت می» جنگ همه علیه همه«صورت 

  گذارد حقوق و قدرت فردي خویش را براي همیشه به مرجع ثالثی، به دولت، واگذار کند. قرار می

ري از جان و مال و تأمین امنیـت و آسـایش خـود تمـام قـدرت و      در واقع مردم براي جلوگیري از تجاوز بیگانگان، پاسدا

ایـن  » لویاتان«نمایند. بدین ترتیب  اختیارات خویش را به زمامدار قدرتمند واحدي یا جمعی از مردان با کفایت واگذار می

افراد را به جهت ترس شود و  اي مذهبی یا قدرت دولتی که خدایی فانی در برابر ایزد باقی است، آفریده می هیوالي افسانه

که این تبعیت به امنیت فردي که منظـور غـایی از دولـت اسـت،      سازد، ضمن آن از کیفر مرگ به تبعیت از خود وادار می

  شود. منجر می

داري  بنـدي ماقبـل سـرمایه    بطور خالصه منظور از دولت مطلقه، آن نوع ساختار دولتی است که در انتقال جامعه ازصورت

کند. و با نوسازي قضایی، اصالحات اقتصادي و مالی، ایجاد بوروکراسی وسیع نظـامی و تأکیـد    سی ایفا مینقش اسا -اولیه

آورد. در این شکل از دولت پادشـاه   بر مصلحت عمومی، تمرکزي انحصاري در منابع و ابزارهاي قدرت سیاسی به وجود می

جد اقتدار تام و بانی اصالحات و نوسازي و حافظ همبستی هاي ملی و وا به عنوان تنها ضامن نظم و امنیت و نهاد خواسته

گیـري طبقـات و کـارگزاران دولتـی      گاه نهایی اشرافیت در حال زوال و مشـوق شـکل   ملی در برابر تهدیدات خارجی تکیه

هـاي   شود. هرچند که دولت مطلقه به اقتضاء شرایط پیدایش، کار ویژه و چگونگی اضمحالل آن به شـکل  جدید ظاهر می

گر، جبار و ناقص اصول و حقـوقی کـه مبنـاي     قید و بند، سرکوب مختلف در کشورهاي اروپایی ظهور کرد، ولی همگی بی

ها نیـز   دانستند وشهروندان آن نبودند؛ بلکه پادشاهان خود را حافظ نظم، قانون و عدالت می  رفت، ها به شمار می اقتدار آن

ت و اس چنین تصوري داشتند، تبداد اساساً با آن هم معنا نیست. به عبـارت دیگـر دولـت مطلقـه را بایـد از      بنابراین جباری

  فاشیستی و یا دولت توتالیتر تمیز داد. ها، مانند استبدادي، دیکتاتوري، فردي،  برخی دولت
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انبهـا از  اي گر باید به این امر توجه توجه داشت که دولت مطلقه به مثابه اولین شکل دولت مدرن در اروپا خود بر تجربـه  

داري غرب سرشـت قـانونی و    بندي ماقبل سرمایه که این مناسبات مدرن در صورت مناسبات مدرن استوار بوده، ضمن این

هاي دموکراتیک در قرن نـوزدهم بسـیار    گیري دولت مسالمت جویانۀ دولت مطلقه را شدیداً تحت تأثیر قرار داد و به شکل

دولت مطلقه در اروپا، تمرکـز قـدرت در فراینـد قـانونی و بـا مـدد جسـتن یـک          ترین کاربرد یاري رساند. در واقع اساسی

ساالري وسیع دولتی است که خود به غیر شخصی شدن قـدرت و در نهایـت بـه ایجـاد دولـت مـدرن دموکراتیـک         دیوان

نیروهـاي   بلکه همگونگی، جـذب و انسـجام    انجامد. فرایند تمرکز قدرت مستلزم حذف و سرکوب نیروهاي ملی نیست، می

هاي مطلقه نوع  اجتماعی و طبقات مختلف را در پی دارد و بر عقالنیت، منافع ملی و یا مصلحت دولت استوار است. دولت

کند  اروپایی در مراحل تحول خویش با توجه به اصول محدود کننده حاکم بر آن هم در انباشت سرمایه موانعی ایجاد نمی

دهد. بدین خاطر دولت موجودیت خود را مدیون و در گروي  یه امکان استقالل میو هم به طبقات از جمله صاحبان سرما

پذیر بود که دولت نه حق مالکیت زمین را در انحصار  رو امکان داند. این وضع به ویژه از آن رضایت و همکاري با طبقات می

  نماید. توانست دارایی خصوصی افراد اعم ا سرمایه با زمین را مصادره خود داشت و نه می

  نظریه دولت مطلقه رضاشاه -ب

شود که آیـا دولـت مطلقـه بـه      هاي دولت مطلقه در اروپا این سؤال مطرح می با بررسی اجمالی و شناخت مختصر ویژگی

شکلی که در اروپا شکل گرفت در ایران به وجود آمده و چرا و به چه دلیـل برخـی علمـاي علـوم سیاسـی ایرانـی دولـت        

نامند؟ طرفداران ایرانی دولت مطلقـه، رضاشـاه را بـه خـاطر متمرکـز سـاختن منـابع و         ن مطلقه میرضاشاه را دولت مدر

تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباري و خلع سالح عشایر،  ابزارهاي قدرت، ایجاد وحدت ملی! تأسیس ارتش مدرن،

دهند که مبانی دولـت   ستین فردي تشخیص مینخ ایجاد دستگاه بوروکراسی جدید و اصالحات مالی و تمرکز منابع اداري،

کننـد در واقـع اولـین شـکل دولـت       طور که طرفداران ایرانی آن عنوان می مطلقه مدرن را به وجود آورد. دولت مطلقه آن

مدرن در پی نوسازي دموکراتیک است که براساس یک سري اصالحات نظامی، اداري و صنعتی در زمـان رضاشـاه شـکل    

مد رضاشاه نیز با تالش هاي مستمري که براي از میان برداشتن وضـعیت پراکنـدگی منـابع قـدرت     گرفت و در عصر مح

  ها انجام داد، تجدید ساخت شد. سیاسی و ایجاد کنترل متمرکز بر آن

اي آزادیخواهی، ایجاد نظـم و قـانون و نظـام     آوردهایی که در طرح اندیشه بدون تردید انقالب مشروطیت با توجه به دست

ی یکپارچه به جاي نظام از هم گسیخته قاجار، افزایش اقتدار و کارایی حکومت مرکزي، تشویق مردم بـه مشـارکت   سیاس
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ترین تحول سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر  در سرنوشت خویش و به طور خالصه در جهت ایجاد مبانی دولت مدرن مهم

، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، مشارکت مردم در سرنوشت هاي آزادي شود. اما در عمل به علل مختلف هدف ایران تلقی می

توان مجري برخی از اهداف اقتصـادي و اجتمـاعی    خویش تحقق نیافت. بدین خاطر دولت نوسازي پهلوي را دست کم می

قشـربندي اجتمـاعی و امـور صـنعتی،      دانست. رضاشاه جامعه بسیار عقب مانده به ارث برده از قاجار را در ساخار طبقاتی،

اي از شرایط بـورژوازي صـنعتی    اداري به صورت بنیادین متحول ساخت و جامعه را از مرحله تولید ارباب رعیتی به مرحله

بـدین ترتیـب ظهـور نـوعی     «سوق داد و شرایط فکري و عینی الزم براي ظهور دولتی نیرومند و نوساز را به وجـود آورد.  

  ».ولت متمرکز عصر پهلوي اول ظاهر شددولت مطلقه مقدمه پیدایش دولت جدید و در قالب د

» دادنـد.  براساس تعریف ارایه شده، دولت مطلقه اروپا فئودالیته بوده و اشراف زمیندار آزادمنش پایگاه آن را تشـکیل مـی  

اي بر  هاي عمده گرایانه، اقتدارگرایانه و بهنجارسازانه خود آسیب دولت مطلقه پهلوي با خصلت عقل«کند که  وي اضافه می

هـاي   تجـار بـازار، فرقـه    -ها و فرهنگ جامعه سنتی وارد کرد و با نوسازي اجتماعی و اقتصادي علماي دینی اصـناف  گروه

اي ضروري در تحول ساختاري جامعه و دولت  ها مرحله هاي فراوان دیدند. لیکن این آسیب هاي قومی آسیب دینی و اقلیت

  »داد. سنتی در ایران را تشکیل می

  دار/ رانتیردولت تحصیل -4

  بررسی مفهومی دولت تحصیلدار -الف

آید،  شود که بدون زحمت و تالش یدي و فکري به دست می رانت به مثابه یک اصطالح اقتصادي به درآمدهایی گفته می

که منبـع درآمـد بسـیاري از     -یعنی منابع زیرزمینی و خدادادي -بدین خاطر اقتصاددانان بین منابع درآمدي غیرتولیدي

دهند با درآمدهاي ناشی از تولید، صادرات و مالیات تمایز قائـل هسـتند. بـه عبـارت      هاي جهان سوم را تشکیل میکشور

هـا   شود که یک دولت از منابع خارجی یعنی با فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمـک  دیگر رانت به درآمدهایی گفته می

اي تولیدي اقتصاد داخلی ارتباطی ندارند و در قبـال فعالیـت تولیـد    ه آورد. این درآمدها با فعالیت از بیگانگان به دست می

باشد.  شوند. نمونه بارز رانت، درآمدهاي ناشی از فروش نفت، گاز، اورانیوم، آهن، مس و.. می اقتصادي داخلی پرداخت نمی

نفت کشورهاي خاورمیانـه  البته تأکید بیشتر طراحان وطرفداران نظریه دولت رانتیر معطوف به درآمدهاي ناشی از فروش 

  گونه تنها به یک محصول. است، یعنی محدود کردن درآمدهاي رانت
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که واژه رانت و دولت رانتیر در ادبیات اقتصاددانان اروپایی از جمله آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و کارل مارکس  به رغم این

تعـدادي از علمـاي    المللی پس از جنگ دوم جهـانیع  ولی به طور کلی با بروز شرایط جدید بین  در قرن نوزدهم مطرح شد،

هاي خاورمیانه  ها به ویژه دولت علوم اجتماعی در چارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی در باب چگونگی ایجاد و ماهیت دولت

 توان از اندیشمندانی چون فیلیپ راوکینـز، دیویـد پیـرس،    اند. به طور مثال می و تک محصولی به بحث و بررسی پرداخته

وارد بازار  1987که در سال » دولت رانتیر«حازم ببالوي و جیاکومو لوسیانی نام برد. کتاب ببالوي و لوسیانی تحت عنوان 

هـا و آثـار مـرتبط بـا آن      هاي رانتیـر و تعریـف مفهـومی واژه    شد در واقع به مثابه کتاب مرجع به بررسی ساختاري دولت

 42هاي زیر را دارا باشد: هر دولتی که  وي دولت رانتیر، دولتی است که ویژگیپرداخته است. بنا به تعریف لوسیانی و ببال

دولت رانتیر لقـب   درصد یا بیشتر از کل درآمد خود را ازرانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست آورد،

لی ارتباطی ندارد. دولـت رانتیـر نـه    گیرد. براین اساس رانت منشأ خارجی دارد و به هیچ وجه با فرایندهاي تولید داخ می

ها را نیز در اختیار انحصاري خود دارد. بدین خـاطر بـه یـک     تنها انحصار دریافت رانت را داراست، بلکه هزینه کردن رانت

  شود. زا تبدیل می گذار و اشتغال ترین نهاد سرمایه مؤسسه توزیع درآمدهاي حاصل از مواهب الهی یا به یکی از اصلی

کننـد کـه    هاي نفتی خاورمیانه استدالل مـی  ن نظریه دولت تحصیلدار با اختالفات جزیی در بررسی ماهیت دولتطرفدارا

مفت خور کامالً متفاوت هستند.  نخست یـک رابطـه معنـاداري میـان       هاي مربوط به دولت مالیات گیرنده و دولت پویش

نیازي اقتصادي و درآمد مستقل دولت  به عبارت دیگر بی ها و ماهیت غیردموکراتیک آن وجود دارد. تحصیلدار بودن دولت

  هاي رانتیر است. از جامعه علت ماهیت غیردموکراتیک رژیم

کند، ولی در عین حـال   یک دولت تحصیلدار عموماً داراي قدرت انحصاري و کنترلی است که توجهی به منافع جامعه نمی

آیـد.   هاي رقیب براي حفظ قدرت انحصاري خویش بر می گروههاي پرداختی، درصدد جلب حمایت نخبگان و  توسط رانت

نمایـد و در   هاي دولت به خصوص کار ویژه استخراجی و دوباره توزیعی دولت را به شدت تضعیف می این سازوکار، توانایی

مانـد.   ذیر مـی پـ  نتیجه دولت در مقابل تغییرات درامدهاي رانتی خود که عمدتاً خارج از اراده آن قرار دارد به شدت آسیب

آورد کـه در آن حـداکثر    در ضمن اقتصاد برآمده از شرایط رانتی یک اقتصاد چرخشی در برابر اقتصاد تولیـدي پدیـد مـی   

خورد. برخالف اقتصاد تولیدي که ثروت  هاي رانت بوده و نوعی رقابت رانتی در آن به چشم می اهمیت دسترسی به چرخه

نتی ثروت محصول شانس، تصادف، روابط فـامیلی و نزدیکـی و ارتبـاط بـه منـابع      نتیجه کار و کوشش است، در اقتصاد را
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قدرت است. طبیعی است در شرایط وجود امکانات کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهاي جامعـه بـه جـاي نـوآوري و     

  ود.ش طلبی و داللی جذب می هاي منفی، فرصت خالقتی و فعالیت مولد به سوي کسب درآمدهاي آسان فعالیت

گـردد. در   غرب می 1هاي رفاهی گفتیم که درآمدهاي رانتی در درجه اول موجب ایجاد نوعی دولت رفاهی متمایز از دولت

هاي اصلی دولتی در تخصـیص درآمـدهاي    هاي موردنظر اولویت چنین دولت رانتی، ارتباطات خانوادگی و حمایت از گروه

ی بوروکراسی بـه منظـور توزیـع گسـترده درآمـدهاي نفتـی/ رانتـی        دهد. این وضعیت باعث رشد کم رانتی را تشکیل می

عـدم  «گردد. چنین بوروکراسی با مفهوم وبري بوروکراسی عقالیی کامالً متفاوت است و عمدتاً فلسفه وجودي آن اصل  می

اي براي  سیلهاست. هرچند که از سوي دیگر توسعه بوروکراسی به عنوان و» دریافت مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی

تواند حـافظ   تواند در کوتاه مدت باعث مشروعیت طبقه حاکم و دستگاه حکومتی گردد، ولی در بلند مدت نمی اشتغال می

هـاي مـورد قبـول مـردم و دولـت       هـا و ارزش  رابطه قانونی جامعه با دولت باشد و از جدایی فرهنگی و تعارض در خواسته

  به رویارویی بین دولت و ملت منتهی شود.جلوگیري نماید و در نهایت ممکن است 

  چیستی مدرنیته

منظور از مدرنیته, دورانی است که از قرن پانزدهم یعنی از رنسانس شروع و با عبور از دوره خردورزي عصر روشنگري، در 

ان غربـی بـا   آورد. در واقع اندیشۀ مدرنیتـه در پـی تقابـل نظـر اندیشـمند      اي به دست می قرن نوزدهم معنا و مفهوم تازه

هاي کلیساي مسیحیت شکل گرفت. خدا محوري قرون وسطی بـه انسـان محـوري انجامیـد و پیـروي و تبعیـت از        آموزه

هاي کلیسا جاي خویش را به عقالنیت، به ویژه عقل خود بنیاد داد. منطق صوري ارسطویی دوران قرون وسـطی بـا    آموزه

کـه   وش رسیدن به حقیقت و دستیابی به دانش مطرح گردید؛ یعنی اینعقل استقرایی جایگزین شد و علم به مثابه تنها ر

گرایی مدرنیته رسید. انسان غربی عصر مدرنیته فاقد نگاه ارزشی به جهان است و تالشـی جـدي    جویی به واقعیت حقیقت

جـاي آن   دهـد و بـه   گیرنـد، انجـام نمـی    خیر و ارزش که از مفاهیم دینی سرچشـمه مـی    براي رسیدن به حقیقت، معنا،

هـایی ارزشـمند    دهد و براي او امتیازات مادي و زمینی به عنـوان مقولـه   گرایی را سرمشق رفتار و کردار خود قرار می واقع

  مطرح هستند.

                                                
١- Welfare State. 
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هـا دانسـت کـه عناصـر اصـلی تشـکیل دهنـده و یـا          ها و افکار و اندیشـه  توان مدرنیته را نظامی از ارزش براین اساس می

انسـان   -2شـود   عقل که معیار و کلید تجلیات انسان معاصر تلقی می -1بینی آن دو چیز است:  ترین بنیادهاي جهان مهم

گیـرد و سـرور و مالـک     در مرکز کائنات قـرار مـی   1آزاد، مدرن و رها شده از قید و بندهاي کلیسا که به گفته رنه دکارت

  شود. طبیعت می

ن ماوراءالطبیعه که خارج از ادراك و فهم آدمـی اسـت از یکـدیگر    امانوئل کانت جهان مشاهده یعنی جهان فیزیکی را با جها

تفکیک نمود و در مقام سخنگوي جدي جنبش خردباوري و روشنگري، آزادي انسان را محترم شمرده و دولت را بـه عنـوان   

نت در تاریخ فلسفه کند. در هرحال گرایشی که کا نهادي مدرن، یگانه وسیله حمایت فرد در برابر اقدامات دیگران ارزیابی می

سیاسی غرب مطرح ساخت بر بسیاري از فیلسوفان قاره اروپا در قرن نوزدهم از جمله فیختـه و هگـل شـدیداً تـأثیر گـذارد.      

هگل به عنوان نخستین شخصیتی است که مدرنیته را از دیدگاه تاریخی به مثابه یک مفهـوم و یـک مرحلـه تـاریخی مـورد      

مدارانه از تاریخ دارد. از نظر او مدرنیته بـا نقـد    داند و لذا قرائتی فلسفی و غایت خ را فلسفی میبررسی قرار داد. او حرکت تاری

کندو  نیازي بـه چیزهـایی بیـرون از خـود نـدارد. ویژگـی بـارز         درونی و مدرن خویش به موقعیت خودش دسترسی پیدا می

تصمیمات آنان در شـکل دادن اراده سیاسـی جامعـه     مدرنیته اراده آزاد و ذاتی است که به شکل مشارکت همه شهروندان و

  کند. تجلی پیدا می

در واقـع آن چیـزي کـه عظمـت دوران مـا را شـکل       ».اي است در تکامل روح بـه سـوي آزادي   پله«از دیدگاه هگل مدرنیته 

ن آزادي اسـت کـه   هاي روح است. آزادي واقعی در تحلیل نهایی هگل،آ اعتراف به آزادي به عنوان خصلتی از ویژگی دهد، می

تحقـق آزادي انضـمامی و واقعـی بـراي      فرد تحت کنترل و مدیریت دولت قرار داشته باشد. در این حالت وظیفه اصلی دولت،

باشد. بدین ترتیب نگاه معطوف به آینده مدرنیته قویاً از اعتقاد بـه رهـایی و آزادي، پیشـرفت و تکامـل      یکایک شهروندان می

بلکه حضور فیلسوفان دیگر آلمانی همچون فیخته وشالیر ماخر در عرصـه فلسـفه و    نها کانت و هگل،شود. البته نه ت ناشی می

ورزي انتقادي بسـیار یـاري    هاي ادبیات و هنر به تداوم و تحکیم عصر زرین خرد و اندیشه هاینه و بتهون در زمینه گوته، شیلر،

  رساندند.

آمد که تسلیم محض تقدیر و طبیعت بـود، امـا در    خلقت به شمار می در اندیشه ماقبل مدرن، انسان جزء کوچکی از عالم

ها نیز هست. در اندیشه مدرن انسـان   تفکر مدرن انسان نه تنها تسلیم طبیعت و اساطیر نیست، بلکه حاکم و مسلط بر آن

                                                
١ – Rene Descarte. 
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هـاي   ارگیري قابلیـت توانـد بـا بکـ    مند از امتیاز بزرگی به نام عقالنیـت اسـت و مـی    موجودي صاحب اراده و اختیار و بهره

رفـاه   هـایی چـون آزادي، برابـري، عـدالت،     سرنوشت خود، جهان هستی و طبیعت را تغییر دهد و بـا تأکیـد بـر ارزش    آن،

بنـدي سیاسـی جدیـدي بـا      هاي سیاسی سنتی را زیر سؤال برد و صـورت  هاي ساخت بندي اجتماعی و... صورت -سیاسی

  دهد. عنوان دموکراسی ارایه می

بر عقل ابزاري یا عقالنیت حسابگر مـادي تأکیـد دارد    هاي غیرعقالنی رویکرد سنتی، یشه مدرنیته در برابر اندیشهاصوالً اند

نکد در این حوزه حاکمیت بالمنازع عقل را در برابر دنیاي مذهبی و ماوراءالطبیعی محور قـرار دهـد. در حـوزه     وسعی می

هـاي قیاسـی بـه کـار      یتیویستی و استقرایی منطقی به جـاي روش هاي تجربی و پوز گیري از روش روش شناسی نیز بهره

هـاي عینـی جامعـه غـرب بـود کـه در واقـع بـا          شود. به هرحال بخشی از این تحوالت فکري ناشی از دگرگونی گرفته می

گیري طبقات اجتماعی مدرن روي داد. ایجاد طبقـه بـورژوا و گسـترش نظـام اقتصـاد       داري و شکل گسترش نظام سرمایه

تأثیر نبوده است. روي هـم رفتـه مدرنیتـه در پـی تحـوالتی در بطـن        مایه محور قطعاً در ایجاد این تحوالت فکري بیسر

جامعه غرب و تحوالتی در حوزه اندیشه خردورزي و خصوصاً گسترش رویکردهـاي پوزیتیویسـتی و همچنـین اصـالحات     

  هاي مذهبی شکل گرفته است اندیشه

  جامعه مدنی و فرهنگ سیاسی

  اي است؟   جامعه مدنی چگونه جامعه -لفا

کنند که مبانی فلسـفی جامعـه مـدنی در دوره یونـان باسـتان و مبـانی حقـوقی آن در دوره         بسیاري چنین استدالل می

تـوان نتیجـه    امپراتوري روم فراهم شده و از سنتز این دو مبانی، جامعه مدرن غرب به وجود آمده است. بدین ترتیب مـی 

تر آن است کـه گفتـه شـود،     تشکیل دولت مدرن در غرب جامعه مدنی در اروپا وجود داشته است. دقیق گرفت که قبل از

هاي امروزي غرب منبع مشروعیت خود را در جامعه مدنی پیدا کردند که تجربه امپراتوري روم بنیادهاي حقوقی،  حکومت

دهاي دینی و باالخره تجربه قرن بیستم بنیادهـاي  تجربه یونان باستان بنیادهاي فلسفی، اخالقی، تجربه قرون وسطی بنیا

  سازمانی این جامعه را فراهم آوردند

شناسی و تجددگرایی، نوعی شیوه زندگی و نمادي از پیشـرفت تمـدن بشـري     در هرحال جامعه مدنی در چارچوب جامعه

ـ     اي از روابط اطـالق مـی   است. جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه ت قـدرت سیاسـی اسـت و    شـود کـه خـارج از دخال
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گیرد و داراي ارکان و اصـولی   هاي خصوصی، نهادهاي مشارکت قانونی و مؤسسات تمدنی را در بر می اي از تشکل مجموعه

  شود. ها و اصول، جامعه مدنی به مفهوم واقعی خودش نمودار می است که تنها با تحقق یافتن این شاخص

هـاي عمـومی و    گرایـی، مشـخص بـودن حـوزه     آزادي، قانونمنـدي، کثـرت   هاي جامعه مدنی عبارتند از: ترین شاخص مهم

هـا،   هاي فشار، اتحادیـه  هاي ذینفوذ، گروه گراست و در آن گروه خصوصی، تساهل و مدارا. در این جوامع نظام حاکم کثرت

ت با هـم رقابـت   هاي دیگر سیاسی براي کسب قدر هاي جمعی، احزاب سیاسی، سندیکاها و گروه رسانه طبقات،  ها، انجمن

کنند. هر مرکز قدرت نسبت به دیگر مراکز قدرت و حکومت مرکزي از استقالل برخوردار است. درست به خـاطر ایـن    می

اي  هاي غیرحکومتی است که قدرت سیاسی در انحصار یک طبقه یا گروه و دسته مراکز قدرت و نهادهاي رسمی و سازمان

صاحبان قدرت انتخابی، حاکی از وجـود اجمـاع میـان آنـان اسـت. از یـک سـو        گیرد. رابطه میان مردم و  خاص قرار نمی

کننـد و از سـوي دیگـر     تک شهروندان بر دولتمردان و نخبگان اعمال کنترل می هاي اجتماعی، احزاب سیاسی و تک گروه

انـد   افـق کـرده  جات سیاسی و اقتصادي نیاز به اختیـارات کـافی دارنـد و بـدین خـاطر تو      همه شهروندان، احزاب و دسته

  اختیارات ضروري را در اختیار رهبران قرار دهند.

رود که ازیک حزب خاص و یا یک رهبر تبعیت داشته باشـند و یـا بـا آن بیعـت      در جوامع مدنی از شهروندان انتظار نمی

بـه تـأمین    هـایی  بلکه مردم آزاد هستند به مراجع متعدد و متنوع جهت اعـالم وفـاداري مراجعـه نماینـد. حکومـت      کنند،

دهند که مواجه با نیروهایی بالقوه در برابر خود باشند، یعنـی   قانونی و ایجاد سنت سالم سیاسی تن می -هاي مدنی آزادي

هراسـد و زیـر بـار     هاي حکومتی دارد و از به چـالش کشـیدن حکومـت نمـی     نیرویی که قدرت چراگویی نسبت به برنامه

  رود. تهدیدات حکومت حاکم نمی

هاي  اي از حقوق و آزادي ترین موضوع مورد بحث جامعه مدنی، انسان است. انسان شهروند که برخوردار از مجموعه البته مهم

اي را  هـا جامعـه   کنـد، بلکـه بـا آن    ، انسانی آزاد و خومختار است که فقط در میان جمع زنـدگی نمـی  1اساسی است. شهروند

کند. انسان اصوالً ناگزیر از زندگی جمعی است و براي  ه یکدیگر متصل میها را ب دهد که انواع روابط و پیوندها آن تشکیل می

کنـد. انسـان شـهروند     که بیشترین بهره و کمترین آسیب را از زنـدگی بـا دیگـران ببـرد، شـهروندي ضـرورت پیـدا مـی         این

ندي اسـت. دقیقـاً در   دهد قبل از هر چیز مستلزم پدید آمدن فرهنگ شهرو جو که بنیاد جامعه مدنی را تشکیل می مشارکت

گذارد که دیگر تابع فقط تکلیف نیست، بلکه صـاحب حـق و    ي وجود می بستر فرهنگ شهروندي، انسان جدیدي پا به عرصه

                                                
١- Citizen. 
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حقوق است. حال سوال این است آیا در ایران فرایندي که در اثر آن فرهنگ شهروندي محقق شود و انسان شهروند به وجود 

  آید طی شده است.

طلبانه و انقالبی بوده اسـت کـه    ها و جنبش هاي اصالح است که جامعه ایرانی در دوره اخیر سرشار از حرکتواقعیت این 

ها تالش گردیده توزیع قدرت سیاسی بـه نفـع نیروهـاي جامعـه مـدنی تغییـر جهـت داده شـود. نخسـتین           در تمامی آن

هاي تجاري قبل از انقالب مشـروطیت پدیـد    حادیههاي تکوین جامعه مدنی در حوزه سیاسی در ایران با اصناف و ات نشانه

دار و مریض و به صورت  ها کج هاي پس از انقالب مشروطیت تا به قدرت رسیدن رضاخان این تکشل آمد و سپس در سال

هـاي   هاي کارگري، تشـکل  کردند. در سی و هفت سال سلطنت محمدرضا شاه، اصناف بازاري، اتحادیه مقطعی فعالیت می

احزاب سیاسی هر چند که در هر حرکت سیاسی مشارکت داشته و هـر یـک بـه نحـوي دسـتگاه حکـومتی        دانشجویی و

اند، ولی همواره چه در عصر مشروطیت و چه در زمان جمهوري اسالمی موانـع متعـددي در    اقتدارگرا را به چالش کشیده

اصـناف بـازاري، تحصـیلدار بـودن     کـار بـودن    ها به سوي جامعه مـدنی وجـود داشـته اسـت. محافظـه      سر راه این تشکل

هاي چپ، از دالیـل تأثیرگـذاري    هاي جریان هاي کارگري از افکار وا ندیشه رسمی بودن احزاب، متأثر بودن اتحادیه دولت،

  ها بر روند قانونمند شدن جامعه ایران معاصر است. محدود این تشکل

  ب: فرهنگ سیاسی

هـا، احساسـات، نهادهـا،     توان مجموعه یـا نظـامی از ارزش   انه، فرهنگ را میشناس شناسانه و مردم با تأکید بر جنبه جامعه

ابداعات و اختراعات دانست که بین یکایک افراد ملت مشترك بـوده    تربیت، فلسفه و هنر، رویکردها، رسم وروسمو  عادات،

بخشد و  کرداري مردم معنا می گردد. فرهنگ به الگوهاي رفتاري و هاي بعدي منتقل می و به مثابه میراث تاریخی به نسل

کند. فرهنگ جوهره هستی و همان نفس و ذات زندگی آدمی است، حقیقتـی   الگوهاي توزیع قدرت وثروت را مشخص می

نماید، شیوه زندگی و رفتار یـک اجتمـاع را در تطـور تـاریخی نماینـدگی       است که انسان ار صاحب هویت و شخصیت می

  رنده عناصر معنوي و مادي است که براي تأمین نیازهاي بشري ضرورت دارد.سازي و برگی عامل انسان کند، می

اي از پندارها، گفتارها و کردارها است که طی زمان جامعه شکل گرفته باشـد،   به عبارت دیگر منظور از فرهنگ، مجموعه

هـاي   منظـور از پنـدارها، جنبـه   ها را به منصه ظهور رسـانند.   ها را باور داشته و به صورت عادت آن عموم اعضاء جامعه آن

شیوه و نحوه استنباط، جهـان   ها، گیرد، از قبیل ایده ذهنی و پنداري فرهنگ است، آنچه در ذهنیات افراد جامعه شکل می
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هاي گفتاري، شنیداري فرهنگ است، آنچـه از ذهـن بـه صـورت گفتـه، نوشـته و        ها و غیره. منظور ازگفتارها، جنبه بینی

  ها و غیره. ها و فیلم ها، آوازه دبیات، نقاشیترسمی درآید، چون ا

هاي یک ملت نسبت بـه نظـام    گیري ها و جهت اي از نگرش فرهنگ سیاسی به عنوان بخشی از فرهنگ اجتماعی، مجموعه

سیاسی، نخبگان سیاسی و قدرت سیاسی است که در تطور تـاریخی و در ارتبـاط بـا رویـدادهاي مختلفـی کـه در درون       

نماید. فرهنگ سیاسی  گیرد و نوع و میزان رابطه مردم با سیاست و قدرت فائقه را تعیین می د، شکل میده جامعه رخ می

پـذیري و   باشد و در هر جامعـه از طریـق نهادهـاي متعـدد فرهنـگ      حاصل اجتماعی شدن جامعه و پویش تکاملی آن می

و به راحتی قابل تغییر نیسـت وبـراي تغییـر آن    یابد. فرهنگ سیاسی عمدتاً پایدار و منسجم بوده  پذیري تحقق می جامعه

باید در نظام سیاسی و نخبگان حاکم تحولی ملموس صورت پذیرد. بدین ترتیب در هر نظـام سیاسـی از جملـه در ایـران     

باشـد کـه    یک قلمرو ذهنی سازمان یافته در باب سیاست وجود دارد که محصول پویش جمعی تاریخ زندگی یک ملت می

هـا و   پـذیري  دهد و با تأسیس نهادها و مؤسساتی کارآمد به جامعـه  کند و ساخت و معنا می را هدایت می نظام سیاسی آن

  نماید. ها کمک می پذیري فرهنگ

تواند بـر تسـاهل و تسـامح سیاسـی،      تواند سالم و یا ناسالم باشد، فرهنگ سیاسی نیز می همچنان که فرهنگ عمومی می

هاي سیاسی دیگران مبتنی باشد وفرهنـگ   پذیري و برخورد منطقی با نظرات و برداشت احترام و اعتماد متقابل، مشارکت

هـاي سیاسـی دیگـران، برخوردهـاي      احترامـی بهنظـرات و گـرایش    ناپـذیري، بـی   سالم سیاسی نام گیرد و یـا بـه تحمـل   

فرهنگ سالم سیاسی با کننده و تخریبی در قلمرو سیاسی و به عبارتی فرهنگ ناسالم سیاسی نامیده شود. مفهوم  تحریک

اي وضعیت خاص در جامعه ارتباط دارد که طی آن افراد جامعه اعم از دولتمدردان یا شهروندان، پویش حل اختالف  گونه

هاي قانونی و اخالقی در خود درونی و ذاتی کرده، فرزندان خـود را بـر ایـن اسـاس      هاي میان خود را به شیوه و کشمکش

رو فرهنگ سالم سیاسی در یک جامعه دربرگیرنده وجود نوعی اقدام اجتماعی است که نه تنها  نکنند. از ای پذیر می جامعه

بایستی به روشنی معلوم و مشخص باشد، بلکه باید ریشه و اساس رسمی و قانونمند نیز داشته باشد. فرهنگ سیاسی بـه  

ها زمـانی   جد تمایز. در عین حال حکومتطور تلویحی به مفهوم وجود مساوات میان حکومت و مردم است ونه بر مبناي و

کننده در برابر خـود باشـند،    دهند که مواجه با نیروي بالقوه تهدید به وجود و حضور فرهنگ و سنت سالم سیاسی تن می

هـاي دولـت را دارد و از نقـد و بـه چـالش کشـیدن نخبگـان سیاسـی          یعنی نیرویی که توان چراگویی نسبت بـه برنامـه  

هـاي مختلـف را    هاي جوامع مدنی آمادگی و توانایی رودرویی با نیروها وسازمان رسد که تنها دولت ر میهراسد. به نظ نمی
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شـوند. طبیعـی اسـت در یـک      دارند و در برخورد با مردم و نیروهاي مخالف به زبان خوش و رفتارهاي قانونی متوسل می

آمیـز   هاي مشارکت قانونی و به صورت مسالمت انالدهند اختالفات خود را با حکومت از ک چنین شرایطی مردم ترجیح می

رو  حل و فصل نمایند و عالیق و منافع سیاسی و نیازهاي مادي وا جتماعی خود را با کمک دولت برطـرف سـازند. از ایـن   

  دهنده فرهنگ سیاسی است. گفتگوي دوجانبه بین دولت و مردم از عناصر اصلی تشکیل

  خلقیات ما ایرانیان -ج

تواند در حفظ میـراث فرهنگـی وبرجسـته کـردن نکـات مثبـت        ات ضعف و علل نابسامانی فرهنگ بومی میشناسایی نک

اي قانونمنـد نقشـی    االسـباب در تحقـق جامعـه    خلقیات ایرانیان و همچنین در طـرد فرهنـگ بیگانـه بـه عنـوان مسـبب      

اي را به طور مستقل بـه وجـود آورد،    پدیدهتواند  کننده بازي کند. البته در حوزه اجتماعی یک عامل به تنهایی نمی تعیین

ترین عامل مانع تحقق جامعه  ها داشته باشیم، باید مهم ها براساس اولویت بندي علل پیدایی پدیده ولی اگر اعتقاد به طبقه

  مدنی را در توسعه نیافتگی فرهنگی و  به طور مشخص در خلق و خوي مرم و نخبگان سیاسی حاکم جستجو کرد.

هایی که فرهنگ عامه و خلق و خوي نخبگان سیاسی حاکم بـا فعالیـت آزادمنشـانه نهادهـا، مشـارکت       شاخصهترین  مهم

گرایـی، تـرس از دولـت،     باشند عبارتند از: آمرین و اقتدارگرایی در مقابـل قـانون   قانونی و تحقق جامعه مدنی در تضاد می

ابزاري، انقیادطلبی و انسداد گفتمانی و رفتـاري در مقابـل   گراي، تقلید و تقلیدگرایی در مقابل خردورزي و عقالنیت  ذهن

  گرایی. تساهل و مدارا، اعتقاد به تئوري توطئه در مقابل واقع

  الف :آمریت و قانون گریزي

فرهنگ عامه طی صد سال گذشته نه تنها توجه به قانون را به عنوان یکـی از عناصـر اصـلی توسـعه سیاسـی و فرهنگـی فاقـد        

گیرد. در حقیقت در یک جامعـه   نادیده می اند، صر دیگري را هم که به نحوي از انحاء از مشتقات توجه به قانون بودهبلکه عنا بوده،

باید مشخص شود چه نهادها و یا نهادهایی حافظ قانون و یا چـه کسـی و کسـانی     مدنی باید حساب و کتابی وجود داشته باشد،

هـا و هنجارهـاي    ر جامعه بایستی مراکـز و مراجعـی رسـمی، معیارهـا، شـاخص     عامل اختالف هستند. این بدان معنا است که د

اي که قانون حاکم است وقدرت حکـومتی مبتنـی بـر     قانونی وجود داشته باشند تا جامعه با حساب و کتاب اراده شود. در جامعه

خالقـی و قـانونی بـراي اعمـال و     توانـد توجیـه ا   دولت مشروع است و قدرت مشروع می اقتدار و صالحیت اخالقی و قانونی است،

توجـه اسـت و بـه اصـطالح      ایکه در آن دولت به قانون بـی  رفتار خود فراهم نماید و خود را به اطاعت مردم بقبوالند. ولی جامعه

  گیرند. کنند و در روابط اجتماعی به کار می پذیرند، درونی می مردم سرشت ضد قانونی دولت را می قانونی است،
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طبیعـی   افتـد،  آن توجه به قانون محلی از اعراب ندارد و همه امور براساس مالحظات شخصی به جریان میفرهنگی که در 

اعتنـایی بـه    گیرد. خلق و خـوي بـی   اي فراتر از منافع خصوصی مورد غفلت قرار می است که حقوق انسانی به عنوان مقوله

د، در نتیجـه روابـط اجتمـاعی ناشـی ازآن براسـاس      شـو  هـاي شخصـی نمـی    ها و هویت ساز ابراز لیاقت قانون عامل زمینه

گیـرد. در هرحـال    هاي شخصی ویـا گروهـی شـکل مـی     آید، بلکه براساس مالحظات وسلیقه هاي افراد به وجود می لیاقت

نظمـی و   اعتنایی به قـانون بـه بـی    توجهی و بی با بی فرهنگ عامه بدان صورتی که شایسته شأن و مقام انسان ایرانی است،

  عایت حقوق اجتماعی و فردي کمک نموده است. عدم ر

هاي فراگیر در کلیه سطوح جامع نفوذ نمـوده و خلـق و    نگري در تاریخ سیاسی چند سال اخیر ایران به مثابه پدیده مطلق

ن هاي جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. انسان در یک چنین شرایطی از نظم و قـانو  خوي تمام افراد و نهادها و سازمان

یافتگی ندارد. هر چند که در تئوري و حرف و شعار، نخبگان حاکم عالقمند  یا به همبستگی وسازمان گریزان است و عالقه

اند، ولی در شرایطی که قانونگذار و مجري قانون شـکنند، رعایـت نظـم و قـانون توسـط مـردم        رعایت قانون توسط مردم

اي شخص کارآمدتر از نهادهـاي قـانونی و سـاختار     و ابتکارات وسلیقه ها مورد است. در چنین وضعیتی مهارت انتظاري بی

هـا، و   قانومند است. واقعیتی است که انکارناپذیر که در جامعه ایران طـی یکصـد سـال اخیـر مناسـبات اشـخاص، گـروه       

انـد.   بـوده  ها، غیررسمی و شخصی بوده و نهادهاي مشارکت سیاسی به مفهوم کامل کلمه رنگ پریـده و ناکارآمـد   سازمان

هاي سیاسی  اصوالً فرهنگ آمریت و تبعیت مانع عمده به وجود آمدن فرهنگ اعتنا به قانون بوده و امکان تشکیل سازمان

  برد. و رقابت سالم سیاسی را از بین می

در تاریخ سیاسی معاصر ایران فرهنگ سیاسی نخبگان همانند خلق و خوي مـردم بـه نحـو چشـمگیري آکنـده از عنصـر       

گونه تأثیري بر رفتار  هاي اجتماعی و اداري دمسازگرایانه و تجدمآبانه نیز هیچ ت و تحکم بوده و اصالحات و دگرگونیآمری

نماینـد و دیگـران هماننـد نخبگـان      و کردار آنان بر جا نگذارده است. صاحبان قدرت آمریت خود را بر دیگران اعمال مـی 

چه را کـه صـاحب قـدرت سیاسـی تشـخیص       رایط غیر دموکراتیک آنها هستند. در یک چنین ش موظف به تبعیت از آن

دهد، عین قانون، عین داوري و عین حکم است. در واقع مقوله مردم در شکل شایسته در ذهن اکثریت صاحبان قدرت  می

یستند، سیاسی جایگاهی ندارند. نخبگان به آنان به عنوان صغیر که نیاز به قیم دارند و قادر به تشخیص مصلحت خویش ن

  کنند. نگاه می
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فرهنگ حاکم بر جامعه ایران طی یکصد سال اخیر نه تنها توجه به قانون را به عنوان یکی از عناصر اصلی توسعه سیاسی 

و اقتصادي فاقد بوده، بلکه عناصر دیگررا هم که به نحوي از انحاء از مشتقات توجه به قانون بودند، نادیده گرفت. از جمله 

هـا در   توجهی نسبت به حقوق انسانی که منشأ طبیعی دارند (حق زندگی، آزادي و...) و جدا از وجود دولـت  توان از بی می

  شوند، نام برد. نظر گرفته می

  ب:ترس از قدرت و دولت

ي ایران چنان گسترش یافته که به صورت جزیی از فرهنگ سیاسی مردم  هاي جامعه ترس از قدرت و صاحبان آن در الیه

. ایرانی همواره بر این باور است که هر چه بیشتر بترسد یا تظاهر به ترسیدن نماید، از نظر مـردم و فرهنـگ   درآمده است

  شود. تر است. به عبارت دیگر در جامعه ایران آدم ترسو، آدم با سیاست و دانایی تلقی می تر و عاقل حاکم دوراندیش

سازي  زر و زور و عالقه مفرط به داشتن حامی و ناجی و روحیه بتاصوالً روحیه احترام به قدر قدرتی و اطاعت از صاحبان 

ترین عوامل بازدارنده جامعه متکثر و آزادمنشانه و قانونمند است. در عصر مشـروطیت بـه ویـژه در     پرستی از اساسی و بت

جـا بـه دنبـال    احترام به زور و صاحب زور باعث شـده بـود کـه ایرانـی در هـر      «هاي آخر سلطنت پدر و پسر پهلوي  سال

  زورمندترین بگردد.

در هرحال تصویري که ما ایرانیان از دستگاه حکومتی داریم، تصویري ترسناك و پرهیبت است. دولـت از نظـر مـردم بـه     

حتی کوچکترین مخالفـت جـدي را نیـز تحمـل      دهد، اي تبدیل شده که نه تنها به جامعه مدنی مجال نمی شیر خونخواره

تر، ترس از قدرت سیاسی عامل اساسی رابطه میان مردم با دولت و مرم با یکدیگر اسـت. زمـانی    کند. به عبارت دقیق نمی

اعتمـادي، احسـاس حقـارت و     که ترس از دولت در فرهنگ و رفتار مردم و کلیـه روابـط اجتمـاعی حـاکم شـود، بـه بـی       

توان است، راه نجات را در تسـلیم  نماید و در نهایت با این احساس که در مقابل دولت موجودي نا خودسانسوري کمک می

اي که ترس و وحشت بر افراد غلبه  بیند. از طرف دیگر در جامعه قید و شرط مرجعی به نام ناجی، قهرمان و یا رهبر می بی

گیرد. شهروند در مقابل صاحبان قدرت و نظـام سیاسـی    داشته باشد، شخصیت و منافع و نیازهاي او مورد توجه قرار نمی

کس از افراد جامعه از آینده خود اطمینان ندارد،  گیرد، بدین خاطر هیچ ي ندارد و مورد حمایت دولت قرار نمیهیچ اعتبار

  شوند. در نتیجه افراد در مقابل دولت حرف شنو، سر به زیر و بردبار می

  انقیاد طلبی -ج
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یشرفت و ترقی جوامع بـه حسـاب   فرهنگ تساهل و مدارا یک فرایند سیاسی و اجتماعی است و از عناصر بسیار اساسی پ

نماید. بـرعکس   تشویق و ترغیب مردم به گفتگوي منطقی و ایجاد فضاي عقالنی کمک می آید. تساهل به تحقق قانون، می

دارد وا و را دستخوش  نگري وداوري منطقی باز می گرایی و انقیادطلبی، انسان را از واقع روحیه عدم تعادل سیاسی و مطلق

کند. تساهل و تسامح سیاسی به مثابـه اقـدامی ارادي و عقالیـی از عالیـم سـالمت هـر        جویی می ستیزه ناپذیري و تحمل

آید. اجماع نظر میان صـاحبان   هاي سیاسی و فکري به شمار می ها و حرکت گیري ترین وجوه تمایز تصمیم جامعه و از مهم

اي که اجماع نظر میان شـهروندان   سازد. در جامعه یقدرت وشهروندان تعارضات را مهار کرده و قدرت سیاسی را متوازن م

ها و نهادهاي سیاسی و اجتماعی براساس رقابتی سالم و نـه   اندرکاران سیاسی وجود داشته باشد روابط افراد، گروه و دست

  گیرد. مطلق انجام می

کنـیم، همـه چیـز یـا      یرخودي تقسیم میها را به دو گروه خودي و غ اکثر ما ایرانیان در برخورد با افکار و اندیشه دیگران آن

هـا،   سان در داوري ما ایرانیان نسبت به شخصیت شناسیم. بدین اي را نمی سفید است یا سیاه، میان شیفتگی و ستیز راه میانه

انـده  کـه هسـتند نمای   تر از آن تر و خائن تر ویا برعکس ظالم ها یا چندین برابر بزرگتر و مهم هاي تاریخی، آن به ویژه شخصیت

  شوند. می

ها به صـورت مطلـق    در فرهنگ سیاسی جامعه ایران، به ویژه با توجه به خلق و خوي اکثریت نخبگان قدرت که به ارزش

پذیري و تساهل در برخوردهـاي   نگرند و تمایل دارند نگرش انقیادطلبانه خود را به دیگران تحمیل کنند، انتظار تحمل می

طلبـی و تـک خطـی     هاي دیرپـاي قـدرت   ولتمردان و نخبگان ایرانی که متأثر از سنتمورد است. د سیاسی و اجتماعی بی

ها باشد، گریزاننـد و   به ویژه اگر در تعارض با منافع آن  هاي سازمانی و پیوندهاي عمیق اجتماعی، باشند، از همبستگی می

هـاي   ه برخی الف ضرورت تأمین آزادياکثر آنان در ارتباط با نهادهاي مشارکت قانونی برخوردي حذفی دارند، هر چند ک

هـاي مـدنی وس یاسـی منـدرج در      الزم را در تأمین آزادي  زنند، ولی در عمل انعطاف مدنی و تأسیس احزاب سیاسی می

  دهند. قانون اساسی از خود نشان نمی

  تقلید و خردناورزي -د

هـاي   که به امکانـات و توانـایی   ن بیش از آنتقدیر و تقلید و پایبندي به سنت نقلی موجب نگرشی خردستیزه شده و انسا

پـذیري روي آورد، بـه نیروهـاي     بالفعل و بالقوه خود متکی باشد و براي اداره امور شخصی و سیاسی خویش بـه محاسـبه  

شود و در نهایت از کمک گرفتن نیروي تفکر و تعقل و  گویی دچار می گرایی و گزافه شود و به خرافه نامحسوس متوسل می
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اي با نخبگان خردستیز و تقلیدگرا، فـرد از مشـارکت    ورزد. طبیعی است در جامعه گیري غفلت می در فرایند تصمیمتجربه 

کند، در نتیجـه    زند و دخالت در مسایل سیاسی را امري مذموم تلقی می با دیگران در پرداختن به امور اجتماعی سرباز می

جمعی و ملی عقیم گشته، تک روي ویژگی بارز فرهنگ اجتمـاعی  هاي مشارکت و همبستگی  زمینه تولید و تکوین سنت

هاي فرهنگی عقالنیت ناشی از تقدیر و تقلیـد بـر پیـدایش و تکـوین      شود. طبیعی است که خردناورزي و فقدان زمینه می

رعایت قانون نظمی و عدم  رفتار و کردار یکایک شهروندان را به بی  ها و معیارهاي شناخت علمی تأثیر منفی گذارده، روش

هـاي در جهـان هسـتی     شود که ایرانی به این امر که هر پدیده دهد. نتیجه مستمر یک چنین روندي موجب می سوق می

هاي اجتماعی در میان ما ایرانیان به نـوعی   علتی و هر علتی معلولی دارد، باور نداشته باشد. بدین خاطر درك عقلی پدیده

ساز است و نهایتاً به صـورتی   حقیقت  یاب باشد، که حقیقت ذهنی عقل بیش از آن تکذهنی تعلق دارد. در خرد  به خرد تک

شـود. بـه سـختی دیگـر خلـق و خـوي تلقیـد و         شود که جهان واقعی فقط در حوزه مـاوراي تجربـی یافـت مـی     تلقی می

الزم و کـافی اسـت، در    تقدیدگرایی به مثابه یکی دیگ از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ ما ایرانیان فاقد مبناي استداللی

که تمدن و فرهنگی در جامعه ماندنی و مروج و حامی تحقق جامعه مدنی است کـه فضـاي اجتمـاعی و سیاسـی و      حالی

  فکري آن بر استدالل و منطق استوار باشد و حل مشکالت با مشارکت عمومی و با تأمل و تساهل انجام پذیرد.

است و گسترده شدن سنت نقلی در میان نخبگان سیاسی پیامدهاي منفـی و  رواج تقلید که نقطه مقابل تولید و خالقیت 

شود. در شرایطی که عقالنیت ابزاري  گذارد وسد راه تحول و رشد عقالنیت و خردورزي می ناپذیر فرهنگی بر جا می جبران

ي بهـره گـرفتن از   دهند به جـا  عامه مردم ترجیح می و  منطقی در سطوح ضعیفی از فرهنگ نخبگان قابل مشاهده است،

توان در نوعی تـن آسـایی،    عقل و اندیشه به تقدیر و قسمت و راهکارهاي ضعیف سیاسی متوسل شوند. ریشه تقلید را می

تحرکی و فرار از مسئولیت و قبول تعهدات دانست. بدین معنی تقلید را باید یکی از عوامل بازدارنده نوآوري و خالقیت  بی

حبان قدرت سیاسی و مردم عامی از ابتکار و خالقیـت بـه دور افتنـد، انتظـار تنـوع و تکثـر در       ارزیابی کرد و آنگاه که صا

اي هویت مستقل براي خویش در نظـر نگرفتـه و    توان داشت. در نتیجه هر گروه و دسته جامعه و میان عوام و خواص نمی

و مقلدان در دفاع از الگوهـاي توصـیه شـده     کند. در این وضعیت پیروان تنها تبعیت از متبوع خویش را تبلیغ و تجویز می

  شوند. جویی و یا برخوردهاي احساسی متوسل می توسط نخبه برتر، خواسته و ناخواسته با یکدیگر درگیر شده و به ستیزه

آورد. گسترده شدن سنت تقلی در میان نخبگان سیاسی و تسري  هاي منفی دیگري را نیز به دنبال می سنت تقلید پدیده

نماید، به نحوي کـه   سطوح مختلف جامعه به طور مؤثري از رونق و گسترش سنت عقلی و خردورزي جلوگیري میآن در 
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هاي خلقیات نخبگان و فرهنگ سیاسـی تبـدیل    ترین خصیصه در یک صد سال اخیر خردورزي، محاسبه و تعمق به نایاب

بایـد در عناصـري چـون فرهنـگ قضـا و قـدري،        اند. ضعف رویکرد عقالنی در فرهنگ اجتماعی ایرانیان را به نحوي شده

توان در یک مرور کلی، تفـرد، خردسـتیزي، تقلیـد، تقـدیرگرایی،      گرایی جستجو کرد. بدین ترتیب می تقدیرگرایی و خرافه

االیـام   هاي بارزي شمرد که در جامعـه ایرانـی از قـدیم    سنت نقلی و فقدان عقالنیت فلسفی و ابزاري را به عنوان خصیصه

اي را پی افکند که از بروز عناصري چون اجماع نظر، وفاق ملی و همبستگی سازمانی ممانعت به عمل  فرهنگی ویژه بنیان

  آورد. می
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  گر ذهنیت توطئه -ه

عارضه فرهنگی دیگري که در تاریخ سیاسی چند صد ساله اخیر ایـران گریبـانگیر مـردم، دولتمـردان و نخبگـان قـدرت       

ضی است. از پادشاهان قاجار و پهلوي گرفته تا مورخان و نویسنگان دو سده اخیر، همگی گریده، زیستن با یک دشمن فر

اند که یک دست نامرئی مشغول توطئه چینی بر ضد ایران و ایرانیان است. حتی محمدرضا شاه نیـز خـود    بر این باور بوده

  ن او کمک کرده تا قدرت را در دست گیرند.کرد که به مخالفا پنداشت و آمریکا را متهم می اي می را قربانی چنین دسیسه

هاي پنهان و قدرتمند  باور دارند، تمامی وقایع عمده سیاسی و سیر حوادث و تاریخ را در دست کسانی که به تئوري توطئه

گونـه   پندارند. ایـن  ها می هاي مخوف سیاسی و اقتصادي و حتی مذهبی وابسته به آن سیاست سیاست بیگانگان و سازمان

  نویسد: اند. گاري آلن در این زمینه می ریزي قبلی سرچشمه گرفته د معتقدند که وقایع مهم جهانی از یک برنامهافرا

کـه کسـی بـا     افتد بدون این توان توجیه نمود: یا هر چیزي تصادفاً اتفاق می فقط به دو صورت می  حوادث تاریخی را واقعاً

شد، و یا در غیر این صورت، وقایع و حوادث تـاریخی بـدین دلیـل روي    طرح و نقشۀ قبلی موجبات آن را فراهم ساخته با

  قبلی تهیه شده و کسی آن را به اجرا گذارده است.  ها با یک توطئه دهند که طرح و نقشۀ آن می

اي وجود دارد، ولـی جاذبـه آن بـراي سیاسـتمداران کشـورهاي       در حالی که تفکر توطئه به درجات مختلف در هر جامعه

هـاي   نه و از جمله ایران بیش از پیش است. تفکر توطئه یک الگوي استدالل تبیینی پیرامون رویدادها و موقعیـت خاورمیا

شـود کـه براسـاس     سیاسی و اجتماعی است. فکر توطئه زمانی براي تبیین رویدادها و وضـعیت امـور بـه کـار بـرده مـی      

نیست که در عالم واقـع از ناحیـه حریفـان و مخالفـان در      اي در کار نباشد. این ادعا بدین معنا هاي منطقی توطئه مقیاس

باشـد دیـد توطئـه     گونـه تبیـین قابـل توجـه مـی      چه در این المللی وجود توطئه منتفی است، ولی آن عرصه داخلی و بین

 هاي خارجی و داخلی مربوط به آن و تعمیم دادن اصل توطئه به هـر نـوع   اي است که همواره در صدد کشف توطئه نگرانه

  انسانی و اجتماعی و یا روانی خارجی است. تزاحم، اختالف، نارسایی در عرصه روابط

بیگانه بد) استوار اسـت، علـت مقبولیـت     -با در نظر گرفتن این مطلب که اساس تئوري توطئه بر دوگانگی (خودي خوب

اً هویتشـان همـواره در نفـی و    گردد. حکومترانان ایرانـی عمـدت   این نظریه در اذهان نخبگان سیاسی تا حدودي روشن می

کند. ذهنیت نخبگان پیرامون تحوالت سیاسی و اجتماعی بدین گونه است کـه   مورد سؤال قرار دادن دیگران معنا پیدا می

هاي خارجی گویی همچون قادر مطلق کامالً مسلط و واقف بـه   ریزي بیگانگان است و قدرت ها ناشی از برنامه تمام حرکت

  گیرد. ها صورت می ها به فرمان آن و همه حرکتهمه جزیئات هستند 
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گرایی و بانـدبازي   گري آمیخته شود، نخبگان را به فرقه اعتمادي، حسادت و دسیسه نگر که به چاپلوسی، بی ذهنیت توطئه

جـاد  شود تا از هرگونه تالشی قانونی به منظور ای دهد. همین برخورد و رفتار آنان آخراالمر دستاویزي می گروهی سوق می

توان آن را فرهنـگ   احزاب و نهادهاي مشارکتی جلوگیري به عمل آید. از طرف دیگر پیروي مردم از تئوري توطئه که می

افزایـد،   به احساس حقارت در برابر دیگـران مـی    دهد، نامید، خالقیت و اعتماد به نفس را کاهش می» دائی جان ناپلئون«

  گیر شود. در جامعه همه  »حسرت بوي بهاران«شود که  عث میکند و با خودسانسوري را به ارزش تبدیل می

  توان مختصر چنین برشمرد: در خاتمه علل دستاویز قرار دادن توطئه از طرف مجریان و قانونگذاران ایرانی را می

قـق  هاي داخلی و کاستن از انتقادات: با وجودي که در برخی مواقع واقعـاً توطئـه موجـب ناکـامی در تح     توجیه ضعف -1

هاي داخلی دارد. لیکن تمایل سیاستمداران  ها ریشه در مشکالت و ناتوانی شود، اما عمدتاً علت ناکامی بعضی از اهداف می

  هاي بیگانگان نسبت دهند. ها را به توطئه و مردم این است که آن

ادهاي سیاسـی امـري   هـاي اجتمـاعی و رخـد    ساده کردن تحلیل مسایل و ایجاد حالت اقناع: تحلیل و تبیـین پدیـده   -2

ها به بیگانگان هم امـر تحلیـل و هـم درك آن بـراي عامـه       پیچیده و نیاز به ذهنی اندیشمند دارد. با نسبت دادن ناکامی

  شود. تر می ساده

ایجاد نفرت روانی از مخالفین و رقبا: با توجه به جو غالب که در جامعه علیه بیگانگان و در مورد ایـران، علیـه ایـاالت     -3

هیا مختلـف را بـا منسـوب نمـودن آنـان بـه        ها، جریانات و شخصیت توان اندیشه ده آمریکا وجود دارد به سادگی میمتح

  ها و مردم نوعی فضاي عدم اعتماد به وجود آورد. ها را سرکوب کرد و بین آن خوار آمریکا نا امید و آن بیگانگان یا جیره

  آراء عمده در مورد طبقات و قشربندي اجتماعی -1

هاي اجتماعی در نهایت به اشکال خاصی از مناسبات و ساختارهاي اقتصادي، اجتمـاعی و سیاسـی    بدون تردید دگرگونی

پذیرد، یا دست کم  شود. اما تحول و دگرگونی در طبقات، نیروها و نهادهاي اجتماعی به خودي خود صورت نمی منجر می

هـاي   توان با تکیه بر اصـل علیـت و در چـارچوب نظریـه     ی را میهاي اجتماع ادعاي علوم اجتماعی این است که دگرگونی

در ساختارهاي اجتماعی   شود که دگرگونی هاي اجتماعی تبیین کرد. در این صورت این پرسش مطرح می خاص دگرگونی

اختار ها بر طبقات سنتی و تأثیر بنیادي جابجایی و تحرك اقشار مختلف بر س و چگونگی پیدایش طبقات جدید و غلبه آن
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هـاي   پذیرد. در پاسخ به این سؤاالت و در چـارچوب بحـث   قدرت سیاسی تحت تأثیر و یا با دخالت چه عواملی صورت می

  شناسی طبقات، با چهار رویکرد عمده مواجه هستیم: جامعه

  رویکرد اقتصادي -الف

آلمـانی نیمـه دوم قـرن نـوزدهم،     فیلسوف   رویکرد اقتصادي در واقع رویکردي است که با تکیه بر نظریات کارل مارکس،

کند. از نظر کارل مارکس و پیروان وي، مالکیـت و ابـزار تولیـد     دگرگونی اجتماعی را ناشی از عوامل اقتصادي ارزیابی می

معیار اصلی تشخیص طبقات اجتماعی است. این طبقات هستند که با جنگ و ستیز با یکـدیگر تـاریخ بشـریت را شـکل     

تاریخ جوامع بشري تا به امروز همانـا  «نویسد:  می» بیانیه کمونیست«در  1848ازند. مارکس در س دهند و دگرگون می می

هاي جامعه فئودالی بنا شد، تضادهاي طبقاتی را از بـین   تاریخ جنگ طبقات است... جامعه بورژوازي نوین نیز که بر ویرانه

هـاي طبقـات و شـرایط     سـتمگري گذشـته صـورت   هاي نبرد طبقاتی و طبقات و شرایط  نبرده است، فقط به جاي صورت

  »جدیدي قرار گرفته است.

کند، در عـین حـال    هر چند که مارکس در بررسی جوامع کشورهاي آسیایی و اروپایی به وجود طبقات مختلف اشاره می

هـر  الگویی که مارکس طراحی نموده است بر وجود دو طبقه در جوامع مختلف استوار اسـت. دلیـل وجـود دو طبقـه در     

هاي نهفتـه و   اي از تاریخ بدین خاطر است که به اعتقاد مارکس تمامی جوامع زاده تضادها و تنش اي و در هر دوره جامعه

ارباب در برابر رعیت و   بندي اجتماعی فئودالیته، اي آشکار بین این دو طبقه اصلی مادي هستند، یعنی در صورت یا مبارزه

اي و در هـر شـرایط    در هر جامعه گیرند. بر این اساس، ، بورژوا در برابر پرولتر قرار میداري بنید اجتماعی سرمایه در صورت

و میزان  1توان نیروهایی را شناسایی کرد که به سبب نقش تولیدي آنان و روابطشان با ابزار تولید اقتصادي و اجتماعی می

رایخی مالکیت و کنترل ابـزار تولیـد را در اختیـار    هاي ت درآمدشان با یکدیگر متفاوت هستند، نیروهایی که در همه دوران

باشند. همـین عامـل اسـت کـه سـطح زنـدگی،        دارند در مقابل نیروهایی که از مالکیت و کنترل وسایل تولید محروم می

کنـد، طبقـاتی کـه     هـاي طبقـات اجتمـاعی را تعیـین مـی      ها و دیگر جنبـه  ، ایدئولوژي، فرهنگ، خواسته2آگاهی طبقاتی

کـه مفهـوم طبقـه از     شود. خالصـه آن  گیرد، آشکار می ها براي کسب قدرت صورت می ز راه نبردي که بین آنوجودشان ا

، گردهمایی و تجمع افرادي است که در سازمان تولید وظیفه یکسانی را انجام می دهنـد، ثانیـاً،    دیدگاه کارل مارکس، اوالً

                                                
١  - Means of production 
٢- Class Consciousness.  
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، از همبستگی طبقا داراي منافع مادي مشترك ، داراي آگاهی طبقاتی میاند و ثالثاً باشند که بر بنیاد  تی برخوردارند و رابعاً

  گیرند. ستیز و ایدئولوژي طبقاتی شکل می

در یک قرن اخیر رخداد بسیار بنیادینی در امور اجتماعی جوامع مختلف صورت پذیرفته و متأثر از این تحـوالت نظریـات   

مطرح گردید، ولی هنوز آراء و عقاید کارل مارکس در باب مفهـوم  گوناگونی در باب ساختار طبقاتی و قشربندي اجتماعی 

هـا و نظریـات فلسـفی و نظـري      شناسی سیاسی جایگاه خاص خویش را حفظ نموده است. البته استدالل طبقه در جامعه

اعی جوامع زیربناي اقتصادي در تبیین و بررسی ساختار اجتم  کارل مارکس و پیروان متقدم و متاخر او در دفاع از ویژگی

ها است که اکثر علماي علوم اجتماعی غیرمارکسیسـت   که تنها به آنان اختصاص دارد. سال مختلف نه تازگی دارد و نه این

، آنتونی گیدنز و ژرژ گورویچ ضـمن پـذیرش ایـن    1پردازان لیبرالی چون رالف دارند ورف شناسان واقعگرا و اندیشه و جامعه

هاي مارکس شروع گردیده، در بررسی مسایل اجتماعی به چگونگی تقسیم  اعی با نوشتهواقعیت که تحصیل نابرابري اجتم

هاي مختلف به مثابه عوامل عمده تحول تاریخ و عنصر اصـلی   درآمدها، شیوه و ابزار تولید، واقعیت معیشتی مردم و حرفه

  کنند. پیدایش طبقات و اقشار عنایت خاصی مبذول می

  وبري -رویکرد لیبرالی -ب

شناس و اقتصاددان برجسته آلمانی است. به رغـم   وه دوم نظرات در زمینه طبقات اجتماعی مربوط به ماکس وبر جامعهگر

که وبر میان قدرت سیاسی و قدرت اقتصادي فرق قائل است و آن دو را دو مقوله جداگانه تلقی می کند، آراء و نظرات  این

پـذیرد. وبـر هماننـد     کننده اقتصاد در ساختار طبقاتی جوامـع مـی   ینهموطن خود کارل مارکس را در ارتباط با نقش تعی

داري تأکید دارد و در عین حال در کنار مادیـت، عوامـل دیگـري     کارل مارکس بر وجود دو طبقه اصلی در جوامع سرمایه

ر این دیدگاه چند داند. دقیقاً برتري نظریه و بر د گیري طبقه مهم می چون عوامل سیاسی، اخالقی و اجتماعی را در شکل

دهد کـه بـه هنگـام تبیـین و تعیـین       هاي اجتماعی، به ما این اجازه را می سببی نهفته است. نگرش چند سببی به پدیده

  طبقه، متغیرهایی غیر از خاستگاه اقتصادي براي تشخیص طبقه مورد توجه قرار دهیم.

  رح است:نکات مهم مورد افتراق دو نحله فکري مارکسیستی و وبري به این ش

                                                
١- Class Consciousness. 
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ها طبقـه را   دهند، در حالی که وبري ها طبقه را تنها بر پایه مناسبات اجتماعی تولید مورد ارزیابی قرار می مارکسیست -1

کنند. بدین اعتبار موقعیت طبقاتی هر شخص براساس شناسایی او با انواع سازوکارهایی  براساس مناسبات بازار تعریف می

  شود. ظردرآمد و قدرت میها از ن است که موجب نابرابري

داري  ها بدین معنا است که طبقات فقط در دوره سـرمایه  محصور کردن طبقه در عرصه مناسبات بازار از دیدگاه وبري -2

هـاي تـاریخی مختلـف وجـود      وجود دارند، در حالی که در مارکسیسم اساساً پیکار و جنگ طبقاتی در جوامـع و در دوره 

  داشته است.

کشـی   ها بسط مفهوم طبقه در چارچوب مناسبات تولیدي ضامن وجود رابطه میـان طبقـه و بهـره    کسیستبه باور مار -3

که کار اضـافی یـک طبقـه را طبقـه      کشی چیزي نیست جز این است که در نظریه مارکسیستی جنبه محوري دارد و بهره

کننـد و حیـات اجتمـاعی را در     رهیز میکشی طبقات پ دیگر تصاحب کند، در حالی که وبر و پیروانش از بحث درباره بهره

  بینند. جویانه می یک روند و بستر طبیعی و مصالحه

بندي اجتمـاعی و تطـور تـاریخ بشـریت و در نهایـت       دهی صورت هر اندازه که مارکس بر ضرورت جنگ طبقاتی در شکل

کند که  شمارد و اضافه می ی مردود میشناسی تاریخی و سازمان ورزد، وبر این امر را در قالب جامعه نابودي دولت تأکید می

رویاي سوسیالیستی پژمرده شده و از بین رفتن دولت پس ازسلب مالکیت طبقه مسـلط بـر ابـزار تولیـد کابوسـی بـیش       

اي بدون طبقه مـوردنظر مـارکس براسـاس ایـدئولوژي پرولتاریـایی       نیست. وبر همچنین تأکید دارد که بر پا کردن جامعه

ها تنها امري است به منظور سرپوش گذاردن بر منافع مادي سیاستمداران و حاکمـان و صـاحبان    وژيهمانند سایر ایدئول

  قدرت.

دهد. او  جدید در سرنوشت سیاسی جوامع بهایی نمی 1کننده و تأثیرگذار طبقه متوسط در واقع مارکس به نقش تعیین -5

کنـد کـه یـک     ان حل خواهد شد. ولی وبـر اشـاره مـی   بینی کرده بود که بورژوازي در روند تاریخی در صفوف کارگر پیش

  چنین چیزي به نحو و شکلی که مارکس مطرح کرده اتفاق نیفتاده و در آینده نیز نخواهد افتاد.

اسـت.   2و باالخره نکته قابل توجه دیگري که وبر در مطالعه و بررسـی تـاریخ اجتمـاعی بـه آن تأکیـد دارد، عقالنیـت       -6

هاي گوناگون و متنـوع بـر پایـه     عنی سازمان دادن به زندگی به وسیله تقسیم و همسازي فعالیتعقالیی شدن از نظر او ی

                                                
١ – New medium class. 
٢- Rationalism. 
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هر انـدازه   ها با ابزارها و محیطشان با هدف تحصیل کارایی و بازده بیشتر. به عبارت دیگر، شناخت دقیق روابط میان انسان

هـاي   یابد و با اصـالح بوروکراسـی   جنگ طبقاتی کاهش می تر شود، شرایط بروز تر و عقالئی تر، با نظم جامعه سازمان یافته

  هاي اجرایی بر عمر کارآمدي دولت به مثابه کارگزار ملت افزوده خواهد شد. حکومتی و شیوه

هـا و نفـوذ    گردد کـه نـه تنهـا از لحـاظ فرصـت      اي از افراد تشکیل می که از نظر وبر طبقه اجتماعی از مجموعه خالصه آن

که از جنبه قدرت سیاسی (حزب) و منزلت اجتماعی (شأن) از اشـتراکاتی برخوردارنـد. بـه بـاور وبـر،      اقتصادي (طبقه) بل

عضویت طبقاتی به میزان قدرت شخص در نظام اقتصادي داللت دارد. در عین حال یک طبقه اقتصادي الزاماً نباید داراي 

هـاي اقتصـادي مشـابه ناشـی گـردد. بـه        از ویژگی تواند ها می آگاهی به منفاع اقتصادي گروهی باشد، بلکه همبستگی آن

عبارت دیگر طبقات اقتصادي زمانی به طبقات اجتماعی تبـدیل خواهنـد شـد کـه از بیگـانگی گروهـی بـه اگـاهی و بـه          

شـوند کـه ازآن روي    هاي منزلتی نیز از نظروبر بر حسب قـدرتی ترسـیم مـی    هاي طبقاتی خود دست یابند. گروه موقعیت

هاي حقیقـی   گیرد. منزلت به طور معمول جزء الینفک گروه یت توزیع شده در نظام منزلتی سرچشمه میاجتماعی یا حیث

هـا از سـایرین    هاي رفتاري خاص به خود برخوردارنـد کـه آن   هاي منزلتی، اغلب از سبک زندگی و شیوه است، یعنی گروه

بی از شیوه زندگی اوست و بـر ایـن اسـاس روابـط     که اعتبارا جتماعی هر شخص و گروهی بازتا سازد. یعنی این متمایز می

هـایی اسـت کـه     هـا و تشـکل   گیرد. و باالخره قدرت سیاسی بـه معنـی سـازمان    ها و طبقات شکل می اجتماعی بین گروه

اند و به میزان قدرت و نفوذشـان   داوطلبانه، به طور منظم و به صورت عقالیی براي پیگیري منافع جمعی سازماندهی شده

کنند. سازمان یافتگی و احساس همبستگی جمعی و یا عدم آگاهی نیروها بـه   ا وادار به پیروي و فرمانبرداري میدیگران ر

  سازد. سازمان یافتگی عامل سومی است که اقشار و طبقات اجتماعی یک جامعه را از یکدیگر جدا می

    1رویکرد کارکرگرایانه -ج

شناسی طبقات اجتماعی پرداخته اسـت. رویکـرد    پردازي در جامعه نظریهرویکرد کارکردگرایانه رویکرد سومی است که به 

باشـد کـه ضـمن رد نظریـه مـارکس،       کارکرگرایانه از رویکردهاي اصلی در نظریات جامعه شناختی در سـطح کـالن مـی   

هـاي دموکراسـی دارد. نظریـه کـارکردگرایی بـه نـوعی تـالش بـراي          پایبندي عقیدتی جدي وشدیدي نسبت به اندیشـه 

تـرین   تـرین و جـدي   کـه از معـروف   2ایگزینی رهیافت مارکسیستی در علوم اجتماعی است. به اعتقاد تـالکوت پارسـونز  ج

                                                
١- Functionalism approach. 
٢- Talcott Parsons.  
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گیري علوم اجتماعی بـه ویـژه    پردازي و موضوع رود و آثار او بر نظریه طرفداران نظریه کارکردگرایی ساختاري به شمار می

اي داشـته اسـت، حرکـت جامعـه بـه سـوي کمونیسـم و انقـالب          هکننـد  شناسی و علم سیاست تأثیر بسیار تعیـین  جامعه

کمونیستی امري الزامی نیست و براي دگرگونی و انقالب اجتماعی هیچ ضرورتی به جنگ طبقات نیست، چرا کـه جامعـه   

تعدیل توان یا با  هاي حاکم نتوانند محیط و تغییرات آن را توضیح دهند، در این حالت می هرگاه دچار بحران شود و ارزش

ها و یا با تغییر محیط بر بحران فائق آمد و نظم و ثبات اجتماعی را تـأمین کـرد. بـه عبـارت دیگـر، کارکردگرایـان        ارزش

نگرند و بر ضرورت اجمـاع نظـر در    اندیشند و با دیدي خوشبینانه به حیات اجتماعی می عمدتاً به ثبات نظام اجتماعی می

پردازانی هسـتند کـه    داف جامعه تأکید دارند. در واقع کارکردگرایان آن گروه از نظریهمورد اهداف و ابزار و دستیابی به اه

هـاي   در ارائه نظریه خود به جاي وجدان جمعی دورکهایمی و تضاد طبقاتی مارکسیستی، تعادل یا عدم تعادل میان حوزه

کارکردگرایان، جوامع مدنی به لحاظ سرشت اند. از دیدگاه  ارزشی و به جاي نظام تقسیم کار، محیط اجتماعی را قرار داده

هـا و احساسـات تشـکیل     هاي مشـترکی از باورهـا، ارزش   و طبیعت خود بر رضایت افراد مبتنی است و عناصر آن را نظام

اي برخوردي صورت گیرد، این برخـورد حالـت قهرآمیـز نـدارد، بلکـه برخـوردي        دهند. حتی اگر در یک چنین جامعه می

  وجانبه و اجماع عمومی است.مبتنی بر توافق د

کارگردگرایان ضمن پذیرش وجود آشکار و پنهان تعارضات و اختالفات طبقاتی و تأثیر نابرابري قشربندي اجتماعی بر کل 

ورزند.  ها تأکید می ها، استعدادها و مالکیت هاي آن، بر ایجاد تعادل و توازن مبتنی بر شایستگی نظام اجتماعی و پاره نظام

شود که نـه در جهـت تشـدید تضـادها بلکـه در راسـتاي تعـدیل         ا است که نقش حکومت مشخص و آشکار میدر این ج

  دار و پاره نظام سیاسی است. بخشیدن به این تعارضات و به ویژه ایجاد تعادل بین نظام اجتماعی سرمایه

نظام خود تنظیم شونده نظامی است که  اند. هایی خود تنظیم شونده از نظر تالکوت پارسونز و چارلز جانسون، جوامع، نظام

کند تا نظام به طـور مـؤثر در حـال     ها حفظ می شود و تعادلی را بین آن با تغییر آرایش نهادهایش با دگرگونی سازگار می

هـا موجـود در    ترین وظیفه نظام اجتماعی، حفـظ رأي و همـدلی مـردم در مـورد ارزش     فعالیت بماند. در این ارتباط مهم

کننـده حفـظ    کننده رفتارهاي مناسب اجتماعی و تضـمین  ها و تنظیم کننده نابرابري ، یعنی عواملی که توجیهجامعه است

هـاي اجتمـاعی    اي که از بررسی و مطالعه ساختار طبقاتی و نابرابري هماهنگی اجتماعی و در نهایت تعادل هستند. نتیجه

، قشربن توسط کارکردگرایان حاصل می دي اجتماعی از مقتضیات هـر نظـام اجتمـاعی اسـت، ثانیـاً،      شود این است که اوالً

، در هـیچ یـک ازجوامـع بـروز تعارضـات       قشربندي اجتماعی در تما جوامع بشري مبتنی بر ضرورت کارکردي است، ثالثاً
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ن پذیر نیست، بلکه متأثر از عوامـل متعـددي همچـو    طبقاتی و گوناگونی قشربندي اجتماعی تنها بر پایه یک معیار امکان

که قشربندي اجتماعی از دیدگاه پاسـونز شـامل    پذیرد. خالصه آن قدرت، ثروت، روابط اجتماعی و خویشاوندي صورت می

کنند و نظام اجتمـاعی   بندي متفاوت افرادي است که در تشکیل یک نظام اجتماعی معین و مشخص نقش بازي می طبقه

  نمایند. هاي مختلفی را احراز می شهاي عقالنی کسانی استوار است که نق بر رفتارها و نگرش

    1رویکرد تلفیقی-د

پس از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر دو انقالب اساسی یکـی در تکنولـوژي تسـلیحاتی و دیگـري در صـنایع ارتباطـات و       

ها، شاهد دگرگونی در ساختار اقتصادي، شیوه تولید و پیدایش اقشـار و طبقـات جدیـدي در     ناپذیر آن پیامدهاي بازگشت

گیـري سیاسـی از    وامع مختلف هستیم. عالوه بر این، با ایجاد امکانات مشارکت هر چه بیشتر طبقات در فرایند تصـمیم ج

آمیز بین کارگران و کارفرمایان بر سـر مسـایل مـورد اخـتالف و      طریق احزاب، سندیکاها، مطبوعات و ایجاد شرایط تفاهم

ج نظریات سنتی و تک خطی، به ویژه نظریاتی که بر ضـرورت مبـارزه   به تدری  تشدید وابستگی اقتصادي متقابل بین دول،

شناسان سـعی   ورزیدند، مورد چالش قرار گرفتند و بسیاري از جامعه اي بدون طبقه تأکید می طبقاتی جهت برپایی جامعه

ید ارایـه دهنـد.   اي جد کردند با تلفیق نظریات مختلف وجوه متمایز قشربندي اجتماعی را شناسایی کرده به صورت نظریه

آنتونی گیدنز و ریمون آرون، بـر ایـن    هایی چون رالفدارندورف، گرهارد لنسکی، پیروان نظریه تلفیقی یا ترکیبی، شخصیت

ها و پیچیدگی در کارکردشان با  توان به خاطر چندگانگی در پیدایش آن هاي اجتماعی را نمی ها و واقعیت باورند که پدیده

پرداخت، چـه بسـا برخـی از مسـائل و مشـکالت اجتمـاعی را بتـوان در چـارچوب نظریـه           یک نگرش یک سو به تحلیل

کارکرگرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و چه بسا مسائل دیگري وجود داشته باشند که به کارگیري روش کارکردگرایی 

کرد مارکسیستی و مکتب تضاد بررسـی  ها را با استفاده از روی در باب توضیح و تبیین آن ناکام است ولذا الزم است که آن

گراهـا در واقـع    هاي اجتماعی به کمک گرفـت. تلفیـق   نمود و اگر الزم باشد هر دو مکتب را براي شناسایی و تبیین پدیده

گـرا را بـا یکـدیگر آشـتی داده، از تلفیـق ایـن دو، نظریـه واقـع          کنند وجوه اصلی و عمده نظریه تضادگرا و وفاق سعی می

  داري ارایه دهند. ازشرایط نوین نظام سرمایهتري  بینانه

پردازي مهم طبقات اجتماعی، آراء کـارل مـارکس را بـه خـاطر      از دیدگاه رالفدارندورف شارع اصلی نظریه ترکیبی ونظریه

توان براي توضیح شرایط جدید اجتماعی جوامع اروپایی به کار  ضعف مفهومی نگرش او در باب طبقه و تضاد طبقاتی نمی
                                                
١- Integrationism approach.  
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داند، بلکه بـه اعتقـاد او تنهـا     هاي اجتماعی نمی ت. او ضمن نقد نظریه کارل مارکس، سرمایه را عامل اصلی کشمکشگرف

علت تضادهاي اجتماعی را در وجه سیاسی مسأله یعنی در چگونگی سلطه و اعمال قدرت حاکمان باید دید. بر این اساس 

دهد. دارندورف تأکید دارد که وجـود تضـاد    ر جامعه تشخیص میگران و نیروهاي تحت سلطه را د او دو طبقه یعنی سلطه

در جامعه به خاطر شرایط و الزامات صرفاً اقتصادي نیست، بلکه باید در توزیع نابرابر و ناعادالنه اقتدار جستجو کـرد و یـا   

والت اجتماعی در جوامع تواند ناشی از نابرابري در قدرت سیاسی باشد. به سخنی دیگر دارندروف با بررسی تح این امر می

رسد که با نهادي شدن اختالفـات و تضـادهاي طبقـاتی رشـد و قدرتمنـدي       داري یک قرن اخیر به این نتیجه می سرمایه

جـایی نیروهـاي اجتمـاعی و دسـتیابی هـر چـه بیشـتر         تحرکات و جابه طبقه متوسط جدید، جهان شمول شدن سرمایه،

توان به تعریف تک ساحتی مارکس در مطالعه ساختار طبقاتی و قشـربندي   میدیگر ن شهروندان به حقوق مدنی و سیاسی،

اجتماعی جوامع مختلف عنایت داشت. چرا که به اعتقاد او این مالکیت بر ابزار تولید نیست که امکان تشخیص و تفکیـک  

ک بایـد برحسـب قـدرت    است که موجب جدایی است. نه تنهـا تفکیـ   1دهد، بلکه توزیع متفاوت اقتدار طبقات را به ما می

  باشند. اي دارا می کننده سنجیده شود، بلکه میزان درآمد و شأن و حیثیت آدمی نیز نقش تعیین

، طبقـه      اي که سایر طرفداران نظریه ترکیبی همانند دارند روف بر آن تأکید می دو مسأله عمده ورزند، ایـن اسـت کـه اوالً

داري تبدیل نشد، بکله حتی بـه وفـاق و    گاه به گورکن نظام سرمایه چکارگر در جوامع صنعتی برخالف دیدگاه مارکس هی

، با رشد طبقه متوسط جدید، طبقه کارگر به طرز قابل توجهی به این طبقه جـذب   همدلی مشترك دست پیدا کرد و ثانیاً

ه طبقه متوسط جدیـد  شده و اصوالً در شرایط کنونی این طبقه کارگر نیست که قابلیت اداره کشور را بر عهده گرفته، بلک

  هاي قدرت را در اختیار دارد. است که تمامی اهرم

  وضعیت طبقاتی جامعه ایران -الف

  عصر مشروطیت

با مطالعه و آشنایی حتی مختصر تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران در خواهیم یافت کـه تـا انقـالب مشـروطیت از     

لوي اول از جنبه تشکیالتی و پرسنلی، بزرگ مالکان و اربابان ایـالت  جنبه حقوقی و با فروپاشی قاجار و روي کار آمدن په

که نظام اقتصادي جامعه ایران  رانند؛ یعنی این و عشایر و به عبارتی صاحبان آب، زمین و احشام بر این کشور حکومت می

                                                
١- Authority. 
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تـوان شـاهد پیـدایش و     نمیاي به هیچ وجه  اي با مدیریت قبیله بسیار بسته، ناامن و ضد توسعه بود. در یک چنین جامعه

  گیري طبقات و نزاع طبقاتی بود، بلکه مبارزه بر سر کسب قدرت بین ایالت و عشایر است نه بین طبقات. شکل

داري و ایالتی، به هیچ وجه خود را قادر به تغییر در درون نظـام اجتمـاعی    عالوه بر این انسان ایرانی جامعه ماقبل سرمایه

ا در اختیار خان است و یا در تملک صاحب آب و زمین و چنانچه تغییري نیز از بـاال بـه پـایین    بیند، چرا که قدرت ی نمی

بیند. بدین ترتیـب اگـر    کند و نه براي آن ضرورتی می نه این تغییر را درك می  صورت پذیرد، نه نقشی در این تغییر دارد،

هاي حاکم، اعم از نیروها کوچنده ویا زمینداران  روهبپذیریم که حفظ وضع موجود در درجه اول در راستاي تأمین منافع گ

توان از تغییـر   اند، چگونه می سپرده» قبله عالم«باشد و مردم نیز تن به قضا و قدر داده و سرنوشت خویش را به  ساکن می

ت و تحول در ساختار طبقاتی و قشربندي اجتماعی و جنگ طبقاتی در طول تارخی ایران سـخن رانـد، آن هـم بـه صـور     

گـاه نـه امکـان     گیري مردم نسبت به دولت بسیار ضعیف بوده و هیچ سازمان یافته، ارادي و آگاهانه. به عبارت دیگر موضع

دادنـد. حتـی آن بخـش     اند و نه به خود اجـازه چنـین کـاري مـی     رویارویی با دستگاه حکومتی را به شکل طبقاتی داشته

دادنـد تـا پـرداختن بـه      ستگی با دستگاه قدرت بیشتر عالقـه نشـان مـی   کوچکی از نیروهاي اجتماعی نسبتاً آگاه، به همب

  مخالفت و مقابله با دولت.

هاي نوگرایانه و آزادیخواهانه در کنار عوامل اجتماعی و  و واگذاري امتیازات، نفوذ افکار و اندیشه» خبري عصر بی«البته در 

هـاي الزم بـراي حضـور     اي کمک کـرد و زمینـه   ا اندازهاي دیگر، به تضعیف ساخت قدرت متمرکز ت اقتصادي درون جامعه

یا در واقع اقشار و طبقات شهرنشین در صحنه سیاسی و بر پا کردن نهضت و انقالب مشـروطیت فـراهم کـرد. در     »مردم«

شـود را   عین حال همبستگی اجتماعی بین نیروهاي سنتی جامعه ایران که عمدتاً بین بورژوازي و روحانیون خالصـه مـی  

توان به عنوان مبارزه طبقاتی و حرکتی ارادي و آگاهانه تمام حاملین انقالب و حتی رهبر آن تلقی کرد.  اسناد معتبر  نمی

بنـدي   مشروطیت، همچون فرمان مشروطیت، متمم قانون اساسی و اولین نظامنامه انتخاباتی به نقش اقتصـاد در صـورت  

ها، اقشار و طبقـات بـر فراینـد     که بر میزان تأثیرگذاري سیاسی شخصیت یاند، در حال توجه اجتماعی جامعه ایران کامالً بی

  سازند. بندي طبقاتی مطرح می ورزند؛ یعنی برخوردي کامالً سیاسی و اخالقی را در تقسیم گیري تأکید می تصمیم

بندي اجتمـاعی ایـران   اي که در مورد سـاختار طبقـاتی و قشـر    هاي نسبتاً واقع بینانه ها و تحلیل تاکنون از مطالعه بررسی

ها  توان به این نتیجه دست یافت که از مشروطیت تا به قدرت رسیدن رضاخان سه طبقه که در درون آن انجام گرفته، می

اقشار متعددي فعال هستند قابل شناسایی هستند: طبقه فرا دست که از اعضـا خـانواده سـلطنتی، مـامورین عـالی رتبـه       
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شـوند، طبقـه فرودسـت کـه      داران تشـکیل مـی   داران و زمـین  امی، قضات و شعرا، سرمایهبه ویژه فرماندهان نظ  حکومتی،

وران،  گردند و باالخره طبقه متوسط که در واقع پیشه داري را شامل می دهقانان، کارگران شهري و نیروهاي ماقبل سرمایه

هاي سلطنت پهلوي بـه   گیرد. در سال میهاي مختلف و با درآمدهاي متفاوت را در بر  کسبه، تجار و روحانیون را در شکل

رسد که تحت تأثیر گسترش روابط ایران با جهان خارج و آشنایی طیف وسیعی از سیاستمداران و اصحاب علـم و   نظر می

اي، از جمله افزایش جمعیت، تحرك اجتماعی، رونـق بـورژوازي،    همچنین متأثر از تغییر و تحوالت اجتماعی درون جامعه

گیـري نیروهـاي اجتمـاعی جدیـدي در کنـار       هاي حکومتی و مؤسسات آموزشی، شـاهد شـکل   بوروکراسیافزایش تعداد 

آب بود، قدرت را از دست دادند و دیوانیـان   نیروهاي سنتی هستیم. به تدریج حاکمان سنتی که منبع قدرت آنان زمین و

وابسته به مراکز مالی برتر، مناسـب کلیـدي در دو   داران ملی، بلکه بورژواهاي  رتبه وصاحبان سرمایه، البته نه سرمایه عالی

بخش سیاست و اقتصاد را در اختیار انحصاري خویش گرفتند. واقعیتی است انکارناپذیر که تغییر و تحوالت انجام گرفتـه  

ي رعیتی به بورژوازي، کمتر براساس نیازها -بندي ارباب» بندي اجتماعی بخصوص روند انتقالی جامعه از صورت در صورت

تولید و صادرات قرار داشت، بلکه عمدتاً تحت تأثیر رشد بورژوازي و اقتصاد جهانی و متکـی    داخلی و متکی بر نیروي کار،

بر درآمدهاي دولت از فروش نفت و سایر منابع زیرزمینی بود. در این روند دولت کاري را که اقشـار و طبقـات اجتمـاعی    

  دار گردید. سازي اجتماعی سرمایه انشین نیروهاي اجتماعی در دگرگوننتوانستند انجام دهند به عهده گرفت و ج

هاي آنان بـه شـهرها، شـاهد کـاهش جمعیـت روسـتاییان و        به موازات تضعیف قدرت سیاسی زمینداران و هجوم سرمایه

را تشـکیل  درصد از کل جمعیت ایـران   45ها به شهرها هستیم، به نحوي که در سرآغاز انقالب اسالمی تنها  مهاجرت آن

مالی   دادند. در مقابل روز به روز بر تعداد طبقه متوسط جدید و کاگران شهري افزوده شد، با تعلقات گوناگون سیاسی، می

تـرین   و نامتقارن بودن میزان درآمدها، سطح تحصل و اطالعات و شیوه زندگی و روابط اجتماعی مختلف. در واقـع عمـده  

  حقوق بگیران دولت هستند. گروه تشکیل دهنده طبقه متوسط جدید

هاي سیاسی و حقوق مـدنی   مندي آنان از موقعیت آمد که امکانات بهره به موازات رشد کمی طبقه متوسط جدید الزم می

تفاوتی آن را به طبقات از جمله طبقه متوسط  تأمین گردد. در واقع متکی بودن دولت به منابع درآمد ناشی از نفت که بی

داري وفقـدان   و رشـد شـبه سـرمایه   » پتـرو دالرهـا  «از یک سو و تحوالت و توسعه صنعتی متکی بر  کرد جدید ایجاد می

نهادهاي مشارکت قانونی از سوي دیگر، برخالف انتظار دستگاه حکومتی برشکاف بین دولت و ملت افزود، بـه نحـوي کـه    

  ه با حکومت تمایل نشان داد.این طبقه به جاي حمایت از حکومت به همبستگی با طبقه متوسط سنتی در مقابل
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  جمهوري اسالمی -ب

و استقرار جمهوري اسالمی، دیوانیان عالی رتبه همراه بـا بـورژوازي وابسـته از عرصـه قـدرت       1357با وقوع انقالب سال 

سیاسی بیرون رانده شده و طبقه متوسط سنتی با مدیرتی و هدایت هژمونیک روحانیون در اتحاد با طبقه متوسط جدیـد  

مجریه و قضـائیه توسـط     گزین آنان گردیدند، ولی این اتحاد دوامی نیاورد. با در اختیار گرفتن قدرت در عرصه مقننه،جای

مندي انحصـاري از درآمـدهاي نفتـی، طبقـه      دالل و بهره -روحانیون و برخورداري از حمایت همه جانبه بورژوازي تجاري

به کنترل دسـتگاه حکـومتی درآمدنـد و موقعیـت پـیش قراولـی و       متوسط جدید، به ویژه تحصیل کردگان و روشنفکران 

هاي عصر مشروطیت به تدریج درآمـد   کارکرد انتقادي و کارآمدي خویش را از دست دادند. دولت جمهوري همانند دولت

ایـن دولـت    زا تبدیل شد. عـالوه بـر   دار و اشتغال انحصاري منابع زیرزمینی را در اختیار گرفت و به بزرگترین نهاد سرمایه

هـا و نهادهـاي زیـر پوشـش و      بخش اصلی واردات کاالي مورد نیاز مردم را چه به صورت مستقیم و چه از طریق سازمان

گذاري کـاال کنتـرل و نقـش     کند. همچنین دولت خط دهنده اصلی مصرف مردم است و در قیمت وابسته به خود وارد می

در کابینه در واقع بخش تعاونی را نیز در اختیار دارد و با واگذاري رانـت   اساسی به عهده دارد. حتی با دارا بودن یک وزیر

هـاي جنـگ    هاي خاصی از بخش خصوصی، این بخش را نیز به خود وابسـته کـرده اسـت. در سـال     ها و شخصیت به گروه

در واقـع   مسأله ایجاد وحدت ملی در راستاي ضرورت دفاع از وطن موجب تمرکز دولت بـر اقتصـاد و صـنعت شـده بـود،     

رفت پس از جگ این وضع به نفع بخش خصوصی تغییر یابد، ولـی عـدم    طبقات در خدمت دولت قرار داشتند. انتظار می

بـه دولـت و وابسـتگی    » بخـش خصوصـی  «به تشدید وابستگی  1368 -76هاي  سازي در سال موفقیت سیاست خصوصی

دالل به همراه روحانیون ، نظام  -نتی، بورژوازي تجاريدولت به منابع زیرزمینی منجر گردید. در هرحال طبقه متوسط س

هاي نظامی، انتظامی، اطالعاتی، مؤسسات مطبوعاتی، تبلیغـاتی و فرهنگـی را کنتـرل کـرده، از برتـري       اجتماعی، سازمان

اعتبـاري   صنعتی و اقتصادي نسبت به بخش خصوصی نیز برخوردار است. با سقوط بورژوازي وابسته و ورشکسـتگی و بـی  

ها و قبضه کرن قـدرت اقتصـادي توسـط بـورژوازي      بورژوازي صنعتی و مالی از طریق مصادره صنایع و دولتی شدن بانک

توان حدس زد که ساختار طبقاتی و قشربندي اجتماعی ایران حداقل نسبت به سایر جوامـع در چـه وضـعیت     تجاري، می

  استثنایی قرار گرفته است.
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طبقات متوسـط و پـایین    1هاي انقالب و جنگ، به خاطر بسیج سیاسی ی، یعنی سالدر ده سال اول عمر جمهوري اسالم

در این دوران، دولت خواه ناخواه مجبور بود دست کم سطحی از درآمد و رفاه را براي طبقات متوسط و پایین تأمین کند. 

ترش و یـا پرداخـت   هـاي در حـال گسـ    هـاي دولتـی و بوروکراسـی    هاي شغلی در بخش این کار از طریق گسترش فرصت

گیري نیروهـاي اجتمـاعی    گرفت و بدین ترتیب دولت آگاهانه یا ناآگاهانه به پیدایش و شکل هاي مصرفی صورت می یارانه

که همزمان بسیاري از مدیران ارشد و نخبگان سیاسی نو رسیده که بر ابـزار تولیـد تملـک     جدیدي کمک نمود. ضمن این

هاي تعـدیل در چـارچوب    رفه را به دست آوردند. پس از جنگ با به کارگیري سیاستنداشتند، به تدریج موقعیت طبقه م

برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بر میزان فقر موجـود در جامعـه و شـکاف درآمـدي بـین طبقـات       

نـه پیـدایش نیروهـاي    به بعـد زمی  1368هاي  خواري در سال مختلف افزدوده شد. بخصوص دولت در ایجاد امکانات رانت

  ها یا نو کیسه ها) را فراهم ساخت اجتماعی ثروتمند جدیدي (تازه به دوران رسیده

همزمان شاهد افزایش درآمد دولت از فروش منابع زیرزمینی و فروش جهانی و گسترده آن هستیم و ایـن افـزایش خـود    

هادهاي مشارکت قانونی خارج از حاکمیت گردید. ها و ن موجب استقالل هر چه بیشتر دولت از طبقات اجتماعی و سازمان

گیـري وضـعیت جدیـدي در     در یک برخورد دیالکتیکی، استقالل روزافزون دولت از طبقات اجتماعی خود موجـب شـکل  

که وجود شـکاف بـین دولـت وطبقـات و نیروهـاي       روابط بین قدرت سیاسی و اقشار و طبقات اجتماعی گردید، یعنی این

  ترین معضل اجتماعی جامعه فعلی ایران تبدیل شد. ت آشکار و چه به شکل پنهانی به مهماجتماعی چه به صور

در این زمینه به دو مسأله بسیار اساسی مندرج در قانون اساسی که هر یک به نحـوي بـر سـاختار طبقـاتی و قشـربندي      

سه نوع شیوه تولیدي یعنی دولتی،  شود نیز باید توجه داشت. قانون اساسی جمهوري اسالمی از اجتماعی ایران مربوط می

سال اخیر پس ازجنگ اقتصاد دولتـی   16هاي جنگ و چه در  که چه در سال کند. در حالی تعاونی و خصوصی صحبت می

بـه  «کـه بخـش    هاي تولید، البته در همبستگی و همکاري با بورژوازي تجاري، مسلط بوده است. ضمن ایـن  بر سایر شیوه

کرد با دولت ارتبـاط   دریافت می» محافل خودي«هایی که توسط  ده از درآمدهاي نفتی و رانتبا استفا» اصطالح خصوصی

هـاي قـدرت و مناصـب     داري تجاي، ارگان داري دولتی با همکاري سرمایه و به آن وابسته شد. در واقع شیوه تولید سرمایه

دهد. بـه عبـارت    را به نفع خود شکل می هاي دیگر شیوه تولیدي کلیدي صنعت و مالیه را تحت کنترل خود گرفته، شکل

داري دولتی است و بخش خصوصـی بـدون برخـورداري از     دیگر بخش اصلی اقتصاد کشور تحت تأثیر شیوه تولید سرمایه

                                                
١ – political mobilization. 
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که بـرخالف اصـول منـدرج در قـانون      داري نیست. نتیجه آن هاي دولتی سودآوري ندارد و حاضربه ریسک سرمایه حمایت

کند، در عمل شاهد تنها یک نوع شیوه تولیدي حـاکم هسـتیم و    اخت وشیوه تولیدي صحبت میاساسی که از سه نوع س

گیري نیروهـا و اقشـار اجتمـاعی نقـش      گذارد و در شکل اي که بر رفتار و کردار و روابط سیاسی ایرانی تأثیر می این شیوه

  اصلی را به عهده دارد.

ه از باب مشروعیت حکومت در قانون اساسی حاکمیت و اقتدار به سـه  نه تنها از لحاظ شیوه تولید و ساخت اقتصادي، بلک

  نوع تقسیم گردیده است:

حاکمیت کاریزماتیک که منشأ الهی دارد که در واقع جنبه شخصی بودن حکومت وارادت نیروها به شخصیت اساسـی   -1

  دهد. حکومت را تشکیل می

  انی حق انحصاري حکومت را دارد.که تنها طبقه روح حاکمیت و اقتدار طبقاتی یعنی این -2

  داند. اقتدار مردمی و دموکراتیک که منشأ قدرت را ناشی از اراده ملی می -3

که روحانیت هم از جنبـه سیاسـی و هـم از جنبـه قضـایی و قانونگـذاري و حتـی اجرایـی بـا اسـتفاده از            با توجه به این

اعتباري نوع سوم حاکمیت را چه در تئوري و چه در  توان بی سازوکارهاي قانونی کل جامعه را در کنترل خویش دارد، می

عمل حدس زد. ویژگی جالب توجه این وضعیت هم از جنبه اقتصادي و هم از بابت سیاسـی کـه در واقـع در تعـارض بـا      

 ایدئولوژیک بودن دستگاه حکومتی و تحت تأثیر قرار داشتن اقتصـاد از بخـش سیاسـت و عـدم     دیدگاه مارکس قرار دارد، 

سازمان یافتگی و آگاهی الزم نیروها و طبقات اجتماعی است که به هیچ وجه حاضر به مقابله با دستگاه حکومتی نیسـت.  

به بعـد در دو قـوه مقننـه و     1376حتی طبقه متوسط جدید که ظاهراً از هفتمین انتخابات ریاست جمهوري دوم خرداد 

تـا نبـرد طبقـاتی. نکتـه بسـیار جالـب توجـه ایـن اسـت کـه            مجریه فعال شده به سازش و وفـاق عالقـه بیشـتري دارد   

گونه قابلیت انطباق را همانند طبقات جوامع غربی ندارند، چـرا   هاي فکري طبقات مخالف در جامعه ایران هیچ گیري جهت

ت گرایی، اعتماد به نفس و مداراجویی سیاسـی نـه تنهـا در طبقـات سـنتی، بلکـه در طبقـا        که بسیاري از معیارهاي علم

  گردد. اجتماعی جدید به طور واقعی و جدي مالحظه نمی

اي است با اقشار و نیروهاي اجتماعی متعدد و چه بسا ناسازگار و متعـارض. یکـی از    باید پذیرفت که ایران امروزي جامعه

ش ترین عوامل پیچیدگی و ناسازگاري ساختار و ترکیب طبقاتی جامعـه ایـران بـدین خـاطر اسـت کـه رونـد پیـدای         مهم

بندي اجتماعی بدان شکل کالسیک و بـا آن تحـوالت همگـون سیاسـی و فکـري و اجتمـاعی کـه در بسـیاري از          صورت
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داري  داري سوداگر ایران نیز بسیار متمـایز از نظـام سـرمایه    کشورهاي اروپایی جریان داشته، انجام نپذیرفت. نظام سرمایه

اریخ اجتمـاعی ایـران یـک مرحلـه تکامـل اجتمـاعی را پشـت سـر         باشد. عالوه بر این ت می 16و  15تجاري اروپاي قرون 

بندي جدیدي جایگزین آن نگردیده، به نحـوي کـه    بندي اجتماعی، صورت نگذاشته، بدین معنی که با نابودي یک صورت

هاي تولیدي مختلـف، چـون شـیوه تولیـدي دولتـی،       ویکم، شاهد شیوه حتی در سرآغاز ورود جامعه بشري به قرن بیست

داري  شیوه تولید کاالیی در عرصه صنعتی، کشاورزي و تجاري و شیوه تولیدي زمین تولید تعاونی در عرصه خدماتی، شیوه

می باشیم. متکی بودن انحصاري دستگاه حکومتی به منابع زیرزمینی، یعنی چگونگی انباشت سـرمایه و نقـش دولـت در    

  جامعه ایران است. هاي خاص ها و پیچیدگی شکل دادن طبقات اجتماعی از ویژگی

براساس روند تاریخی و طبیعی سیاسی و فکري جامعه ایران، الزم بود کـه شـرایط تولیـدي  مناسـبات اجتمـاعی نـوینی       

که انقالب سـال   همانند اکثر کشورها، حتی کشورهاي در حال توسعه، جایگزین مناسبات اجتماعی سنتی گردد. در حالی

صنعتی جایگزین  -ه نداد و طبقه جدیدي را همساز با ساختارهاي جامعه بورژوازينه تنها ساختار تولیدي را توسع 1357

طبقات حاکم قبلی نکرد، بلکه غیرمترقبه و بدون داشتن بدیلی در کشورهاي دیگـر طبقـه متوسـط سـنتی بـا علمـداري       

کـه در هـیچ کشـور    هـا کـرد. رخـدادي سیاسـی غیرتجـاري       دالل را جایگزین آن -روحانیون در اتحاد با بورژواي تجاري

پیشرفته صنعتی و حتی کشورهاي در حال توسعه نمونه ندارد، آن هم در شرایط جهـانی حاکمیـت بـورژوازي صـنعتی و     

  تکنولوژیکی.

رفت چگونگی انباشت سرمایه و ساخت اقتصادي و اجتماعی جامعه در جهـت   با استقرار نظام جمهوري اسالمی انتظار می

هاي بیمه، صنایع بزرگ و واگذاري مالکیت  ها، شرکت که با ملی شدن بانک . در حالیمنافع بخش خصوصی دگرگون گردد

واحدهاي صنعتی و کشاورزي و خدماتی مصادره شده به نهادهاي انقالبی و برخی ازنخبگـان نـو رسـیده (تـازه بـه دوران      

داران و سـلطه   داران و کارخانه هرسیده)، دولت جمهوري اسالمی اختیارات اقتصادي جدیدي به دست آورد و با فرار سرمای

سـال   8انحصاري دولت بر منابع زیرزمینی، استقالل دستگاه حکومتی در برابر طبقات اجتماعی تشدید گردیـد. در طـول   

) برخی از نیروهاي درون حاکمیت که به همه چیز رسیده بودند بـه تمرکـز دولـت در    1359-67جنگ عراق علیه ایران (

ریـزي اقتصـادي سـازمان     د. از سوي دیگر جنگ موجب شد تا دستگاه حکومتی از یک برنامهبخش اقتصادي کمک نمودن

یافته اجتماعی و اساسی باز بماند و از سوي دیگر از جنبه اقتصادي کمتر به طبقات اجتمـاعی متکـی باشـد و در نهایـت     

  مسئولیت دولت در تجمع سرمایه روز به روز بیشتر گردد.
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ها  یه ایران، نظام جمهوري با مشکالت متعدد سیاسی و اجتماعی و اقتصادي مواجه بود. خرابیپس از پایان جنگ عراق عل

شـار دیگـر، نخبگـان     و ویرانی هاي باقی مانده از جنگ، تعطیلی صنایع، بیکاري، تورم، فساد فراگیر اداري و مشکالت بـی 

اي در عـادي   ق داد، به نحوي که تالش گستردهریزي در سامان بخشیدن به اوضاع بحرانی اجتماعی سو حاکم را به برنامه

ها بـه روي مراکـز تجـاري و مـالی بیرونـی انجـام گرفـت. گـروه عملگـرا و           سازي روابط خارجی و باز کردن بیشتر دروازه

تکنوکرات بر این اعتقاد بود که روش هاي اجرایی ده سال اول انقالب اضطراري و افراطی بـوده و لـذا در شـرایط صـلح و     

اید با یک رهیافت عقالنی به منابع اقتصادي نگاه کرد. در واقع استراتژي سازندگی و بازسازي و توسعه اقتصادي دو ثبات ب

زده و باز کردن درهاي اقتصادي، تجاري و صنعتی بـه دنیـاي    کرد: اصالح نظام اقتصادي آشوب هدف اساسی را دنبال می

گونی در ساختار طبقاتی جامعه در جهـت برخـورداري حکومـت از    خارج. یعنی توجه به منافع طبقاتی خاص و ایجاد دگر

  آنان.

هـا. لیبرالیسـم    لیبرالیسم اقتصادي نیروهاي اجتماعی جدید در واقع اعالم و پیامی بود بر پایان اقتصـاد سیاسـی رادیکـال   

لمللـی پـول و بانـک    ا هاي موردنظر صـندوق بـین   اقتصادي با طرح اولین برنامه پنج سال عمرانی به دنبال اعمال سیاست

رو بـود، ولـی بـه طـور      اي وسیعی روبـه  جهانی بود. هر چند که برنامه سازندگی با تعارضات اجتماعی درون و برون جامعه

کـه   هاي قدرت سیاسی و ساختار طبقاتی جامعه به وجود آورد، به ویـژه آن  اجتناب ناپذیري تغییراتی را در منابع و کانون

اي هاشمی رفسنجانی بسیاري از نیروهاي غیرتخصصی ناکارآمد، صـرفاً بـه خـاطر ارتبـاط     سال ریاست جمهوري آق 8در 

هاي حکومتی به همه چیز رسیدند و طبقه جدیدي را که محمـد   ها و رانت هاي قدرت و برخورداري از وام داشتن با کانون

ر قبلی تشکیل دادند. در هر حال شرایط به برد در کنار نیروها و اقشا نام می 1هاي یقه سفید ها به حزب الهی قوچانی از آن

وجود آمده ناشی از اجراي سیاست سازندگی حمایت جدي و دائمی نیروهاي اجتماعی و اقشار و طبقات پایین جامعـه را  

کاران از یک سو و با تندروها از سوي دیگر به دلسردي و  هاي حامل آن با محافظه که در واقع برنامه سازندگی و تکنوکرات

افزود. مشارکت مـردم در هفتمـین انتخابـات ریاسـت جمهـوري در دوم       هاي سازندگی می میدي مردم نسبت به برنامهناا

  که مسأله سلطه انحصاري دولت بر منابع کماکان ادامه یافت. به نحوي واکنشی بود به این وضعیت؛ در حالی 1376خرداد 

اي پـا بـه عرصـه سیاسـت      سـنتی، نیروهـاي اجتمـاعی تـازه    در کنار اقشار  1376پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 

گذاردند. طبقه متوسط جدید که با قدرت گرفتن نیروهاي اجتماعی سنتی دچار ضعف شده بودند، از این تاریخ به بعد در 

                                                
١- White Collar. 
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کـه  توان ادعا کرد  دو عرصه سیاسی کشور، یعنی قوه مقننه و مجریه جایگاه و نقش مناسبی به دست آوردند. در واقع می

بینی شـده، باعـث    اجراي دو برنامه توسعه آقاي هاشمی رفسنجانی، جداي از میزان توفیق آن در دستیابی به اهداف پیش

که افزایش جمعیت و دگرگونی شرایط  تقویت نیروهاي مدرن، شهري و تا حدي تضعیف نیروهاي سنتی گردید. ضمن این

به افزایش کمی و کیفی طبقات و نیروهاي تکنـوکرات و جدیـد   هاي سازندگی  اقتصادي، فرهنگی جامعه ناشی از سیاست

کمک نمود. نیروهاي سنتی از یک طرف به خاطر ضعف در اختیـار داشـتن قـدرت سیاسـی و از سـوي دیگـر بـه خـاطر         

گی در مشارکت و تقسیم قدرت به تدریج از صحنه قدرت طرد شدند. نیروهاي جدیـد کـه در انتخابـات ریاسـت      عالقه بی

هـایی نیـز در    قاي خاتمی و همچنین دوره ششم مجلس شوراي اسالمی موفقیت به دست آورده بودند، تـالش جمهوري آ

تقویت مبانی دموکراسی و قانونمند کردن نظام سیاسی و استحکام جامعه مدنی انجام دادند، ولی به علل مختلف از جمله 

رفت با حضور در دو قوه مقننه و مجریه موجب  نتظار میوجود اختالفات عدیده در بین خود آنان، نتوانستند به نحوي که ا

که به تقاضاي طبقـات مختلـف، بـه ویـژه نیروهـاي       دگرگونی بنیادي در ساختار طبقاتی و  قدرت سیاسی شوند و نه این

اجتماعی جوان پاسخی در خور توجه دهند. عدم مشارکت مردم در انتخابات دوره دوم شوراي اسالمی شهرها و انتخابـات  

ها است. با انتخابات شوراها و مجلس هفـتم و انتخابـات نهمـین دوره     هفتم مجلس شوراي اسالمی حاصل این ناکارآمدي

هایی هستیم کـه هـم از لحـاظ ارتباطـات خـانوادگی و هـم از جنبـه         ریاست جمهوري شاهد به قدرت رسیدن شخصیت

  تر هستند. نظري به طبقات سنتی نزدیکهاي نظامی و هم از بابت ارتباط فکري و  تمایالت سیاسی به جناح

  طبقه متوسط جدید

هر چند که اصطالح طبقه متوسط جدید در قرن نوزدهم به عنوان نیروهاي اجتماعی بین مالکین و کشاورزان و کـارگران  

نعتی و کاربرد داشته است، ولی در قرن بیستم، به ویژه از جنگ جهانی دوم به بعد، متأثر از دگرگونی هاي اجتماعی و صـ 

داري در مجـادالت دانشـگاهی، ایـن اصـطالح کـاربرد       شناسان انتقادي نظـام سـرمایه   به لحاظ حضور تحلیلگران و جامعه

پردازان انتقادي و تحلیلگران مسایل اجتماعی مانند سی رایـت میلـز، رالـف     تري پیدا کرد. اکثر نظریه تر و عمومی گسترده

لپرن، ساموئل هانتینگتون ، موریس هالبواکس، تـام باتـامور، آنتـونی گیـدنز در     دارندورف، سیمورمارتین لیپست مانفرد ها

شناسانه خود از طبقه متوسط جدید به عناوین مختلف یقه سـفیدان، نخبگـان جدیـد، طبقـه متوسـط       هاي جامعه بررسی

دهنـد. در   ی قـرار مـی  شهري و طبق کارگر جدید و غیره نام برده، نقش آنان را در تحوالت سیاسی و اجتماعی مورد بررس
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واقع تمام نیروهاي اجتماعی باسواد و تحصیل کرده شهري، یعنی صـاحبان مشـاغلی چـون دیوانیـان یـا حقـوق بگیـران        

ها، مدیران و هر شخصیت دیگري که به صـورت   حکومتی، حقوقدانان، پزشکان، مهندسان، وکال، اساتید دانشگاه، تکنسین

  شوند. تماعی و سیاسی وضع موجوداند، جزو طبقه متوسط جدید محسوب میفکري در تالش تأمین معاش و تغییر اج

توان به دو گروه دیوانیان و صاحبان مشاغل فرهنگی یا روشـنفکران تقسـیم کـرد. هـر      به طورکلی طبقه متوسط جدید را می

کـاردانی و یـا از طریـق     تواننـد بـا لیاقـت و    شـوند. دیوانیـان مـی    تري تقسیم می هاي کوچک یک از این دو گروه نیز به گروه

گیري حکومتی ارتقاء پیدا کنند. جایگاه اجتماعی و کارکرد آنـان   ترین سمت در تصمیم زدوبندهاي گروهی به باالترین و عالی

کنـد. بـه همـین ترتیـب      با اکثریت حقوق بگیرانی که از لحاظ درآمد در سطح متوسط و یا پایینی قرار دارند کامالً فرق مـی 

به طرفداران وضع موجود و در بدترین شرایط نیروهاي ارتجاعی و روشنفکران طرفـدار تغییـر وضـع موجـود و     روشنفکران را 

  کنند. انقالبی تقسیم می

طبقه متوسط جدید اعم از حقوق بگیران دولتی و شاغلین امور فرهنگی به رغم دارا بودن جایگـاه اجتمـاعی و اقتصـادي    

د، ولی براي پرداختن به مسایل سیاسی و فرهنگی جامعه هـم مجـال و فرصـت    وضعیت مالی خوبی ندارن  مهم در جامعه،

هـاي سیاسـی، اجتمـاعی و     بیشتري دارند و هم نسبت به سایر طبقات و اقشار جامعه از تغییرات اصالح طلبانه در زمینـه 

ر کنـار تصـمیم و   گرایش اصلی این طبقه متوجه صنعتی کـردن کشـور د  «نمایند. در واقع  اقتصادي استقبال بیشتري می

شـود،   اجراي عدالت اجتماعی است و از گسترش فرهنگ که موجب اتحاد و وحدت ملی و دستیابی به سـایر اهـداف مـی   

  »نماید. حمایت می

هاي فرهنگی، مدیریتی و اقتصادي جامعه دارد، به مرور نظام ارزشی  اي که در عرصه طبقه متوسط جدید با نقش برجسته

آنان باشد. بـه تبـع حضـور همـه جانبـه اسـت کـه          تواند حافظ سازد که ساختار سنتی نمی می جدید و هنجارهاي نوینی

هـاي اصـالح طلبانـه در     خواستار مشارکت هر چه بیشتر و سهیم شدن در نهاد قدرت دولتی اسـت. حـال اگـر دگرگـونی    

ظـار دمـوکراتیزه شـدن    تـوان انت  هاي فرهنگی و صنعتی در به قدرت رسیدن طبقه متوسط جدید کمک رساند، مـی  بخش

داللی رشد نمایـد و طبقـات    -جامعه را داشت. ولی اگر به جاي دموکراتیزه شدن جامعه و توسعه صنعتی، نظام سوداگري

سنتی به رغم تحوالت سیاسی و اجتماعی صورت گرفته، خط دهنده اصلی سیاست و اقتصاد باشند، در آن صورت طبقـه  

ازنده تلقی کرد، چرا که مجبور هستند مثل گذشـته تمـام تصـمیمات و اقـدامات     متوسط جدید را باید در بازي سیاسی ب

  داللی هماهنگ نمایند. -هاي سنتی و نظام اقتصادي تجاري فرهنگی و مالی خویش را با ارزش

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 غر ب و ایران جامعه شناسی سیاسی» 220«
 
 
 

 

در کنار دیوانیان، روشنفکران به عنوان یکی دیگر از نیروهاي اجتماعی عضو طبقه متوسط جدیـد منشـأ آثـار فراوانـی در     

هـاي گونـاگونی دربـاره     روند نوسازي سیاسی و دگرگونی اجتماعی جوامع مختلف هستند. هر چند که تعاریف و برداشـت 

هاي مهم زیـر را   توان ویژگی بندي شده، می روشنفکران، چه در مفهوم و چه در کارکرد، ارایه شده، اما در یک تحلیل جمع

جدي به میهن و   هاي رایج اندیشه، ابراز عالقه ها و چارچوب رفتن از سنتهاي نو، فراتر  خلق اندیشه«ها بر شمرد:  براي آن

مصلحت عمومی، مسئولیت پذیري و انجام کار فکري مستمر به عنوان حرفه اصلی، نقد وضع موجود سیاسی و اجتمـاعی  

هد روشنفکرانه ها و جسارت جستجوگري. تحت تأثیر جسارت جستجوگري است که جریان روشنفکري با تع حل و ارایه راه

شود. طرحی نو نه تنها براي جامعه خود بلکه براي کل جهان  کند و روشنفکر با مشکالت واقعی درگیر می مالزمه پیدا می

هاي اصلی دموکراسی در تمـام   در واقع طبقه متوسط جدید به طور عام و روشنفکران به طور خاص یکی از پایه» ریزد. می

  آیند. جوامع به شمار می

  بقه جدید در تحوالت سیاسی ایران عصر مشروطیتنقش ط

  -1ساخت اجتماعی ایران تا قبل از انقالب مشروطیت مبتنی بر سه طبقه:

  ممتاز شامل درباریان، اعیان و اشراف، رهبران ایالت و عشایر  

  شهرنشیان شامل روحانیون و بورژوازي ملی -2

قبل از قانون اساسی مشروطیت بـا تعـداد انگشـت شـمار دیـوانی و       که تا کشاورزان و دامداران بوده است. به رغم این -3

توان از ظهور و بروز طبقه متوسط جدید به سبک و سیاق جوامع امـروزي ، سـخن    تحصیل کرده سروکار داریم، ولی نمی

و بیشترین گفت. در واقع دگرگونی در ساختار طبقاتی و قشربندي اجتماعی ایران معاصر از مشروطیت به بعد آغاز گردید 

و روي کـار آمـدن    1299تغییر و تحول را در زمان سلطنت پادشاهان پهلوي شاهد هستیم. پیش از کودتاي سوم اسـفند  

توان آنان را به مناسبت سطح تحصیالت و مسئولیت اداري که به   رضاشاه، با نیروهاي اجتماعی کمی سروکار داریم که می

درصـد نیـروي کـار     7هاي سلطت رضاشاه همین قشر تا  ب آورد. اما در سالعهده دارند جزو طبقه متوسط جدید به حسا

  کشور توسعه یافت.

کـرد   اي در کنار طبقات و اقشار دیگر جامعه به وجود آمده بود که آداب و رسوم دیگري را جستجو مـی  بدین ترتیب طبقه

امتیازات سیاسی و مدنی بیشتري بود،  گیري سیاسی و اقتصادي برخورداري از وخواستار مشارکت جدي در فرایند تصمیم
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سال عمر مشـروطیت بـه اسـتثناي مقـاطع کوتـاهی از تـاریخ        72هاي تشکیل دهنده طبقه متوسط در  هر چند که گروه

سیاسی، فرصت مشارکت فعال و جدي سیاسی را به دست نیاورند، ولی بـدون تردیـد کـارگزاران اصـلی نوسـازي اداري،      

  اجتماعی و صنعتی بودند.

لین سوالی که باید براي آن پاسخ مناسبی بیابیم، این است که پیدایش طبقه متوسط جدید در ایران ناشی و حاصل چه او

شرایط و عواملی است؟ بدون تردید، تأسیس مؤسسات تمدنی و گسترش کمی و کیفـی نظـام آموزشـی و بـه طـور کلـی       

گیـري و   اجتمـاعی، یکـی از عوامـل مهـم شـکل     هاي  وجود تحصیل کردگان در هر سطحی از جوامع دستخوش دگرگونی

گسترش طبقه متوسط جدید است. این امر با رفتن ایرانیان به خارج از کشور در قـرن نـوزدهم شـروع و بـا اعـزام تعـداد       

  هاي سلطنت پهلوي اول به اوج رسید. زیادي دانشجو به کشورهاي اروپایی و تغییر نظام آموزشی رسمی و اجباري در سال

که تحت تأثیر تحوالت فزاینده فرهنگی و تکنولوژیـک غـرب قرارگرفتـه بودنـد ویـا       عصر مشروطیت اعم از اینهاي  دولت

کـرد، مجبـور بودنـد جهـت      اینکه عوامل و شرایط داخلی آنان را به نوسازي همه جانبه اقتصادي و اجتماعی تحمیل مـی 

، به تأسیس مراکز آموزشی عمومی و عـالی اقـدام   تأمین نیروهاي مناسب و کارآمد براي جامعه دستخوش دگرگونی ایران

اجبـاري   -مکتبی به نظام آموزشی دولتی -بورزند. لذا نخست نظام آموزشی به طور اساسی تغییر کرد و از شکل خصوصی

  تبدیل شد.

ر شوند که به عنـوان حقـوق بگیـر د    یکی دیگر از اعضا طبقه متوسط جدید در کنار تحصیل کردگان، شامل نیروهایی می

هاي اداري، مالی وسیاسی حکومتی به کار مشغول هستند. در زمان قاجاریه با دیوان ساالري کـوچکی کـه در    بوروکراسی

  ها و عشایر بود، سروکار داریم. هاي دیوانی قدیم و رهبران خان تیول درباریان و دودمان

العـاده گسـترش    ت. دیوان ساالري خارقهاي سلطنت رضاشاه تغییرات مهمی در نظام اداري کشور صورت گرف اما در سال

یافت و مشاغل دولتی به کنترل طبقه متوسط جدید تحصیل کرده درآمد. به تدریج مستوفیان قدیمی، میرزاهاي موروثی 

و وزیران مرکز نشین فاقد تجربه و کارآیی الزم توسط هزاران کارمند تمـام وقـت در ده وزارتخانـه امـور خارجـه، جنـگ،       

  عارف، تجارت، پست و تلگراف، کشاورزي، صنایع و کشور جایگزین شدند.عدالیه، راه، م

هاي سلطنت رضا شاه، اعم از تحصیل کردگان و دیوانیان، وجود رضاشـاه را   گیري سال طبقه متوسط جدید در حال شکل

اطر در ایـن راه  دانستند و بدین خـ  براي جلوگیري از گسترش هرج و مرج و تجزیه ایران و نیز انجام اصالحات ضروري می
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هاي شایانی کردند. اصوالً تأمین امنیت سیاسی درسراسر کشور و نوسازي اجتمـاعی   چه کشوري و چه لشکري به او کمک

  داد. هاي تمام طبقات و اقشار جامعه ایران پس از مشروطیت را تشکیل می از خواسته

هاي نوسـازي صـنعتی و    اجتماعی و تحقق برنامهپس از طرح و اجراي اصالحات ارضی، دولت براي به دست آوردن پایگاه 

  اجتماعی خویش احتیاج بیشتري به کارکنان پیدا کرد.

رتبه آزاداندیش و مستقل توسط  با روز افزون شدن قدرت و تمرکز شدید شاه پس از اصالحات ارضی، دیوان ساالران عالی

و فاقـد اسـتقالل رأي و عـاجز از داوري مسـتقل      هاي ضعیف و مطیع جایگزین شدند. اکثر مقامات جدید ناکارآمـد  انسان

هاي سیاسی نخبگان دیوان ساالر توسط محمدرضا شاه، وفـاداري سیاسـی و    آل ها و ایده که تحقیر انگیزه بودند. ضمن این

هش ها به شدت کـا  ها به حمایت از شاه، به ویژه در مواقع بحران تعهد ایدئولوژیک آنان را نسبت به او تضعیف و تمایل آن

  داد. می

 8/12درصد به  1/5سال سلطنت پهلوي دوم که از  37سوال اصلی این است که عامل اصلی رشد طبقه متوسط جدید در 

درصد کل جمعیت کشور افزایش داشت، چه بوده است؟ واقعیتی است انکارناپذیر که توسعه اقتصادي، صنعتی و گسترش 

اجتماعی نوینی منجر شد که تحصیالت و قدرت ایفاي وظایف اجرایی داري به پیدایش و گسترش نیروهاي  روابط سرمایه

هاي مدنی و سیاسـی   و فنی از خصوصیات اعضاء این نیروها بود. طبقه جدید در وهله اول خواستار استقرار و تأمین آزادي

بنـا بـه ضـرورت     شـدند. از یـک طـرف    رو می ها روبه بودند، ولی همیشه با مقاومت و مخالفت دولت در تحقق این خواسته

ناپذیر بود. ولی از طرف دیگـر   نوسازي و دگرگونی اجتماعی ظهور طبقه متوسط جدید براي اداره امور کشور امري اجتناب

کـه سـاختار و    گرفت. ضمن ایـن  دولت تمام امکانات و ابزارهاي نظامی، انتظامی و اطالعاتی را براي کنترل آنان به کار می

  بخشید. المللی بر این بحران شدت می نسرشت تکاثر طلبانه نظام بی

داري، به تدریج ایران را نیز تحت پوشش خود در آورد و بـا تشـدید آن پـس از جنـگ جهـانی دوم       توسعه جهانی سرمایه

یـا وابسـته را فـراهم     1داري ملی ایران را شدیداً به خود وابسته کرد و موجبات ظهور بورژوازي کمپرادور باقیمانده سرمایه

کنیم که از جنبه طبقاتی در یک طرف اقلیتی صاحب قدرت سیاسی  اي سروکار پیدا می از آن تاریخ به بعد با جامعهآورد. 

الملل ولی از مردم دور افتاده و از طرف دیگر طبقه کارگر و طبقـات متوسـط سـنتی و     و اقتصادي مورد حمایت نظام بین

                                                
١ Comprador bourgeoisie. 
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سط جدید هم از جنبه کارکرد و هم به خـاطر نقشـی کـه در نوسـازي     اند. البته در این ارتباط طبقه متو جدید قرار گرفته

  هاي بسیار متنوع و مختلفی نسبت به سایر طبقات برخوردار است: اجتماعی بر عهده دارد از ویژگی

  هاي سنتی، کارگري، دهقانی و دیوانی تعلق دارند؛ اعضا طبقه متوسط جدید به خانواده -1

  کنند؛ مین زندگی بر علم و دانش و مهارت خود تکیه میداراي تحصیالت بوده، براي تأ -2

اند، به نحوي که بخـش اصـلی کارکنـان سـه قـوه       حقوق بگیر دولت هستند و یا به نحوي به تاسیسات دولتی وابسته -3

  اند؛ هاي مالی، صنعتی و خدماتی را اشغال نموده هاي کلیدي بخش مجریه، مقننه و قضاییه را تشکیل داده و موقعیت

ها بودند. یا به عبارتی طبقـه متوسـط    سال سلطنت پهلوي 53سازي و نوسازي اجتماعی در  آنان کارگزاران اصی دولت -4

  جدید حاصل گرایش شدید نظام اقتدارگري سنتی پهلوي به نوسازي بوده است؛

اورهـاي دینـی رفتـار    اعضاي طبقه متوسط، اعم از حقوق بگیران و تحصیل کردگان به خلقیات سنتی وفادارنـد و در ب  -5

  عقلی و نه جزمی دارند؛

  دهند؛ اکثریت اعضا طبقه متوسط ایران را نسل جوان تشکیل می -6

اعتمادند، چرا که دستگاه اقتدارگري سنتی پهلـوي سـعی داشـت     از لحاظ سیاسی اکثر آنان نسبت به طبقه حاکم بی -7

اعتنا بود. بـه نوشـته    ها و امیال و آرزوهاي سیاسی آنان بی تههاي مالی آنان را تأمین کند و نسبت به خواس تنها نیازمندي

یک جامعه سنتی هر چه در مسیر نوسازي حرکت کند در تطبیق با فراینـد مشـارکت سیاسـی کـه     «ساموئل هانتینگتون 

  شود. پیامد گریز ناپذیر نوسازي است با دشواري بیشتري مواجه می

  بازار و بازاریان

از تاریخی بازار در تاریخ ایران نه تنها به خاطر این است کـه اسـاس و سـتون فقـرات سـاخت      س اهمیت و اعتبار سرنوشت

داده، بلکه همچنین به خاطر داشتن ارتباط تنگاتنگ تـاریخی و سـازمانی    اجتماعی و اقتصادي جامعه ایران را تشکیل می

در حکم قلب اقتصادي شهر و مسـاجد و  با مراکز و مؤسسات مذهبی است. به عبارت دیگر بازار با خصوصیات شرقی خود 

  اند. هاي فرهنگی و ایدئولوژیک بوده مدارس مذهبی در حکم پایگاه
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براساس تجارب تاریخی، اقتصاد ایران بخصوص پس از مشـروطیت، آمیـزه نامناسـبی بـوده از اقتصـاد دولتـی متکـی بـر         

وري و  اد، با مالکیت خصوصی و نظام اقتصاد پیشهداري آز درآمدهاي ناشی از فروش منابع زیرزمینی، نظام اقتصاد سرمایه

  صنفی. با استقرار جمهوري اسالمی نظام چهارمی، یعنی اقتصاد تعاونی بر سه نوع قبلی افزوده شده است.

رو هستیم، به ویژه که امروزه نیروهـاي اجتمـاعی سـنتی     در بررسی طبقاتی جامعه ایران نی با یک چنین چندگانگی روبه

اند، در جمهوري اسـالمی   ها است از صحنه سیاسی حذف شده و یا در طبقات جدید ادغام شده صنعتی سالکه در جوامع 

اند. هیچ نقطه مشترك مهمـی و در مقـاطع تـاریخی مشخصـی بـین نقـش سـه طبقـه          قدرت را انحصاراً در اختیار گرفته

تـوان شناسـایی    اي را می ت. به ندرت جامعهتوان یاف فرادست، فرودست و متوسط ایران با طبقات جوامع صنعتی اروپا نمی

اي همانند طبقه متوسط سنتی ایران در طول تاریخ سیاسی نقش بازي کـرده باشـد. بازاریـان کـه از      کرد که در آن طبقه

شوند در اتحاد سازمانی و تاریخی با روحانیت شیعه در طول تاریخ ایران  هاي اجتماعی ایارن محسوب می ترین الیه قدیمی

  یافته بازاراین براي تشـکیل مجلـس وکـالي تجـار،     اند. تالش سازمان ر نوع حرکت اجتماعی و سیاسی شرکت داشتهدر ه

مشارکت مؤثر بازاریان باالخص کسبه و تجار در پیروزي نهضت تنباکو و جنبش مشروطیت، حضور در مجلس مؤسسان و 

وران در تولید  و سلسله قاجار، نقش کاسبکاران و پیشه ساز و سازمان یافته با روحانیون در سقوط احمدشاه نقش سرنوشت

هاي آخر سلطنت رضاشاه، مشارکت بازاریان همـراه بـا روحـانیون در بـه      و تقویت بورژوازي ملی در سال» امتعه عمومی«

هاي سیاسـی ضـد    ها و گروه قدرت رسیدن دکتر محمد مصدق و نهضت ملی کردن صنعت نفت، عضویت فعال در سازمان

هاي مؤتلفه اسالمی، مشارکت همه جانبه بازاریـان در قیـام خـرداد     جبهه ملی، هیأت ادي چون نهضت مقاومت ملی،استبد

ها علیه  در حمایت از روحانیون و باالخره نقش بسیار مؤثر بازاریان از طریق اعتصابات عمومی در تهران و شهرستان 1342

که منجر بـه اسـتقرار جمهـوري اسـالمی گردیـد.       1357و  1356هاي  دستگاه حکومتی و نهضت ضد استبدادي در سال

سـاز حضـور و مشـارکت     طبیعی است که نه تنها همبستگی تاریخی و سازمانی مسجد و بازار، روحانیون و بازاریان، زمینه

رت و وران، تجار و کاسبکاران در روندهاي سیاسی است، بلکه عامل اساسی قدرت آنان را باید همچنین در تداوم قد پیشه

  نقش مالی و اقتصادي بازار جستجو کرد.

  تعریف مفاهیم
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هاي  داده که عموماً به صورت داالن در دیدگاه سنتی، بازار همراه با مسجد و ارگ شاهی اسلکت جامعه شهري تشکیل می

الی و تأمین هاي کوچک سازماندهی امور اقتصادي و م ها، کارگاه ها، سراها، تیمچه سرپوشیده و گنبدي متشکل از قیصریه

مایحتاج عمومی را به عهده داشتند. به نوشته احمد توکلی و محسن رنانی بـازار عـالوه بـر محـل دادوسـتد، عملکرهـاي       

 -1توان بـازار نامیـد: بـازار یعنـی؛      متفاوت دیگري را نیز به عهده داشته است. در واقع چند حالت مرتبط با یکدیگر را می

سـازوکارها و   -3سـازد؛   پـذیر مـی   عه شرایطی که داد و ستد یا مبادله کـاال را امکـان  مجمو -2مکان خرید و فروش کاال؛ 

  پذیرد. عواملی که دادوستد به دست و نفع طرفین صورت می -4دهند؛  فرایندهاي درونی بازار که معامالت را شکل می

شناسـان و   باشند میان جامعـه  وسط میدهنده طبقه مت هاي اصلی شکل در این مورد که بازاریان همراه با روحانیون از الیه

گیـرد کـه داراي منشـأ     اي اقشار مختلفـی را در بـر مـی    نگارا اجتماعی اجماع نظر است. طبقه متوسط در هر جامعه تاریخ

شـود. طبقـات    ها و گرایشات سیاسی متفاوتی هستند. این طبقه به دو گروه سنتی و جدید تقسیم می اجتماعی و خواسته

دانان و طبقـه   رگیرنده کارمندان، تحصیل کردگان، مدیران، صاحبان مشاغل آزاد، مانند پزشکان، حقوقمتوسط جدید در ب

تـرین الیـه    تـرین و اصـیل   بورژوازي سنتی قدیمی«دادند.  متوسط سنتی را روحانیون و خرده بورژوازي شهري تشکیل می

هاي بورژوازي تنها بورژوازي سـنتی بـه    .. در میان الیهدهد که پایگاه عمده آن در بازار است. بورژوازي ایران را تشکیل می

دار و سنن صـنفی از اسـتحکام و اعتبـار مـادي و اجتمـاعی       علت قدمت تاریخی، پایگاه گسترده طبقاتی، ایدئولوژي ریشه

  »برخوردار بوده است

رم قدرت، منزلت و ثروت قـرار  که تجار بزرگ در بازار شهرهاي ایران عصر قاجاریه و پهلوي اول در رأس ه نظر از این صرف

هـاي فعـال تولیـدي و خـدماتی بـازار را       آمدند، سلسله مراتب اجتماعی اصناف و گـروه  داشته و از اعیان شهر به شمار می

  توان به ترتیب ذیل مشخص کرد: می

چینـی و بلـور   وران و کسبه معتبر مانند بنکداران، فـرش فروشـان، عطـاران، زرگـران و منبـت کـاران،        گروه اول را پیشه

  دادند؛ فروشان، صاحبان مشاغل خدماتی معتبر مانند معماري و صاحبان صنایع فلزي، نساجی تشکیل می

  شد. وران معمولی مانند نجار، آهنگر، مسگر، سراج، کفاش، بقال، قصاب و میوه فروش می گروه دوم شامل کسبه و پیشه

ور،  کـار، زهتـاب، پیلـه    بند، پـاالن دوز، سـنباده   انند سمسار، نعلوران جزء م در درجه سوم مراتب اجتماعی، کسبه و پیشه

  پز قرار داشتند. شیرینی

  گیرند. ها و... قرار می شکن  ها، هیزم کش در مرحله آخر کارگران ساختمانی، حماالن، طبق
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ضا طبقـه متوسـط   به موازات رشد کمی و کیفی طبقه متوسط جدید ناشی از اصالحات و اقدامات نوسازگرایانه رضاشاه، اع

اي از دست دادند، به نحوي که تعاریف و مفـاهیم سـنتی    سنتی نقش اقتصادي و شأن و منزلت اجتماعی خود را تا اندازه

تواند کاربرد داشته باشد. به عبارت دیگر با روي کار آمدن رضاشاه پهلوي بـه   بازار وبازاریان براي جامعه امروزي ایران نمی

  کارکرد سنتی بازار و بازاریان مورد سؤال قرار گرفت:علل مختلف ذیل، سرشت و 

  تهاجم و نفوذ گسترده کاال و سرمایه خارجی؛ -1

  ها و تنوع کاالها؛ افزایش حرفه -2

  هاي عمومی؛ افزایش جمعیت و گستردگی نیازمندي -3

  هاي اجتماعی نورسیده؛ هاي سودجویانه و بلند پروازانه گروه فعالیت -4

  م حمایت بازار و بازاریان توسط دستگاه حکومتیتعقیب سیاست عد -5

هـا و پاسـاژها، بـازار     هـا، سـوپرمارکت   اي، بوتیـک  هـاي زنجیـره   و باالخره با بورژوازي شدن جامعه، تأسـیس فروشـگاه   -6

خصوصیات سنتی خود را به مثابه کانون اصلی اقتصاد شهري از دست داد، به نحوي که امروزه شـهروندان قـادر هسـتند    

  هاي عمومی خود را خارج از بازار سنتی در هر نقطه از شهر تأمین نمایند. ندينیازم

عالوه بر این، در جامعه سنتی ایران قبل از پهلوي تفاوت و تمایز میان طبقات و اقشـار و مراتـب اجتمـاعی چـه از جنبـه      

عمومی، ساده زیستن و هماهنگی مندي از مواهب مادي و چه از بابت شأن اجتماعی وجود داشته، پایین بودن ثروت  بهره

در انجام مراسم مـذهبی و وجـود ارتبـاط و تمـاس روزانـه       -بدون در نظر گرفتن جایگاه طبقاتی -میان تمامی شهروندان

میان آنان به خاطر کوچک بودن و کم جمعیت بودن شهرها موجب پیدایش نوعی همگنـی اجتمـاعی و تـداوم آن میـان     

رعیتـی بـه شـبه     -بنـدي اجتمـاعی اربـاب    ه بود. در حالی که در گذار جامعه از صورتاقشار و طبقات مختلف جامعه شد

هاي اجتماعی و سیاسی و فرهنگی متعددي هستیم که هر یـک از   بورژوازي شاهد گسترش اختالف طبقاتی و بروز شکاف

دن نقـش جدیـدي بـراي    اعتباري نقشی سنتی طبقات و قائل شـ  ها به نحوي به جابجایی اقشار و مراب اجتماعی و بی آن

  اند. آنان کمک نموده

  بازار و بازاریان در آستانه انقالب اسالمی
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در جامعه ایران دوران قاجار متأثر از شرایط بیرونی شاهد تغییرات جزئی در شیوه تولیـد، ابـزار تولیـد و ترکیـب طبقـاتی      

درصد کـاهش یافـت، در    50مگیري، حدود هاي قبل از جنبه کمی به طرز چش گی نسبت به دوره هستیم. تولید شبانکاره

حالی که شیوه تولید بورژوازي، خرده کالیی به دو برابر افزایش یافت. همچنین درآغاز قرن بیستم، ساختار طبقاتی ایـران  

گیـري طبقـه    شکل جدیدي به خود گرفته و در کنار طبقات سنتی (زمینداران، دهقانان، روحانیون و بازاریـان) بـا شـکل   

  باشیم. رو می هاي جدید روبه وانیان و روشنفکران با تمایالت و خواستهکارگر، دی

به تاریخ چندین قرنی حکومت ایالت خاتمه بخشید. رضاشاه با تحوالت بنیاد کـه در سـاختار    1299کودتاي سوم اسفند 

را دگرگون سـاخت.   اقتصادي، نظام آموزشی، اداري و نظامی ایجاد کرد، شکل و محتواي زندگی جامعه و روابط اجتماعی

از جنبه اجتماعی شانزده سال سلطنت رضاشاه دوره کلیدي گذار جامعه ایران از تولید شبانکارگی ایالتی بـه دوره کامـل   

داران قدرت سیاسی خود را به نحوي از دست دادند و به خاطر گسترش شـهرها   تولید بورژوازي، خرده کاالیی است. زمین

ه شهر کاهش یافت. روحانیون از جنبه کمی و کیفی به خاطر از دست دادن استقالل مـالی  تعداد روستاییان با مهاجرت ب

هاي سازمانی و مذهبی، شأن و اعتبار سـنتی   شمار فعالیت (اوقاف)، دولتی شدن آموزش و پرورش و قضا و ایجاد موانع بی

شـد. ریچـارد کـاتم     تر می ر و بازاریان وابستهگرفت به بازا خود را از دست دادند. هر اندازه که دولت از روحانیت فاصله می

  نویسد: می

خواست ایران را یکپارچه صنعتی و مدرن سازد و در این رهگذر، مخالفـان طبیعـی او روحـانین و زمینـداران      رضاشاه می

  بودند. پس متحدان طبیعی رضاشاه بازاریان و روشنفکران بودند.

 14هـزار کارمنـد بـه     20وزارتخانه بـا حـدود    8هاي اداري،  رکراسیهاي سلطنت رضاشاه به خاطر گسترش بورو در سال

هاي پر حجـم دسـتگاه حکـومتی و بخـش      گذاري هزار کارمند افزایش یافت. و با توجه به سرمایه 250وزارتخانه با حدود 

اجتماعی از هاي  خصوصی در ایجاد صنایع به ویژه صنایع نظامی، بافندگی، غذایی، سیمان و کبریت و گسترش زیر ساخت

یـک  «اي جدیدي بـه دسـت آورد. بـدون تردیـد دولـت       هاي شوسه، طبقه کارگر شکل سازمانی و حرفه آهن، راه جمله راه

هـاي داخلـی کشـور را     کرد تا صنایعی احداث کنـد کـه نیازمنـدي    استراتژي صنعتی شدن جایگزینی واردات را دنبال می

  تأمین نمایند و نیازي به واردات نباشد.

هـاي دولـت و    وران و کاسبکاران هماننـد گذشـته بـدون تأثیرپـذیري از سیاسـت      هاي سلطنت رضاشاه اکثر پیشه در سال

کردنـد بـا    که کاالهایی که عرضه مـی  هاي اقتصادي، در بازار ماندند و به کسب و کار خود ادامه دادند، ضمن این دگرگونی
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هاي حمـایتی دولـت در تولیـد کاالهـاي      ان به خاطر سیاستنیازهاي جامعه شهري هماهنگ شده بود. این گروه از بازاری

داخلی از رونق کمی و کیفی نسبتا خوبی برخوردار شدند. تعدادي از بازرگانان با پشتوانه مالی زیاد، محیط بـازار را تـرك   

داري روي آوردنـد.   اي و مدیریتی دیگران به ایجاد صنایع و تولید سرمایه کرده و به تنهایی یا با همکاري و مشارکت سرایه

برخی دیگر از بازاریان که توان مقاومت در مقابل هجوم سرمایه و کاال را نداشتند و اصوالً آماده نبودند که خود را از لحاظ 

تـوان   اندیشه و ابزار با شرایط جدید به وجود آمده هماهنگ سازند، مشاغل بازاري را کامالً رها کردند. روي هم رفتـه مـی  

وران و کاسـبکاران   ومتی رضاشاه به دو علت سیاسی نتوانست با بازاریان اعم از بازرگانان و تجار و پیشـه گفت دستگاه حک

نگاران اجماع نظر است که بازار سـنگر سـنتی اسـالم     پا همانند گذشته ارتباط برقرار سازد: اوالً در این امر بین تاریخ خرده

هاي مسجد و روحـانیون، کـانون نارضـایتی از دولـت محسـوب       فعالیت بوده است. بنابراین بازار به خاطر ایجاد محدودیت

گاه علنی ابراز نگردید و هیچ مخالفتی بـه شـکل سـازمانی در ایـن مقطـع تـاریخی        ها هیچ شود، هر چند که نارضایتی می

د و در بسیاري مواقع که بازاریان در امور دادوستد و تجارت از آزادي عمل برخوردار بودن صورت نپذیرفت. ثانیاً به رغم این

گرفتند، ولی به هیچ وجه امکان فعالیت سیاسی نداشتند. در واقع دولـت بـه طـرق مختلـف      هاي دولت بهره می از حمایت

فعالیت بازاریا و رؤساي اصناف را زیر نظر داشت و هرگونه فعالیت در جهت تشکیل جلسه و انجمن بـدون اطـالع پلـیس    

  محلی از آنان سلب شده بود.

هـاي جنـگ    بیشترین فرصت فعالیت مجدد را براي روحانیون فراهم کـرد. در سـال   1320ل نظامی ایران در شهریور اشغا

هاي سلطنت رضاشاه را به دست آورند، بـه نحـوي کـه     روحانیون موفق شدند تمام امکانات و امتیازات از دست داده سال

هـزار نفـر    3یافت و در مدت زمانی کوتـاه بـه حـدود     هاي علمیه و مدارس دینی به سرعت افزایش شمار طالب در حوزه

رسید. اکثریت روحانیون اعم از مراجع، مجتهدین و طالب به سیاست روي آوردند و در اتحـاد بـا بازاریـان، هـم پیمانـان      

سنتی خویش و همراه با تحصیل کردگان، دیوانیان و سیاستمداران وطن دوست در برپایی دولـت ملـی و رهـایی از قیـد     

هاي  دهاي استعماري شرکت نفت ایران و انگلیس فعاالنه مشارکت ورزیدند. البته جدا از فضاي باز سیاسی موقتی سالوبن

عوامل متعدد دیگري مانند استقالل مالی، همبستگی درون گروهی و منزلت سنتی آنان میان مـردم موجـب    1320 -32

داد بسیار زیادي از معتبرترین و معروفترین بازاریان به پیروي رشد کمی و کیفی روحانیون شده بود. همراه با روحانیون تع

هاي مالی و حضور سازمان یافته در جنبش ملی کردن صنعت نفـت   از راه مصدق به جبهه ملی پیوستند و با اهداي کمک

ه خاطر تـالش  نقش ارزشمند تاریخی خود را انجام دادند. یکی از دالیل هواداري اصناف و بازاران از دکتر محمد مصدق ب
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او در مجلس چهاردهم در طرد سلطه خارجیان و علیه فساد مالی مقامات دولتی با همکاري برخی از تجار ثروتمنـد اتـاق   

  بازرگانی بود.

شـاهد ائـتالف    1342مردم به رهبري روحانیت با نیروهاي امنیتی شـاه درگیـر بودنـد. در سـال      1342در سرتاسر سال 

گرفـت کـه    و مقابله با دستگاه حکومتی بین مسجد وبازار، روحانیون و بازاراین انجام مـی مجددي هستیم که در مخالفت 

تجلی پیدا کرد. دستگاه حکومتی هرگونه سیاسـت وروشـی را    1342خرداد  15نقطه اوج این مقاومت و مخالفت در قیام 

ثر واقع نگردید و بورژوازي سنتی و که به منظور جلوگیري از همبستگی سازمانی این دو نیروي اجتماعی به کار گرفت مؤ

وران، کاسبکاران، همانند گذشته به عنوان پایه قدرت مالی نهاد روحانیـت   پا، پیشه بورژوازي شهري یعنی تجار خرده خرده

بورژوازي سنتی برخالف اقشار و طبقات دیگر  هاي مردمی نقش خود را بازي کردند. بورژوازي ملی و خرده و سنگر جنبش

هاي معینی که عمدتاً متـأثر از راه و رسـم تشـکیالت صـنفی و اعتقـادات       ها و خواسته گیري ران معاصر، با موضعجامعه ای

  مذهبی بود، وارد صحنه مبارزات سیاسی شدند.

اقتصادي  -هاي عمرانی پس از طرح و اجراي اصالحات ارضی جامعه و اقتصاد از وضعیت بورژوازي تجاري متأثر از سیاست

اي از صـورت بنـدي اجتمـاعی بـا برتـري طبقـه        به تدریج وارد مرحلـه  تگی مالی به محافل قدرتمند بیرونی،دولت و وابس

هـاي صـدرات امیرعبـاس     داري مالی و صنعتی گردید. به عبارت دیگر نوسازي صنعتی و دگرگونی اجتماعی سـال  سرمایه

در بازار با اصالحات اقتصـادي و حمایـت دولـت از     هاي اجتماعی فعال هویدا ساختار طبقاتی را متحول کرد. نیروها و الیه

رو شـد. در واقـع سیاسـت رسـمی دسـتگاه حکـومتی در        هاي زیادي روبه بخش صنعتی و تولیدي، با تنگاها و محدودیت

داري مالی و صنعتی بـود. بـدین خـاطر     راستاي تضعیف بورژوازي ملی و خرده بورژوازي سنتی و تشویق و تقویت سرمایه

  زاریان به تدریج به دولت تحصیلدار (رانتیر) و اقتصاد جهانی وابسته شدند.بازار و با

کرد و از سوي دیگر بازاریان از لحاظ وام، میزان  گذاري بزرگ صنعتی را فراهم می دولت از یک طرف تمام امکانات سرمایه

ور و  دار و پیشـه  هـر کاسـبکار و مغـازه    داد و با تعیین قیمـت کاالهـا،   بهره و اجازه کار و قوانین اجراي تحت فشار قرار می

هـا و مراکـز جدیـد خریـد کـاال،       نمود. ایجاد بانک نمود، جریمه و یا زندانی می کننده را که از نرخ مصوب تخطی می تولید

اي کورش از دیگر عوامل نارضایتی بازاریان از دولت بود. با مهـاجرت   هاي بزرگ زنجیره ها و فروشگاه گسترش سوپرمارکت

هـاي   داران پیوسـتند. دولـت سیاسـت    عظیم روستاییان به شهرها، تعداد زیادي از آنان به مثابه رقیب به صنف مغازه خیل

کـرد، اصـناف را توسـط سـازمان اطالعـات و امنیـت کشـور         وران تنظیم مـی  اعتباري و نفتی را به زیان بازرگانان و پیشه
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کرد. حزب رستاخیز ملت ایـران کـه در سـال     ی تورم قلمداد میگرفت و بازاریان را مسئول اصل (ساواك) تحت کنترل می

تأسیس گردید، اصناف را زیر پوشش اتاق بازرگانی هر شهر قرار داد و تجار و بازرگانان غیر بـازاري و مـورد تاییـد     1354

اي مبـارزه بـا   هاي مختلف بازرسی سـازمان داد و ظـاهراً بـر    خود را به تصدي آن گماشت و حدود ده هزار نفر را در گروه

هزار فروشـگاه را جریمـه نقـدي     20هاي صنفی  فروشان و محتکران روانه بازارها نمود. به نوشته فرد هالیدي، دادگاه گران

هـا بـازاري بودنـد بـه      دار کـه اکثـر آن   هزار نفر از کسبه خـرده پـا و مغـازه    8هزار نفر را به تبعید فرستادند و  23کردند، 

  ال محکوم شدند.س 5ماه تا  20هاي  زندان

  نویسد: هاي انقالب اسالمی، درباره اقدامات شاه علیه بازاریان می نیکی کدي در کتاب ریشه

هـا، مـدارس و مؤسسـات جدیـد در      ها، مغازه رژیم پهلوي در طول سالیان متمادي سعی کرد که از طریق ساختن خیابان

همچنین از کارهاي دیگر رژیم... کنترل توزیع کـاال و مبـارزه   المقدور قدرت آن را تضعیف کند،  اي دور از بازار حتی فاصله

  ها بود. فروشان سودجو و... باالخره محدود کردن اعتبارات کم بهره دولتی در مورد بازاري علیه گران 

ن نوع طبیعی بود که با این اقدامات نارضایتی میان خرده بورژوازي سنتی افزایش یابد. بازاریان با درك خطرات ناشی از ای

داران کمپـرادور بـود،    اقدامات غیرمنطقی و جاه طلبانه شاه که تمامی آن در راستاي تأمین نافع بورژوازي بزرگ و سرمایه

  هاي روحانیون به مخالفت با دستگاه حکومتی پرداختند. زودتر از دیگر اقشار و طبقات اجتماعی با بهره گرفتن از کمک

ازي سنتی با دستگاه حکومتی و بورژوازي کمپرادور حاکم را ناشی از عوامل ذیل محمد سوادگر علت مخالفت خرده بورژو

  کند: ارزیابی می

هاي مذهبی و فرهنگ سنتی همـراه   هراس از پیامدهاي سیاست فرهنگی و نوگرایی شاه، که با زیر پا گذاشتن ارزش -1«

  بود؛

  ها و عالیق مردم؛ اش با خواست بند و باري بورورکراسی دولتی وبیگانگی گسترش بی -2

هـاي کشـاوري کـه صـنایع دسـتی و سـنتی را در        ادامه سیاست درهاي باز در مورد کاالهاي خارجی و انواع فـرآورده  -3

  معرض تهدید قرار داده بود...

هـاي مالیـاتی، واردات و صـادرات کـه ارتبـاط       ها و حتی مشاوره در مورد سیاست گیري برکناري جامعه بازار از تصمیم -4

  قیم با منافع بازاریان داشت...مست
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کردند، سیاست ضد ملی او را در براندازي دولت مصدق  گونه که سیاست ضد روحانیت شاه را تأیید نمی بازاریان همان -5

  »نیز توجیه نکردند.

پلیسـی   -هاي امنیتی به این دالیل باید سه علت دیگر مخالفت بازاریان با دستگاه حکومتی را اضافه کردکه تالش سازمان

کـرد و دوم گسـترش    هـا کمـک مـی    شاه که به ایجاد تفرقه میـان بازاریـان و متالشـی کـردن همبسـتگی اجتمـاعی آن      

دیدگی بازاریان از وابستگی فزاینده اقتصاد ایران بـه   داري صنعتی و نفوذ همه جانبه غرب در ایران که باعث آسیب سرمایه

وضـع خـرده بـورژوازي ایـران      1357تـا   1343هاي  أله باعث شد در سالداري جهانی گردید بود. این مس اقتصاد سرمایه

که به اعتقاد فرد هالیدي چیـزي کـه    تضعیف شود. تضعیف بازاریان نفوذ روحانیون بر بازار را تشدید کرد. و آخر االمر این

  »تر کرد اقدامات دولت در جهت تکمیل کنترل خود بر آنان بوده است. بازاریان را خشمگین

دهد که نیروهاي اجتماعی فعال در بازارها با هـدایت روسـا، اصـناف و ریـش سـفیدان و داشـتن        ه تاریخی نشان میتجرب

که بر اثر تضادهاي طبقـاتی رو در روي یکـدیگر قـرار بگیرنـد بـا ایجـاد        ارتباط تنگاتنگ با مسجد و روحانیون بیش از آن

همیشه سعی کردند همبستگی سنتی میان خود و بازار را حفـظ  ارتباط مالی و خانوادگی و برپایی محافل بحث و گفتگو، 

کرد، به خـاطر داشـتن دشـمن مشـترك، یعنـی دارا بـودن وجـه         و تقویت نمایند. و حتی اگر اختالفی میان آنان بروز می

گـاه   نمودنـد. بـدین خـاطر رژیـم هـیچ      گري ریش سفیدان حل و فصـل مـی   مشترك نارضایتی، اختالفات خود را میانجی

  وران گردد. نست برخالف انتظار موفق به از هم پاشیدگی اجتماعی کاسبکاران و پیشهنتوا

به رغم توانایی گسترده مالی دولت توانستند استقالل خـود را در برابـر دولـت     هاي قبل از انقالب اسالمی، بازاریان در سال

  رانتیر پهلوي به دالیل ذیل حفظ نمایند:

درصـد   50تجارت عمـده فروشـی و    4/3دادوستد خرده فروشی،  2/3هزار مغازه و حجره  250که بازار با بیش از  اول این

  دستی را در اختیار داشت. تولید صنایع

که بیشتر بازاراي خود اشتغال بودند و از نظر الی به ندرت به دولت وابسته بودند، به عبارت دیگر مشغله دادوستد  دوم این

  داد. لت اجازه مداخله میو مالی آنان به نحوي که کمتر به دو

دلیل سوم این است که دامنه نفوذ بازار و بازاریان، حتی مناطق وسیع خارج از بازار، مناطق غیر شهري، روستاها و مراکـز  

  گرفت. هاي آنان در بر می کوچک تجاري را از بابت تأمین نیازمندي
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هـاي   د، بر هـزاران دسـت فـروش، دالل و خـرده فـروش     که بازاریان عالوه بر نفوذي که بر کارگران خود داشتن چهارم این

  کوچک نیز نفوذ داشتند.

سیاسی، ایـدئولوژیک و تـاریخی     که، بازار به طور سنتی با تشکیالت مذهبی، داراي پیوندهاي اجتماعی، مالی، و نهایتاً این

  گردید. ها می بود که این خود باعث حمایت نهاد مذهب از آن

  هاي سیاسی  کشمکش

هاي سیاسی اجماع نظري میان علماي علوم اجتمـاعی وجـود    هاي سیاسی مانند سایر پدیده در تعریف کشمکش هر چند

هاي مربوط  هاي سیاسی به بخشی از واقعیت هاي خاصی از مسألۀ کشمکش ندارد و هر یک از آنان با برجسته کردن جنبه

مطالعه تاریخ سیاسی جوامع، به ویـژه جوامـع در حـال     به موضوع اشاره دارند، ولیکن با توجه به تجارب به دست آمده از

ثبـاتی سیاسـی و هـم در شـرایط      بندي شده و قابل قبول دست یافت که هم به صورت بـی  توان به تعریفی جمع گذار، می

هـاي اجتمـاعی در    آرایی نقش یابد. کشمکش به معنی محدود آن، یعنی صف به صورت خشونت سیاسی تجلی می  خاصی،

ها، حداقل میان دو گروه اجتماعی است که دسـت کـم    یگر است، یا به معنی نوعی از مبارزه بر سر منابع و ارزشبرابر یکد

هـر نـوع   «هاي سیاسی در معناي گسترده عبارت است از  در پی آسیب رساندن و خنثی کردن یکدیگر هستند. کشمکش

جویانه، خواه نامنظم و خواه مـنظم (نهادینـه)    اه مسالمتآمیز و خو عمدي، و نسبتاً با دوام، خواه خشونت رویارویی آشکار،

ها بر سر منابع، قلمرو و نحوة اعمال قدرت سیاسی است که این رویارویی از حد عدم توافـق و مجـادالت    بین افراد و گروه

تغییر هاي پایداري که حفظ یا  ها ورویارویی بندي روند و به صورت جبهه معمولی و موقت میان کارگزاران سیاسی فراتر می

هاي سیاسی نه تمامی فراینـدهاي زنـدگی روزمـرة     در واقع، کشمکش». شوند دهد. ظاهر می وضع موجود را هدف قرار می

هـا   شود، بلکه شامل موقعیت آمیز سیاسی و اجتماعی محدود می گیرد و نه صرفاً با رویارویی خشونت اجتماعی را در بر می

هاي سیاسی و اجتماعی رقیق که بیـرون از حـوزة حاکمیـت در تـالش      گروهشود میان هیأت حاکم با  هایی می و درگیري

هـاي   یابی به مراکز قدرت سیاسی و اقتصادي هستند و یا میان اعضـاي دولـت و جنـاح    براي تأمین منافع خویش و دست

  د.گیر ها، صورت می هاي اقتدار و تخصیص منابع مالی و احتماالً ارزش سیاسی درون حاکمیت که بر سر حوزه

هـاي سیاسـی عبارتنـد از: انباشـتگی، تنـوع، دارا بـودن ماهیـت تخاصـمی و          ویژگی اصلی اکثر قریب به اتفاق کشـمکش 

 -1هاي سیاسی وجـود دارد:   که این دو ویژگی مهم و بادوام زیر در سرشت تمامی کشمکش سرنوشت براندازانه. ضمن این
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هـا. در واقـع، خشـونت     خشونت حاکم بر بخش اعظـم آن  -2و  ها هاي سیاسی پی در پی برآمده از این کشمکش ثباتی بی

ها و درگیري نخبگان سیاسی بر سر به دسـت آوردن مناصـب    ثباتی سیاسی که به معناي تغییر مکرر کابینه سیاسی با بی

 بلکه در ابزارهایی که نیروهاي اجتماعی درگیـر بـراي تغییـر وضـع موجـود بـه کـار        نه در سرشت و ماهیت، کلیدي است،

هاي رسمی و غیررسمی به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم    کنند. البته خشونت سیاسی که نیروها و گروه برند، فرق می می

هـاي سیاسـی در کشـورهاي دسـتخوش دگرگـونی       ترین و حادترین شکل کشـمکش  برند، عمومی علیه یکدیگر به کار می

هـاي   ل خصـمانه و غیـر دموکراتیـک کشـمکش    اجتماعی و سیاسی است. بر این اساس، خشونت سیاسی بـه مثابـه شـک   

  داراي چهار عنصر محوري است:  سیاسی،

هـدفی درون   -3گیـرد؛   به قصد و با هدف تغییر و تحول وضع موجود صورت مـی  -2حمالت، جمعی و گروهی است؛  -1

  ها و حمالت عمدتاً از سوي نیروهاي اجتماعی غیر رسمی است. واکنش -4دار؛  سرزمینی و کشور شمول

اعتنا باشد، باید در انتظار واکنش آنـان و نـاظر    هاي مشروع مردم بی به اعتقاد هانا آرنت، چنانچه دولتی نسبت به خواسته

تر مشروعیت و مقبولیت و در نهایت، قدرت فائقۀ خود باشد. در چنین شـرایطی اسـت کـه     بر از دست دادن هر چه سریع

که خشونت را جانشین قدرت کنند. به عبارت دیگر، دولت که در برابـر   کند آنان را وسوسه می »ترس از کف رفتن قدرت«

بـیش از پـیش از منشـأ قـانونی قـدرت فاصـله        دهـد،  هاي قانونی از دست می واکنش نیروهاي مخالف توان مقابله را از راه

اندن خشـونت بـه جـاي    بـا نشـ  «گـردد.   تر می تر و همه جانبه گیرد و پا به پاي این روند، خشونت شدیدتر و غیرانسانی می

  »بسیار سنگین است. قدرت، شاید بتوان به پیروزي دست یافت، اما بهایی که باید براي آن پرداخت،

  نیروها و سازمانهاي سیاسی در سالهاي پس از انقالب:

در اي آزاد شدند و براي تصرف بلوك قدرت و یـا مشـارکت   پس از فروپاشی رژیم قدیم نیروهاي سیاسی و اجتماعی عمده

آن به نزاع با یکدیگر پرداختند. فرآیند بازسازي ساختار دولت و قدرت در طی همین مبـارزات صـورت پـذیرفت. در طـی     

ها و احزاب سیاسی در حول منابع اقتصادي و اجتماعی طبقات خاص شکل گرفتنـد. روي هـم رفتـه    همین مبارزات گروه

پیـروزي انقـالب پدیـدار شـدند: یکـی احـزاب غیـر لیبـرال و          هاي پـس از چهار بلوك از نیروها و احزاب سیاسی در سال

ي متوسـط جدیـد؛   هاي سکیوالریست و لیبرال متعلق به طبقـه بنیادگراي متعلق به روحانیت سیاسی؛ دوم احزاب و گروه

 کردگـان و چهـارم احـزاب هـوادار    ي روشـنفکران و تحصـیل  گراي رادیکال متعلق به بخشی از طبقههاي اسالمسوم گروه

  سوسیالیسم.  
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  احزاب و گروههاي بنیاد گراي اسالمیفصل سوم : 

ها گرچه ریشه در دوران قبل از انقالب داشتند ولی عمدتاً پس از انقالب تشـکیل یافتنـد. احـزاب    این دسته از احزاب و گروه

یاسـت و تأسـیس   بنیادگرا به تحول از نظام سلطنتی به حکومت جمهوري قانع نبودنـد بلکـه خواسـتار ترکیـب مـذهب و س     

اهللا هـاي سیاسـی آیـت   حکومت دینی یا روحانی و اجراي اسالم از طریق نظام سیاسی بودند. همین گروهها بر اساس اندیشه

کردند. احزاب بنیـادگرا  خمینی در کتاب والیت فقیه از نوعی حکومت دینی و اسالمی به رهبري فقها و روحانیون حمایت می

سط و پائین بودند و مورد پشتیبانی بازار و اصناف قرار داشتند. از آنجایی که مشـاغل روحـانی   عمدتاً متشکل از روحانیت متو

ي اصـلی  پا داراي پایگـاه اجتمـاعی روسـتایی بودنـد. هسـته     اي در نزد طبقات شهرنشین نداشت اغلب روحانیون خردهجاذبه

ترین حزب اسالمی از ایـن  دادند. مهممینی تشکیل میاهللا ختشکیالت بنیادگراي اسالمی را مریدان و پیروان و شاگردان آیت

- نامهاهللا خمینی تشکیل شد. بر اساس مرامتوسط پیروان و شاگردان آیت 1358نوع حزب جمهوري اسالمی بود که در سال 

د و باید مبتنی بر شرع اسالم باشـن ي قوانین و مصوبات میي حزب جمهوري اسالمی، حاکمیت ناشی از خداوند است و همه

هاي دیگري نیز از جانب روحـانیون سیاسـی در   تشکالت و سازمان 1باید در دست فقها قرار گیرد.رهبري و ریاست کشور می

ي روحانیـت مبـارز تهـران. ایـن دو     ي قم و جامعهي علمیهي مدرسین حوزهاند: جامعهها تشکیل شدکه از آن جملهآن سال

رفتند. گروههاي اسالمی دیگري چـون سـازمان اسـالمی    سالمی به شمار میهاي اصلی قدرت در پس حزب جمهوري اگروه

اهللا خمینـی شـکل گرفتنـد.    اهللا و غیره نیز بر حول مواضـع آیـت  فجر، حزب توحید، سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، حزب

نـات بیشـتري بـراي بسـیج     تـري داشـتند و از امکا  اي گسـترده روي هم رفته گروههاي اسالمی بنیادگرا پایگاه و ارتباط توده

ها و دیگر نهادهـاي انقالبـی   اي چون کمیتههاي قدرت عمدهمردمی در مقایسه با احزاب دیگر برخوردار بودند و به ویژه اهرم

  را در دست داشتند.  

  احزاب و گروههاي لیبرال طبقه متوسط 

ترین خواست آنهـا تـأمین   داد و مهمکیل میي اصلی این دسته از احزاب و گروهها را اپوزیسیون قدیم رژیم شاه تشهسته

هاي سیاسی و اجتماعی از طریق محدود کردن ساختار قدرت سیاسی و ایجاد نوعی مشروطیت یـا جمهـوري بـود.    آزادي

داد. حکومـت جمهـوري و   هایی اصلی انقالب مشروطه خواست اساسی این دسته از احزاب و گروهها را تشکیل مـی آرمان
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Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 »235« غرب و ایران جامعه شناسی سیاسی 
 
 
 

 

هاي مردم بسیج شده در هاي براي تودهها و آرمانخالصه خواست آنها بود. با این حال چنین خواست دموکراسی پارلمانی

هـاي آزاد،  طی انقالب چندان جاذبه و یا حتی معنایی نداشت. احزاب و گروههاي لیبرال بیشتر از جانـب صـاحبان حرفـه   

  شدند. میروشنفکران مستقل، صاحب منصبان عالی رتبه و گروههاي تجاري حمایت 

شد که مرکب از حزب ایـران (بـه رهبـري کـریم سـنجابی)      ترین تشکل لیبرال دموکراتیک محسوب میي ملی مهمجبهه

ي ملی داشت. پس از ي نزدیکی با جبههدانان ایران رابطهوحزب مردم ایران (به رهبري داریوش فروهر) بود. انجمن حقوق

قانون اساسی جدیدي به سبک قوانین اساسی کشورهاي دموکراتیک اروپاي ي ملی خواستار تصویب پیروزي انقالب جبهه

کرد. به هـر حـال   هاي لیبرالی دفاع میي ملی از نظام بازار آزاد و مالکیت خصوصی و سیاستهمچنین جبهه 1غربی شد.

بهه دموکراتیک هاي پس از انقالب رو به ضعف و انقراض رفت. اختالفات داخلی موجب انشعاب ججبهه ملی در طی سال

گیري مذهبی انقالب به رهبري روحانیون در درون آن ي ملی از جهتملی (به رهبري متین دفتري) شد. پشتیبانی جبهه

   2ي روحانیون در سیاست بود.ي فزایندهي دموکراتیک ملی مخالف مداخلهاختالفاتی برانگیخته بود. به ویژه جبهه

ي متوسط، نهضت آزادي گرایش مـذهبی بیشـتر و آشـکارتري داشـت و رهبـران      در بین احزاب و گروههاي لیبرال طبقه

گـرا، در حکومـت موقـت انقالبـی صـاحب      ي ائتالف با روحانیون و گروههـاي اسـالم  ي آن پس از انقالب، به واسطهعمده

 3ینـی بـود.  مناصبی شدند. با این همه نهضت آزادي هم هوادار دموکراسی پارلمـانی و مخـالف تئوکراسـی یـا حکومـت د     

  4کرد.همچنین نهضت آزادي از نظام بازار آزاد و بخش خصوصی در اقتصاد حمایت می

خواه خلق مسلمان ي انقالب پیدا شد، حزب جمهوريهاي اولیهیکی از احزاب لیبرال دموکراتیک جدیدي که در طی سال

کـرد. حـزب   هاي دموکراتیک حمایـت مـی  ماناهللا شریعتمداري شکل گرفت که از آربود که در آغاز در بین هواداران آیت

ي متوسـط جدیـد پیـدا کـرد. بـا      هاي آزاد و طبقـه مذکور به تدریج پیروان و هوادارانی در بین روشنفکران، صاحب حرفه

هاي حزب میان جناح روحانی و غیرروحانی آن اختالف افتـاد و عمـده روحـانیون آن را تـرك کردنـد.      شفاف شدن آرمان

ي قـوانین اساسـی اروپـا و از طریـق     خلق مسلمان خواهان تصویب قانون اساسی غیرمذهبی به شیوه خواهحزب جمهوري

  برگزاري مجلس موسسان ملی بود. 
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یکی دیگر از تشکالت فعال متعلق به این دسته از احزاب، گروه جنبش (به رهبري دکتر حاج سیدجوادي) بود که اعضـاء  

-دادند. این گروه با کانون نویسندگان و انجمن حقـوق استادان دانشگاه تشکیل میدانان، روشنفکران و آن را عمدتاً حقوق

  دانان و سازمان ملی دانشگاهیان پیوند نزدیکی داشت. 

اي بودند. در جو ي متوسط جدید، کوچک و فاقد پایگاه حمایت تودهبه طور کلی احزاب و تشکالت لیبرال متعلق به طبقه

اي گرایـی چنـدان جاذبـه   هاي اولیه انقالب حمایـت از دموکراسـی و آزادي و قـانون   ي سالهگرایانسیاسی ملتهب و افراط

  نداشت. 

  گراي اسالمیاحزاب چپ

ي متوسـط  کردگان طبقهاین دسته از احزاب و گروهها با گسترش ایدئولوژي اسالم سیاسی در بین روشنفکران و تحصیل

ستیزانه ها ي شبه سوسیالیستی و غربسیاسی روشنفکران رادیکال گرایشجدید قبل از انقالب تکوین یافته بودند. اسالم 

هاي متعلق بـه ایـن دسـته    ترین احزاب و سازمانکرد. مهماي انقالبی تعبیر و تفسیر میداشت و سنت اسالمی را به شیوه

ازمان مجاهدین خلـق.  عبارت بودند از جنبش مسلمان مبارز، جنبش انقالبی مردم مسلمانان، جنبش اسالمی شوراها و س

دموکراسـی  «پایگاه اصلی این دسته از گروهها و احزاب در دانشگاهها و در جنبش دانشجویی قرار داشت شعار اصلی آنهـا  

در همه موسسات و نهادهاي دولتی بود، زیرا به نظر آنها اسـاس حکومـت در   » شوراهاي اسالمی«یعنی استقرار » شورایی

-اهللا پیمان) خواستار ملی کردن صنایع، سـلب مالکیـت  سلمانان مبارز (به رهبري حبیباسالم همان شورا است. جنبش م

ها و انجام اصالحات ارضی بود. بـه نظـر آن گـروه در اسـالم مالکیـت،      هاي بزرگ، برقراري شوراهاي کارگري در کارخانه

ی از آغـاز تبـاین وجـود داشـته     اجتماعی و در حقیقت متعلق به خدا است. از این دیدگاه میان اسالم و مالکیـت خصوصـ  

  1است.

آمـوزان و  ها، تشکیل ارتش خلقی و استقرار شوراها بودنـد. دانـش  مجاهدین خلق نیز خواهان ملی کردن صنایع و سرمایه

دادند. جنبش انقالبی مـردم مسـلمان (بـه رهبـري دکتـر سـامی) نیـز        دانشجویان پایگاه اصلی آن سازمان را تشکیل می

تـر و  اشت. در بین این دسته از احزاب و گروهها تنها سازمان مجاهدین خلق پایگاه اجتماعی گستردهتقاضاهاي مشابهی د

هاي پس از انقالب ظاهر شد. مجاهدین منابع و امکانات سازمانی بیشتري داشت و به عنوان یکی از رقباي قدرت در سال
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اشـتن طبقـات انحصـارطلب و اسـتثمارگر، معافیـت      هـاي خـود را از میـان برد   اهللا خمینی خواستاي به آیتدر طی نامه

بـه هـر حـال مجاهـدین      1هاي قومی خالصه کردنـد. کارگران و کشاورزان از مالیات و اعطاي حقوق خودگردانی به اقلیت

  مخالف حکومت دینی و خواستار برقراري حکومتی ائتالف مرکب از احزاب اسالمی و رادیکال بودند. 

  و مارکسیست احزاب و گروههاي سوسیالیست

ي هـاي کـوچکی بـود کـه بـر پایـه      بنـدي اي از گروهها و دستهي انقالب مرکب از مجموعههاي اولیهنیروي چپ در سال

هـا، قطـع   ها ملی کردن صنایع بانکهاي اصلی نیروي چپ در آن سالهاي دانشجویی شکل گرفته بودند. خواستجنبش

هاي قومی بود. با این حال ردمی و اعطاي حقوق خودمختاري به اقوام و اقلیت، ایجاد ارتش م»امپریالیسم آمریکا«رابطه با 

دادنـد و برخـی   گروههاي مختلف چپ از لحاظ تاکتیکی اختالف بسیار داشتند. برخی با بنیادگرایان همدردي نشـان مـی  

اي یگاه اجتمـاعی گسـترده  هاي اسالمی متمایل بودند. به هر حال گروههاي چپ پادیگر به گروههاي لیبرال و یا رادیکال

اي و سیاسـی کـردن جمعیـت برخـوردار     وجه از توانایی رقابت با گروههاي اسالمی در امر بسـیج تـوده  نداشتند و به هیچ

ي انقالب پدیدار شد روي هم رفته از جنبش سیاسی چپ هاي اولیههاي کارگري که در سالنبودند. از سوي دیگر حرکت

گروهها  و احزاب چپ عبارت بودند از ،سازمان فدائیان خلق ، سازمان پیکار ،سازمان طوفان،  ترینمجزا و منفک بود. مهم

سازمان حکومت کمونیستی، حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران، سـازمان انقالبـی، حـزب کـارگران سوسیالیسـت،      

  ي ایران. حزب تودهلنینیست، سازمان جوانان انقالبی و -ي مارکسیستسازمان کارگران مبارز، کمیته

هـاي  سازمان فدائیان خواستار تشکیل شوراهاي کارگري و دهقانی، انحالل ارتش شاهنشاهی و ملی کـردن کـل سـرمایه   

این سازمان در امر اتخاذ استراتژي دچار اختالف داخلی شد و به دو گروه منشعب گردید. یکی گروه  2صنعتی و مالی بود.

یبرال و احزاب بنیادگرا دچار نوسان و دودلی بود و دیگري گروه اقلیت که گروه اکثریـت  اکثریت که در حمایت از احزاب ل

ها براي تحقق انقالب سوسیالیستی بود. سازمان پیکار از هرگونه طلبی متهم کرد و خواستار مسلح کردن تودهرا به فرصت

حکومت دینـی بـه مخالفـت برخاسـت. در مقابـل       سازش با احزاب لیبرال و احزاب بنیادگرا سرباز زد و به ویژه با استقرار

نظران حزب توده نزاع میان احزاب لیبـرال و  حزب توده از همان آغاز از بنیادگرایان و احزاب اسالمی حمایت کرد. صاحب

ي ظهـور جنـبش   کردند و اعتقاد داشتند کـه احـزاب اسـالمی طالیـه    ها تعبیر میبنیادگرا را نزاعی میان بورژوازي و توده
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ظاهراً هدف اصلی حزب توده از حمایت از انقالب کوشش براي رادیکـالیزه  کـردن آن و نهایتـاً کسـب      1رگري هستند.کا

پایگاه قدرتی براي خودش بود. در عین حال حزب توده از اصالحات ارضی، ملی کردن صنایع و تجارت خارجی و افـزایش  

  کرد.  نقش دولت در کنترل اقتصاد حمایت می

  ی و شکل گیري بلوك قدرتمنازعات سیاس

ي متوسط جدید و گروههاي بنیادگرا و روحانیون که به ویژه متکـی  پس از انقالب بلوك قدرت توسط احزاب لیبرال طبقه

هـاي سیاسـی داراي   ها و طبقات بازاري بودند، اشغال شد. چنانکه دیدیم این دو دسته از احزاب و سازمانبه حمایت توده

دانان، کارمنـدان عـالی رتبـه، قضـات،     داران، حقوقسبتاً متفاوت و متمایزي بودند. بازرگانان، سرمایههاي اجتماعی نپایگاه

کردنـد،  رو حمایـت مـی  هاي آزاد و دیگر اجزاء طبقات متوسط جدید از احزاب و گروههاي لیبـرال و میانـه  صاحبان حرفه

هـاي سیاسـی، در حمایـت خـود پایـدار و      گیـري ي جدي در جهتي جو سیاسی ملتهب و فقدان سابقههرچند به واسطه

هـاي شـهري و طبقـات پـائین از ایـدئولوژي      ي تودهمصمم نبودند. از سوي دیگر بازاریان و کسبه و اصناف و بخش عمده

کردند. ائتالف اولیه میان این دو دسته از احزاب نهایتـاً بـر سـر    گرایی و روحانیون و بنیادگرایان مذهبی حمایت میاسالم

رو از بلـوك  حکومت و ماهیت سیاست داخلی و خارجی از هم گسیخت. سرانجام گروهها و احـزاب لیبـرال و میانـه    شکل

اي در مقیاسـی گسـترده   قدرت اخراج شدند و احزاب بنیادگراي اسالمی به منظور تحکیم قدرت خود دست به بسیج توده

) مسـتولی شـد. نـوع مبـارزه قـدرت و      1368قالب (تا سال هاي اولیه اناي در سالزندند و در نتیجه الگوي مشارکت توده

تـرین  هاي اجتماعی این دوران به استقرار حکومتی پوپولیست انجامیـد کـه مهـم   ي بسیج سیاسی و ماهیت سیاستشیوه

اي، بسیج سیاسی، جمهوریت یا دموکراسی محدود، نظام والیت فقیه یـا فقیـه سـاالري و نـوعی     ویژگی آن مشارکت توده

  دینی بود.  حکومت

ي سیاسـی جامعـه   ي قدرتی بود که در عرصـه ي نوع مبارزههاي اولیه انقالب الزمهاي در سالظهور الگوي مشارکت توده

ها گرچه دولت موقت دستگاه رسمی و قانونی حکومتی را که از رژیم قدیم بر جاي مانـده بـود،   جریان داشت. در آن سال

اي از قدرت واقعی را در دست داشتند. اگـر دولـت موقـت کـه     اي انقالبی بخش عمدهکرد ولی در کنار آن نهادهاداره می

مرکب از سرآمدان و نخبگان انقالبی بود از باال توسط رهبر انقالب منصوب شده بود، نهادهاي انقالبی که در طـی انقـالب   
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هاي انقالبی و شوراهاي اسـالمی  میتهها، ککردند. در همین سالشکل گرفته بودند، به تدریج قدرت را از پائین تصرف می

  ي قدرت واقعی را در دست گرفتند. ها و مراکز مختلف سازمان یافتند بخش عمدهکه در ادارات، کارخانه

اي و تشـویق  ي فرآیند بسیج سیاسـی و تـوده  گونه گروههاي انقالبی در مقابل دولت موقت ادامهي پیشرفت کار اینالزمه

ولیستی بود. دولت موقت در واقع ائتالفـی از احـزاب و گروههـاي اپوزیسـیون کوچـک و محـدود       اي پوپمشارکت به شیوه

ي ملی (حزب ایران)، حزب ملـت ایـران و نهضـت آزادي تشـکیل شـده بـود. پیونـد        دوران پیش از انقالب بود و از جبهه

افراطیـون و بنیادگرایـان،    ناپذیر دیوانی و سـاختاري میـان دولـت موقـت و حکومـت قـدیم نیـز آن را در چشـم        اجتناب

هـا،  اي محصول فرآیند انقـالب بودنـد. دادگـاه   نمود. از سوي دیگر نهادهاي انقالبی تودهکار میغیرانقالبی و حتی محافظه

ها، پلیس و ارتش قدیم قدرت واقعـی را در دسـت گرفتنـد. در هـر     ها و پاسداران انقالب به تدریج در مقابل دادگاهکمیته

کمیته انقالبی تحت اقتدار کمیتـه   14هاي انقالبی در سطح محالت وجود داشت. در شهر تهران از کمیتهشهري تعدادي 

کمیته انقالبی وجود داشتند که کـم و بـیش در بـین     17و در شهر اصفهان  34مرکزي انقالب قرار داشت. در شهر تبریز 

اهللا خمینی تشکیل شد ر حراست از انقالب به فرمان آیتپرداختد. سپاه پاسداران انقالب که به منظوخود به رقابت نیز می

هـاي انقالبـی،   نفر بود. در رأس نهادهاي انقالبی شوراي انقالب قرار داشت که بـر کمیتـه   10000ها مرکب از در آن سال

  کرد. هاي انقالب نظارت میسپاه پاسداران و دادگاه

رو و لیبرال با نهادهاي انقالبی که تحت تسـلط روحـانیون   ب میانهي قدرت میان دولت موقت به عنوان ائتالف احزامبارزه

انداز احزاب و مشارکت آنها در قدرت ناکـامی دولـت   قرار داشتند سرانجام به زوال و اضمحالل آن دولت انجامید. از چشم

ت دوگانه شد. به طور کلی وضعیت حاکمیموقت گام مهمی در محدودسازي فضاي رقابت و مشارکت سیاسی محسوب می

  هاي تندرو تمام شد. رو به سود گروهها و سازمانبه زیان احزاب و گروههاي لیبرال و میانه

آمیز خود مجاري مشارکت سیاسـی محـدودي ایجـاد کنـد     به طور کلی دولت موقت درصدد بود از طریق اقدامات احتیاط

هاي تندرو از سوي دیگر بساط دولت موقت را به گرایی گروهها و منازعات اجتماعی از یک سو و بسیجلیکن سیل خواسته

ي آن نوع و شکل مشارکت و فعالیت سیاسی کامالً دگرگون شـد و سیاسـت در کشـور خصـلت     زودي برچید و در نتیجه

  گرایانه پیدا کرد. اي و بسیجتوده

گیـري مسـیر انقـالب و    ر شـکل روها و تندروها پس از انقالب که تقریباً پس از پیروزي انقالب آغـاز شـد د  منازعات میانه

» جمهوري اسالمی«ي تأسیس نظري دربارهاي داشت. در آغاز چندان اختالفکنندهي مشارکت سیاسی تأثیر تعیینشیوه
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ا احزاب و گروهها و گرایش هاي فکري مختلف طبعاً تعابیر متفاوتی از چنان نظـام حکـومتی داشـتند. در    وجود نداشت، ام

تقریباً همه احزاب و گروههاي سیاسی همراه با اکثریـت قریـب بـه اتفـاق جمعیـت بـه تأسـیس         1358رفراندم فروردین 

جمهوري اسالمی رأي دادند، لیکن این رفراندوم تنها براي گزینش نام نظام سیاسی بود و هنوز هیچ متنی به عنوان قانون 

اسـالمی توسـط اعضـاي روحـانی شـوراي      ي ماهیت آن نظام تدوین نشده بود. پس از آنکه حزب جمهوري اساسی درباره

هاي انقالب را در دست داشتند، تشکیل شد، بـه تـدریج   هاي انقالبی، سپاه و دادگاهانقالب که درعین حال کنترل کمیته

ماهیت حاکمیت دوگانه آشکارتر شد و بین دولت موقت از یک سو و تشکالت انقالبی جدید از سوي دیگر تعارضی آشکار 

انقالب به تدریج گروههـاي حـاکم در دولـت موقـت را تحـت فشـار       » سنتی شدن«د اسالمی شدن یا شکل گرفت. فرآین

ي بـه واسـطه   1358داد. در نتیجه ساختار قدرت در معرض تحوالت مهمی قرار گرفت. در مرداد سـال  اي قرار میفزاینده

» حکومـت مشـترك  «الب بـراي اعمـال   مشکالت ناشی از دوگانگی مراجع اقتدار، توافقی میان دولت موقت و شوراي انقـ 

حاصل شد و پنج تن از اعضاي شوراي انقالب به مناصب معاونت وزارت منصوب شدند و در مقابل پنج تن از اعضاء دولت 

  موقت به عضویت در شوراي انقالب پذیرفته شدند. 

پیدا شد که در تعیین مسیر انقـالب و   نظر میان گروههاي لیبرال و بنیادگرایان اسالمی بر سر قانون اساسیترین اختالفمهم

نویس قانون اساسی مورد نظـر خـود را تهیـه کـرد و     اي ایفا کرد. دولت موقت پیشکنندهماهیت حکومت نقش بسیار تعیین

نـویس کـه شـباهت    در این پـیش  1نویس تشکیل شود.خواستار آن بود که مجلس موسسانی براي بررسی و تصویب آن پیش

ساسی مشروطیت داشت و روي هم رفته داراي خصـلتی سـکیوالر بـود، شـوراي نگهبـانی مرکـب از پـنج        آشکاري با قانون ا

دان به منظور تضمین تطابق مصوبات مجلس با احکام اسـالمی در نظـر گرفتـه شـده بـود. در مقابـل       روحانی و شش حقوق

مجلس موسسان مخالفت ورزیدند و به ویژه نویس پیشنهاد شده و هم با اندیشه تشکیل گراهم با پیشگروهها و احزاب اسالم

گرا به تـدریج  برحذر داشتند. در حقیقت گروههاي اسالم» دموکراتیک«دولت موقت را از توصیف قانون اساسی جدید با واژه 

ها و نظرات خود در مورد نظام سیاسی مطلوب خویش پی بردنـد و اینـک از موضـع قـدرت در پـی متحقـق       به کنه خواسته

  بودند.   ساختن آنها

گرا تعارض ایجاد کرد در تهـران دو ائـتالف عمـده از    انتخاب مجلس خبرگان آشکارا میان گروههاي لیبرال واحزاب اسالم

احزاب شکل گرفت: یکی ائتالف احزاب و گروههاي اسالمی به ویژه حزب جمهوري اسالمی، مجاهـدین انقـالب اسـالمی،    
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اي که عمـدتاً  ي روحانیت مبارز تهران که روي هم فهرست ده نفرهم و جامعهسپاه پاسداران، شوراي انقالب، فدائیان اسال

رو و لیبـرال  تن از آنها روحانی) بود عرضه کردند؛ دوم ائـتالف احـزاب میانـه    7مرکب از اعضاء حزب جمهوري اسالمی (و 

همگـی انتخابـات    تـر کـه  خواه خلق مسلمان، حزب رادیکال و برخی گروههـاي کوچـک  شامل جبهه ملی، حزب جمهوري

اي به عنـوان نـامزد   مجلس خبرگان را تحریم کردند. با این حال نهضت آزادي در انتخابات شرکت کرد و فهرست ده نفره

عرضه داشت. دو ائتالف دیگر از احزاب نیز در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان تشکیل شد: یکی ائـتالف احـزاب چـپ و    

اهدین خلـق، سـازمان اسـالمی شـورا جامـا و جنـبش مسـلمان مبـارز (در فهرسـت          گرا شامل سازمان مجرادیکال اسالم

نامزدهاي ائتالف چهار تن با فهرست نهضت آزادي و دو تن با فهرست ائتالف احزاب اسالمی مشترك بودند)؛ دوم ائـتالف  

% از کاندیـدهاي  80تـر. در سراسـر کشـور    احزاب چپ غیرمذهبی شامل سازمان فدائیان خلق، پیکار و چهار گروه کوچک

اهللا خمینـی رهبـر انقـالب از    در انتخابات مجلس شوراي خبرگان قانون اساسی آیـت  1مجلس خبرگان از روحانیون بودند.

تن روحانی و عضو حزب جمهوري  60تن اعضاء مجلس  73مردم خواست که به احزاب و گروههاي اسالمی رأي دهند. از 

ي قـم بودنـد. بقیـه از اعضـاء و هـواداران      ي علمیهي مدرسین حوزهن و یا جامعهي روحانیت مبارز تهرااسالمی یا جامعه

  نهضت آزادي بودند. 

هاي اسالمی و بنیادگرا امکانات ایدئولوژیک و سازمانی الزم بـراي  برخالف احزاب وابسته به دولت موقت، احزاب و سازمان

ي مساعی سیاسی همین گروهها به الگوي مشـارکت  به واسطهاي اي را در اختیار داشتند. الگوي مشارکت تودهبسیج توده

اهللا خمینی و ساختار قـدرتی کـه در اختیـار گروههـاي     ي اول انقالب تبدیل شد. شخصیت کاریزمایی آیتمسلط در دهه

ور بـا  سـان احـزاب مـذک   ساخت. بـدین اي را فراهم میگرا قرار گرفته بود، ابزارهاي الزم براي بسیج و مشارکت تودهاسالم

اي دسـت  رو به بسیج تودهي صفوف خود از احزاب لیبرال و میانهتوجه به بحران جاري در بلوك قدرت و به منظور تجزیه

امپریالیسـم  «زدند و از آن طریق به تحکیم مواضع قدرت خود پرداختند. در ایـن فرآینـد متمرکـز سـاختن حمـالت بـر       

رو به همکاري با آمریکا مـتهم  اي بود. در همین رابطه احزاب لیبرال و میانهترین ابزار ایدئولوژیک بسیج تودهمهم» آمریکا

گرایان را رقم زد و منجر بـه اسـتعفاي دولـت موقـت     روها و اسالمشدند. تصرف سفارت آمریکا اوج شکاف و اختالف میانه

اي بـه  چرخش قابـل مالحظـه   سان روي هم رفتهشد. در این شرایط شوراي انقالب کنترل امور را به دست گرفت و بدین
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هـا بـه اتهـام    روهـا و لیبـرال  گرا و به زیان گروهها و احزاب لیبرال صورت پذیرفت. در این میـان میانـه  سود احزاب اسالم

  مورد حمله و مؤاخذه قرار گرفتند.  » امپریالیسم آمریکا«همکاري با 

اي ظـاهر  ي بسـیج تـوده  سم ایدئولوژیک به عنوان پشـتوانه اي از پوپولیسم و رادیکالیگرا موج تازهبا تسلط گروههاي اسالم

هـا داد  شد. گروههاي مذکور به منظور حفظ و پیشبرد بسیج عمومی از ضرورت حل مسـائل و مشـکالت اقتصـادي تـوده    

کرد و کاري و جلوگیري از گسترش امواج انقالب متهم میدادند. شوراي انقالب اینک دولت موقت را به محافظهسخن می

گفـت.  ها سخن میو اتخاذ اقدامات رفاهی براي توده» فئودالیسم«ز لزوم انجام اصالحات ارضی به نفع دهقانان، مبارزه با ا

  کردبه ویژه حزب جمهوري اسالمی در راه انداختن این موج تازه بسیار فعالیت می

اي را ایفا کرد و به مشارکت تـوده گي احزاب رادیکال راسترا به شیوه» حزب واحد مسلط«حزب جمهوري اسالمی نقش 

داد. رهبران حزب خود کنترل شـوراي  ها و تشکالت خود در سراسر کشور سروسامان میو بسیج عمومی از طریق سازمان

ها را در دست داشـتند. البتـه رهبـران حـزب در نخسـتین      هاي عمده، دستگاه قضایی و سپاه و کمیتهخانهانقالب، وزارت

هوري پس از تصویب قانون اساسی به دلیل منع روحانیون از نـامزد شـدن در آن انتخابـات از جانـب     انتخابات ریاست جم

رهبر انقالب، نتوانستند ریاست جمهوري اسالمی را هم به دست آورند، لیکن سرانجام پس از سقوط ابوالحسن بنی صـدر  

کرد آن منصب نیز به تصرف متهم می »انحصار طلبی«نخستین رئیس جمهوري اسالمی که حزب جمهوري اسالمی را به 

گـراي دیگـر   حزب افتاد. به عالوه حزب جمهوري اسالمی در نخستین مجلس شوراي اسالمی با ائتالف با گروههاي اسالم

کرسی) را در دست داشـت. همـین اکثریـت     245کرسی از  130مانند جامعه روحانیت و فدائیان اسالم اکثریت مجلس (

جمهوري به مخالفت برخاست و سرانجام محمدعلی رجائی را به رغـم تمایـل   دامات و انتصابات رئیسپارلمانی بود که با اق

صـدر را بـراي تصـدي منصـب ریاسـت      وزیري گماشت و باالخره پس از حکم رهبر انقالب، بنیجمهوري به نخسترئیس

اي پیدا کرد. سابقهشدت بی» الیسملیبر«گرا با صدر ضدیت گروههاي اسالمجمهوري ناصالح شناخت. پس از ماجراي بنی

ي ملی و نهضت آزادي را به عنوان دشمنان اسالم و حزب کفار توصیف نمود. اینک آشکارا اعـالم شـد   رهبر انقالب جبهه

  اي کامالً ضد لیبرالی بوده استکه هدف انقالب اسالمی ایجاد حکومت دینی خالص به شیوه

اي عرضـه  گرایانـه گرا ایـدئولوژي رادیکـال پوپولیسـتی بسـیج    و احزاب اسالمسان پس از سقوط دولت موقت گروهها بدین

مستضـعفین بـر   «داد. در این ایدئولوژي آشکارا هاي بعد را تشکیل میاي در طی سالداشتند که چارچوب مشارکت توده

ه مالکیت خصوصـی  کنند کداران تصور میسرمایه«شدند. بنا به نظر حزب جمهوري اسالمی تحریک می» ضد مستکبرین
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حـزب مـذکور همچنـین     1»ي اموال و اتخاذ هر اقدامی به نفع مستضعفین هستندحدي ندارد و در نتیجه مخالف مصادره

ها، اعضاي حـزب را  ها و کارخانهي شرکتي هیأت مدیرهآغاز کرد و در جریان تصفیه» بورژوازي لیبرال«اي بر ضد مبارزه

چنـین   2»کنـیم. هاي بزرگ را به حـال خـود رهـا نمـی    ما این همه مالکیت«داشت که:  جایگزین کرد. رهبر انقالب اعالم

ي روحـانی  ي قدرت بود.. طبعـاً در بـین طبقـه   اي در شرایط جنگ و مبارزهمواضعی طبعاً الزمه این مرحله از بسیج توده

تـري  با بـازار پیونـد نزدیـک   تر روحانیت که نظر وجود نداشت. بخش سنتیهاي اقتصادي اتفاقحاکم در خصوص سیاست

ي اموال و مداخله در امور اقتصادي ناراضی بود و همین داشت از اقداماتی مانند ملی کردن تجارت، توزیع اراضی، مصادره

  اي را کند کرد. به بعد روند بسیج توده 1368بخش بود که پس از کسب استیال از سال 

ي اول انقالب (و در طی دوران جنگ) بـر بسـیج   هاي دههي در طی سالاروي هم رفته ایدئولوژي پوپولیستی بسیج توده

گذاشت. گرچه مـدتی طـول کشـید تـا حـزب جمهـوري اسـالمی        سیاسی طبقات پائین و رادیکالیسم اقتصادي تأکید می

یکن ضعف آمادگی الزم براي نفوذ در سندیکاهاي کارگري و تعدیل ایدئولوژي خود به منظور جلب نظر آنها را پیدا کند، ل

 کرد.  و زوال زودرس جنبش چپ کار آن حزب را تسهیل می

هاي مختلف جمعیت اسـاس پوپولیسـم و مشـارکت    به طور کلی بسیج اصناف بازار و شوراهاي کارگري و دهقانی و بخش

ي سیاسـی روحانیـت و   داد، هر چنـد قـدرت سیاسـی اساسـاً در دسـت طبقـه      اي در حکومت اسالمی را تشکیل میتوده

) 1366ههاي اقمار آن بود که عمدتاً داراي پایگاه بازاري بودند. براي مدتی، ساختار حزب جمهوري اسالمی (تا سـال  گرو

شـد،  ساخت و احتماالً اگر آن حـزب منحـل نمـی   اي انگیخته شده از باال  فراهم میچارچوبی براي بسیج و مشارکت توده

ي حـزب جمهـوري   گردید، لیکن با انحـالل و تجزیـه  دي تأمین میي الزم براي مشارکت سیاسی تا حنهادمندي و سابقه

  ها، آن احتمال عجالتاً منتفی شد. ها و جناحاسالمی به دسته

  ویژگیهاي ایدوئولوژیک دولت جامع القوا

 ي انقـالب بودنـد، دو ویژگـی کلـی    هاي دولت ایدئولوژیک و جامع القوا که در حقیقت استمرار دوران اولیهاز حیث ویژگی

هـاي خصوصـی زنـدگی    ها و حـوزه ) سیاسی کردن کل جامعه و عالئق اجتماعی به این معنی که عرصه1قابل ذکر است: 

اند و طبعاً حکومت و نیروهاي وابسته به آن به هـر دلیلـی و در هـر زمـانی حـق      روي هم رفته داراي حیاتی مشروط بوده
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) این که سیاسـی کـردن جامعـه و عالئـق اجتمـاعی تنهـا از       2. اندداشتهها را براي خود محفوظ میمداخله در آن عرصه

گرفتـه کـه چنـدان مجـالی بـراي      گرایی سنتی صورت مـی گرایی اسالمی یا اسالمانداز ایدئولوژي مسلط یعنی سنتچشم

ل نمیدگراندیشی باقی نمی حکومـت   رو به تبع سلطه سراسري ایدئولوژي، حیطه اقتـدار کند. از اینگذارد و یا آن را تحم

شناسد و فراگیر است. از لحاظ ساختار قدرت نیـز بـه   ي نظر و ایدئولوژي هیچ محدودیتی نمیکم در عرصهاسالمی دست

نظر عمـده و  ي این دوران میان نهادهاي مختلف سیاسی وحدت و هماهنگی وجود داشت؛ اختالفهاي اولیهویژه در سال

گـذاري، قضـایی و غیـره در دسـت     نیامده بود و نهادهاي اجرایی، قـانون اي در درون الیگارشی حاکم پدید تضعیف کننده

ي که حزب جمهوري اسالمی منحل شد و معلوم گشـت کـه شـیوه    1366جناح مسلط هیأت حاکمه قرار داشت. از سال 

گرایـی سیاسـی نسـبی    هـاي کثـرت  که زمینه 1376حکومت تک حزبی با ماهیت حکومت اسالمی سازگار نیست تا سال 

ار شد، گروههاي صاحب قدرت و نفوذ نیمه رسمی مناصب اقتدار را در اختیار داشتند؛ به این معنی که وحدت تقریباً پدید

هاي سیاسی که میان مصادر وجود داشت. میزانی از اختالف در گرایش» اقتدار«و » قدرت«کاملی میان گروههاي صاحب 

خورد اغلب ناشی از ماهیت و رسالت نهادهـاي مربوطـه و   چشم میاصلی اقتدار یعنی نهاد والیت فقیه، دولت و مجلس به 

گیري و عملکـرد  هاي ایدئولوژیک دولتی و کنترل بر شکلتعهد صاحبان آنها به آن مناصب و نهادها بود. به عالوه دستگاه

. با این همه چنانکـه  افزودهاي همگانی بر انسجام و اقتدار دولت میهاي مختلف و اداره انحصاري رسانهها و تشکلانجمن

اي داشـت و ایـن فاصـله در طـی     هاي قابل مالحظـه اشاره شد، ساختار قدرت در ایران با الگوي دولت تمامت خواه فاصله

هاي متعلق به نوع نظام دموکراسی صوري انبساط بیشتري افزایش یافت و در نتیجه برخی ویژگی 1370ي هاي دههسال

  پیدا کرد.  

وري اسالمی بر چند اصل اساسی استوار بوده است. اصل اساسی، تأکید بر سنت اسـالمی بـه عنـوان    ایدئولوژي نظام جمه

-ها و هنجارهاي مقبول است؛ حقوق و تکالیف و امتیازات اجتماعی تنها در چارچوب سنتی پذیرفته مـی منشأ همه ارزش

سالمی به ایـن تعبیـر اصـالت و ارزش ذاتـی     شود. هیچ چیز خارج از سنت اي فقها تعبیر و تفسیر میشودند که به وسیله

ي اجتمـاعی بلکـه   ندارد. سنت اسالمی و اجراي آن نه به عنوان ابزاري براي رسیدن به هدفی دیگر چون تکامل و توسـعه 

کنـد  هاي استعالیی و برینی عمـل مـی  شود. حکومت اسالمی نیز به نام اصول و ارزشخود به عنوان هدف اصلی تلقی می

شـود و نظـام والیـت فقیـه     اند. تحقق و اجراي سنت خود واالترین ارزش تلقـی مـی  نده سنت به تعبیر فوقدهکه تشکیل

ي زنـدگی و اخالقیـات امـوري فـردي یعنـی      مسئولیت اجراي احکام اسالمی و نظارت بر آن را دارد. از این دیدگاه شـیوه 
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شـوند. حکومـت   نت اسـالمی تعریـف و تعیـین مـی    انداز سشوندبلکه از چشموابسته به انتخاب ووجدان فرد محسوب نمی

شود که در سنت اسالمی مندرج است و براي همه امور زندگی انسان حکـم دارد.  اسالمی مجري قانونی کلی محسوب می

برطبق همین سنت اسالمی روحانیت و علماي دینی از موقعیت ممتاز و متمایزي از حیث حق حکومت برخوردارند. فقهـا  

دین و سنت از امتیاز دسترسی به منابع معرفت دینی برخوردارند و به عنـوان جانشـینان یـا نماینـدگان      به عنوان علماي

رو مخالفت با حکومت اسالمی به معناي مخالفـت بـا   شمارند. از اینامامان شیعه خود را داراي حق انحصاري حکومت می

ان و پاسداران و مفسرین اصلی سـنت اسـالمی هسـتند و    رود. در نتیجه روحانیون نمایندگاسالم و احکام آن به شمار می

  ي روحانیون و علماي دین است. اقتدار سنت اسالمی منوط به اقتدار سیاسی طبقه

شود، والیت مطلقه فقیه کانون اصلی اقتدار در جمهوري اسالمی است و مشروعیت آن ناشی از حاکمیت خداوند تلقی می

فقیـه نقـش دارد. در   شخص صـالح بـه عنـوان ولـی    » کشف«نهادي منتخب در  هرچند مجلس خبرگان رهبري به عنوان

ي اند و همین خود زمینهبوده» دموکراسی صوري«مقابل، نهاد دموکراتیکی چون مجلس و ریاست جمهوري عناصر اصلی 

صـوري و   دهد. ترکیب عناصر مربوط به الگـوي دولـت توتـالیتر، الگـوي دموکراسـی     نهادي شبه دموکراسی را تشکیل می

الگوي شبه دموکراسی در ساختار قدرت جمهوري اسالمی خود منشأ اصلی تعارضات و تحوالت و تعابیر مختلف از ماهیت 

آن نظام بوده است. ساختار قانون اساسی جمهوري اسالمی همانند برخی قوانین اساسی مختلط قـدیم مرکـب از عناصـر    

جمهـور و  ي روحانیت) و دموکراسی (انتخابات مستقیم رئیسرشی (طبقهمختلف اتوکراسی انتخابی، اریستوکراسی یا الیگا

  دهد. گانه حکومتی نظارت دارد و محور اصلی نظام سیاسی را تشکیل میپارلمان) است. رهبر بر قواي سه

یگر هاي ایدئولوژیک دشود که در دولتي کلی و مطلقی میبه طور کلی در جمهوري اسالمی، سنت اسالمی جانشین ایده

گـردد و فـرد هویـت و آزادي    اي یا قومیت همچون محور اصلی همبستگی ظاهر میوار، جنبش تودهبه عنوان دولت اندام

ها و هنجارها در متن سنت اسالمی نهفته است و فرد تنها یابد. کل حقوق و تکالیف و ارزشخود را در استغراق در آن می

ي خاصـی بلکـه سـنت    یدئولوژي انقالب اسالمی، نه دولت یا حزب و یا طبقهکند. در ادر این متن حقوق و ارزش پیدا می

شود. میان سنت و افکار عمومی به عنوان محمل ظهور آن اسالمی که روحانیت مفسر اصلی آن است، تعظیم و تکریم می

شود. از ایـن رو  می ضرورتاً پیوندي در کار نیست بلکه روحانیت و در رأس آن والیت فقیه مظهر اصلی سنت اسالمی تلقی

  دهد. ي اصلی پیوند نظام جمهوري اسالمی را تشکیل میسنت اسالمی و تفسیر رهبر از آن رشته
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  گفتمانهاي سیاسی عمده در تاریخ معاصر ایرانفصل چهارم:  
ن میبه طور کلی زندگی و کردارهاي سیاسی در هر جامعه مـانی  یابـد. هـر گفت  اي در چاچوب گفتمان سیاسی مسلط تعی

اي تعریف ي ویژههاي فردي را به شیوهسازد و هویت و خودفهمیشکل خاصی از زندگی و کردارهاي سیاسی را ممکن می

ي ظهـور، تسـلط و سـرانجام    نماید. شـیوه کند و برخی از امکانات زندگی سیاسی را متحقق و برخی دیگر را حذف میمی

پردازیم. نکته مورد نظر در بحث حاضر آن است کـه  اینجا بدان نمی اي است که درهاي مسلط بحث پیچیدهزوال گفتمان

ي سازند، تحول گفتمانی الزمـه چون هر گفتمان سیاسی حاوي اصول و قواعدي است که کردارهاي سیاسی را متعین می

ها ساختارها گیرد و با تغییر گفتماناي است که در پرتو گفتمان شکل میتحول در آن کردارهاست. ساختار سیاسی حوزه

ن میدگرگون می ي هـر گفتمـانی نیازمنـد پشـتیبانی آن از جانـب      یابند. از سوي دیگر استقرار و سـلطه شوند و از نو تعی

  هایی است. نیروها و قدرت

  گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی

در قالب جنبش اصـالحات  پاتریمونیالیسم سنتی گفتمان مسلط در ایران پیش از ظهور فشارها و نفوذ تجدد غربی بود که 

هـاي دیگـر مرکـب از عناصـر مختلـف و      دوران قاجاریه و نهضت مشروطیت ظهور نمودند. این گفتمان همچون گفتمـان 

ي ي سیاسی شیعه بـه تعبیـر دوران صـفویه، شـیوه    ي شاهی ایرانی، نظریهمتعددي بوده است که از آن جمله باید نظریه

مـذهبی  -اي را نام برد. بنابراین پاتریمونیالیسـم سـنتی گفتمـان سـلطنتی    ي قبیلهخاص استبداد دوران قاجار و پدرساالر

خاصی بود که تحت شرایط خاص دوران قاجار شکل گرفته بود. پاتریمونیالیسم سنتی ایـران بـه طـور کلـی بـر اقتـدار و       

م و علماي دین و سـاختار  ي مستمر آن با خدا، رابطه میان حکااطاعت مطلقه، پدرساالري سیاسی، قداست دولت و رابطه

گذاشت. بنابراین پاتریمونیالیسم سنتی به عنـوان گفتمـان   جانبه و غیرمشارکتی و غیررقابتی تأکید میقدرت عمودي یک

کرد و گیري فردیت و کردارهاي سیاسی فردي و آزادي عمل و اندیشه فراهم میطبعاً امکانات بسیار محدودي براي شکل

طلبی، اقتدارگرایی، انفعال سیاسی، اعتـراض خـاموش، تـرس    پذیري، فرصتزم را براي اطاعتدر عوض فضاي ساختاري ال

  داد. اعتمادي سیاسی شکل میگسترده و بدبینی و بی

در پرتو پاتریمونیالیسم سنتی ایران، فرهنگ سیاسی و کردارهاي اجتماعی و نیـر روابـط قـدرت در درون سـاختار دولـت      

آل همچون قهرمان و شخصـیتی مقـدس   فت. در فرهنگ سیاسی پاتریمونیالیستی حاکم ایدهگرپاتریمونیالیستی شکل می
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اعتمادي در میان شود که منشأ همه خیرات است. اما در عمل فرهنگ پاتریمونیالیستی فضایی از بدگمانی و بیتصویر می

ی مدنی و جمعـی را بـه حـداقل کـاهش     کند. چنین فرهنگی توانایی اتباع براي زندگاتباع و بین ایشان و حکام تولید می

هـاي  ي فرهنگ پاتریمونیالیستی در ایران صورت گرفتـه اسـت ویژگـی   اي که دربارههاي گستردهدهد. برطبق پژوهشمی

کفـایتی و نظیـر   ظن به حکومت، ترس فراگیر، احسـاس بـی  طلبی، سوءاصلی این فرهنگ بدگمانی افراد به یکدیگر، قدرت

-ها جایی براي رقابت و مشارکت سیاسی ایجاد نمیاً فرهنگ سیاسی پاتریمونیالیستی با این ویژگیطبع 1اینها بوده است.

کنند. امـا چـون   جا که عناصر این فرهنگ همچنان ادامه دارند، موانعی بر سر راه زندگی دموکراتیک ایجاد میکرد و تا آن

و به ویژه ظهور گفتمان دموکراسی در قرن بیسـتم  ها هاي مسلط است، با تغییر گفتمانفرهنگ سیاسی محصول گفتمان

اي و ها و مبارزات دسته جمعی و مشارکت تودهاي در فرهنگ سیاسی عامه رخ نموده است که وقوع انقالبتحوالت عمده

گرایی که خلق و خوي اجتماعی و سیاسی ثابتی بـراي  هاي ذاتروند. بنابراین نگرشمدنی از مظاهر اصلی آن به شمار می

  گیرند. مردم قائل هستند، نادرستند و خصلت تاریخی و گفتمانی آن را نادیده می

ي گفتمان پاتریمونیالیسم سـنتی ایـران شـکل گرفـت.     در خصوص کردارهاي سیاسی نیز، دولت پاتریمونیالی که در سایه

کـت بـود. لطـف و قهـر شـاه      ي اقتدار و مرکزیت شاه به عنوان مالک جان و مال مردم و صاحب کل مملمبتنی بر اندیشه

رفت و وي به دلخواه خود عطایاي خویش را میان اعضاء خانواده و کارگزاران و چاکران خویش اساس سیاست به شمار می

ي بزرگ شاه بود. با این حال در عمل ویژگی اساسی دولت نمود. الگوي اساسی دولت پاتریمونیالی همان خانوادهتوزیع می

کز قدرت پراکنده و چندگانه بوده است. شاه مجبور بود با ایجاد رقابت و توازن میان نیروهاي محلـی  پاتریمونیال وجود مرا

و مراکز قدرت مختلف و فرمانداران منتفذ قدرت خویش را محفوظ بدارد. بـا ضـعف و زوال دولـت پاتریمونیـال در عصـر      

ات گوناگون نفوذ اروپا طبقـات منتفـذ و گروههـاي    ي تأثیرقاجار تعدد و پراکندگی منابع قدرت افزایش یافت و به واسطه

  اي پیدا شدند و یا در مواضع قدرت خود استحکام یافتند. نفوذ عمده

به طور خالصه آنچه در ادبیات مربوطه به عنوان ذات و هویت ایرانی توصیف شده اسـت، در حقیقـت فـرآورده اسـتیالي     

ن جز نهاد خانواده و مذهب که هر دو اقتدارمدار و پدرساالرانه بودند، گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی بوده است. در آن دورا

ي آنهـا و در  پذیري فرد وجود نداشت و در نتیجه فرهنگ پاتریمونیالیستی مستمراً بـه وسـیله  مجراي دیگري براي جامعه

یري برخوردارند و تنها به گشد. با این حال عناصر فرهنگی از خصلت ماندگاري چشمرأس آن دو، نهاد دولت، بازتولید می
                                                
١ - M..Zoins, The Political Elite of Iran. Princeton University Press, 1971. 
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یابند. دلیل بحث از گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی در اینجا نیـز همـین تـداوم عناصـر     تدریج و در درازمدت فرسایش می

هاي سیاسی قـرن بیسـتم نیـز بازتولیـد     فرهنگ و برخی ابعاد ساختار سیاسی پاتریمونیالیستی است که در درون گفتمان

ي پهلـوي گسسـت کـاملی نسـبت بـه      دهند. مدرنیسم مطلقههاي آن را تشکیل میمایهز دروناي ااند و بخش عمدهشده

-سـان گفتمـان سـنت   ژي درآمیخت. به همین اي از پاتریمونیالیسم سنتی با ایدئولوگذشته نبود بلکه در آن عناصر عمده

دو را بـا ایـدئولوژي اسـالم سیاسـی و      گرایی ایدئولوژیک با بازتولید ساختارهاي سیاسی دو گفتمان قبلی، عناصري از آن

  گرایی تلفیق کرده است. سنت

  ي پهلويگفتمان مدرنیسم مطلقه -2

ي پهلـوي بـود. ایـن گفتمـان نیـز      تري گفتمان سیاسی مسلط در ایران در قرن بیسـتم، گفتمـان مدرنیسـم مطلقـه    مهم

تریمونیالیسم سنتی، گفتمان توسـعه و نوسـازي   ي شاهی ایرانی، پااي از عناصر مختلف از جمله نظریهي پیچیدهمجموعه

گرایی بود و خود در طی زمان ترکیبات بیشتري پیدا کرد. در این گفتمـان  گرایی و مردمي مدرنیسم غربی، قانونبه شیوه

بر اقتـدارگرایی، اصـالحات از بـاال، عقالنیـت مدرنیسـتی، ناسیونالیسـم ایرانـی، مرکزیـت سیاسـی، مدرنیسـم فرهنگـی،            

اي که در پرتو این گفتمان ظهور کرد، در پی آن بود تا جامعـه  شد. دولت مطلقهي صنعتی تأکید میریسم و توسعهسکوال

دارانـه عبـور دهـد و از ایـن     بندي مدرن و سـرمایه دارانه به صورتبندي سنتی و ماقبل سرمایهو اقتصاد ایران را از صورت

سـان گفتمـان مدرنیسـم    زي اقتصادي و اجتماعی به عمـل آورد. بـدین  ي نوساهاي زیربنایی در حوزهحیث برخی کارویژه

ي اي بـه گروههـا و فرهنـگ جامعـه    هـاي عمـده  ي خود آسیبگرایانه، اقتدارگرایانه و بهنجار سازانهمطلقه با خصلت عقل

اغیار گفتمانی  بایست به عنوانها، عشایر و گروههاي سنتی میکرد. در این گفتمان، سنت، مذهب، قومیتسنتی وارد می

-هاي قـومی از سیاسـت  هاي دینی و اقلیتي قدرت اخراج شوند. در نتیجه علماي دینی، اصناف، تجار بازار، فرقهاز عرصه

ها نیازمند تمرکز ابزارها و منابع قـدرت سیاسـی در دسـت    گونه سیاستدیدند. اجراي اینهاي نوسازي پهلوي آسیب می

  شد. ین تمرکز قدرتی موجب انقیاد نیروهاي اجتماعی و سیاسی میدولت مطلقه بود. از سوي دیگر چن

در گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوي چندان جایی براي مشارکت و رقابت سیاسی وجود نداشت. دولت پهلوي به طور کلـی  

ـ  داد که گرچه مقاومـت اصالحاتی اجتماعی و اقتصادي در درون ساختار جامعه و فرهنگ سنتی انجام می اگونی هـاي گون

  داد. اي ضروري در تحول ساختاري جامعه و دولت سنتی در ایران را تشکیل میانگیخت، لیکن مرحلهبرمی

  گرایی ایدئولوژیک  گفتمان سنت -3
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ي پهلوي پدیدار شد و در آغاز دو تعبیر متفاوت از آن عرضـه گردیـد: یکـی از    این گفتمان در واکنش به مدرنیسم مطلقه

-بی و دیگر از سوي برخی روحانیون ناراضی. اما روي هم رفته این گفتمان بازتاب عالیـق و ارزش جانب روشنفکران مذه

ي سنتی بود که در معرض نوسازي و اصالح و انقالب از باال قرار گرفته بودند. از سوي دیگر هاي طبقات رو به افول جامعه

گرایـی  ي مسـاعدي بـراي گسـترش سـنت    ینـه ي نوسـازي در عصـر پهلـوي زم   اي جدید بـه واسـطه  ي تودهظهور جامعه

-ایدئولوژیک فراهم کرد و این دو در وقوع انقالب اسالمی تأثیري بسزا داشتند. در این گفتمان سنت اسالمی به عنوان راه

ي حلی براي مسائل جامعه و عصر مدرن به ایدئولوژي تبدیل شد. روي هم رفته این گفتمان محصـول فشـارهاي جامعـه   

کـرد. ایـن گفتمـان    جامعه سنتی بود که احساسی از ترس و ناامنی در بین شئون و طبقات سنتی ایجاد میمدرن و زوال 

ي سیاسـی شـیعه، برخـی از وجـوه پاتریمونیالیسـم سـنتی، برخـی از عناصـر         خود مرکب از عناصر مختلفی چون نظریـه 

گرایی ایـدئولوژیک جهـان مـدرن و    ده است. سنتگرایی و اقتدار کاریزمایی بومدرنیسم (مانند پارلمانتاریسم)، نوعی مردم

ي زندگی دموکراتیک را به عنوان دشمن اصلی قلمداد کرده و به مظـاهر مختلـف تجـدد غربـی تاختـه اسـت. ایـن        شیوه

گفتمان به ویژه با پلورالیسم، جامعه مدنی، لیبرالیسم، روشنگري غرب و نیز ناسیونالیسم ایرانی سر سـتیز داشـته اسـت و    

گرایی سیاسی و کنترل فرهنگـی تأکیـد گذاشـته    هاي سنتی، نخبهل بر رهبري، انضباط اجتماعی و اخالقی، ارزشدر مقاب

  است. 

گرایی ایدئولوژیک دو گرایش عمده در درون خود داشته است. یکی گرایش کاریزمایی و پوپولیسـتی کـه از   گفتمان سنت

حـاکم شـد. در واقـع     1376تـا   1368تري که از انه و سنتیکارغالب بود و دیگري گرایش محافظه 1368تا  1358سال 

هاي مدرن گردید. بـر طبـق   گرایی به عنوان ایدئولوژي مسلط در مقابل ایدئولوژيگرایش اول موجب احیاء و تجدید سنت

ن خاصی میاین دو گرایش، زندگی و کردارهاي سیاسی در درون گفتمان سنت نظـام   یابد. در آغـاز گرایی ایدئولوژیک تعی

اهللا خمینی شکل گرفت. پس از تصویب قانون اساسی، ترکیبـی از  سنتی آیت-جمهوري اسالمی بر اساس اقتدار کاریزماي

گرایـی  گفتمـان سـنت   1368تـا   1358هـاي  ي سـال اقتدار کاریزمایی و سنتی در نهاد والیت فقیه ایجاد شد. در فاصـله 

ي بعـد  در نوسان بود هرچند عنصر کاریزمایی غلبه داشت. امـا در دوره تر ایدئولوژیک میان دو گرایش کاریزمایی و سنتی

ن    ي حاکمـه گرایی غلبه یافت و طبقـه با نهادینه و روالمند شدن نهاد والیت فقیه عنصر سنت ي روحـانی تشـخص و تعـی

تدارهاي سنتی بـوده  گرایی ایدئولوژیک در پی ایجاد اتباعی مطیع و تابع اقبیشتري پیدا کرد. روي هم رفته گفتمان سنت

هاي مقبول آنها، اساس کردارهـاي سیاسـی در ایـن    است. وفاداري و اعتماد و ارادت شخصی و مذهبی به رهبران و ارزش
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گرایـی و  دهد. طبعاً در چنین گفتمانی جایی براي فردگرایی، نقـد و انتقـاد، رقابـت فکـري، کثـرت     گفتمان را تشکیل می

پذیري، سرسـپردگی، سـکوت و انفعـال در ایـن گفتمـان امکـان       ارد. در مقابل اطاعتي زندگی دموکراتیک وجود ندشیوه

اي با فرآیندهاي جهـانی شـدن   گرایی ایدئولوژیک به عنوان گفتمان مستولی و غالب به نحو فزایندهیابند. سنتپرورش می

ــه هــاي اقتصــاد، فرهنــگ و ارتباطــات، (کــه در صــحنه داخلــی در چــارچوب فشــارها و نی در عرصــه روهــاي معطــوف ب

هـاي  دموکراتیزاسیون ظاهر شده)، در تقابل قرار گرفته است و همین تقابل یکی از محورهاي اصلی منازعات و کشـمکش 

  دهد. جاري در جامعه و نظام سیاسی ایران را تشکیل می

  گفتمان دموکراسی -4

ت، مقاومـت هـم هسـت، در طـی تـاریخ      اند اما چون هرجا قدرت هسـ هاي مسلط در قدرت بودهسه گفتمان باال گفتمان

هاي سیاسی هژمونیک، گفتمان مقاومت دموکراسی ظهور یافته است. ایـن  سیاسی ایران در قرن بیستم در مقابل گفتمان

گرایـی، مشـارکت، رقابـت،    گفتمان که از دوران انقالب مشروطه شکل گرفت بر کردارهایی چون محدودیت قدرت، قـانون 

و قرائت دموکراتیک از دین تأکید گذاشته است. از نظر تاریخی گفتمان دموکراسـی سـه ظهـور    تحمل و تساهل، نوگرایی 

اصلی داشته است: اوالً این که در مقابل پاتریمونیالیسم قاجار در قالب جنبش انقالبی مشروطه ظهور یافت؛ ثانیاً در مقابل 

گرایـی  پیدا کردو ثالثاً در مقابل استیالي سـنت  ظهور 1357ي پهلوي در قالب نهضت ملی و انقالب سال مدرنیسم مطلقه

ي مـدنی تجسـم یافتـه اسـت. در     در قالب نهضت جامعـه  1376ایدئولوژیک پس از انقالب اسالمی و به ویژه پس از سال 

ي گرایـی بـه شـیوه   ظاهر شد عناصر مختلفی چون قـانون  1376آخرین قرائتی که از این گفتمان پس از انتخابات خرداد 

ي جریـان  روطه، ضدیت با استبداد به شیوه نهضت ملـی و تعبیـري مـدرن و دموکراتیـک از اسـالم بـه شـیوه       جنبش مش

سـاالري و  ي مدنی و مردمشوند. چنانکه بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد، گفتمان جامعهروشنفکري دینی در آن یافت می

اسـی جامعـه ایرانـی رخ نمـوده اسـت. گفتمـان       اصالحات سیاسی در واکنش به بحران ایدئولوژیک عمیقی در ضـمیر سی 

هاي بعدي تداوم یافتنـد.  پاتریمونیالیسم سنتی در آغاز قرن بیستم دچار زوال شد، هرچند برخی از عناصر آن در گفتمان

ي مدنی را دارا ي زندگی دموکراتیک و جامعهي پهلوي ظرفیت الزم براي پیشبرد شیوههمچنین گفتمان مدرنیسم مطلقه

اي و نظامی بسته در پرتو خـود تولیـد   اي تودهگرایی ایدئولوژیک که بعد از انقالب استیال یافت، جامعهگفتمان سنت نبود.

هاي نفوذ و غیررسـمی  ها و گروهکرد که مناسبتی با مشارکت خودجوش، رقابت ایدئولوژیک یا فقط ظرفیت تشکیل جناح

  ه است. ها توفیق یافترا داشته و یا در بسیج سیاسی توده
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ن و فعلیت خـاص پیـدا مـی   از دیدگاه گفتمانی، ساختارهاي بالقوه در پرتو گفتمان کننـد. از سـوي دیگـر    هاي مسلط تعی

گرایی دارد ولی این تمایل ساختاري به طور کامل در ي ایران در عصر نوسازي اجتماعی و اقتصادي تمایل به کثرتجامعه

یافته است، حال آن که در پرتو گفتمـان دموکراتیـک فرصـت و امکـان بیشـتري      هاي هژمونیک امکان بروز نپرتو گفتمان

آیـد. از یـک سـو بـا ضـعف و زوال      ي سیاسی ایران پدید مـی گرایانه موجود در ساختار جامعهبراي تحقق تمایالت کثرت

مـان دموکراتیـک از   گرایانـه، گفت گرایی ایدئولوژیک و از سوي دیگر با فعال شدن تمایالت ساختاري کثـرت گفتمان سنت

رسد که شرایط اجتماعی، سیاسـی، فکـري و جهـانی    یابد. چنین به نظر میاي میلحاظ ساختاري امکان استیالي فزاینده

ي سـاختاري را فعـال   گرایانـه انجامد و هم تمایالت کثـرت ي گفتمان دموکراسی میامروز خواه ناخواه هم به بسط و غلبه

ي دموکراسی در ایران بنابراین بستگی به امکانـاتی دارد  اي هستند. آیندهبه از واقعیت یگانهسازد و این دو البته دو جنمی

که در پرتو گفتمان دموکراتیک براي فعال شدن نهادهاي مدنی و تشکیالت سیاسی و مشارکت و رقابـت آنهـا در عرصـه    

گرایـی و مدرنیسـم،   د شکاف بین سنتاجتماعی فعال در حال حاضر مانن-هاي سیاسیآید. برخی شکافعمومی پدید می

گرایـی را  ي سیاسی ایران به کثـرت گرایی و اقتدارگرایی مطلقه مبانی تمایل ساختاري جامعهاسالم و سکوالریسم و قانون

  دهند. تشکیل می

 ساالري در طـی قـرن بیسـتم در ایـران بـه دالیـل مختلـف از جملـه        به طور کلی نیروهاي داخلی پشتیبان گفتمان مردم

ي مـدنی، غلبـه گروههـاي قـدرت     ضرورت دخالت دولت در امر توسعه اقتصادي، ضعف تاریخی طبقات اجتماعی و جامعه

سنتی و استمرار عناصر نیرومندي از پاتریمونیالیسم در موضع ضعف قرار گرفتند اما در پرتو فرآیندهاي جهانی شـدن در  

روند و فشارها و نیروهـاي مسـاعد گفتمـان    ور رو به ضعف میهاي مختلف اقتصادي، فرهنگی و ارتباطی موانع مذکعرصه

شوند. در فصول بعد عوامل ثبات و استمرار دولت ایدئولوژیک و نیز عوامل دگرگونی و تحـول در آن  دموکراسی تقویت می

  را بررسی خواهیم کرد. 

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 غر ب و ایران جامعه شناسی سیاسی» 252«
 
 
 

 

  ت) دول و سیاسی نظام آشنایی با برخی مفاهیم مهم  در جامعه شناسی سیاسی  (

  هممقد

 نحـوة  در دولت و سیاسی نظام بین عمدة فرق. شود می متبلور دولت و سیاسی نظام قالب در سیاسی، زندگی عینی نماد

 فصـل  ایـن  در. آنهاست تحلیل نحوة در نیز سیاسی سلطۀ و سیاسی نظام فرق چنانکه. آنهاست مطالعاتی الگوي و تحلیل

  .یمپرداز میمفهوم  دو این اجمالی بررسی به بخش دو در

  سیاسی نظام:  اول بخش

  : گرفت نشأت متفاوت سرچشمه دو از ها سیستم امع نظریۀ که اشاره کردیم قبالً

 پایـۀ  بـر  اول، جهـانی  جنـگ  از پـس  هاي سال در برتاالنفی فن را دگاهید این ) : بیولوژیک(  شناختی زیست دیدگاه -1

  .کرد تدوین دارد، ودخ پیرامونبا  که مبادالتی و زنده سلول دربارة خود مشاهدات

 یفن هاي پدیده پایۀ بر و دوم جهانی جنگ از پس هاي سال در نروای نوربرت را سیبرنتیک نظریۀ:   سیبرنتیک نظریۀ -2

 .کرد تدوین سیاه جعبۀ مثل

 عرضـه  ولشم جهان نظریۀ یک قالب در را خود مشاهدات 1950 دهۀ در که بود برتاالنفی ها سیستم معا ي نظریۀ واضع

 مورد در یعنی(  قیفا و)  درشت نهایت تابی ریز نهایت بی از(  عمودي صورت به توان می را ها سیستم الگوي یعنی. دکر

 سـهولت،  دلیـل  بـه  و گرفـت  کـار  بـه  سیاسـی  زنـدگی  تحلیل براي را نظریه این ستونیا ددیوی. داد گسترش)  چیز همه

 .گرفت رقرا استقبال مورد ها دگرگونی و ها ركحت لحاظ و جامعیت

  سیاسی نظام عمل طرز

 کـنش  در و هم با ارتباط در سیاسی بازي قواعد و بازیگران مراجع، نیروها، نهادها، یعنی سیاسی عوامل و عناصر مجموعه

 گیـري  تصـمیم  سیسـتم  زیـر  یک به مجهز ساختار این. آورند می وجود به را جامعه سیاسی ساختار یکدیگر با واکنش و

 بر سیاسی نظام نفوذ. گذارد می اجرا مرحله به...  و بخشنامه اري،ذقانونگ طریق از پیرامون مورد رد را خود اهداف و است

 اقبـال   بیشـترین  و است برتر قدرت دارندة نظام این زیرا است، جامعه هاي نظام خرده دیگر نفوذ از ترفعال جامعه تمامی

 نظـام  مثـل  اجتمـاعی  هـاي  نظـام  سایراز  است عبارت سیاسی نظام پیرامون. دارد جامعه منابع گرفتن اختیار در براي را
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 خـود  از سیاسی نظام هاي کنش یا تصمیمات برابر در پیرامون این. اجتماعی ساختار بویژه و اقتصادي آموزشی، فرهنگی،

 نظـام  حرکـت  بـه  پیرامون واکنش. گویند می)  Feed-back( بازخورد واکنش و کنش این به که دهد می نشان واکنش

 با اگر و تسروبرو پیرامون تأیید با سیاسی نظام باشد حمایت اگر. تقاضا یا حمایت:  است تصور قابل صورت دو به یاسیس

 حـال  در پیوسـته  آن پیرامون و سیاسی نظام ترتیب این به. کند نظر تجدید خود هاي تصمیم در باید باشد رو روبه تقاضا

 نظام نابودي موجب یافته، افزایش پیرامون و نظام فاصله رسدب بست بن به فرآیند این روزي اگر و هستند تطابق و تطبیق

 هـاي  نظـام  مـورد  در بیشـتر  کـه :  ارادي -1:  آیـد  مـی  وجـود  به گونه دو به بست بن این) .  انقالب(  شود می سیاسی

  .آید می پیش مدیریت ضعف دلیل به که:  ناتوانی -2. کند می صدق ایدئولوژیک

  : یک هر شرح اینک و کارویژه و ساختار از عبارتند که یابد می ترکیب عمده عنصر یا قسمت دو از سیاسی نظام هر

  سیاسی ساختارالف) 

 سیاسـی  سـاختار  آورنـد،  می وجود به راکلیت واحد  یک و دارند دست در را سیاسی قدرت که مراکزي و نهادها مجموعه

 بـه . بخشند می هویت همربوط جامعۀ به که است هایی ویژگی و ها خصلت تمامی از متأثر) ساختار( کلیت این. نامند می

 دیده سنتی جوامع در که یتخصص غیر و ساده ساختار. 1:  کرد تفکیک هم از را عمده ساختار نوع دو توان می کلی طور

 یسیاسـ  فرهنـگ  ، وسـاختار  اجـزاء  و نفـرات  تخصـص  عـدم  ارگانهـا،  و هـا  کارویژه تفکیک عدم: هاي ویژگی با شود می

 فرهنگ به مجهز و صنعتی جوامع در که نهادینگی تخصص، تنوع، هاي ویژگی با پیچیده ساختار. 2 انقیادي، و کورکورانه

 .گیرد می شکل مشارکتی سیاسی

 سـازمان  و نهادها«  به سپس و کرد توجه »قدرت تمرکز یا توزیع و نیروها آرایش به« ابتدا باید سیاسی ساختار تشریح در

  : پرداخت دیگر سوي از »پردازند می نقش ایفاي به که نفراتی و افراد« سو یک از »ها

  سیاسی قدرت) 1

 مشـترك  نقطـۀ  ایـن  و سـازد  آشکار را سیاسی ساختار نوع و ماهیت تواند می که است معیاري ترین مهم سیاسی قدرت

  : است تصور قابل صورت سه هب جامعه یک در سیاسی قدرت استقرار. است)  وبر تا آرنت از(  سیاسی هاي نظریه تمام

 قدرت محدود تقسیم به آنها با شاه که هستند کسانی هم باز البته حالت این در: نفر یک دست در قدرت کامل تمرکز -1

 خواهانه خیر استبداد عی نو یا و تیرانی استبداد، خودکامگی، فئودالیته، نوعی قالب در سیاسی نظام حالت این در. بپردازد

  .شود می گرجلوه
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 .گیرندمی دست در را قدرت الیگارشی یا اشرافیت قالب در اي عده حالت این در: خاص ايعده بین قدرت محدود توزیع - 2

  . دارد تعلق مردم آحاد به قدرت که بود خواهیم دموکراتیک رژیم یک شاهد حالت این در:  قدرت کامل توزیع -3

 مـی  واردشـ  را واقعیـت  تشـخیص  هچآن بویژه. داد دست به حالت سه این از نابی و خالص صورت توان نمی هیچگاه  البته

 لحـاظ  از کـه  همانگونـه  مـردم  آنکـه در   کـرد  پیدا توان نمی را اي جامعه هیچ. است واقعیت و عنوان بین وتاتف ،سازد

 از کـه  بیسـتم  قـرن  دوم نیمـه  سیاسـی  ادبیـات . دنباش ردیف یک در هم قدرت و سیاسی نظر از هستند، مساوي حقوقی

و نشان داده که حتی  پرداخته داريسرمایه جوامع در قدرت ساختار تشریح به عمده طور به است گرفته الهام یسمسمارک

 دو امـروزه  در کشورهاي دموکراتیک سرمایه داري چگونه قدرت به طور نامساوي بین افراد و طبقات تقسیم شـده اسـت.  

 گانه سه نهادهاي بین قدرت تقسیم و قوا تفکیک اصل. 1:  رود می کار به قدرت تمرکز از پرهیز راهکارهاي عنوان به اصل

  .سیاسی نظام هاي زیرسیستم یا ها مجموعه زیر نسبی استقالل. 2

 : سازمانها و نهادها) 2

 زمـان  طول در نیازها به بنا و دارند جمعی خاطره در ریشه زیرا هستند، اجتماعی زندگی مظاهر نتری پیچیده جزء نهادها

 دائمـی  و عینـی  تشـکیالت  و سازمان یک در نهادها از بعضی. گرفت اشتباه ها سازمان با نباید را نهادها. گیرند می شکل

 از اعـم  نهـادي  هـر . یابند می یلجت مقطعی تظاهرات در کرده، حفظ را خود انتزاعی حالت دیگر اي پاره و یابند می تبلور

 بـین  رفتـاري  قواعـد  و هـا  آیـین  وظـایف،  اعمـال،  از اي مجموعـه « معرف لاو درجۀ در پارلمان یا ارتش کلیسا، ازدواج،

 خـود  معـانی  معرفی به که هست هم اعمال این به مربوط »تصورات و باورها« از اي مجموعه نهاد یک اما. است »اشخاص

  .پرداخت نهاد درك به توان می که است)  باورها و اعمال(  دوگانه وجه این با نتیجه در. کند می توجیه را خود ،خود و پرداخته

 وجـود  بـدون  نظامی هیچ. است امروز جوامع هاي ویژگی از ها، سازمان وجود در یکدیگر از مجزا و متنوع نهادهاي وجود

. اسـت  امـروز  جوامع پیچیدگی از سازمان مدیریت و سازماندهی سازمان،. نیست حیات ادامۀ به قادر خود خاص نهادهاي

 اي پـاره  دارد سیاسی نظام با که تنگاتنگی رابطۀ دلیل به که است دولتی دیوانی دستگاه همان سیاسی سازمان بزرگترین

 وزارت امـا  است مجهز هم سازمان یک به که است نهاد یک پارلمان. گیرند می اشتباه سیاسی نظام یا دولت خود با را آن

. بخشـد  می سهولت را سیاسی نظارت و ملکردع که است ابزاري سازمان. هستند سازمان قطف خارجه امور وزارت و کشور

 جامعـه  سیاسـی  سـازمان  هـاي کـارآیی  بـه  هاست نظام این وجودي فلسفۀ که سیاسی هايکارویژه انجام دیگر عبارت به

 هسـتند  یجـوامع  تـرین  قدیمی از چین و ایران. است بوده حکومتگران توجه مورد دیرباز از اداري تشکیالت. دارد بستگی
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 دسـتگاه  بـه  بیشتر امروز سیاسی متون اما ،است دادهمی سازمان سیاسی زندگی به اي پیچیده اداري التتشکی آن در که

 از یکی دستگاه همین بر تسلط و گرفت شکل بتدریج)  رنسانس(  نوزایی از بعد اروپاي در که دارند نظر سازمانی و دیوانی

  .رسد می نظر به محال امري دیوانی دستگاه بدون دولت صورت امروزه. دهد می تشکیل را سیاسی منازعات موارد ترین مهم

  سیاسی نظام هاي مجموعه زیر) 3

 بـی  تـا  را سیاسی نظام یک توان می یعنی. پذیرد می را نهایت بی تقسیم که است برخوردار ویژگی این از ها نظام نظریۀ

 عنصـر  چهـار  بـه  را داري سـرمایه  جوامع در سیاسی نظام متشکله عناصر بورالتسکی. کرد تقسیم نظامهایی زیر به نهایت

  ند:ک می تقسیم

  سیاسی سازمانهاي ـ

  سیاسی هنجارهاي ـ

  سیاسی روابط ـ

  سیاسی آگاهی ـ

  : از عبارتند سیاسی هاي نظام هاي مجموعه زیر ترین مهم از برخی کلی طور به

 از بعـد  و است غرب در سیاسی توسعۀ مرحلۀ آخرین که دانست مجموعه زیر ترین مهم را آن توان می که : حزبی نظام ـ

  .دهد می اختصاص خود به را سیاسی زندگی از همس بیشترین دولت

  ... و تمرکزم یا رالدف : اداري نظام ـ

  ... و ایالتی و محلی شوراهاي پارلمان، : تقنینی نظام ـ

  ...  و بازرسی : نظارت نظام ـ

 کـارویژه  بحـث  بـه  سیاسی ساختار با آشنایی از پس اینک. است هکارویژ و ساختار از متشکل سیاسی نظام هر که گفتیم

  . پردازیم می سیاسی نظام یک هاي

  سیاسی نظام هاي ویژه کارب) 

 : شماردبرمی ترتیب بدین را سیاسی نظام عملکردهاي کیسبورالت

  جامعه وظایف و اهداف تعیین ـ

  منابع بسیج ـ
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  )  اعیاجتم ادغام(  جامعه عناصر تمامی کردن یگانه ـ

  .قانونی و رسمی سیاسی هنجارهاي با جامعه عملی سیاسی حیات دادن تطبیق یعنی مشروعیت،  ـ

 اجتماعی زندگی مختلف هاي بخش هماهنگی و عدالت نظم، ایجاد از است عبارت سیاسی نظام ویژة کار ترین یاساس اما

 الزم هـاي  کـارآیی  از بایـد  سیاسـی  نظام هدف این به رسیدن براي .عمومی مصلحت یا همگانی نفع به رسیدن منظور به

  : از عبارتند ها کارآیی این. باشد برخوردار

 وضع و اداري هاي راه جمله از ممکن طریق هر از ها گروه و افراد رفتار هماهنگی و نظارت توان یعنی : نظارت کارآیی-1

  .آنهاست نظارت نحوة در دموکراتیک و تمامتخواه هاي دولت فرق .قوانین

 بـه  منـابع  این. است ضروري وظایفش انجام و خود حفظ براي منابع از سیاسی نظام استفاده : منابع از استفاده کارآیی-2

 از وري بهـره  واقـع  در. است انسانی نیروي منابع طبیعی، منابع از تر مهم اما. شوند می تقسیم انسانی و طبیعی دستۀ دو

 .است انسانی نیروي داشتن گرو در هم طبیعی منابع

 هـاي  گـروه  و افـراد  بـین  افتخـارات  و خـدمات  کـاال،  مناسـب  و صـحیح  توزیع توان از است عبارت که : توزیع آییرکا-3

 درآمـد  کم اعضايبه  یارانه و ها درآمد بر مالیات. دارد ها ثروت مناسب توزیع در مهمی نقش پولی نظام هامروز. اجتماعی

  .است ثروت مناسب توزیع هاي راه از جامعه

 و افـراد  سـوي  از برآمـده  تقاضاي و پیرامون تحریکات برابر در را سیاسی نظام پاسخگویی توان که : پاسخگویی کارآیی-4

 ایـن  .دهند می نشان مناسب و سریع واکنش پیرامون تقاضاهاي برابر در ها نظام از اي پاره. گذارد می نمایش به ها گروه

  .دارد بستگی اجتماعی نظام در دفر اهمیت و رژیم، نوع سیاسی، فرهنگ به امر

 در کـارآیی  ایـن . اعیـاد  و هـا  اسـطوره  ها، ارزش بر تأکید و ملی افتخارات یادآوري مثل ) : نمادین(  سمبلیک کارآیی-5

 .است مفید بسیار مردم بین همبستگی ایجاد و احساسات برانگیختن

 نظـر  از کـه  پـردازد  مییک نظام سیاسی  خروجی و روديو هاي کارویژه به آنگاه باشد، داشته را ها کارآیی این نظام اگر

 : از عبارتندآلموند و وربا 

  ورودي هاي ویژه کار) الف

  .دهند می انجام صنفی و نفوذ ذي هاي گروه معموالً را وظیفه این که شده بندي جمع صورت به منافع و ها خواسته بیان ـ

  .است سیاسی احزاب کار معموالً که سیاسی و اساسی رشعا و راهکار یک قالب در ها خواسته و منافع تألیف ـ
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  خروجی هاي ویژه کار) ب

  .شود می انجام مقننه قوة توسط که قوانین، تدوین ـ

  .شود می گیري پی قضائیه قوة توسط که قوانین اجرایی راهکارهاي ـ

  .است آن دارعهده مجریه قوة که قوانین عملیبست کار ـ

  سیاسی روابط مشخص چارچوب یک ایجاد و شوندگان حکومت و گرانحکومت بین سیاسی اطالعات تبادل یا سیاسی ارتباطات ـ

  این کارویژه ها سه نتیجه به بار می آورند :

  کند.تبدیل: یعنی خواسته هاي متعدد و متنوع را به تصمیم هاي سیاسی تبدیل می -1

  ماهنگ می سازد.تطبیق: یعنی نظام سیاسی خود را با تحوالت محیط همگام و ه -2

تطابق: یعنی نظام سیاسی پیرامون سیاسی را با خود هماهنگ می سازد. این نتیجه سبب می شود تـا نظـام سیاسـی     -3

تأثیرات مطلوب خود را بر پیرامون بر جاي گذارد و از ایجاد فاصله بین نظام سیاسی و پیرامـون جلـوگیري شـود. نتیجـه     

  عیت و ایجاد بحران و بر باد رفتن نظام سیاسی است.ایجاد این فاصله ، از بین رفتن مشرو

  دولت:  دوم بخش

 اینجـا  در مـا  هـدف . شـود  مـی  محسـوب  جامعه یک سیاسی نظام رکن ترینمهم و بازیگر سازمان، نهاد، بزرگترین دولت

  .است سیاسی نظام در آن جایگاه و دولت شناسی جامعه نوعی بیشتر

  جدید هاي دولت گیري شکل چگونگی

 پـري . کـرد  جسـتجو  سـامان  آن جغرافیـاي  و تـاریخ  در بایـد  را آن دلیل که بود غربی اروپاي جدید هاي دولت گاهخاست

 اروپـاي  فئودالیتـه  متصلب ساخت«  را مطلقه دولت به فئودالیته گذار و جدید داري سرمایه پیرایش اصلی علت آندرسون

 تفکیـک  بر مبتنی(  روم حقوق مثل است، داشته وجود نسرزمی آن فرهنگ و تاریخ در که خاص عوامل با همراه»  غربی

 شـدن  جهانی عصر در است معتقد و دارد تکیه اقتصادي عامل بر والرشتاین اما. داند می)  خصوصی و عمومی حقوق بین

.  گرفـت  قرار داري سرمایه این مناسب بستر دریا به دسترسی دلیل به غربی اروپاي تجاري، سرمایۀ گیري شکل و تجارت

 ــ  دولت شدن جایگزین و المللی بین جدید کار تقسیم قادرند تنهاییه ب» تولد حال در داري سرمایه الزامات« وي نظر به

  .کنند تبیین را زوال حال در امپراتوري و فئودالی ساختارهاي جاي به ملت
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 مطلقه دولت گیري شکل به وسطی قرون دورة آخر قرن دو اجتماعی ساختار و نظري بنیادهاي در تحول دو عینی نظر از

  :کرد کمک بود جدید هاي دولت ساخت مرحلۀ اولین که

 قـرن  در نظـري  تحـول  ایـن  ) : شمشـیر  دو نظریـۀ ( یکدیگر از مذهب و دین حوزة جدایی یا دوگانگی اصل -1  

 همـه  از تـر به داکـن تومـاس سـن . انجامید سیاسی و دنیوي امور در امپراتور دست گذاشتن آزاد به بعدي قرون و سیزدهم

  .کرد تشریح مذهب حوزه از خارج را سیاسی نظم وجود و یزمین شهر ضرورت

 سیاسـی  قـدرت  کـار  مـدد  نیـز  اجتماعی تحول دو الذکر فوق نظري تحول با همراه :اجتماعی هايدگرگونی -2  

 و دهقانـان  فـرار  - ،شاه خواستن داوري به و یکدیگر با ها فئودال دعواي - .بود جدید هاي دولت هستۀ که شد متمرکزي

ت این از جلوگیري براي شاه به فئودالی هاي قدرت توسل از هم و گرفت می بهره فکري هاي زمینه از هم که شاه. وضعی 

  .آورد عمل خلع ید به محلی هاي قدرت از بتدریج و بیفزاید خود قدرت بر توانست ها بحران این

  : است شرح بدین اروپا سیاسی توسعه مراحل بنابراین

  .مستقل یدیوان دستگاه یک ایجاد و آن سوي از پیرامون سازي همگون و مطلقه دولت گیري شکل.  1

  .مرکزي دولت بر ناظر عنوان به خود نمایندگان تعیین و مرکز هاي گیري تصمیم در پیرامون مشارکت.  2

  .حزبی نظام ایجاد. 3

 زمینـه  ،آمـد  وجـود  به سیاسی قدرت به نسبت که خاصی کرف طرز اضافه به شرایط و عوامل از اي مجموعه ترتیب این به

 تقلیـد « و» استعمار«  طریق از بتدریج هیجدهم قرن پایان از اروپایی دولت. ساخت فراهم را سیاسی قدرت شدن نهادینه

 ممهـ  بسـیار  اروپایی دولت شدن جهانی در »داري سرمایه نقش«  طبع به. گذاشت شدن جهانی راه در قدم»  جوامع سایر

  .است جوامع دیگر سوي از آنها پذیرش اصلی عامل»  ها دولت این کارکردي جنبۀ« حال عین در. بود

  دولت انواع

  :کرد معرفی زیر صورت به تاریخ ترتیب به توان می گرفته، شکل امروز به تا آغاز از که را جدید هاي دولت از مختلفی انواع

  مطلقه دولت) 1

 مطلقـه  دولـت  پـردازان نظریه مهمترین. است مطلقه دولت نظریه محور و اسیاس مفهوم مطلقه حاکمیت مفهوم  

 در بایسـتی  می که بود این بدن نظریۀ اساسی اصل اند گفته کارالیل.و.آر و کارالیل.جی.آ. هستند هابز توماس و بدن ژان

 چهـاردهم  و سیزدهم لوئی لتدو مطلقه، دولت بارز نمونۀ. باشد داشته وجود کامل و مطلق اقتدار براي جایی دولت درون
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 هـر  در دولـت  اقـدام  قدرت، کامل تمرکز. بود اجتماعی پیرامون سازي یکسان ها، دولت این مهم ژهیکارو و بود فرانسه در

 یـک  بـه  زدن تکیه به ناگریز دولتی چنین. بود»  دولت مصلحت«  هم آن عقالیی توجیه و ساخت می ممکن را اي زمینه

  .شود می تلقی کنونی ساالر دیوان دستگاه پیدایش سرآغاز خود که بود متمرکز و اتبیمر سلسله دیوانی دستگاه

  مشروطه دولت) 2

 بـه  رود مـی  کـار  به مشروطه هاي دولت تعریف براي فرانسه و انگلیسی زبان در که  constitutionalismواژه  

 مـی  را یخاص هاي حوزه و شودمی دودمح قانون به دولت قدرت اینجا در. است اساسی قانون همچنین و تأسیس معناي

 از مبـارزات  ایـن . است دولت اعمال بر نظارت حق و آزادي آوردن دست به راه در مردم مبارزات نتیجه دولت این. پوشاند

 بلژیـک،  اساسی قوانین. شد ظاهر نوزدهم قرن در بیشتر آن نتایج و شد آغاز)  سیاسی توسعۀ دوم مرحلۀ(  هیجدهم قرن

  .بود اروپا در مشروطیت جنبش توسعه مؤید نوزدهم قرن اول نیمۀ در پانیااس و فرانسه

  للیبرا دولت) 3

 و اقتصـادي  امور در ممکن حد تا داردی سع  سیاسی و اقتصادي لیبرالیسم پایۀ بر که است دولتی للیبرا دولت از مقصود

 اي هیـ نظر اساسـاً  لیبرالیسـم  زیـرا  اسـت  اقتصـادي  امـور  متوجه بیشتر مداخله عدم این. نکند مداخله سیاسی جریانهاي

 دولت از نوعی خود لیبرال دولت پس. بشناسد رسمیت به باید نیز را ها گروه و مردم سیاسی آزادیهاي اما ،است اقتصادي

 در خـود  مداخلـه  از بیشـتر  چه هر ها دولت که بود این نوزدهم قرن دوم نیمۀ در اساسی گرایش. شود می تلقی مشروطه

 آن از پـس . بـود  کشـور  ایـن  للیبرا حزب بویژه و انگلستان دولت ها، دولت این سرآمد. بکاهند اجتماعی و ادياقتص امور

 عنـوان  بـه  اقتصادي لیبرالیسم اصل داشت اصرار جهانی اول جنگ از پس هاي سال در و شد اندیشه این پرچمدار امریکا

  .دگیر قرار همه پذیرش مورد المللی بین نظام هاي پایه از یکی

  ارشادي دولت) 4

 نظریـۀ . گرفتند شکل 1930 دهۀ در ارشادي هاي دولت. اند لیبرال دولتهاي از شکلی دو هر ارشادي و رفاهی هاي دولت

 اسـت  ممکـن  زیـرا  نیسـت،  بازار امور تنظیم به قادر تنهایی به تقاضا و عرضه قانون که کرد می ثابت 1920 دهۀ در کینز

 بحـران،  ایـن  چـاره . باشـد  باال همچنان قیمتها رکود، رغم به که کند بروز)  stagflation( تورم ـ رکود نام به اي پدیده

 بحـران  از و دخالت اقتصادي و اجتماعی امور در شود می مجاز دولت رو این از. است ارشادي تدابیر اتخاذ و دولت مداخلۀ

  .کند جلوگیري فزآینده هاي
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  رفاهی دولت) 5

 ریـزي  برنامه دولت از ندبود عبارت واقع در که ندگرفت شکل غرب در دوم جهانی جنگ زا پس هاي سال در ها دولت این

 آنکه مگر د،نکن جلوگیري خصوصی مؤسسات و مراکز در سرمایه تمرکز از و فراهم را مردم جانبۀ همه رفاه هاي زمینه که

  . باشد نداشته منافات مردم رفاه و سعادت با تمرکزي چنین

  نولیبرال دولت) 6

 رفـاهی  هـاي دولـت  مقابـل  نقطـۀ  واقع در هستند، 1980 و 1970 هاي دهه اقتصادي هايبحران محصول که دولتها ینا

 و دسـتمزدها  کـاهش  در را کارفرمایان دست بودند، حرکت این پیشگامان که آمریکا در ریگان و انگلستان در تاچر. بودند

  .کاستند عصنای درآمد بر مالیات از و گذاشتند باز کارگران اخراج

  دولت تعریف

 ترین مناسب که سیاسی نظام شکل ترین کامل« از است عبارت کند می معرفی پارسونز تالکوت که طور آن مدرن دولت

 بـه  خود کمال مرحلۀ به رسیدن براي که رود می تصور چنین و دارد اختیار در آمد کار سیاسی کنش یک براي را شرایط

 گیري شکل از که است حقوقی دولتی پارسونز نظر مورد دولت». دارد نیاز جامعه راییگگیتی و اقتصادي توسعۀ شکوفایی

 جـز  چیـزي  تواند نمی دولتی چنین. کند می اخذ قانون حاکمیت اصل از را خود مشروعیت و شده منتج قانونی نظام یک

  .بود خواهد استوار شهروندي اصل و پارلمان نهاد بر آن توسعۀ که باشد دموکراتیک دولت یک

 دولـت،  سـازمانی  سـاخت  دولـت،  اجتمـاعی  نقـش :  است مبتنی زیر معیارهاي بر دولت از فراگیر یختشنا جامعه تحلیل

 و طبقـات  جامعـه،  با دولت روابط سرشت اجتماعی، نهادهاي دیگر با مقایسه در دولت مختص بالقوه هاي قدرت و حقوق

 آن شـکل  مورد در قضاوت براي دارند، اساسی تأثیر دولت نوع در اجتماعی ساخت و اقتصادي روابط که حالی در. مردمان

  .دهیم قرار مطالعه مورد را سیاسی هاي پویایی و سیاسی رژیم دولتی، سازمان و حکومت شکل سیاسی، ساخت بایست می

  : دارد وجود دولت از متفاوت تعبیر دو

 ایـن  تفـاوت . شـوند  مـی  نامیـده  دولت اند، بوده ودخ جامعۀ همگانی امور دارعهده تاریخ طول در که سازمانهایی همۀ. 1

  .آنها سرشت نه و است مربوط آنها کمیت و شکل به کنونی دیوانساالر و یافته سازمان هاي دولت با ها دولت

 را آن نبایـد  کـه  دانند می جدید کامالً اي پدیده را دولت بوردو ژرژ و سنتنوی آندرو مثل کسانی باال دیدگاه مقابل در. 2

 دولـت  که است این ما استدالل«  گوید می سنتنوی. گرفت اشتباه است یافته سازمان سیاسی نظر از که اي جامعه هر با
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 هـاي  دولت نهادینگی عنصر بر نیز بوردو ژرژ... ».  گردد می بر شانزدهم قرن به اش سابقه که است متأخري نسبتاً پدیدة

 سازمان سیاسی نظر از که اي جامعه هر گویدمی بوردو. کندمی ریفتع »نهادینه قدرت«  را دولت گذاشته، انگشت جدید

 اشـاره  آن بـه  بوردو که مهمیۀ نکت. دولت نه و است قدرت وجود معرف یافتگی سازمان این. نیست دولت یک باشد یافته

مد نکته.  آن شکل تنها نه و است سیاسی قدرت اشکال از یکی دولت.  است دولت و قدرت بین فرق کند می نهادینگی و 

 از نهـادي  غیـر  هاي تحلیل تمام با باید پس  .است شده واگذار نهاد به فرد از سیاسی قدرت که داشت نظر در باید. است

»  مسلطۀ طبقۀ سلط ابزار«    عنوان به دولت از مارکسیستها تعریف همچنین و دولت از وبر ماکس تعریف جمله از دولت

  .  کرد وداع

    یاسیس نظام با دولت فرق

 آوردمی وجود به را متحول و پویا کل یک خود بین ارتباط با که آورد می نظر در را عواملی و عمل مجموعه سیاسی نظام

 از بسـیاري  دولـت  بر عالوه سیاسی نظام.  هاست سازمان و نهادها احزاب، دولت،»  از اعم«  سیاسی نظام ترتیب این به. 

   . دهد می تشکیل را سیاسی نظام عنصر و رکن مهمترین دولت حال عین در. گیرد می بر در نیز را دیگر سیاسی هاي ساخت

  دولت سرشت و ماهیت

 دسته صورت این به  را آنها توانیم می کنیم، اشاره اند پرداخته دولت جایگاه و سرشت به که هایی نظریه به بخواهیم اگر

  : کنیم بندي

 از روحـش  شـدن  شـفاف  و او عقل تکامل و بشر پیشرفت با که است دینبنیا و اصیل دولتی هگلی دولت :هگلی دولت. 1

 يآزاد قدرقـدرت،  شود، می تلقی جامعه یک هستی نمایندة دولتی چنین که آنجا از. آیدمی در صورت به هیوالیی حالت

 همـراه . نیست بشر روح شدن شفاف جز چیزي تاریخ زیرا هست، هم تاریخ محصول دولت این. هست نیز متعالی و بخش

 تاریخ وي. شود می ختم غرب به و شروع شرق از تاریخ هگل نظر از. یابد می تحول نیز سیاسی زندگی شکل ،بشر روح با

  : کند می تقسیم مرحله چهار به را بشر

  .است استبدادي حکومت شکل و تسا محور شرق:  کودکی دوران ـ

  .است دموکراسی حکومت شکل و است محور یونان:  بلوغ دوران ـ

  .است ستوکراسییآر حکومت شکل و است محور رم: اتیانتزاع حاکمیت ـ
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 و دولـت  تقابل اینجا در. است حکومت شکل پادشاهی و محوراست) آلمان( ژرمنی امپراتوري: کامل بلوغ و وکمال پیري ـ

  .تاس جهانی تاریخ پایان نقطۀ مرحله این. نیست سایکل از فروتر دیگر دولت و رود می بین از کلیسا

 اندیشـۀ  محصول. است بشر کمال نقطۀ یعنی روحانی آگاهی و تاریخ بلوغ نیتجۀ او نظر در دولت که دهد می نشان هگل

    .استالین و رلهیت توتالیتر نوع از نه و باشد روشنگري و رخواهییخ مظهر باید الزاماً که است تمامتخواهی شاید و مطلقه دولت هگل

 دولـت  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  گیرد، می خود به شکلی چه دولت که نیست مهم انگاره این رد : نماینده و کارگزار دولت. 2

 امـور  بایـد  کـه  اسـت  بنگـاهی  بلکـه  ندارد، تعلق حزب یا طبقه از اعم خاصی فرد به دولت. است مردم کارگزار و نماینده

. ابـدي  و اصـیل  ذاتـه  فـی  جوديمو نه و است اراده و قرارداد محصول دولتی چنین دیگر سوي از. دهد سامان را همگانی

 نماینـدة  کـه  دولتی. اند بوده برخوردار باال هاي ویژگی از اند، گرفته شکل غرب در امروز به تا آغاز از که هایی دولت تمام

  .باشد پاسخگو مردم مقابل در باید و است مردم

 ایـن . اسـت  بشر تاریخ در انحراف یک نتیجۀ دولت وجود مارکس نظر از : طبقاتی دولت یا زائد دولت یا مارکسی دولت. 3

. باشـد  داشـته  سـلطه  براکثریـت  نـاحق  بـه  خواهد می که گیرد می سرچشمه کوچک طبقۀ یک ياراده و میل از انحراف

 کـه  است زائد موجودي دولت رو این از. نیست پذیر امکان دولت نام به سرکوبگر دستگاه یک پناه در جز اي سلطه چنین

 را دولـت  دیگـر  اي گونـه  بـه  هـم  وبـر  ماکس. داد خواهد دست از را خود وجودي فلسفۀ»  طبقاتی دنبر یافتن پایان«  با

  .داند می دیگر برگروه گروهی سلطه محصول

 جمعیـت  افزایش دلیل به اجتماعی کار تقسیم. داند می اجتماعی کار تقسیم نتیجۀ را دولت میدورک : کارکردي دولت. 4

 و محلی هاي وفاداري پیرامون، نظارت قید از را شهروندان دولت، پیدایش. است ناپذیر اجتناب اجتماعی امور پیچیدگی و

 در دادنـد،  توسـعه  را دولـت  کـارکردي  نظریۀ پارسونز تالکوت بویژه کارکردگرایان م،یدورک از پس. کند می خالص کلیسا

  .اجتماعی تشکلهاي سایر رکنا در است تشکلی بلکه نیست برتر و ذاتی ازلی، دولتی هم کارکردي دولت نتیجه

. نـد ا نرسـیده  شفافیت و کمال مرحلۀ به هنوز سیاست و دولت قدرت، مورد در مدرن پست هاي نظریه : خیالی دولت.  5

 زیـک یف یـک  بـه  نتـوان  کـه  است این شود می یافت جا همه در که است استراتژي نوعی قدرت که نگرش این نتیجۀ اما

 است کوچکی هاي قدرت جمع حاصل دولت حال عین در. یافت دست جامعه بر سلطم و یکپارچه دولت قدرت از عمومی

 توجـه  دولـت،  به توجه جاي به فوکو میشل. باشد برخوردار اهمیت و اصالت از آنکه بدون است، شده پخش جامعه در که

 بالفاصله قدرت اصلح است معتقد و است اجتماعی هاي ستد و داد تمام مرکز که دارد می معطوف انسان بدن به را خود
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. قائلنـد  ها خواسته اعمال مکان عنوان به بدن به خاص اهمیت هم گواتاري فلیکس و دلوز ژیل. شود می نمایان بدن روي

 توانـد نمـی  که خیالی و توهمی نهادي یا و شود می تلقی زائد و حاصل بی سازمانی یا ها دیدگاه این در دولت مجموع در

  .شود تلقی اجتماعی تواقعیا یا جمعی زندگی نماد

  دولت وظایف

-خودبـه  اثـري )  Function(  کارویژه.پردازیم وظیفه با پرداختیم آن به تر پیش که کارویژه تفاوت به است الزم ابتدا در

 دسـته  دو دولـت  وظـایف . است آگاهانه عملی وظیفه اما. رود می کار به سیستمیک تحلیل مورد در بیشتر و است خودي

 ثانویه وظایف. 2 آنها، وضعیت بهبود و خود وجود اجزاء از محافظت و نفس صیانت از است عبارت که ولیها وظایف. 1: اند

  : پردازیم می آنها به زیر در که

  : خود متشکله عناصر برابر در دولت وظایف) الف

 تلقـی  جمعـی  یراثم یک دولت سرزمین که است این در هلقبی یسئر ای امپراتور سرزمین با دولت سرزمین فرق :سرزمین

 افـراد  رابطـۀ  تنظـیم . 2 مرزها از حفاظت. 1:  از عبارتند سرزمین برابر در دولت وظایف. حاکم دارایی و ملک نه و شودمی

 ایجاد شامل که سرزمین نظامت. 3  عاطفی حال عین در و ارگانیک يدیونپ صورت به شان جغرافیایی چارچوب با جامعه

 یـک  بایـد  زهـر چیـ   از قبـل  دولت اساساً. شود می... و ها راه ایجاد طبیعی، منابع از وري بهره مختلف، مناطق بین تعادل

  .  رسید انجام به مطلقه هاي دولت وسیله به اروپا در مهم این. آورد وجود به خود براي باثباتو  متعادل یکپارچه، محیط

ت ـ دولت به که امروز هاي دولت : ملّت م عنصر مشهورند ملّ کـه  دولتی هر.  یافتند باز بعد به فرانسه انقالب از را خود دو 

 اندیشـه  بایـد  رو ایـن  از.  است برخوردار عظیمی پشتوانه و قوام و درتق از باشد متحد و همبسته یکپارچه، ملّتی صاحب

ت ي طور به را ملّ ت به دولت نسبت زیرا ،داد قرار توجه مورد جد (  میز کی روي که است)  دولت( گلدانی همان نسبت ملّ

ت ت همسأل.  دارد قرار)  ملّ  مـی  زنـدگی  معین سرزمین در که مردمانی بین»  اختالف وجوه کاهش«  معناي به سازي ملّ

. دارد خاصـی  جایگـاه  سیاسـی ۀ توسـع  بحـث  در آنهـا  بـین  همبستگی و رابطه ایجاد و»  اشتراك وجوه افزایش«  و کنند

 مـذهبی  و ملّـی  و قـومی ۀ تفرقـ  سرزمینی در اگر چرا که کند می یتتقو نیز را سیاسی مشروعیتۀ زمین ملّی یکپارچگی

  . دهند می قرار سیاسی رژیم مقبولیت مبناي را خاصی معیار اجتماعی هاي گروه از یک هر باشد داشته وجود
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ت : حاکمیت هـاي  اندیشه کانون در پیوسته تاکنون)  1596 ـ 1529(  ندب ژان زمان از که است یعاانتز مفهومی حاکمی 

 دولـت ۀ وظیف. دارد ارتباط المللی بین جامعه به زیادي حد تا هم نآ نبود و بود. است داشته قرار سیاسی حقوق به مربوط

 و ملـی  فـرا  نیروهـاي  وجـود  اقتصادي، متقابل وابستگی امروز حال عین در. است جدي بسیار خود حاکمیت حفظ در ها

 خـارج  هـا  دولت اختیار از يحد تا وضعیت این. است کرده تضعیف را ها دولت حاکمیت المللی بین هاي سازمان مداخله

  .باشد نهاآ سود به است ممکن نیز يحد تا و است

 اسـت  حکومت سازمان آن. دببخش تعینی حاکمیت این به تا است الزم سازمانی شود، حل حاکمیت مسألۀ اگر : حکومت

 تنهـا  نیست، آنها عهدة بر اي وظیفه و دارند تأسیسی حالتی یگرد عنصر سه. گیرد می شکل آنها تأیید و مردم اراده با که

 در و دارد عهـده  بـر  را دولـت  وظـایف  انجـام  و ریزي برنامه استراتژي، تدوین کار زنده، عنصر عنوان به که است حکومت

  .باشد برخوردار ییباال کارآیی از باید و شود می گرجلوه ملت یک زندگی عرصۀ در دولت عنصر گیرترین چشم صورت به نتیجه

  : جامعه قبال در دولت وظایف) ب

  : پردازیم می بدان که شوند می تقسیم اجتماعی وظایف و سیاسی وظایف کلی نوع دو به جامعه قبال در دولت وظایف

  : جامعه قبال در دولت سیاسی وظایف) 1

 نظـام  بـا  مـرتبط  و فعـال  صورت به ار مردم همۀ»  آموزش«  طریق از که است این جامعه قبال در دولت سیاسی وظیفۀ

 عنـوان  تحـت  تـوان  مـی  را هزمینـ  این در دولت اقدام. کند پیدا دست مستحکم اجتماعی پایگاه یک به و درآورد سیاسی

 در فـرد  آن طـی  که است فرآیندي سیاسی ادغام. داد قرار بررسی مورد)  political integration(       سیاسی ادغام

 بـراي  بازیگر یک صورت به و دهد می تطبیق دهد می تشکیل را او محیط که اي جامعه با را خود و ادغام عهجام فرهنگ

 پیرامون و سیاسی نظام همسویی به فرآیندکه این. شود می تبدیل شهروند به خالصه طور به یا آید، می در سیاسی نظام

 شـوند،  سیاسـی  زندگی چرخۀ وارد بیشتري افراد چه هر زیرا. بخشد می سهولت نیز را سیاسی سلطۀ کند، می کمک آن

 بـه  جامعـه  یارزشـ  نظام و فرهنگی قواعد ابتدا فرآیند این در. کند می پیدا افزایش هم سیاسی نظام کارآیی و قوام ثبات،

 ها ارزش با مناسبجهتی  جمعی و سیاسی زندگی در فرد کنش پسس ،)  سیاست کردن اجتماعی(  شود می منتقل فرد

 می وجود به اجتماعی و سیاسی نظام و فرد بین مناسبی تعامل نهایت در و)  سیاسی گیري جهت(  کند یم پیدا قواعد و

  .)  سیاسی مشارکت(  آید

  : پردازیم می آن به اینک که دارد مرحله سه سیاسی ادغام فرآیند بنابراین 
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  )  political socialization(  سیاسی پذیري جامعه یا سیاست کردن اجتماعی:  اول مرحلۀ

 و اخالقـی  اصـول  و هـا  ارزش قواعـد،  بـا  اجتمـاعی  هـاي گروه و افراد ساختن آشنا از است عبارت سیاسی پذیري جامعه

 همـان  مثبـت  عـد ب اینجـا  در واقع در. گیرپی و مستمر آموزش طریق از آن بر حاکم سیاسی نظام و خود جامعۀ فرهنگی

ـ  در. کردنـد  مـی  یـاد  دولت ایدئولوژیک ستگاهد عنوان به آن از رسآلتو و یگرامش که است چیزي  کـردن  اجتمـاعی  درون

 دارد نتیجـه  دو پیوند این. خورند می پیوند هم با جامعه و فرهنگ شخصیت، یعنی انسان زندگی سؤسم بعد سه سیاست

  .جمع در آنها ادغام و افراده ب عمومی فرهنگ القاي. 2جمعی هویت با آن تطبیق و فرد شخصیت پذیري ساخت. 1:

 پیونـد  سیاسـی  فرهنـگ  با سیاست کردن اجتماعی دیگر سوي از. است استوار آموزش بر سیاست کردن اجتماعی اساس

 دسـته  سـه  به موجود سیاسی نظام به نسبت نگرش یهاوز از را سیاسی فرهنگ فرانسوي نویسندگان از یکی. دارد نزدیکی

  :کند می تقسیم

  .دارد قرار موجود سیاسی نظام از حمایت جهت در که فرهنگی.  1

  .است اصالحات خواهان که فرهنگی.  2

  .است موجود سیاسی نظام با انقالبی برخورد خواهان که فرهنگی.  3

 نیـز  سیاسی آگاهی. است افراد سیاسی دانش سطح اعتالي آن و است یکی سیاسی فرهنگ نوع سه هر یآموزش نقش اما

  .شود می افراد سیاسی کنش باعث خود نوبۀ به

 فکـر  طـرز  گیـري  شـکل  زمـان  که مقدمه این بر تأکید با ستونیا ددیوی. دارد زیادي اهمیت نیز کودکان سیاسی زشآمو

 بـه  وي. کـرد  آغـاز  کودکان سیاسی دنیاي مورد در را وسیعی مطالعۀ است بلوغ از قبل دوران به مربوط انسان در سیاسی

  : گیرد می بر در را مرحله چهار که ختپردا کودکان بین در سیاست کردن اجتماعی از الگویی ارائه

  سیاسی مسائل هب نسبت حساسیت مرحلۀ.  1

  سیاسی برجستۀ چهرة ندچ با آشنایی طریق از نظام با ارتباط برقراري و سیاسی مسائل کردن مشخص.  2

  آن به نسبت عشق یا نفرت حاالت ایجاد و سیاسی اقتدار کردن آرمانی.  3

  سیاسی نظام با آشنایی و سازي نهادینه.  4

 از و باشـد  همـراه  بینـی  واقـع  و صـداقت  بـا  آنهـا  کار که بود خواهند موفق سیاسی آموزش در موقعی سیاسی هاي رژیم

  .بگذارند انگشت مردم عالقۀ مورد نکات بر آن جاي به و ندپرهیزب مردم اجبار و زننده تبلیغات
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   سیاسی گیري جهت:  دوم مرحلۀ

( فکـر  طـرز  آن بـه  کـه  شـود  مـی  فـرد  ذهـن  درون در خاص نگرش یک باعث خارجی، محرك عنوان به سیاسی آموزش

attitude (از عبارتنـد  که دارد وجه سه خود فکر طرز. است سیاسی کنش و آموزش بین واسطه حد فکر طرز. گویند می 

  .دهد می آگاهی و شناخت انسان به که:  ادراکی وجه ـ

  .سازد می روشن را قضایا خوب و بد بوده، ارتباط در یآموزش نظام با نحوي به که : عاطفی وجه ـ

  ) . مشارکت(  کشاند می عمل عرصۀ به را انسان ذهنیت که : یکنش یا رفتاري وجه ـ

   سیاسی مشارکت:  سوم مرحلۀ

 سیاسی هاي آموزش نهایی هدف. رود می شمار به سیاسی توسعۀ اوج نقطۀ و سیاسی نهایی ادغام نقطۀ سیاسی مشارکت

  .کند مشارکت خود جامعۀ سیاسی مسائل در فعال شهروندي صورت به شده، خارج انفعالی حالت از فرد که تاس این

. دخیلند آن در جمعی و فردي عوامل و علل تمام که شود می محسوب سیاسی زندگی نهاییۀ نقط سیاسی مشارکت پس

 را مشـارکت  بحـران  و سیاسی مشارکت انتو می نتیجه در. است سیاسی زندگی کلة عصار افتد می صندوق در که رأیی

 و هویـت  بحـران  از توسـعه  هـاي  بحـران  همه آور یاد مشارکت بحران. داد قرار جامعه یک سیاسی زندگی سنجش معیار

ت است توزیع و ادغام سیاسی، پذیري جامعه هاي بحران تا گرفته مشروعی  .  

       جامعه قبال در دولت اجتماعی وظایف)  2

 تـأثیرات  امـا  باشـد،  بدي یا خوب تأثیر نوع هر منشأ است ممکن اجتماعی نهاد تریندهسترگ و ترین قوي عنوان به دولت

 اختالفـات  کـه  آنجـا  از. سازد برقرار را نظم که گرفته شکل این براي دولت. گردد می بر آن وجوديۀ فلسف به آن منطقی

 و ضـروري  امـري  هم دولت حضور شود، واژگون است ممکن لحظه هر نیز آمده فراهم نظم و دارد وجود همیشه اجتماعی

 معنـاي  در نظـم «  اینجـا  در.  اسـت  آن افالطون معناي در عدالت یا تعادل ایجاد مستلزم نیز نظم ایجاد.  است همیشگی

 هـاي  نقـش  سـایر  و وظیفـه  ایـن  بـه  اینجـا  در.  اسـت  تعادل ایجاد دولت وظیفه اولین رو این از .شود می تلقی»  تعادل

  : پردازیم می دولت یاجتماع

.  گیرد قرار خود جاي در چیز هر و کس هر که است این معناي به افالطونۀ فلسف در عدالت : اجتماعی تعادل ایجاد ـ

 فرمـول  تغییـر . نیسـت  تعـارض  در حـق  با اما است، تعارض در یا دارد تنمبای آزادي و دموکراسی مساوات، با عدالت این
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 فـرض  تیآشـ  ایـن  از نمـادي  توان می را به حکومت نخبگان منتخب مردم بر مردم ردمم بر مردم حکومت از دموکراسی

 جملـه  از دولـت  بـاب  در هعـ مناز هـاي  نظریه با سازد قرار بر جامعه در را تعادل دارد وظیفه حکومت که نظریه این. کرد

 آور گسیخت منازعات از ريجلوگی و اجتماعی هاي تنش کاهش عامل باید دولت .دارد کامل تعارض ها یستسمارکۀ نظری

 عـدالت «  کـه  اسـت  نـاگزیر  ، کنـد  حـل  کامـل  طور به را اجتماعی هاي تعارض و ها تنش بخواهد دولت اگر حال. باشد

 نیز و مونتسکیو چنانکه. است جامعه در عدالت و تعادل اهمیت از حاکی نیز تاریخی شواهد.  بگذارد اجرا به را»  اجتماعی

ت را رومۀ جامع در تعادل خوردن هم به دورانت ویل   . دانند می جامعه این سقوط علّ

 بسـیار  آن هاي ویژه کار است، کمتر سیاسی نظام وسعت از دولت گستردگی چند هر : دولت اجتماعی هاي نقش سایر ـ

 در رود، نمـی  آن از عصبیت و استراتژي انتظار که دارد طبیعی و خنثی حالتی سیاسی نظام. تراست سنگین و تر پیچیده

 عقالنیـت از  اسـت  ممکن گاه که باشد هایی برنامه طراح و ها ارزش پاسدار باید آگاه بازیگر یک عنوان به دولت که حالی

 بـه  سیاسـی  بحـران  از جامعـه  ایتدهـ  ایـ  ددتجـ  به سنت از جامعه ارذگ و تحوالت کارگزار دولت حتی. باشد دور به نیز

 وضـع  حفـظ  جهـت  در فقط که است این رود می انتظار سیاسی نظام از آنچه که حالی در هست، هم اقتصادي شکوفایی

 آن تـاریخی  طشـرای  و جامعـه  وضـعیت  حسب بر دولت وظایف کلی طور به. آن دگرگونی جهت در نه و کند عمل موجود

 محسوب دولت وظایف جزء باشد، مربوط اجتماعیحیات  و جمعی زندگی به که اي مسأله هر مجموع در اما کند می فرق

  .  شود می

  کارکرد دولت

  :    دارد وجود»  دولت کارکرد«  مورد در کلی دیدگاه سه

  .کند می تلقی»  مردم حوایج رفع«  کارگزار کارکردي، نظر از را دولت دیدگاه یک.  1

 یانـدک  استقالل از دولت دیدگاه این از. است خاص گروه یا طبقه یک خدمت در ابزاري عنوان به دولت دوم دیدگاه در. 2

«  وبـري  نئـو  هاي نظریه اساس بر و است»  سرمایه منافع معرف«  تسیسنئومارک هاي نظریه طبق بر که است برخوردار

  .دارند اختیار در درون از را آن که است»  خبرگان و دیوانساالران منافع معرف

 دولـت  بین تعادل عدم و تعادل از یتناوب بر که است بند پاي یريستف به و بوده ايمیانه حل راه دنبال به سوم دیدگاه. 3

  .گذارد می انگشت جامعه و
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  نظارت دولت

  :            است تصور قابل حالت سه به نیز جامعه بر دولت نظارت

 حکومتهـاي  آن نمـاد  کـه  دولـت  دسـت  در گیـري  تصـمیم  تمرکـز  بـا  همـراه  مسئولیت تمام پذیرفتن و کامل نظارت. 1

  .  هستند تمامتخواه

  .شود می گر جلوه رفاهی هاي دولت و ارشادي هاي سیاست صورت به که دولت نسبی مداخله. 2

)  لیبرالیسـم (  اقتصاد حوزة در خصوصی بخش دست گذاشتن باز و اقتصادي امور در مداخله عدم و دولت بودن برکنار. 3

 و داران سـرمایه  فـع ن بـه  مداخلـه  نوعی خود شیمخط این البته .فرهنگ و سیاست حوزة در مدنی جامعۀ کامل آزادي و

  .است ریگان و رچتا نولیبرالیستی هاي سیاست آن نمونۀ که بود خواهد توانمندان

  دولت در قدرت ساختار

 بایـد  زیـرا . است پیچیده بسیار است، فردي قدرت آنها شاخص که هاییرژیم خالف بر دیدج هاي دولت در قدرت ساختار

 اجـراي  کـه  دولـت  توانمنـدي  و گذارنـد  می اجرا به را قدرت این که نحکومتگرا و است دولت ارذگ پایه که حاکمی بین

 یـک  ،ارذگـ  حـال  در حکومتگران يورا در که دهد می نشان واقعیت. شد قائل تفکیک کند،می تضمین را آنها تصمیمات

 قـدرت «  همـان  این. بیندازد قدرت از را حکومتگران تواند می و است ثابت که دارد وجود حاکم اقتدار یک ای ثابت قدرت

 متفـاوت  عنصـر  دو وجـود  از عمـده  طور به قدرت ساختار پیچیدگی. است برخوردار ثبات و استقالل از که است»  دولتی

 است عمومی حقوق هاي موضوع ترین پیچیده از که حاکمیت. گیرد می سرچشمه دولت دستگاه در انسانی غیر و انسانی

 باید دولتی قدرت هاینک. ملیحاکمیت  و فرديحاکمیت  الهی، حاکمیت:  است گذاشته سر پشت را خمی و پیچ پر مسیر

 عالیـه  هـدف »  همگـانی  منفعـت «  هـا  مدت براي. کند می فرق جامعه و دولت حسب بر نیز باشد هدفی چه خدمت در

 ثـل م دیگـري  هـاي  آرمـان . آمـد  عمـل  هب مهم هدف این از زیادي انتقادات مدتی از پس اما داد، می تشکیل را ها دولت

اینک در ذیل بحث ساختار قدرت در  .است طرح قابل نیز اهللا حزب یا پرولتاریا حاکمیت به رسیدن ایدئولوژي، یک تحقق

 دولت به مباحث دارندگان قدرت، دستگاه اداري دولت و ساختار قدرت در جوامع مختلف می پردازیم.

  : قدرت دارندگان)  1

 را قدرت که است کسانی به مربوط آن تر اصلی بخش. دهند می تشکیل را سیاسی نظام از بخش یک ها سازمان و نهادها

 اجتمـاعی  پایگـاه « بـه  کـه  اسـت  سیاسـی  مطالعـات  هاي رشته جدیدترین از یکی سیاسی شناسی مردم. دارند دست در
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 شـود،  مـی  قراربر» ) قدرت دارندگان( آنها بین که اي رابطه نوع«  و»  قدرت به آنها ورود چگونگی«  و»  قدرت دارندگان

ل نسل. پردازد می برتري هـاي   لحاظ به یا که دستندان می اي نخبه و ذمتنف گروه یک به متعلق را قدرت ،گرایان نخبه او

ۀ طبق یک شاهد امروز صنعتی جوامع اما. بگیرند دست به را جامعه رهبري اند توانسته سازمانی تشکل دلیل به یا طبیعی

 .است گرفته قرار  میلز رایت مانند کسانی توجه مورد که هستند سیاسی و نظامی ، صنعتی مدیران از تري پیچیدهۀ حاکم

 .هسـتند  افـراد  توسـط  سیاسـی  هاي فعالیت انجام یافته سازمان هاي راه جامعه هر سیاسی ساختار که داشت توجه باید

 سـاختار (  سیاسـی  هـاي  فعالیـت            انجـام  هاي راه حیث از. گرفت نادیده نباید روي هیچ به را انسانی عنصر یعنی

  :  است تفکیک قابل سیاسی نظام نوع سه)  سیاسی

  تمامتخواه هاي نظام ـ

  دموکراتیک کامالً هاي نظام ـ

  محدود هاي دموکراسی ـ

  : از عبارتند ، اند شده اشاره حاکمه هیأت باب در که هایی نظریه مجموع در

 بـه  نظـري  هاي چهارچوب بحث در نظریات این به.  میلز و لزخمی موسکا، تو، رهپااز جمله نظرات  : گرایان نخبه نظریه. 1

  . ایم پرداخته تفصیل

ۀ نظری بحث این نظریات مهمترین. ایمپرداخته چهارچوبهامربوط در فصل در نیز لورایسمپ بحث به :گرایانرتثک نظریه. 2

 و بنتلـی  آرتـور . اسـت  قدرتمنـد  متخلـف  هـاي  گروه بین رقابت و تمایز باب در آرون ونمریۀ نظری و دال رابرت یشپلیار

 نفوذ ذي هاي گروه از اي مجموعه معتقدند»  حکومتی روند«  و»  حکومت درون«  هاي کتاب در ترتیب به ترومن دیوید

 کومتیح تصمیم را توافق این اسم و رسند می توافق به نقطه یک در نهایت در دارند، قرار یکدیگر با تعامل و رقابت در که

 را»  آنهـا  منـافع  و اجتماعی هاي گروه«  و ندارند نهادها و نهادینه قدرت به اعتقادي هیچ پرداز نظریه دو این. گذارندمی

  .  دانند می سیاسی ییپویا اساس

ۀ نظریـ  امـا  داننـد  می مسلط و حاکم طبقات آن از را قدرت ها یستسمارک: نئومارکسیستی و تیسیسمارک هاي نظریه. 3

  : کرد تقسیم گروه سه به توان می را دولت استقالل مورد در یستهاسرکومائن

ل جریان ـ پـس . کنـد  می معرفی اقتصادي ساختار محصول را آن بوده، دولت براي استقالل گونه هر منکر جریان این : او 

  . است دار سرمایهۀ طبق دست در همچنان دولت
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م جریان ـ دسـت  در دولت معتقدند و هستند دیدگاه این معرف امریکا در راوکن و لمانآ در)  هفاو کالوس(  هفّاُ کلوذ:  دو 

 در خـاص  موضـوعی  چونان را سیاست کرده، نزدیک امریکایی سیستمیک تحلیل به را خود اینان. نیست خاصۀ طبق یک

  .کنند یم تأکید دولت مداخالت ساز زمینه عنوان به»  داري سرمایه ساختاري هاي بحران«  به و گیرندمی نظر

م جریان ـ دهنـد  می قرار مالك را سرآلتو لویی هاي تحلیل که ستساختارگرا یستهايسمارک به مربوط جریان این:  سو  .

 براساس. شناسد می یتسمر به را دولت نسبی استقالل که است شده مطرح والنزاسپ نیکوس طرف از بیشتر دیدگاه این

. و این خود عامل استقالل دولت است گیرد می قرار دار سرمایهۀ طبق لفمخت فراکسیونهاي دست در دولت پوالنزاس نظر

  .  ایم گفته سخن باب این در بیشتري تفصیل هب نظري هاي چوب چهار فصل از یسمسمارک بحث در

  اداري دستگاه)  2

 مـاکس . گـردد  مـی  بر مطلقه هاي حکومت کار آغاز به آن شروع که است يدیدج بسیار ي هپدید ها دولت اداري دستگاه

 فئودالی، قدرتهاي و شاه نزاع میانۀ در وقتی:  کند می تشریح بخوبی را دیدج یوروکراسب پیدایش سیاسی هاي زمینه وبر

 ایـن  در او اسـتراتژي . کنـد  متمرکـز  خود دست در تمامیت به را قدرت گرفت تصمیم گرفت، قرار بهتري موقعیت در شاه

 کـرد  سـعی  سـازد  نیـاز  بـی  محلی هاي قدرت از را خود اینکه براي سلطان. بود دیدج داري سرمایه درون به شبیه زمینه

 ،)  هـا  فئـودال (  ممتاز طبقات با مبارزه در. آورد وجود به را خود خاص اقتصادي و نظامی نیروهاي یعنی قدرت ابزارهاي

 قبـول  آمـادگی  و نبودنـد سـته  واب ممتاز طبقات از یک هیچ به سیاسی نظر از که کردند تکیه اجتماع از قشري بر شاهان

 اشـرافیت  ،دربـار  اعیـان  اومانیسـت،  کردگـان  تحصـیل  روحانیون، از بودند عبارت ناوابسته هاي گروه این. داشتند خدمت

 یـک  بـه  خـود  و داده اختصـاص  بخود را دولتی مناسب مشاغل بتدریج پادشاه، دیدج کارگزاران این. اناندحقوق و کوچک

  .شدند تبدیل متشکل گروه

 شـده  ترکیـب  اجتمـاعی  متفاوت اقشار و ها گروه از دولت اداري کارکنان تا شد، باعث شایستگی بر مبتنی اداري ینشگز

 از تیسـ یسمارک هـاي  تحلیـل  تمـام  که اي نکته. است دولت استقالل اصلی علت ترشومپ ژرف نظر به نکته همین. باشند

 عـین  در. مسـلط  طبقۀ دست در است ابزاري دولت که گفت توان نمی دیگر. برد می سؤال زیر را دولت اجتماعی ماهیت

 است معتقد دامهوف ویلیام مثالً. است کرده حفظ اندیشمندان از اي عده نزد در را خود صالبت همچنان یللتح این حال

 لـی، بنت آرتـور  مثـل  دیگري عدة عوض در. است مانده باقی ممتاز طبقه یک دست در امریکا اداري دستگاه باالي مناصب
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 متفـاوت  هـاي  گـروه  فشـار  اعمال و مالقات محل ،حکومت که معتقدندها)  (پلورالیستلسبیپ و دال رابرت ترومن، دیوید

  .شوند می تشکیل اجتماعی مختلف هاي طبقه از حاکم نخبگان و است اجتماعی

  : اند اساسی زیر نکات ،یکراسوبور بحث در مجموع در

  .است ناپذیر اجتناب سیاسی سلطۀ حفظ و جامعه ادرة براي اداري دستگاه ـ

  .رود می پیش به عقالنیت و تخصص شدن، یشخص غیر سوي به سرعت به دستگاه این ـ

 و مشـترك  ستاد یک به سو یک از گرهسلط هاي بنگاه. است شده تشکیل صف و ستاد قسمت دو از یسبوروکرا دستگاه ـ

 نیاز ریز برنامه و فرهیخته افراد به سو یک از اداري دستگاه بنابراین. دارند نیاز کردن اداره مادي ابزارهاي به دیگر سوي از

  .دنبگذار اجرا مرحلۀ به بخوبی را ها برنامه آن که قوي اجرایی افراد به دیگر سوي از و دارد

  .دارد مستقیم ارتباط سیاسی رژیم نوع با فدرالیست و متمرکز گرا،ثرتک تاوحدت گرا  از اداري دستگاه نوع ـ

 موضـوع  یبوروکراسـ  از وجه این. روست به رو شود، تبدیل هدف به وسیله حالت از اینکه و خودمحوري رخط با اداري تگاهدس ـ

 شـود  مـی  تبدیل دستگاه یک جان بی مهره و پیچ صورت به که کارمندي از وایت ویلیام مثال براي. است بوده زیادي انتقادهاي

 هـاي  دست در را اجتماعی سیاستو حیاتی  انسانی فرهنگی، مسائل تمام خواهد می که کرده یاد»  سازمانی انسان«  عنوان به

  .بفشارد خود روح بی

  .است اداري پیچیده دستگاه اولین مبدع شرق اما است دیدج اداري دستگاه خاستگاه غرب ـ

  .دارد بستگی آنها شغلی تجربۀ و شایسته افراد وجود به اداري دستگاه عملکرد ـ

 نحصـار ا از آن خـروج  و عضوگیري زاویۀ از یکی. است یافته تحول زاویه دو از اسالمی جمهوري زمان در رانای اداري نظام

  .شود نمی مشاهدهتحولی  کیفی نظر از اما. کمی گسترش زاویۀ از دیگري و خاص طبقات

 در دولت قدرت ساختار بررسی به اینک شد، قائل تفکیک مدرن جامعۀ و سنتی جامعۀ بین باید موارد همۀ در که آنجا از

 .پردازیم می جامعه دو این

  سنتی جامعۀ در دولت قدرت ساختار

 جامعـۀ  یعنی جوامع این ویژگی چهار. است عریان زور به تکیه و قدرت تمرکز بیانگر عمده طور به سنتی جوامع در دولت

 عـدم  و متشـنج  و آرامنا یرامونپ عمومی، فرهنگ ضعف نهادینه، و یافته سازمان ضدقدرت یک وجود عدم و ضعیف مدنی

. باشـد  سـنگین  و وسسـ مح بسـیار  جوامـع  این در دولت قدرت حضور تا شده باعث سازمانی و حقوقی راهکارهاي وجود
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 در قـدرت  و کننـدگان  حکومـت  حاکمیت، یعنی دولتی قدرت ساختار در نظر مورد عنصر سه که است این امر این نتیجه

 و شـود  مـی  داده نسـبت  متافیزیـک  نیروهاي به حاکمیت. شوند می لونیامپاتری و سنتی اختارهايس اسیر و گرفته قرار کامل ابهام

  .گیرد می قرار حکومتگران منافع خدمت در دولت قدرت و گیرد می قرار قدیمی ذمتنف هاي خانواده دست در حکومت

  : کند می ظهور اقتدارگرایی و گونگی مشتري نوپاتریمونیال، صورت سه به سنتی جوامع در جامعه و دولت رابطۀ مجموع در

 در کـه  قدرتمنـدي  فرد یا سلطان نظر زیر کامالً که است دیوانی دستگاه آنچنان مستلزم سلطه این : پاتریمونیال سلطۀ ـ

 آن جهت و دهد سازمان را آن مراتب سلسله کرده، انتخاب را آن اعضاي شخصاً و باشد داشته قرار دارد، قرار جامعه رأس

  .کند خصمش را

 ژان کـه  یابد می جریان یروابط قالب در شوندگان حکومت و حکومتگران بین روابط وضعیت این در : گونگی مشتري وضعیت ـ

 و کارفرمـا  یعنـی  نابرابر منافع با نفر دو متقابل سودآور مبادلۀ بر که کند می توصیف یشخص وابستگی رابطۀ را آن مدراد فرانسوا

  .است استوار مشتري

 شـوندگان  حکومـت  بـه  را خـود  هـاي  خواسـته  و فرامین اي مالحظه گونه هر بدون دولت حالت این در : گرایی داراقت ـ

  .گیرد می را مشارکتی هرگونه جلوي و کند می تحمیل

  صنعتی جامعۀ در دولت قدرت ساختار

 غیـر  و ملـی  اهـداف  خـدمت  در دولت قدرت و شده پذیرفته حکومت اساسی اصل عنوان به ملت حاکمیت جوامع این در

 مـدنی  جامعـۀ  و شـود  می گرفته کار به آن فساد و قدرت تمرکز از جلوگیري براي مناسب راهکارهاي. دارد قرار مشخص

 کسـانی  چـه  اینکه و حکومتگران بحث حال عین در. دارد وجود دولت اساس بر کارآمد نظارت از نظامی با نهادینه و قوي

 را جوامـع  اینگونـه  سیاسـی  شناسی جامعه هاي بحث ترین پیچیده از یکی کنند می پیدا دست دولتی قدرت هاي قله به

 اسـتوار  یشخصـ  غیـر  حـاالت  و قانونی موازین بر عمده طور به پیشرفته جوامع در جامعه و دولت رابطۀ .دهد می تشکیل

 تشـکلهاي  و اهاسـندیک  احـزاب،  رؤساي طریق از که شود می مشاهده نیز گونگی مشتري حالت نوعی حال عین در. است

 بـین  اجتمـاعی  ــ  سیاسی روابط نوع این مؤید امریکا در داالنی هاي زنی چانه یا»  البی«  اصطالح. گیرد می صورت دیگر

  . است شوندگان حکومت و تگرانمحکو

  : است تفکیک قابل حکومت نوع سه نیز صنعتی جوامع در
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 اجتمـاعی  و فـردي  زنـدگی  شـئون  تمـام  در کرده، قرار بر ودخ پیرامون با یکسویه اي رابطه که : تمامتخواه حکومتهاي ـ

  .برند می بین از را پایین از نظارت امکان گونه هر و کنند می دخالت

 بـه  را سیاسـی  فعالیتهاي نحصارا و کرده سلب مردم از را سیاسی حوزة در نظارت اعمال امکان:  گرا اقتدار هاي حکومت ـ

  .کنند نمی دخالت مردم خصوصی زندگی در اما دهند، می اختصاص خود

  .برخوردارند اجتماعی و فردي هاي آزادي از و نظارت مشارکت، حق از مردم حکومتها این در : دموکراتیک حکومتهاي ـ
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  نمونه سواالت تستی

  گرفت؟ کار به سیاسی زندگی تحلیل براي را سیستمی نظریۀ بار اولین پرداز نظریه کدام ـ1

 پارسونز تالکوت) 4   ستونیا ددیوی) 3   نروای ربرتنو) 2   تاالنفی بر فن) 1

 پیرامون تحوالت مقابل در سیاسی نظام ناپذیري انعطاف از ناشی که سیاسی نظام در يرادا بست بن ـ2

  دهد؟ می رخ ها نظام کدام در بیشتر است،

 سیسیا هاي نظام تمام) 4  دموکراتیک هاي نظام) 3  داري سرمایه هاي نظام) 2  ایدئولوژیک) 1

 می وجود به را کلیت واحد یک و درندا دست در را سیاسی قدرت که مراکزي و نهادها مجموعه« عبارت  ـ3

  : براي است تعریفی»  آورند

 سیاسی کارویژه) 4  ایدئولوژي) 3  سیاسی ساختار) 2  سیاسی نهاد) 1

  .سازد آشکار را یاسیس ساختار ماهیت دتوان می که است معیاري ترین مهم ،....................... ـ4

 سیاسی فرهنگ) 4  سیاسی قدرت) 3  پنهان هاي کارویژه) 2  ایدئولوژي) 1

  : از عبارتند داري سرمایه جوامع در سیاسی نظام لهمتشک عناصر بورالتسکی نظر از ـ5

 فرهنگی نظام نظارت، نظام ،تقنینی نظام ،يادار نظام) 1

 فرهنگی ساختار قضائیه، قوة مجریه، قوة مقننه، قوة) 2

 دولت سیاسی، ایدئولوژي سیاسی، هاي ویژه کار، سیاسی فرهنگ) 3

 سیاسی آگاهی سیاسی، روابط سیاسی، هنجارهاي سیاسی، هاي سازمان) 4

  نیست؟ کیسبورالت نظر از سیاسی نظام عملکردهاي از ،یک کدام ـ6

  سیاسی ادغام) 2    جامعه اهداف تعیین) 1

 یرزشا ـ فرهنگی مهندسی) 4    مشروعیت) 3
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  دارد؟ مردم بین همبستگی ایجاد در زیادي نقش سیاسی نظام کارآیی کدام ـ7

    سمبلیک کارآیی) 2  نظارت کارآیی) 1

  منابع از استفاده کارآیی) 4  توزیع کارآیی) 3

 مي جامان......... توسط معموالً  كھ است سیاسي نظام.........  ھاي ویژه كار جزء ،ھا خواستھ و منافع تألیف ویژة كار ـ٨

  .شود

      سیاسی احزاب ـ ورودي) 2  نفوذ ذي هاي گروه ـ ورودي) 1

 مقننه قوة ـ خروجی) 4  فشار هاي گروه ـ خروجی) 3

 لبتصم ساخت را مطلقه دولت به فئودالیته از ارذگ و یددج داري سرمایه پیدایش اصلی علت وي ـ9

  .داند می فئودالیته

 وبر ماکس) 4    رسونآند پري) 3  لپ اسکاچ ادت) 2  والرشتاین) 1

  .............. از است عبارت اروپا سیاسی توسعۀ سیر از همرحل آخرین ـ10

  مطلقه دولت گیري شکل) 2    حزبی نظام ایجاد) 1

  رفاهی دولت گیري شکل) 4    سیاسی مشارکت) 3

  است؟ کدام جوامع دیگر سوي از اروپایی دولت ذیرشپ اصلی عامل ـ11

         اروپایی الگوي ظاهري هاي جذابیت) 2  استعمار) 1

 دولتها این بودن کارکردي) 4  داري سرمایه نقش) 3

  است؟ کدام مطلقه دولت اصلی ویژة کار ـ12

        سیاسی فرهنگ اصالح) 2    صنعتی توسعۀ) 1

  سرزمین تمامیت حفظ و خارجی تهاجم با مقابله) 4  اجتماعی پیرامون سازي یکسان) 3
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  گردید؟ ها دولت از نوع کدام گیري شکل نظري پایۀ ،1920 دهۀ در کینز نظریۀ ـ13

 نولیبرال دولت) 4  لیبرال دولت) 3  رفاهی دولت) 2  ارشادي هاي دولت) 1

 می رفاهی دولت مقابل نقطۀ که است میالدي 80 و 70 دهۀ اقتصادي هاي رانحب محصول دولت نوع این ـ14

  باشد؟

 نوساز دولت) 4    نولیبرال دولت) 3  در سایه دولت) 2  مطلقه دولت) 1

  کند؟ می تعریف نهادینه قدرت را دولت گذاشته، انگشت دیدج هاي دولت دینگیانه عنصر بر وي ـ15

 وبر ماکس) 4    مارکس کال) 3  سنتنوی آندرو) 2  بوردو ژرژ) 1

  است؟ بشر کمال نقطۀ و تاریخ بلوغ نتیجۀو بنیادین، و اصیل دولتی وي نظر مورد دولت ـ16

  فوکو میشل) 4    هگل) 3  ابزه توماس) 2  الك جان) 1

  .اند داشته کارکردي دولت انگارة گیري شکل در زیادي نقش اندیشمند دو این ـ17

  پارسونز م،یدورک) 2  گواتاري فلیکس دلوز، ژیل) 1

 میدورک وبر،) 4    پاسونز فوکو،) 3

 معین سرزمین در که مردمانی بین اشتراك وجوه افزایش و اختالف وجوه کاهش معناي به.............  ـ18

  .باشد می آنها بین همبستگی و رابطه ایجاد و کنند می زندگی

 سیاسی پذیري جامعه) 4  اجتماعی ادغام) 3  سازي ملت) 2  سازي دولت) 1

 می...........  ،دهد می تطبیق جامعه با را خود و ادغام خود جامعۀ فرهنگ در فرد آن طی که را فرآیندي ـ19

  .نامند

 سیاسی گیري جهت) 4  سیاسی نهادینگی) 3  سیاسی مشارکت) 2  سیاسی ادغام) 1
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  .است سیاسی کنش و آموزش بین ، حد واسط.............  ـ20

 سیاسی آگاهی) 4  فکر طرز) 3  سیاسی فرهنگ) 2  ایدئولوژي) 1
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  : از عبارتند ترتیب به سیاسی ادغام فرآیند مراحل ـ21

 سیاسی ريگی جهت سیاسی، مشارکت سیاست، کردن اجتماعی) 1

 سیاست کردن اجتماعی سیاسی، مشارکت سیاسی، گیري جهت) 2

 سیاسی کنش سیاسی، بینش سیاسی، دانش) 3

 سیاسی مشارکت سیاسی، گیري جهت سیاست، کردن اجتماعی) 4

  است؟ کدام سیاسی مشارکت فرآیند در "فردي ي ها داده" از مقصود ـ22

    فکر طرز) 2    آموزش) 1

 شخص دانش) 4  اجتماعی شخصیت و فردي هاي ویژگی) 3  

  . ......................... :از است عبارت جامعه قبال در دولت اجتماعی وظیفۀ ترین مهم ـ23

        اجتماعی تعادل ایجاد) 2    افراد سیاسی آموزش) 1

 جامعه نخبگان منافع نمایندگی) 4    مسلط طبقۀ از حمایت) 3

  .......... دولت ،وبري نئو هاي نظریه اساس بر ـ24

 .است خویش جامعۀ مردم همۀ خدمت در) 1

 .است داران سرمایه طبقۀ آن و است خاص طبقۀ یک خدمت در) 2

 .است روشنفکران طبقه آن و است خاص طبقۀ یک خدمت در) 3

 .هستند نخبگان و دیوانساالران طبقۀ آن و است خاص طبقۀ یک خدمت در) 4

  است؟ اردهذگ سر پشت را مسیر کدام عمومی قوقح هاي موضوع از یکی عنوان به حاکمیت ـ25

 الهی ملی، فردي،) 2    ملی فردي، الهی،) 1

 الهی فردي، ملی،) 4    فردي ملی، الهی،) 3
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  هستند؟ اندشمندان کدام ترتیب به»  حکومت روند«  و»  حکومتی روند«  هاي کتاب مؤلف ـ26

        تلیبن آرتور ـ ترومن دیوید) 2  ترومن دیوید ـبنتلی آرتور) 1

 جسوپ باب ـنروای نوربرت) 4    میخلز ربرت ـ زمیل رایت) 3

 را آنها منافع و اجتماعی هاي گروه و ندارند نهادها و نهادینه قدرت به اديقاعت هیچ پرداز نظریه دو این ـ27

  .دانند می سیاسی پویایی اساس

        اوفه کالوس وبر، ماکس) 2    ترومن دیوید ،بنتلی آتور) 1

 هانتینگتون فوکو، میشل) 4  پارسونز تالکوت  م،یدورک) 3

  کنند؟ می تأکید دولت مداخالت ساز زمینه عنوان به عاملی چه بر اوکنر وکلوذ اوفه  ـ28

    فقر و اجتماعی هاي آسیب) 2  دار سرمایه طبقۀ مختلف طبقات بین اختالف) 1

 اجتماعی عدالت ایجاد) 4  داري سرمایه ساختاري بحرانهاي) 3

 اداري دستگاه بااليمناصب   مثالً است معتقد و دانسته مسلط طبقۀ یک دست در را دولت نانهمچ وي ـ29

  : است ممتاز طبقۀ یک دست در امریکا

 پلسبی) 4    دال رابرت) 3  دامهوف ویلیام) 2  بوالنزاس نیکوس) 1

  داد؟ قرار ها پلورالیست ردیف در توان نمی را اندیشمند کدام ـ30

 آلتوسر لویی) 4    دال رابرت) 3  ترومن ویددی) 2  بنتلی آرتور) 1

  ؟ است رفته کار به چیزي چه توصیف براي و کسی چه توسط " سازمانی انسان " مفهوم ـ31

    اداري دستگاه اسیر کارمند -  وایت ویلیام) 2  نوزدهمی قرن انسان - وبر ماکس) 1

 داري سرمایه اسیر کارگران -  مارکس کارل) 4    بورژوا انسان - هگل) 3
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      است؟ شده گرفته کار به ها دولت از نوع کدام در دولت مصلحت مفهوم ـ32

 مطلقه) 4    لیبرال) 3  رفاهی) 2  ارشادي) 1

      .است............  دولت دولت، بهترین ها لیبرال نظر از ـ33

 گر نظارت) 4  قدرت قدر) 3  کمینه) 2  اقتصادي) 1

      ت؟چیس یسیاس پذیري جامعه فرآیند نهایی نقطۀ ـ34

 مشروعیت) 4    سیاسی مشارکت) 3  دولت استقالل) 2  سیاسی آموزش) 1

 واکنش و گرفته شکل سیاست از ادراکشان شده، آشنا سیاسی نظام با افراد آن وسیلۀ به که فرآیندي«  ـ35

      است؟ سیاسی واژه کدام تعریف ،» شود می مشخص سیاسی هاي پدیده به نسبت هایشان

 سیاسی مشارکت) 4  سیاسی رفتار) 3  سیاست شدن اجتماعی )2  سیاسی ارتباطات) 1
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  پاسخنامه سواالت تستی

 یـک  قالب در را خود مشاهدات 1950 دهۀ در که بود برتاالنفی ها سیستم معا ي نظریۀ واضع .است صحیح 3 گزینۀ ـ1

 سـهولت،  دلیل به و گرفت کار به سیاسی زندگی تحلیل براي را نظریه این ستونیا ددیوی. کرد عرضه ولشم جهان نظریۀ

  .گرفت قرار استقبال مورد ها دگرگونی و ها ركحت لحاظ و جامعیت

  .کند می صدق ایدئولوژیک هاي نظام مورد در بیشتر سیاسی نظام در يرادا بست بن. است صحیح 1 گزینۀ ـ2

 می وجود به رایت واحد کل یک و دارند دست در را سیاسی قدرت که مراکزي و نهادها مجموعه .است صحیح 2 گزینۀ ـ3

 همربوط جامعۀ به که است هایی ویژگی و ها خصلت تمامی از متأثر) ساختار( کلیت این. نامند می سیاسی ساختار آورند،

  .بخشند می هویت

  .است صحیح 3گزینۀ ـ4

 مـی  تقسیم رعنص چهار به را داري سرمایه جوامع در سیاسی نظام متشکله عناصر بورالتسکی.  .است صحیح 4 گزینۀ ـ5

  .سیاسی آگاهی ،سیاسی روابط، سیاسی هنجارهاي، سیاسی سازمانهاي ند:ک

 بسـیج  جامعـه،  وظایف و اهداف تعیین:  از عبارتند کیسبورالت نظر از سیاسی نظام عملکردهاي. است صحیح 4 گزینۀ ـ6

  .مشروعیت و اجتماعی ادغام منابع،

  .است صحیح 2 گزینۀ ـ7

  .است صحیح 2 گزینۀ ـ8

«  را مطلقـه  دولـت  بـه  فئودالیته ارذگ و دیدج داري سرمایه پیدایش اصلی علت آندرسون ريپ. است صحیح 3 گزینۀ ـ9

 اسـت،  داشـته  وجـود  سـرزمین  آن فرهنگ و تاریخ در که خاص عوامل با همراه»  غربی اروپاي فئودالیته لبتصم ساخت

  .داند می روم حقوق مثل

 سـازي  همگـون  و مطلقـه  دولت گیري شکل. 1: است شرح بدین اروپا یاسیس توسعه مراحل .است صحیح 1 گزینۀ ـ10

 تعیـین  و مرکـز  هـاي  گیـري  تصـمیم  در پیرامـون  مشـارکت . 2،مستقل یدیوان دستگاه یک ایجاد و آن سوي از پیرامون

  .حزبی نظام ایجاد. 3،مرکزي دولت بر ناظر عنوان به خود نمایندگان

 سـرمایه  نقـش  ،دتقلی استعمار،:  از عبارتند جوامع سوي از داري سرمایه ولتد پذیرش عوامل. است صحیح 4 گزینۀ ـ11

  . است بوده ها دولت این کارکردي جزء اصلی عامل اما...و داري
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 ایـن  مهـم  ژهیکارو و بود فرانسه در چهاردهم و سیزدهم لوئی دولت مطلقه، دولت بارز نمونۀ . است صحیح 3ۀ گزین ـ 12

  بود اجتماعی امونپیر سازي یکسان ها، دولت

 تنظـیم  بـه  قـادر  تنهایی به تقاضا و عرضه قانون کرد می ثابت که 1920ۀ ده در کنیزۀ نظری. است صحیح 1ۀ گزین ـ 13

  . گردید ارشادي دولت گیري شکل ساز زمینه ، است ضروري دولتۀ مداخل و نیست بازار امور

  .  است صحیح 3ۀ گزین ـ 14

  .است صحیح 1 گزینۀ  ـ 15

 شدن شفاف و او عقل تکامل و بشر پیشرفت با که است بنیادین و اصیل دولتی هگلی دولت . است صحیح 3ۀ گزین ـ 16

  .آیدمی در صورت به هیوالیی حالت از روحش

 افـزایش  دلیل به اجتماعی کار تقسیم. داند می اجتماعی کار تقسیم نتیجۀ را دولت میدورک . است صحیح 2ۀ گزین ـ 17

 هاي وفاداري پیرامون، نظارت قید از را شهروندان دولت، پیدایش. است ناپذیر اجتناب اجتماعی امور یپیچیدگ و جمعیت

 توسـعه  را دولـت  کـارکردي  نظریـۀ  پارسـونز  تالکوت بویژه کارکردگرایان م،یدورک از پس. کند می خالص کلیسا و محلی

  .دادند

  . است صحیح 2ۀ گزین ـ 18

 بـا  را خـود  و شده ادغام خود جامعۀ فرهنگ در فرد آن طی که است فرآیندي یاسیس ادغام. است صحیح 1ۀ گزین ـ 19

 بـه  یـا  آیـد،  می در سیاسی نظام براي بازیگر یک صورت به و دهد می تطبیق دهد می تشکیل را او محیط که اي جامعه

  .شود می تبدیل شهروند به خالصه طور

  .است صحیح 3 گزینۀ ـ20

 .است صحیح 4 گزینۀ ـ21

 .است صحیح 3 زینۀگ ـ22

 .است صحیح 2 گزینۀ ـ23

مـی   خـاص  گـروه  یا طبقه یک خدمت در ابزاري عنوان بهرا  دولتهاي رایج،  دیدگاهیکی از   .است صحیح 4 گزینۀ ـ24

 سـرمایه  منافع معرف«  تسیسنئومارک هاي نظریه طبق بر که است برخوردار اندکی استقالل از دولت دیدگاه این از. داند

 دارند اختیار در درون از را آن که است»  خبرگان و دیوانساالران منافع معرف«  وبري نئو هاي نظریه اساس بر و است» 
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 .است صحیح 1 گزینۀ ـ25

»  حکـومتی  رونـد «  و»  حکومـت  درون«  هاي کتاب در ترتیب به ترومن دیوید و بنتلی آرتور .است صحیح 2 گزینۀ ـ26

 توافـق  بـه  نقطه یک در نهایت در دارند، قرار یکدیگر با تعامل و رقابت در که نفوذ يذ هاي گروه از اي مجموعه معتقدند

 گذارندمی حکومتی تصمیم را توافق این اسم و رسند می

 .است صحیح 1 گزینۀ ـ27

 تحلیـل  بـه  را خـود  اینـان . نیسـت  خـاص  طبقـۀ  یک دست در دولت معتقدند اوکز و لکوذافه. است صحیح 3 گزینۀ ـ28

 سـرمایه  ساختاري هاي بحران بر و گیرند می نظر در خاص موضوعی چونان را سیاست و کرده نزدیک مریکاا سیستمیک

  .کنند می تأکید دولت مداخالت ساز زمینه عنوان به داري

  . است صحیح 2 گزینۀ ـ29

  .است ساختارگر تسیسمارک یک آلتولر لویی. است صحیح 4 گزینۀ ـ30

 بـه  شـود،  مـی  تبدیل دستگاه یک جان بی مهره و پیچ صورت به که کارمندي از ایتو ویلیام. است صحیح 2 گزینۀ ـ31

 بـی  هـاي  دسـت  در را اجتماعی حیات و انسانی فرهنگی، مسائل تمام خواهد می که کرده یاد»  سازمانی انسان«  عنوان

  .بفشارد خود روح

 و سـاخت  مـی  ممکـن  را اي زمینـه  هـر  رد دولت اقدام قدرت، کامل تمرکز مطلقه، دولت در. است صحیح 4 گزینۀ ـ32

  .بود»  دولت مصلحت«  هم آن عقالیی توجیه

. نکنـد  مداخلـه  سیاسـی  جریانهـاي  و اقتصادي امور در ممکن جاي تا دارد سعی لیبرال دولت. است صحیح 2 گزینۀ ـ33

  .است ؟ دولت پس

 هدف. رود می شمار به سیاسی توسعۀ اوج نقطۀ و سیاسی نهایی ادغام نقطۀ سیاسی مشارکت .است صحیح 3 گزینۀ ـ34

 سیاسـی  مسـائل  در فعـال  شـهروندي  صورت به شده، خارج انفعالی حالت از فرد که است این سیاسی هاي آموزش نهایی

 عوامـل  و علـل  تمـام  کـه  شود می محسوب سیاسی زندگی نهاییۀ نقط سیاسی مشارکت پس .کند مشارکت خود جامعۀ

 .است سیاسی زندگی کلة عصار افتد می صندوق در که رأیی. دخیلند آن در جمعی و فردي

  .است صحیح 2 گزینۀ ـ35
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  عوامل تاثیرگذار  بر زندگی سیاسی

  مقدمه  

در بحث از عوامل تاثیرگذار بر زندگی سیاسی می توان این عوامل را تحت دو عنوان کلـی عوامـل پایـدار و عوامـل نمیـه      

بررسی عوامل طبیعی و نیز تـاثیر عوامـل فرهنگـی برعرصـه سیاسـت مـی        پایدار بررسی کرد. در بحث از عوامل پایدار به

پردازیم. عوامل پایدار یا  همچون عوامل طبیعی از اراده انسان خارجند و یا همچون عوامـل فرهنگـی اگـر از اراده انسـان     

ر سـاختارهاي  خارج نباشند به سختی و در طوالنی مدت دگرگون مـی شـوند. در بحـث از عوامـل نیمـه پایـدار بـه تـاثی        

اجتماعی، عوامل اقتصادي و نیز عوامل روانی بر زندگی سیاسی خواهیم پرداخت . عوامل نیمه پایدار عواملی هسـتند کـه   

امکان دگرگونی آنها از نسلی به نسل دیگر وجود دارد  و اراده انسان می تواند دراین دگرگونی موثر واقـع شـود. حـال بـه     

  ل و زیر مجموعه هاي هرکدام می پردازیم . طور مبسوط به این دو دسته عوام

  بخش اول : عوامل پایدار موثر در زندگی سیاسی

  الف) عوامل طبیعی : اقلیمی، جغرافیایی و منابع طبیعی  

    . عوامل اقلیمی  1

ئولوژي از زمان  ارسطو تاثیر عوامل اقلیمی بر زندگی اجتماعی و سیاسی مورد توجه بوده و تا امـروز ده هـا نظریـه و ایـد    

  پیرامون نحوه این تاثیر گذاري شکل گرفته است. از جمله صاحب نظرانی که به این بحث پرداخته اند عبارتند از: 

منسجم ترین تعاریف در قرون حاضر با کتاب روح القوانین مونتسکیو آغاز گردید که درواقع بـازگویی نظریـه    مونتسکیو: -

قوانین به تاثیر عوامل اقلیمـی و جغرافیـایی بـر زنـدگی فـردي ( بیولوژیـک )،       روح ال 21تا  14هاي ارسطو بود. کتابهاي 

جمعی و سیاسی مردمان مختلف اختصاص دارد. ازنظر وي هواي سرد، الیاف خارجی بدن را منقبض کرده و باعث افزایش 

  ر و گذشت می شود . تهو فعالیت آنها می شود. در نتیجه در مناطق سردسیر قلب قوي تر است و باعث اعتماد به نفس،

ها به نوبه خود بر وضـع قـوانین اثـر مـی     هاي گرم ویژگی هاي خالف این را دارند. این خصلت در حالی که ساکنین اقلیم

گذارند. از آنجا که در مناطق سردسیر مردم فعال تر و منظم ترند قانونگذاري به اعتدال می گراید و با خلق و خو و وضـع  

  گردد . می مزاج و بدن مردم هماوا
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که به بررسی عوامل تاثیرگذار بر سیاسـت خـارجی   » صلح و جنگ بین ملت ها « وي در اثر مشهور خود  ریمون آرون: -

نمی توان رابطه علی را که مونتسکیو بین آب و هـوا  « به نقد استنتاج مونتسکیو پرداخته و می گوید:  کشورها می پردازد، 

-گونه  نیـز بـی  هاي ما بیشتر می شود، تصورات سخت و جزمپذیرفت. هر چه آگاهی  و ویژگی هاي مردم برقرار می کند،

اعتبارتر می شوند. به عالوه نمونه  هاي گرماو سرما یا خشکی و رطوبت یا صحرا و کوهستان آنقدر مختلف انـد کـه نمـی    

  .» توان نوع خاصی از سازمان اجتماعی را با گونه عامی از آب و هوا مرتبط دانست 

سبک معیشـت و .... برجـاي مـی     ا وجود این نظرات متناقض، در اینکه آب و هوا تاثیر زیادي در نوع زندگی، ساختمانها، ب

گذارد و نوع معیشت هم مستقیم و غیرمستقیم بر وضع قوانین و اداره یک جامعه تاثیر می گذارد شکی نیست. اما هرگـز  

گرفت. گوردن چایلد نیز معتقد است جغرافیا  با چالشی که فراروي انسـان   نمی توان  میزان و چگونگی این تاثیر را اندازه

  گذاشت  به بنیانهاي اولیه تمدن شکل بخشید . 

  . موقعیت جغرافیایی یا ژئوپلیتیک  2

هـاي  موقعیت جغرافیایی یا ژئوپلیتیک نیز از عوامل مهمی است که مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته  است. تفکیـک 

اي از یک سو و بین جوامعی که بـه  اي و جوامع قارهمی توان دراین زمینه صورت داد تفکیک بین جوامع جزیره اصلی که

دریا راه دارند و جوامعی که راه ندارند از سوي دیگر است. برخی از نظراتی که پیرامون تاثیر عامـل جغرافیـا بـر سیاسـت     

  اند به این شرح اند : مطرح شده

ي معتقد است مردمان جزایر، بیشتر از مردمان قاره ها به سوي آزادي کشش دارند. دریـا جزایـر را از   : وموریس دوورژه -

کند و توسعه طلبان نمی توانند به آنجاها دست اندازي کنند. وقتی حمله صورت نگیرد نیازي امپراتوریهاي بزرگ جدا می

دولت نیازي به سختگیري ندارد و مـردم قـدرت اقتصـادي    آید. در نتیجه به سربازگیري و مالیاتهاي سنگین به وجود نمی

خود را حفظ کرده و از آزادي بیشتري برخوردار می شوند. مصداق بارز این نظریه انگلستان است. البته ژاپـن  نیـز مثـال    

انی اي بودن وداشتن همان ویژگی هاي جغرافیایی انگلستان تا بعد از جنـگ جهـ  نقض این نظریه است که با وجود جزیره

دوم گرفتار استبداد بود. در نتیجه ریمون آرون نتیجه می گیرد که عامل جغرافیا به تنهایی نمی تواند وضعیت یک کشور 

  را تبیین کند .
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وي که پدر جغرافیاي فرانسه است، به نقش انسان در تعـدیل عوامـل جغرافیـایی     ): 1918- 1845ویدال دوالبالنش (  -

نه تنها رابطه مکانیک و مستقیمی بین یک نوع آب و هوا یا زمین و یک نوع نظام اجتمـاعی    « اشاره می کند و می گوید

 » . یا سیاسی خاص وجود ندارد، بلکه قدرت انسان می تواند نفوذ طبیعت را به شدت کاهش دهد 

ل گذار از مراحـل  مارکس به رغم فلسفه تاریخ خودکه همه جوامع را مشمو کارل مارکس ( نظریه شیوه تولید آسیایی ): -

تاریخی معروف خود می دانست، بزودي متوجه تفاوتهاي اساسی و چشمگیري شد که تـاریخ شـرق را از غـرب جـدا مـی      

شـرایط اقلیمـی و   « کند. نظریه شیوه تولید آسیایی توجیهی براي تفاوت بـین نظریـه و واقعیـت بـود. بـه نظـر مـارکس        

باعث نوعی آبیاري مصنوعی از طریق قناتهـا و سـایر فعالیتهـاي آبرسـانی     بویژه سرزمینهاي صحرایی گسترده  جغرافیایی، 

از نظر مارکس این تفاوت در مبانی طبیعی کشـاورزي  ». مصنوعی شده است که پایه کشاورزي شرقی را تشکیل می دهد 

ین نیروي شرق و غرب باعث تمرکز قدرت در دست سلطان ومانع شکل گیري یک قشر فئودال به سبک اروپا شده است. ا

متمرکز ( سلطان ) می بایست جمعیت هاي اندك و پراکنده در سرزمین هاي وسیع را به هم پیوند داده و کار تقسیم آب 

 بین آنها را سامان دهد . 

تالش کرد تا بر مبناي شیوه آبیاري به توجیه شکل خاص حاکمیت در شرق بپردازد.  1950وي در دهه  کارل ویتفوگل:-

ود آب مساله اصلی جوامع آسیایی، مصر و پرو بوده است. به همین دلیل این جوامع به سوي یـک قـدرت   از نظر وي؛ کمب

متمرکز مبتنی بر یک دستگاه دیوانی سرکوبگر ره سپردند. این قدرت متمرکز ادامه همان قـدرت میـراب اسـت کـه کـار      

 تقسیم آب را برعهده داشته است. 

دستیابی به دریا و داشتن قدرت دریایی را » نفوذ قدرت دریایی در تاریخ « کتاب او در  ): 1914- 1840آلفرد ماهان ( -

 اي در زمینه نیروي دریایی آغاز شد .  براي ملت ها سرنوشت ساز توصیف کرد و به دنبال انتشار کتاب او مسابقه بی سابقه

کل جهان حکومت خواهد کـرد. از  حکومت کند بر» قلب جهان« وي معتقد بود هر کس بر   ): 1947- 1867مکیندر ( -

 گرفت . قسمتی از شرق آلمان و قسمتی از لهستان تا اکراین را در بر می» هارتلند« نظر وي

نظریه وي در مورد اسرار مرزها و فضاي حیاتی است که براسـاس آن دولتهـا را بـه     ): 1946- 1860کارل هوس هوفر ( -

کنند و در نتیجه مرزها همـراه بارشـد ملتهـا    فضاي بیشتري را اشغال میموجود زنده اي تشبیه می کند که رشد کرده و 

  تغییر کرده و گسترده تر می شوند. این  نظریه دستمایه تجاوزطلبی هاي آلمان نازي شد.

 گیرند:  ملی و محلی صورت می المللی، منطقه اي، نکته دیگر اینکه مطالعات مربوط به جغرافیاي سیاسی در چهار سطح بین
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در سطح بین المللی: براي مثال کارهاي امانوئل والرشتاین در مورد نظم جهانی و تفـاوتی کـه بـین اروپـاي شـرقی و       -1

دسترسی اروپاي غربی و عدم دسترسی اروپاي شرقی بـه دریـا در آسـتانه    «اروپاي غربی قائل می شود و این تفاوت را به 

 ح مطرح شده است.نسبت می دهد در این سط» داري تجاريورود به سرمایه

اي: براي مثال نظریه اي که گورباچف در مورد خانه مشترك اروپایی از اورال تا آتالنتیک در سـالهاي  در سطح منطقه -2

 مطرح کرده بود در سطح منطقه اي است .  1986- 1985

 در سطح ملی: به عنوان مثال نظریه هوس هوفر که قبالً ذکر کردیم.  -3

)که درمورد رابطه مناطق جغرافیایی و  1959-1875به عنوان مثال نظریه آندره زیگفرید (   محلی:در سطح زیرملی و  -4

 گیري آراي سیاسی به مطالعه پرداخت. جهت

از آن اثر مـی پـذیرد    به حیات خود ادامه می دهد،  گیرد، در مجموع جامعه همیشه در چارچوب جغرافیایی خود شکل می

اي پیوسته بین جغرافیا و سیاست برقرار است که نباید در مطالعات جامعه شناسی سیاسـی از  و از همین طریق نیز رابطه

  قلم بیفتد . 

  تاریخ  ب) 

تاریخ نیز از عامل پایدار مؤثر در زندگی سیاسی است. یکی از ویژگی هاي مشترك تمام نظریه هـاي علـوم اجتمـاعی در    

صوالت عصر روشنگري و تجدد محسوب می شـد. بـر پایـه نظـام     قرن نوزدهم نگرش تاریخیگري بود که خود یکی از مح

جوامع بشري پیوسته رو به پیش می روند و ترقی، جزء پیوسته تاریخ بشر است. چنـین بـود     دانش یا ( اپیستمه ) تجدد،

مدنـد.  که بسیاري از جامعه شناسان و متفکران علوم اجتماعی قرن نوزدهم در پی تعیین مراحل این ترقی و پیشـرفت برآ 

  از جمله : 

مرحلـه نیروهـاي    -1بر می شمرد که عبارت بودنـد از:  » بر پایه تحول روح بشر«که سه مرحله تاریخی را  کنت:اگوست -

مرحلـه عقالیـی    -3مرحله متافیزیک که با نوعی استدالل متافیزیکی همراه بود،  -2  مرموز و نسبت دادن امور به خدایان،

  نسان بر پایه عقل و عینیت استوار است . یا پوزیتویسم که استدالل ا

  سوسیالیسم و کمونیسم قائل بود .  برده داري، فئودالیسم، سرمایه داري،  وي به مراحلی مثل کمون اولیه، کارل مارکس:  -

کرد: سنتی و صنعتی. این نگرش در قرن بیستم هـم تکـرار شـد و    وي دو نوع جامعه کلی را از هم تفکیک می دورکیم: -

  مراحل یکسانی از توسعه را براي همه جوامع در نظر می گرفتند .  1960و  1950گراي دهه هاي ام نظریه هاي توسعهتم
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خدمت بزرگـی بـه     مکتب آنال که هانري لوفور و مارك بلوك آن را بنیان گذاشتند، 1930در آستانه دهه   مکتب آنال: -

مجزا از یکدیگر یا با تاکید بر رویدادهاي خاصی مثل انقالبها یا دگرگونی توسعه علم تاریخ کرد. آنها تاریخ را نه به صورت 

رژیم هاي سیاسی بلکه به گونه اي ساختاري و در ارتباط با یکدیگر مورد مطالعه قرار می دادند . اهمیت این روش در این 

ی کـرد. ایـن مکتـب در دهـه     روانی و خلقیات و سیاق معیشت مردمان مبذول م بود که توجه خاصی به مسائل فرهنگی، 

  از نو دچار انقالب شد. آن ساختار شکست و تاریخ تا آنجا که می شد به قطعات ریز زمانی و موضوعی تقسیم شـد؛  1970

چنانکه گویی هیچ رویدادي یا هیچ موضوعی با هیچ موضوع دیگر ارتباط ندارد. به این ترتیب تاریخ به تـاریخ هـا تبـدیل    

پرنـورا و  مثـل لـوروا الدوري، پـی    در آن تصور نشد. آنها که به نسل سوم مکتب آنال مشهورند،  شد و هیچ رشته مسلسلی

ژاك لوگف دوباره به مطالعه موضوعات گذشته پرداختند تا ثابت کنند آنچه تـاکنون گمـان مـی رفـت کـه در ارتبـاط بـا        

  هیچ ارتباطی با هم ندارند .  یکدیگر بوده اند، 

از تفرقـه بـیش از حـد تـاریخ      1970احیاي مکتب جامعه شناسی تاریخی در پایان دهه  یخی:مکتب جامعه شناسی تار -

اما گسیخت کامـل هـم وجـود     شمول تحول تاریخی وجود ندارد، جلوگیري کرد . بر پایه اصول این مکتب یک خط جهان

ی آشـنا مـی شـود و اسـتراتژي     ندارد بلکه هر جامعه اي درطول تاریخ شکل می گیرد، تحول می یابد، با رویدادهاي خاص

هاي خاصی در برخورد با مسائل ابداع می کند و تمام اینها داغ خود را بر پیشانی آن جامعه می گذارد. بنابراین هر جامعه 

گـذاران جامعـه شناسـی تـاریخی     اي تاریخ خاص خود را دارد که قابل فرو کاستن به تاریخ یک جامعه دیگر نیست. پایـه 

دوتوکویل بودند که شرایط طبیعی و اجتماعی جوامـع مختلـف را در نظـر مـی گرفتنـد. کسـانی کـه        منتسکیو و آلکسی 

دراحیاي این نظریه سهم به سزایی داشته طیفی از متفکران مارکسیست مثل برینگتون مور، اسکاچپول و پري اندرسـون  

ان، لیپست، استره ایر و آرکی ایر را نباید گرا مشهورند. اما سهم کسانی مثل نیسبت، رکهاي تاریخبودند که به مارکسیست

  از نظر دور داشت . 

در مجموع براي شناخت یک جامعه باید به تاریخ همان جامعه رجوع کرد زیرا نمی توان الگوي خاصی از تحوالت تاریخی 

است کـه در تـاریخ   را در نظر گرفت و همه جوامع را تابع آن دانست. نزاعها و روندهاي سیاسی هر جامعه نتیجه تحوالتی 

  آن جامعه صورت پذیرفته است. در یک کالم نظام سیاسی یک جامعه محصول تاریخ آن جامعه است.

  عوامل فرهنگی   ج)
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گرایی(پوزیتویسم) مقارن بـود،  از آنجا که شروع مطالعات اجتماعی در قالب رشته ها و موضوعهاي مشخص،  با عصر اثبات

زیرا ادغام مطالعات فرهنگی در چنین چارچوب تنگ و متعارضـی    شد پیدا نکردند،مقوالت فرهنگی فضاي مناسبی براي ر

گرایـی  در حـالی کـه اثبـات     ناممکن می نمود . این تعارض از آنجا ناشی می شود که فرهنگ از مقوالت غیرمادي اسـت، 

پیوسـته در کـانون     مبتنی بر عینیت و کمیت است. در عین حال فرهنگ قبل از آنکه موضـوع یـک رشـته خـاص باشـد،     

دورکـیم در   اندیشه هاي اجتماعی قرار داشت. اولین بار مردم شناسان و جامعه شناسانی چون فـرانتس بـوآس درآلمـان،    

« فرانسه و برونسیالو مالینفسکی در انگلستان در پی ارائه تعریفی علمی از فرهنگ برآمدند. بـویژه مالینفسـکی در کتـاب    

  فرهنگ را از دیدگاه کارکردگرایی مورد بررسی قرار داد .  ،  »اي علمی از فرهنگ نظریه

در سالهاي پس از جنگ جهانی دوم فرهنگ به عنوان یک موضوع کلیدي در قلب تحلیل هاي کارکردگرایی رشـته مـردم   

 ،  پارسونز به فرهنگ و نقـش مـذهب و مقدسـات در درون یـک      شناسی قرار گرفت. از بین سیستمیستها ( نظام گرایان )

نظام فرهنگی توجه خاصی مبذول داشت. در میانه این مطالعات و توجهات بود کـه پـاره اي از سیاسـت شناسـان بحـث      

اي از جامعـه شناسـان آنگلوساکسـون بـه جامعـه      فرهنگ سیاسی را به میان آوردند. جامعه شناسان اروپایی همراه با پاره

گیري حوزه هاي فرهنگـی و نظـام   و نقش مذاهب در شکلشناسی تاریخی فرهنگ که در آن توجه خاصی به امر مقدس 

،نظـام ارزشـی آن اسـت کـه رابطـه        هاي سیاسی مبذول می شود روي آوردند، زیرا هسته مرکـزي یـک نظـام فرهنگـی    

مستقیمی با مذهب دارد. به غیر از پاره اي  پیروان مکتب به اصطالح واقع بینی که منکر هرگونه رابطه اي بین فرهنگ و 

می شدند و همچنین پاره اي از نگرش هاي متـاثر از مارکسیسـم مثـل نظریـه اسـکاچپل یـا والرشـتاین، بقیـه          سیاست

  مطالعات قرن بیستم به نحوي بین سیاست و فرهنگ رابطه برقرار می ساختند. 

  سه نظریه درمورد رابطه فرهنگ و سیاست 

ته می توان سه نظریه عمده را در مورد رابطه سیاسـت  ي رابطه فرهنگ و سیاست صورت گرف از میان مطالعاتی که درباره

  و فرهنگ از هم تفکیک کرد : 

  کنندگی فرهنگ : گرایی و تعیینالف) نظریه فرهنگ

مایه تمامی کنش هاي اجتماعی از جمله سیاست است. از جملـه مهـم تـرین    فرهنگ بن بر اساس نظریه فرهنگ گرایان، 

  ر کدام بدین شرح است: هاي اساسی هفرهنگ گرایان و اندیشه
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وي تعریفی از فرهنگ دارد که در آن فرهنگ اعم از ابتدایی یا پیچیده به عنوان کلیتی اجتماعی  برونیسالو مالینفسکی: -

مشتمل بر ابزارهاي مادي و جنبه هاي غیر مادي زندگی انسان مثل باورها و عادات معرفی می شود که بـه انسـان اجـازه    

وسی که فراروي او قرار می گیرند مقابله کند. بر اساس این تعریف فرهنگ نـه تنهـا بـه تصـورات و     می دهد با مسائل ملم

  رفتارهاي فردي جهت می دهد بلکه تعیین کننده رفتارهاي جمعی است . 

وي در یک قالب سیستمیک فرهنگ را آنچنان نظامی معرفی می کند که داراي عناصر و ابعاد گوناگون   کلیفوردگیرتز : -

است و این عناصر در ارتباط با یکدیگر یک کلیت تام به وجود می آورند. از نظر وي مختصات اصلی یـک نظـام فرهنگـی    

  عبارتند از :  

زیرا موجد پیوندهاي اجتماعی است. تعامل هاي اجتماعی و کنش و واکنش بین بازیگران فقـط    فرهنگ ادغامگراست، -1

از رمزگان (کدها )، معانی یا روابط بین معنا و معنا بخش در میان آنهـا وجـود    در صورتی امکان پذیر است که کمیته اي

  داشته باشد. 

 زیرا قواعد جهت گیریهاي کنشهاي اجتماعی را به افراد تحمیل می کند.  فرهنگ هنجاري است،  -2

معنایی خود گرد هم زیرا عناصر مختلف زندگی اجتماعی را در قالب منطق وحدت بخش رمزگان  فرهنگ جامع است،  -3

می آورد. به عبارت دیگر به برکت شبکه اي از معانی و تفاسیر مشترك، تمام فعالیت ها و روابط مؤسس یک جامعه را بـه  

 هم پیوند می دهد. 

  وي نیز بانگاهی سیستمیک سه کارویژه براي یک نظام فرهنگی برمی شمارد که عبارتند از :   گی روشه: -

، زیرا تمام عوامل عینی و مادي پیوندهاي اجتمـاعی   جامعه است ازي، یعنی فرهنگ به وجود آورنده کار ویژه جامعه س -1

  به وسیله نظام فرهنگی درعبارات نمادین ( سمبلیک ) باز تولید و باز تفسیر شده و معنا و قوام و انسجام می یابند. 

 خشیده، قواعد رفتار اجتماعی را دراختیار او قرار می دهد . که به شخصیت فرد الگو و نمونه ب اجتماعی،  –کار ویژه روانی - 2

 از فضاي زندگی حیوانات متمایز می سازد .  که فضاي زندگی انسان را انسانی کرده،  شناسی،  کار ویژه انسان-3

ج گی روشه در تایید نظر خود مبنی بر اینکه فرهنگ به کنش اجتماعی جهت می بخشد یادآور می شـود کـه تلفیـق پـن    

  ارزش ها و نمادها.   نقش هاي اجتماعی، اقالم، عنصر اساسی در این جهت دهی نقش دارد :  الگوهاي فرهنگی، 

وي معتقد است سیاست خارجی کشورها تحت تاثیر فرهنگ عمومی آنهـا قـرار دارد کـه وي در قالـب      استانلی هوفمن: -

  کند . )  از آن یاد می   national styleسبک ملی ( 
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وي از خلق و خوي ملی به عنوان خط ممتد فرهنگ و تعیین کننـده رفتـار سیاسـی و اجتمـاعی ملـل       ژاك روویه: ژان -

آورد و رفتار یک ملـت بـا   کند. این خلق و خوي ملی است که نهادهاي سیاسی و اجتماعی را به وجود میمختلف یاد می

  ملتهاي دیگر را نظم می دهد . 

هـا  اخالق پوریتانیسم را پایه فرهنگ عمومی و سیاسی آمریکایی ب دموکراسی در آمریکا، وي درکتا آلکسی دو توکویل : -

  قلمداد می کند . 

دیدگاه فرهنگ سیاسی در قلب تحلیل کارکردگرایانه از پدیده   :گابریل آلموند و سیدنی وربا ( دیدگاه فرهنگ سیاسی ) -

گابریل آلموند و سیدنی وربا در زمینه فرهنگ مدنی بود. سـوالی   هاي سیاسی قرار می گیرد. کار اساسی در این زمینه اثر

؟ آنها سعی کردند با اشاره به سه سنتی بنیادهاي فرهنگی دموکراسی چیستکه آنها در پی پاسخ به آن بودند این بود که 

ـ     ه ایـن  که در جامعه شناسی سیاسی غرب شکل گرفته است یعنی برداشت فلسفی، جامعـه شـناختی و روان شـناختی ب

، یـا بـه عبـارت     جهت گیري روانی در برابر موضوعات اجتمـاعی «سوال پاسخ دهند. تعریف آنها از فرهنگ عبارت است از 

نحـوه نگـرش و   « از این رو فرهنگ سیاسی عبارت اسـت  ». دیگر درونی کردن نظام سیاسی در روانشناسی خاص هر فرد

آلمونـد و وربـا   ». ش شخصـیتهاي سیاسـی نسـبت بـه مـردم      بینش هر فرد نسبت به نظام و شخصیتهاي سیاسی و نگـر 

همسویی بین فرهنگ و نظام سیاسی راموجب ثبات نظام سیاسی می دانند و در این راستا سه سطح فرهنـگ سیاسـی را   

  که با سه نوع نظام سیاسی همخوانی دارند از هم تفکیک می کنند : 

  سیاسی با نظامهاي سیاسی ابتدایی و بسته سازگار است .  : این نوع فرهنگ  parochialفرهنگ ساسی محدود یا  -1

فرهنگ سیاسی تبعی یا انقیادي:  در این سطح مردم از آگاهی برخوردارند اما به دلیل ترس یا احتـرام ، تـابع محـض     -2

د امـا  قدرت سیاسی اند . این فرهنگ با نظام هاي سنتی که درآن سطحی از انفکاك ساختاري و تقسیم مشاغل وجود دار

 همخوانی دارد .  مشارکت و توسعه سیاسی وجود ندارد، 

فرهنگ سیاسی مشارکتی: در این سطح هم آگاهی وجود دارد و هم مشارکت و این فرهنگ با نظامهـاي دموکراتیـک    -3

 غربی همسویی دارد . 

د است، عبارت است از فرهنگـی  آرمانی که در عملکرد بهینه نظام دموکراسی مفی» فرهنگ مدنی  « از نظر آلموند و وربا، 

  آوایی بین سه سطح یاد شده. مختلط همراه با تعادل و هم
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حاصل این نگرش ها در مجموع این است که باید بنیانهاي فرهنگی هر نظام اجتماعی را به طور جداگانه در نظر گرفت و 

  فرهنگ اقتداري خاص هر جامعه را تعریف کرد . 
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  ابعی از قدرت سیاسی ب ) نظریه فرهنگ به عنوان ت

و ماکس وبر  هر دو بر این باورند که قدرت فرهنگ هاي مختلفی که در رقابت با یکدیگر رودرروي یکـدیگر قـرار    مارکس

می گیرند تابع مستقیمی از قدرت اجتماعی گرو ه هایی است که حامل یا حامی ایـن فرهنگهـا هسـتند. در آمـوزه هـاي      

  جتماعی است و فرهنگ مسلط چیزي جز ارزشها و باورهاي همان طبقه مسلط نیست . مارکس فرهنگ بازتابی از شرایط ا

نیز جامعه شناسی سیاسی فرهنگ یعنی شرایط سیاسی خاصی که درآن یک فرهنگ بر فرهنگهاي دیگر غلبه  ماکس وبر

  می یابد را از یاد نمی برد . 

وان رکن اصلی نظام فرهنگی ) بدون حمایت یک قدرت هم هنگامی که القاء می کند که یک نظام ارزشی ( به عن پارکین

نهادینه امکان نشر وپایداري پیدا نمی کند، در واقع در همین دسته جاي گرفته و فرهنگ را تابعی از قدرت سیاسی مـی  

کـه  داند. نمونه هاي تاریخی فرضیه پارکین عبارتند از امپراتوري هاي ساسانی ( که مذهب زرتشت را نشر داد)، صفوي ( 

مذهب تشیع را رسمی اعالم کرد ) و عثمانی ( که زبان ترکی و مذهب سنی را گسترش داد ). یعنی در تمـام ایـن مـوارد    

  یک قدرت سیاسی نوع خاصی از فرهنگ و نظام ارزشی را بسط  می دهد و نه بر عکس.

سـت کـه بسـیاري از انقالبـات     انتقادي که به این نگرش (که فرهنگ را تابع قدرت سیاسی مـی دانـد ) وارد اسـت ایـن ا    

فرهنگی برخواسته از پایین و در نبرد با قدرت حاکمه بوده است. بعثت اکثر انبیا و نیز جنبشها و نهضتهاي مجهز به یـک  

  ایدئولوژي نمونه هایی از این فرآیند معکوس هستند . 

  ج ) نظریه فرهنگ و سیاست درتعامل با یکدیگر 

سیاست را در یک چارچوب ساختاري و در کنار سایر عوامل قرار مـی دهـد. فرهنـگ در    وي فرهنگ و  تالکوت پارسونز: -

انگاره پارسونز خود یکی از چهار زیر سیستم اجتماعی است که زیر سیستم سیاسی را از طریق سیاسـتمدارانی کـه خـود    

دهـد. امـا زیرسیسـتم     دست پرورده نظام فرهنگی جامعه هستند و هم از طریق نهادهاي فرهنگی تحت تـاثیر قـرار مـی   

سـاز و فرهنـگ پـرور بـویژه مطبوعـات و رسـانه هـا و        نظارت بر مراجع فرهنگ  سیاسی نیز از طریق سیاستهاي فرهنگی،

باالخره کاالهاي فرهنگی زیر سیستم فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد. در عین حال وقتی بحث دگرگـونی جامعـه بـه    

در انگاره پارسونز پیدا می کند، چنانکه گویی تحوالت اجتماعی تـابعی از تحـول   میان می آید فرهنگ نقش بسیار مهمی 

  در نظام فرهنگی محسوب می شوند . 
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نگرش بوردیو به رابطه فرهنگ و سیاست نیز به همین نحو است با این تفاوت که تلقی بوردیـو از مسـاله     پی یر بوردیو : -

رهنگ را در چارچوب نگرش طبقاتی مـورد مالحظـه قـرار مـی دهـد و در      فرهنگ با تلقی پارسونز فرق می کند. بوردیو ف

نتیجه به چیزي به نام فرهنگ عمومی کمتر عالقه یا توجه نشان می دهد و برعکس به فرهنگ گروه هاي مختلـف مثـل   

  وجه دارد. کارگران یا دانشجویان و تفاوت فرهنگی این گروه ها یا تفاوت هاي فرهنگی بر پایه جایگاه طبقاتی افراد ت

  بخش دوم : عوامل نیمه پایدار موثر در زندگی سیاسی 

عوامل نیمه پایدار را می توان به سه دسته کلی اجتماعی، اقتصادي و روانی تقسیم کرد. اینگونه عوامـل را از آن رو نیمـه   

است این عوامـل نیمـه    پایدار می نامیم که امکان دگرگونی آنها از یک نسل به نسل دیگر وجود دارد. درعین حال ممکن

  ها بدون کوچکترین دگرگونی به حیات خود ادامه دهند. حال به این عوامل می پردازیم. پایدار قرن

  الف ) تاثیر ساختارهاي اجتماعی بر زندگی سیاسی 

یده کلی و پیچ  ساختار اجتماعی عبارت است از مجموعه عوامل جمعی که با ارتباط بین خود یک مجموعه به هم مرتبط،

نظـام   -1را به وجود می آورند. از نگاه مردم شناسی، صور بنیادین قشر بندیهاي اجتماعی بـر چهـار پایـه اسـتوار اسـت:      

سرزمین یـا مکـانی کـه نظـام خویشـاوندي       -2  خویشاوندي که به روابط خانوادگی و پیوندهاي عاطفی سازمان می دهد؛

  تقسیم نقشها و موقعیتهاي بین مرد و زن.  -4ت سنتی؛ تنظیم سلسله مراتبی طبقا -3  درآن شکل می گیرد؛

  هاي کلی جوامع :  ) تقسیم بندي1

، ساختار کلی جامعه و نوع نظم حاکم برآن مورد توجه قرار می گیرد. جامعه شناسان معتبر قـرن نـوزدهم بـویژه     در اینجا

اند کـه  عتبر و جالبی را در این زمینه ارائه دادهامیل دورکیم، هربرت اسپنسر و دیگران تقسیم بندیهاي م فردبیاند تونیس ،

  به آن اشاره می کنیم.

میزان انسجام، میـزان پیچیـدگی و چنـد     وي جوامع را بر حسب نوع روابط درونی،  ): 1855- 1936فردیناند تونیس (  -

  معیار دیگر به دو دسته اصلی تقسیم می کند : 

است ودر زبان فارسی شاید معـادل جماعـت، گـروه     communityآن  . گمینشافت : که مناسب ترین معادل انگلیسی1

اجتماعی یا اجتماع براي آن پسندیده باشد. گمینشافت مبین همان اجتماعاتی است که در گذشـته مـا قبـل تجـدد بـه      

بـط  کرد و جلوه هایی از آن در عصر تجدد نیـز مشـاهده مـی شـود. روا    صورت یک خانواده بزرگ یا قبیله و قوم تجلی می
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اجتماعی در گمینشافت بر پایه عاطفه، سنت خویشاوندي و دوستی قرار دارد. به عبارت دیگر مبناي طبیعی گمینشـافت  

وجود دارد . این جامعه با جامعه مبتنی بر روابـط مکانیـک مـورد نظـر     » درآداب عامیانه، عرفیات و تصورات طبقه عوام« 

ه کار، گمینشافت از گزلشافت معتبرتر است اما از نظـر اورکـیم جامعـه    دورکیم شباهت بسیار دارد. در نظر تونیس محافظ

ارگانیک پیشرفته تر محسوب می شود. اجتماع را می توان به انواعی مانند خونی، مکـانی، همسـایگی و دوسـتی تقسـیم     

  کرد. مالك اجتماع بر همبستگی و پیوستگی استوار است. 

اسـت. از نظـر   » جامعـه  « و معادل فارسی آن تقریبا همان  societyآن  . گزلشافت : که مناسب ترین معادل انگلیسی2

تونیس هر جا که فرهنگ شهرنشینی شکوفه می کند و به ثمر می نشیند گزلشافت به عنوان ابزار ضروري آن ظـاهر مـی   

یکـدیگر و عامـل    شود. گزلشافت یا جامعه نقطه مقابل گمینشافت یا جماعت قراردارد. در گزلشافت نوع رابطه انسـانها بـا  

پیوند آنها کامالً متفاوت است. در اینجا محبت و عالقه جاي خود را به اکراه، و خدمت رسانی جاي خود را به سـودجویی،  

و حمایت جاي خود را به رقابت می سـپارد و پیونـد و همبسـتگی کـه در گمینشـافت حـالتی طبیعـی و اصـیل داشـت           

کند. در واقع آنچه مورد نظر تونیس بود همان چیزي است که از آن بعنـوان  درگزلشافت حالتی تصنعی و عرضی پیدا می 

جوامع امروزي و مدرن یاد می شود. اگر مالك اجتماع بر همبستگی و پیوستگی استوار است، مالك جامعـه بـرعکس بـر    

ند نخورده انـد بلکـه بـه    انفکاك و جدایی استوار است. به قول خود تونیس در جامعه افراد به گونه اي ارگانیک به هم  پیو

« اسـتوار اسـت نـه بـر     » پیونـد ارگانیـک   « گونه اي ارگانیک از هم جدا شده اند. این در حالی است که نگاه دورکیم بر 

  . »جدایی ارگانیک

اي نزدیک به تونیس عبارات اجتمـاع و جامعـه را بـا فعـل متعـدي بـه کـار مـی گیـرد :            وبر هم با اندیشه ماکس وبر : -

گوید اجتماعاتی نوعی روابط اجتماعی است که بر پایـه احساسـات و ذهنیـت ( سـنت و      تی و جامعه اي . وي میاجتماعا

اي، روابطی است که بر پایه مصالحه بین منافع اسـتوار باشـد و    عاطفه ) افراد درتعلق به یک اجتماع استوار است و جامعه

  تشکیل می دهد.  محرك این مصالحه را نیز عقالنیت معطوف به ارزش یا هدف

  : وي نیز دو نوع جامعه را از هم تفکیک می کند که عبارتند از :  ) 1858- 1917امیل دورکیم (  -

. جامعه مبتنی بر همبستگی مکانیک : این جامعه مبتنی بر پیوندهاي عاطفی، احساسی و اطاعت بـی چـون و چـرا یـا     1

پایبندي شدید به سـنتها و اطاعـت محـض از نرمهـا و       شاوندي،پیوندهاي مکانیک است. در این جامعه فرد از طریق خوی

عادات و همچنین اطاعت کورکورانه از رئیس قبیله به جامعه خود متصل می شود و هـیچ واسـطه اي از قبیـل حـزب یـا      
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م باشگاه بین او و کلیت جماعت حایل نمی شود. در جامعه مکانیک صورت نانوشته اي از سلسله مراتب اجتماعی و تقسـی 

بندي هاي درونی نیز وجود دارد که موید هیچگونه تقسیم کار یا توزیع نقش هاي اجتماعی نیست. در این جامعـه نقـش   

هاي سیاسی نیز بسیط یا نمادین است، مثل رئیس قبیله یا یک پادشاه با  تشکیالت مختصـر. بهتـرین معـرف ایـن نـوع      

 معادل همان گمینشافت در بحث تونیس قرار می گیرد .جامعه همان قبیله یا خانواده هاي بزرگ وکالن است که 

. جامعه مبتنی بر همبستگی ارگانیک: از نظر دورکیم همبستگی مکانیک که درآغاز تنها شـکل جامعـه بشـري بـود بـه      2

تدریج صحنه را ترك کرده و جاي خود را به همبستگی ارگانیک می دهد. این جامعه مبتنـی بـر روابـط غیـر شخصـی و      

همین جوامـع مـدرن امـروزي     ه یا پیوندهاي ارگانیک می باشد. از نظر وي معرف جامعه مبتنی بر پیوند ارگانیک، انداموار

هستند . در جوامع امروز نقش ها مشخص است و پیوند افراد از طریق تشکل هاي واسط مثل باشـگاه، سـندیکا و حـزب    

یکدیگر منفک می گردند. آنچه که منجـر بـه تحـول و    صورت می گیرد. نظام سیاسی هم پیچیده تر است و ساختارها از 

است که وجه تمایز دو نوع » تقسیم کار اجتماعی « توسعه و گذار از همبستگی مکانیک بر همینگی ارگانیک است، همانا 

 گیرد. اساسا دولتهاي جدید از نظر دورکیم نتیجه تقسیم کار اجتماعی هستند . جامعه اساسی نیز قرار می

   او جوامع را به دونوع تقسیم می کند : سپنسر:هربرت ا -

. جامعه نظامی : این جامعه بـا تمرکزگرایـی شـدید و قشـربندي متصـلب اجتمـاعی نظیرکاسـتها و فقـدان اسـتقالل و          1

  آزادیهاي فردي مشخص می شود . 

دي هسـتیم. از نظـر   . جامعه صنعتی : در این جامعه شاهد کاهش مداخالت دولتی و افزایش اسـتقالل و آزادیهـاي فـر   2

    اسپنسر گذار از جامعه نظامی به جامعه صنعتی امري گریزناپذیر است که در فرآیند توسعه و پیشرفت بتدریج صورت می گیرد.

مطـرح شـده انـد. امـا     » ساختارکلی جامعه و نوع نظام حاکم بر آن«هایی که تاکنون بررسی کردیم برمبناي تقسیم بندي

» مراحـل تـاریخی  « شناسی ساختارهاي کلی جوامع به کار رفته است تقسیم جوامع بـر پایـه   همعیار دیگري که براي گون

است که دراندیشه متفکران قرن نوزدهم و نیز وفاداران به نگرش تجدد یا نوسازي ( مدرنیسم ) از جایگاه خاصی برخوردار 

  است. از جمله این متفکران عبارتند از :

کنـد و  توصـیف مـی  »  اندیشـه بشـر  « را تابعی از پیشرفت کلی و غیرقابل بازگشت   وي پیشرفت جوامع کنت :اگوست -

 گذرند:. معتقد است تمام جوامع بشري و به تبع آن ابناء بشر از سه مرحله  تاریخی می
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چندخدایی و تک خدایی می شود. در این مرحله انسان علـت   . مرحله تئوریک: این مرحله خود شامل سه مرحله آیینی، 1

رویدادها و عامل پدیده ها را به نیروهاي قدسی و آن دنیایی نسبت می دهد. ایـن مرحلـه بـا جوامـع سلسـله مراتبـی  و       

  نظامی مشخص می شود که محور اصلی کنش جمعی بر فتح استوار است. نقطه اوج آن هم قرون وسطاي اروپاست. 

ت متافیزیکی یا به زبان معمولی فلسفه بـافی تبیـین مـی    . مرحله متافیزیک: در این مرحله  پدیده ها با نوعی احتجاجا2

شوند. در این مرحله درعین آنکه شاهد توسعه صـنعت هسـتیم سـازمان نظـامی جامعـه از بـین نمـی رود و فعالیتهـاي         

 اجتماعی بر محور تولید و فتح استوار است. 

ت و علم استوار مـی شـود و جامعـه شـاهد نظـام      . دوره ثبوتی(پوزیتیویستی): در این مرحله اندیشه انسان بر پایه عینیا3

 اي است که پایه هاي آن را علم و صنعت تشکیل می دهد . اجتماعی اندامواره

وي نیز مراحلی از تاریخ پیشرفت بشر را بر می شمارد که بر محور شیوه تولید استوار اسـت. ایـن مراحـل     کارل مارکس:-

عصر سوسیالیسـم ،    مرحله برده داري، مرحله فئودالیستم ،مرحله سرمایه داري، عبارتند از : دوره اشتراکی یا کمون اولیه،

  مرحله کمونیسم و مرحله نهایی کمونیسم (در بحث چهارچوبهاي نظري به آراي مارکس مفصال پرداخته ایم) .  

  فادار بود . وي آخرین جامعه شناسی است که به تقسیم بندي کالسیک جوامع سنتی و مدرن و تالکوت پارسونز : -

. جامعه سنتی : جامعه اي است عاطفی با نگرش محلی، انتسابی بودن مشـاغل همـراه بـا تـداخل وظـایف ، قشـربندي       1

  اجتماعی بر پایه سن و جنس . 

  اکتسابی بودن مشاغل و تفکیـک وظـایف،    . جامعه مدرن : جامعه اي است غیر عاطفی( عقالیی ) با نگرش جهانشمول، 2

 نگر و شایسته ساالر است. ویژه گرا، اعی بر مبناي طبقات اجتماعی. جامعه مدرن همچنین عامقشربندي اجتم

  تقسیم بندي وي بیشتر بر پایه توسعه صورت می گیرد. وي بنابراین دو نوع جامعه را تمیز می دهد .  شوارتزنبرگ : -

مشخص می شود. از جملـه شـاخص   » یادي قدرت ز« و » کم توسعه یافتگی « . جامعه توسعه نیافته : که با دو ویژگی 1

فقر و ناکارکردي نظام سیاسی می باشند. وي جنبه هـاي سیاسـی ایـن     یافتگی، عدم همگونگی اجتماعی، هاي کم توسعه

کند. این زیادي قدرت که در واقع همان حضور همـه جانبـه دولـت در همـه     جوامع را با ویژگی زیادي قدرت توصیف می

ین دلیل چشم گیر است که دخالت دولت براي رفع  نقایص برشمرده شده در سطر باال عمـدتاً بـا زور و   زمینه هاست به ا

  خشونت همراه است . 
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مشخص می شـود. جوامـع توسـعه یافتـه  کـه      » کمی قدرت « و » توسعه یافتگی  «با دو ویژگی  که  :. جامعه پیشرفته2

ب مشارکت و انقالب رفاهی ) را پشت سر گذاشته و از جامعه اي همگن انقال انقالب قدرت،  مراحل مختلف ( انقالب ملی، 

و اقتصادي قانونمند و رفاه نسبی و عملکرد مناسب نظام سیاسی  و اجتماعی برخوردارند، نیـازي بـه اعمـال  خشـونت و     

  هاي اجتماعی ندارند . حضور مداوم در صحنه

  ) جامعه مدنی و جامعه توده وار 2

ه تا کنون بررسی کردیم همه در ذیل بحث تقسیم بندي هاي کلی جوامع قـرار مـی گرفـت. برخـی     تقسیم بندي هایی ک

دیگر از تقسیم بندي هاي جوامع بر اساس دوگانگی جامعه مدنی و نوع دیگري از جامعه مطرح شده اند که در اینجا بدان 

است که به ترتیب تـاریخی عبارتنـد از وضـعیت    می پردازیم. جامعه مدنی تاکنون در برابر سه مفهوم یا پدیده قرار گرفته 

  اینک به هر سه حالت اشاره می کنیم :   وار. طبیعی، دولت و جامعه توده

تمام کسانی که به اصحاب قرارداد مشهورند از هابز تا الك و روسـو قائـل بـه    الف) جامعه مدنی در برابر وضعیت طبیعی : 

با حیوان فرقی نداشته است و دوره اي دیگر کـه دوره نظـم و قـانون اسـت،     تمایزي بین دوره اي از زندگی بشر که درآن 

بوده اند. پس از خروج از وضعیت طبیعی و توقف درجامعه مدنی، دولت ظهور می کند. در اندیشه هگل نیز جامعه مـدنی  

گیـرد. جامعـه   قـرار مـی  بین خانواده به عنوان هسته اولیه زندگی  اجتماعی و دولت به عنوان نماد عالی زندگی اجتماعی 

مدنی مقدمه و بستر دولت بوده و قوام و بقاي دولت ها به وضعیت جامعه  مدنی آنها بستگی  دارد. این عرصه هم عرصـه  

آرا بین افراد و گروه هاست و هم عرصه کشمکش. در اینجا این سوال پیش می آیـد کـه  چـه      مفاهمه و مصالحه و تعامل

  ه مدنی وجوددارد؟ در این مورد به دو تفاوت اساسی اشاره می کنیم : فرقی بین حوزه عمومی و جامع

تري از جامعه مدنی دارد که در آن دولت، ملت و گروهها در جهـت حفـظ و بقـاي جامعـه     . حوزه عمومی گستره وسیع1

و نظـام   خود به تالش، مفاهمه و ارائه طریق می پردازند. در حالی که جامعه مدنی که حد فاصـل بـین حـوزه خصوصـی    

 سیاسی است عرصه تقابل و رقابت هم هست وخود ضدقدرتی در برابر قدرت دولت محسوب می شود . 

گیرد. در حالی که حوزه عمومی حوزه عقل همگـانی و  مذهبی و عقیدتی را در برمی . جامعه مدنی شکل هاي اقتصادي، 2

 . مشارکت درتصمیم گیریهایی است که به سرنوشت جامعه مربوط می شود 

جامعه مدنی در این معنا عبارت است از هر آنچه کـه خـارج از حیطـه    جامعه مدنی در برابر جامعه سیاسی یا دولت :   ب)

شمول دولت قرار بگیرد و در قلمرو خصوصی اشخاص نیز نباشد. یعنی بین محدوده قدرت سیاسی و حوزه امور خصوصی 
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معنا از جامعه مدنی مورد توجه است. این برداشـت از جامعـه مـدنی    قرار می گیرد. در ادبیات سیاسی امروز بیشتر همین 

تمرکز  قدرت و خلع ید از قدرتهاي  محصول دوره هاي بعد از دولت هاي مطلقه  است. اولین گام در توسعه سیاسی اروپا، 

سـلطانی قدرتمنـد    سر برآوردند. در ایـن مرحلـه   17و16اي بودند که در قرون فئودالی بود که نماد آن دولت هاي مطلقه

محیط یکپارچه و همواري بوجود آورده و تمام خرده فرهنگها را در یک فرهنگ ملی ادغام کرد. گام یـا مرحلـه بعـدي در    

توسعه سیاسی اروپا مشارکت این پیرامون یکپارچه در قدرت سیاسـی و درفرآینـد تصـمیم گیـري اسـت. درایـن مرحلـه        

اي که خود را از زیر بار بختک دولت رها مـی سـازد    می شود . اولین حوزه محدوده دولت تنگتر شده و قلمرو آن مشخص

حوزه اقتصاد است. بدیهی است که در تاریخ اروپا و نیز ایران عصر صفویه، قاجاریه و پهللوي، نهادهاي مـذهبی قـبالً نیـز    

ر تبیین پیدایش جامعه مدنی به نماد یک ضد قدرت و حوزه مستقل و غیردولتی را تشکیل می داده اند. اما آنچه امروزه د

آن رجوع می کنند همین استقالل حوزه هاي اقتصادي و بازار و تجارت است که به حوزه هاي دیگر تسري پیدا می کنـد  

در این معنا حوزه عملکرد دولت و جامعه مدنی نسبتی معکوس با یکدیگر دارند به این معنـا کـه هـر چـه قلمـرو دولـت       

امعه مدنی محدودتر خواهد بود و برعکس. به همین دلیل نوع رابطه اي که بین دولت و جامعـه  گسترده تر باشد قلمرو ج

مدنی برقرار می شود تعیین کننده رژیم سیاسی آن کشور نیز هست. رژیم توتالیتر رژیمی است که دو حوزه دیگـر یعنـی   

-می دهد. در اینجا جامعه مـدنی را مـی  جامعه  مدنی و حریم زندگی خصوصی مردم و شهروندان را نیز مورد تعدي قرار 

درجه بندي کرد. حتی در یک رژیم توتالیتر قوي هم جامعـه مـدنی درحالـت نطفـه اي آن      100تا  1توان به درجاتی  از 

و نه صفر ). یک حرکت توتالیتر قبل از آنکه قدرت را در دسـت گیـرد، ارکـان جامعـه مـدنی مثـل        1وجود دارد ( یعنی 

سندیکاها را هدف قرار می دهد  تا جامعه مدنی  را به جامعه توده وار تبدیل کند. اولـین اقـدام ایـن     احزاب و  مطبوعات،

حرکتها ممنوعیت احزاب سیاسی و لغو امتیاز نشریات است. این درحالی است که وجود یک جامعـه مـدنی قـوي قبـل از     

  هرچیز به نفع دولت است . به دو دلیل : 

  هاي دموکراتیک اروپایی هستند . ها دریک جامعه مدنی بهتر تضمین می شود که نمونه آن دولت. ثبات سیاسی و عمر دولت 1

، زیـرا احـزاب و تشـکلها ي دیگـر      . روند تصمیم گیري سیاسی در جوامع مدنی پایدار از سهولت بیشتر برخـوردار اسـت  2

 دولت را درجریان افکار و آراي مردم قرار می دهند . 

جامعه توده وار با نبود جامعه مدنی متفاوت است. در واقع خطر پیدایش جامعه رابر جامعه توده وار : ج) جامعه مدنی در ب

گیري جامعه مدنی و دست کم پس از حضور مردم در صحنه امکان می یابد، زیـرا جامعـه تـوده وار    توده وار پس از شکل
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ین رفته است. خطر پیدایش جامعه توده وار همیشه عبارت است از جامعه مدنی اي که در آن تشکلها ي جامعه مدنی از ب

  پس از شروع روند دموکراسی و درحالت نبود نهادهاي قوي دموکراتیک یا وجود نهادهاي لرزان مدنی احساس می شود . 

  بینند : اغلب اندیشمندان جامعه شناسی سیاسی بین جامعه توده وار و رژیم هاي توتالیتر رابطه مستقیم برقرار می

از نظر وي حرکتهاي توتالیتر در تمام جوامعی امکان پذیر است که توده هایی وجود دارند که بـه هـر دلیـل     هانا آرنت: -

گرایش شدیدي به سازمان سیاسی در خود احساس می کنند. این آگاهی از منفعت مشترك نیست که توده ها را به هـم  

تنها براشخاصی اطالق می شـود  » توده ها  «وردار نیستند. عبارت هد، زیرا آنها از منطق خاص طبقاتی هم برخدپیوند می

  که شاخص آنها شمار آنهاست  و یا بی تفاوتی آنها . 

  وي معتقد است انتظار دموکراتیک از جامعه توده وار متضمن سه وضعیت اساسی است:  : ویلیام کورن هوزر -

  الف) ذره اي شدن فزاینده ( زوال اجتماع ) 

  می براي حصول ایدئولوژیهاي جدید ( در جستجوي یک اجتماع ) ب) فشار عمو

ذره اي یا اتمیـزه و از نظـر     ج) توتالیتریسم (برتري مطلق یک اجتماع دروغین). جامعه توده وار از نظر وضعیت اجتماعی،

ي اسـت کـه   اذهنی معرف جماعتی از خود بیگانه است. فقدان روابط مستقل موجد از خود بیگـانگی اجتمـاعی گسـترده   

کنند و از آنجـا  جاذبه حرکتهاي توده اي را افزایش می دهد. خالصه آنکه افراد پراکنده و تنها قابلیت بسیج فوري پیدا می

که توتالیتریسم حالتی از یک بسیج کامل به شـمار مـی رود، جامعـه تـوده وار بشـدت در برابـر حرکتهـا  و رژیـم هـاي          

  توتالیتري آسیب پذیر است. 

وجود خطر توتالیتریسم تنها متوجه جوامع توده وار به سبک آلمان نازي نیست بلکه جوامع پیشرفته و یا صـنعتی  با این  

را نیز تهدید می کند. جوامعی که تشکلها و نهادهاي دموکراتیک در آنها وجود دارد و از ریشه  و قدرت نیز برخوردار است 

  لها و استفاده از آزادیهاي دموکراتیک از بین رفته است . اما به دالیلی رغبت به گرد آمدن در اینگونه تشک

  ) جامعه همگن و جامعه ناهمگن  3

در عصر جدید دو نوع جامعه بخوبی از یکدیگر قابل تمیزند. یکی جـوامعی کـه درآن اکثریـت گسـترده اي از جمعیـت از      

رنگارنگی از اقـوام و نیروهـا و گـویش هـاي     مذهب و تاریخ یکسانی برخوردارند و دیگر جوامعی که چونان موزائیک   زبان،

متفاوت تشکیل شده اند. جوامع نوع اول بیشتر مربوط به اروپاي غربی و بعضاً مربوط به سرزمین هایی است که به دسـت  

مثل فرانسه و مصر. همگونگی  اجتماعی در کشورهاي اروپایی محصول کـار ویـژه هـاي دولتهـاي      یک قوم فتح شده اند، 
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در این کشورهاست. اولین گام در توسعه سیاسی اروپاي غربی شکل گیـري دولـت مطلقـه     18و 17و 16رون مطلقه در ق

بود که باتمرکز قدرت در دست پادشاه و خلع ید از فئودالها صـورت پـذیرفت. از کـار ویـژه هـاي ایـن دولتهـا یکـی هـم          

ن سوم اغلب به ایـن همگـونگی دسـت پیـدا     مستحیل کردن خرده فرهنگها  در فرهنگ غالب بود. از آنجا که جوامع جها

اولین وظیفه این کشورها ( هم از بعد وظایف ملی وهم از زاویه حفظ خـویش ) ایجـاد یـک محـیط اجتمـاعی       نکرده اند، 

مطمئن و با ثبات است. بدون این کارهیچ قدمی نمی توان فراتر گذاشت. در جوامعی که هـیچ راهـی بـراي ادغـام وجـود      

یـا توافـق چنـد گروهـی بـه نـوعی        consensuelهاي قومی و زبانی در چـارچوب یـک دموکراسـی     نداشته باشد گروه

همزیستی مسالمت آمیز دست پیدا کرده اند( مثال: سوئیس ). نظام فدرال و کنفدرال هم راه حل دیگري است، که فقـط  

ژرفی برخوردار است. این تجربـه  در کشورهاي پیشرفته صنعتی امکان پذیر است که در آنجا فرهنگ دموکراسی از ریشه  

  در کشورهاي جهان سوم به تجزیه  و جنگ داخلی منجر خواهد شد .

  ) اجزاء ساختار اجتماعی 4

در درون هرجامعه اي قشربندي ها و سلسله مراتبی شکل می گیرد که جامعه را از حالت بی شکل و بی چهرگـی خـارج   

مان اجتماعی پیچیده تر و پیشرفته تر باشد، این تمایزها هـم بیشـتر   ساخته و به آن هویت و نماد می بخشد. هر چه ساز

می شود. عامل اصلی تفاوت  گذاري اجتماعی موضوع بحث وجدال بسیار بـوده اسـت. بـه عنـوان مثـال سـه اندیشـمند        

  برجسته عامل اصلی تمایزهاي اجتماعی را بدین شکل می دانند: 

  ویلفردو پاره تو: ویژگیهاي فردي و طبیعی 

  امیل دورکیم : تقسیم کار اجتماعی  

  کارل مارکس : شیوه تولید 

وراثت هم در جوامع گذشته عامل مهمی در تداوم حیات یک قشـر بـود. قشـربندیهاي اجتمـاعی معمـوالً حالـت سلسـله        

  یرالروك سه عامل را در تعیین سلسله مرتب اجتماعی موثر می داند:  مراتبی هم بخود می گیرند. پی

  طبقه در جامعه  نقش هر -1

 سبک زندگی هر طبقه  -2

 سلوك روانی و وجدان جمعی   -3
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از نظر متفکرین غربی بزرگترین عنصر درونی یک جامعه و مهمترین جزء ساختار اجتماعی طبقه است. اما مطالعه جوامع 

جتماعی دیگري وجود دارند زیرا در جوامع غیر اروپایی گروهبندي هاي ا غیراروپایی از تعمیم این نظر جلوگیري می کند، 

عشـایر و قبایـل در تـاریخ     که نسبت به طبقه در آن جامعه از اهمیت و نقش بیشتري برخوردارند. به عنوان مثال ایـالت،  

ایران جاي طبقات اجتماعی را در تاریخ اروپا می گیرند. اما طبقات اجتمـاعی در هـیچ جـا ماننـد اروپـا شـفاف نبـوده و        

به همین دلیل نقش طبقات در اروپا بارز و تعیین کننده بود و آثار جامعه شناختی در مورد آنها  مرزهاي مشخصی ندارند.

  نیز غنی است.

  در اینجا به برخی از نظرات در مورد طبقات اجتماعی به کوتاهی اشاره می کنیم:   

این بحـث از   مارکس می دانند، برخالف تصور همگان که بحث طبقات اجتماعی و مبارزه بین آنها را کار  کارل مارکس: -

  دیرباز در ادبیات سیاسی و اجتماعی اروپا جایگاه خاصی داشته است. آنچه وي انجام داد به گفته خودش این بود که : 

  اثبات کرد وجود طبقات فقط با مراحل توسعه تاریخی پیوند دارند که خود تابعی از تولید است.  -1

 توري پرولتاریا ختم می شود. نبرد طبقاتی ضرورتاً به دیکتا -2

 دیکتاتوري پرولتاریا خود زمینه ساز حذف نبرد طبقاتی و ایجاد یک جامعه بی طبقه می گردد.  -3

مرکب از نیروهاي تولید و روابط تولید، تعیین کننده مرز طبقات اجتماعی هم هست. هر کس  از نظر مارکس شیوه تولید، 

  عضو یک طبقه است .  ل می کند، درفرآیند تولید جاي یکسانی را اشغا

وي که مهمترین جامعه شناسی است که پس از مارکس و وبر به بحث طبقات اجتماعی پرداخته اسـت،    ژزف شومپتر: -

  به چهار مساله اشاره می کند که تعریف طبقات را تحت الشعاع خود قرار می دهند :   

 ا ذات یک طبقه اقتصادي است یا اجتماعی یا چیز دیگر . مساله طبیعت و ذات پدیده طبقه و اینکه مثالً آی -1

  کار ویژه طبقه یا نقش آن در مجموعه اجتماعی که به آن تعلق دارد .  -2

  انسجام درونی طبقات که باعث تمایز یک طبقه از طبقه دیگر می شود .  -3

که باشد هرگز همگن و یکپارچه نبـوده و  گیري طبقه و اینکه چرا نظام اجتماعی ازهر نوع فرماسیون یا چگونگی شکل -4

  به طبقات متفاوتی تقسیم می شود . 

نکته دیگري که شومپتر به آن اشاره می کند مساله تحرك و جابجایی در درون یک طبقه است که خود بنـاي دگرگـونی   

راین شرایط اجتمـاعی فـرد   هاي اجتماعی قرار می گیرد. از نظر شومپتر تعلق فرد به یک طبقه با تولد او همراه است. بناب
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خارج از اراده و خواست او تعیین می شود. فرد عضو یک خانواده و خانواده عنصر پایه یک طبقه است. دگرگونی و تحرك 

طبقاتی نیز از طریق دگرگونی در همین عنصر پایه ( خانواده ) صورت می گیرد که پیوسته درحال تغییر اسـت. از طـرف   

ملت زمانی تغییر می کند که روابط بین طبقـات مختلـف آن جامعـه عـوض شـود. در انگـاره       دیگر ساختار اجتماعی یک 

پایه و مایه طبقات اجتماعی نیست بلکه در درجه اول شایستگی هاي فـردي در ایفـاي نقـش هـاي       شومپتر شیوه تولید،

صـري قـائم بالـذات تصـور نشـده      اجتماعی معیار اصلی قشربندیهاي اجتماعی قرار می گیرد. در این انگاره، طبقه خود عن

است، در نتیجه دگرگونی هاي اجتماعی هم ریشه در دگرگونی اجتناب ناپذیر اجزاء و عناصـر جامعـه دارد . پـس از نظـر     

شومپتر، دگرگونیهاي اجتماعی از پایین به باال جهت گیري شده و دگرگونی هاي خانوادگی به دگرگونی هـاي طبقـات و   

  دگرگونیهاي اجتماعی منجر می شود . دگر گونی هاي طبقاتی به 

  به این شکل : 

  

  

  

داري طبقات اجتماعی در سـرمایه « هاي ساختارگرا است در کتاب خود به نام وي که از مارکسیست نیکوس پوالنزاس : -

ه یـا  تحوالت طبقات در دنیاي سرمایه داري را به بحث گذاشته است که عمـدتاً مربـوط بـه تکثیـر و تزایـد طبقـ      » امروز 

  شود . گروههاي خرده بورژوا می

یکی از کسانی که مبناي جدیدي براي تعریف طبقات قرار داد و مشـمول اتهـام تجدیـدنظرطلبی و در     رالف دهرندرف : -

نهایت ارتداد شد، رالف دهرندرف آلمانی بود. از نظر او نبرد طبقاتی مهمترین نوع برخوردهاي اجتماعی است و دگرگـونی  

جتماعی نیز ریشه در برخوردهاي طبقاتی دارد. اما وي معتقد است برخوردهاي اجتماعی ممکن اسـت ریشـه   هاي عمده ا

غیر طبقاتی نیز داشته باشد و محدود کردن علل نزاعهاي اجتماعی به برخورد طبقـات غیـر واقـع بینانـه اسـت. چنانکـه       

  به وقوع پیوسته است .  ن تبعیت از نبرد طبقات، دگرگونیهاي اخیر بویژه در جوامع صنعتی بتدریج و بدون حادثه و بدو

«  دهرندرف برخالف مارکسیسم کالسیک که مالکیت را تعیین کننده اصلی وضعیت یک طبقه اجتماعی تلقـی مـی کـرد،   

را عنصر اساسی طبقه می داند و به این ترتیب وي نوعی متعین سیاسی را جایگزین متعـین اقتصـادي مـارکس    » قدرت 

پایه نظر دهرندرف طبقات اجتماعی برمحور ترتیبات ساختاري نظم اجتماعی استوار می شوند امـا موقعیـت   می سازد. بر 

  هايگونیدگر
 اجتماعی 

  هايگونیدگر
 طبقاتی

 هاي خانوادگیگونیدگر
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آنها از تقسیم قدرت در سازمان اجتماعی نشات می گیرد. نظر دهرندرف از بسیاري جهات براي تحلیل مسـائل اجتمـاعی   

یکی از عوامل مهم در افـزایش وزنـه اجتمـاعی     جوامع شرق مناسب تر است . افزون بر این قدرت سیاسی در همه جوامع

  فرد و گروه محسوب می شود و نمی توان آن را تابع صرف عامل اقتصادي قرار داد . 

بوردیو نیز از ساختارگرایان اثر پذیرفته از مارکسیسم است. کار مهم او این بود که توجه پژوهشـگران را در    :یر بوردیوپی -

    معطوف  ساخت. وي وضعیت طبقات و نبرد آنها را تابع سه عامل قرار داد:» مصرف«به » تولید«مطالعه طبقات اجتماعی از 

) یا مجموعه ملکات و عاداتی که انسان پیـدا مـی کنـد. از آنجـا کـه افـرادي کـه در وضـعیت           habitusهابیتوس ( -1

عـادات و ملکـات افـراد یـک طبقـه       مـی تـوان گفـت     اجتماعی یکسانی قرار داشته باشند عادات مشابهی پیدا می کنند،

  اجتماعی شبیه یکدیگر است . 

) که عبارت است از مجموعه امکاناتی که فرد یا گروه در اختیار دارد تا به یک عمل دست بزند. در  capitalسرمایه ( -2

 نتیجه تحصیالت و تخصص هم جزئی از سرمایه محسوب می شود . 

یا یا محدوده اي که عامالن درآن برحسب موقعیتی که دارند تعریف وطبقـات  ) ، یا فضا یا دن champمحدوده عمل (-3

متعارضی با یکدیگر ارتباط پیدا کرده و رو در روي یکدیگر قرار می گیرند. به تبع نهادهاي حقوقی، نظام سیاسی و قواعـد  

  ر می آید:باري هم جزئی از همین فضا و محدوده به حساب می آیند . در نتیجه فرمول به شکل زیر د

Pratique = ( habitus × capital ) + champ   

در این چارچوب ساختاري اقتصاد یا قدرت یا هر عامل دیگر جنبه نسبی پیدا کرده و جایگاه کارگزار ( طبقه ) بـر حسـب   

» زاران وضـعیت سـایر کـارگ   « با در نظـر گـرفتن   » سرمایه اي که دراختیار اوست « و » هایی که دارد عادات و ویژگی« 

توان طبقات اجتماعی را بر پایه شیوه تولید تعریف کرد، بلکه با مطالعه مصرف نیز که جزئی مشخص می شود . دیگر نمی

از ویژگی هاي یک طبقه می باشد، می توان به جایگاه اجتماعی آن پی برد. از طرف دیگر کارگزار اسیر صرف ساختار هم 

  مربوطه و با توجه به سرمایه خود دست به تدوین یک استراتژي بزند . نیست و خود قادر است در محدوده فضاي 

  طبقه و قدرت سیاسی 

در بحث اینکه طبقه و نبرد طبقاتی ذاتاً با قدرت سیاسی پیوند می خورد مجدداً بـه پـوالنزانس رجـوع مـی کنـیم. سـازه       

یر مبارزه طبقاتی بر دستگاه هاي دولتی را پوالنزاس قدري پیچیده و دوپهلوست زیرا وي از یک سو به صراحت اولویت تاث

ها می داند و از سوي دیگر استقالل نسبی دولت را به رسمیت شـناخته  مورد تاکید قرار داده و دولت را برآیند این مبارزه
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از  کند. در واقعو نقش آن را در بازتولید روابط بین طبقات اجتماعی به ویژه هژمونی طبقه مسلط، نقشی اساسی تلقی می

تر تـراکم رابطـه اسـت و دسـتگاه هـاي      نظر وي دولت کلیتی با ماهیت ابزاري نیست بلکه خود نوعی رابطه یا بطور دقیق

  دولتی نیز به روابط طبقاتی عینیت و تجسم می بخشند . 

  کند : پوالنزانس  استقالل نسبی دولت را به دو دلیل توجیه می

یونها و اقشار متضادي است که بر دستگاههاي دولتی پنجـه افکنـده انـد . در    . این استقالل تا حدي نتیجه وجود فراکس1

عین حال دولت سرمایه داري در وراي این تعارض ها معرف نوعی همگونگی اسـت کـه از وحـدت قـدرت طبقـه مسـلط       

  سرچشمه می گیرد . 

به روبناي سیاسی می بخشد.  . دلیل دیگر استقالل نسبی دولت وجود دستگاه ایدئولوژیک دولتی است که قدرت خاصی2

(در فصل مارکسیسم به طور مشروح تر به نظریات مختلف و از جمله نظریه پوالنزاس راجـع بـه اسـتقالل یـا ابزارگـونگی      

  داري مدرن پرداخته ایم).دولت سرمایه

یش رویـدادهاي  برینگتون مور نیز در بحث رابطه بین طبقه با نوع رژیم سیاسی به نقش طبقـه بـورژوا در هـدایت و گـرا    

سیاسی پرداخته است. به نظر وي رابطه گسست ناپذیري بین طبقه متوسط یا بورژوا و رژیم دموکراتیـک وجـود دارد. بـه    

گردد. تدا اسکاچ پل هـم راه مـور را ادامـه داد و در پـی     هاي بورژوازي حمل میعبارت دیگر دموکراسی درهمه جا برشانه

مثل آنچـه در فرانسـه و چـین و روسـیه رخ داد و انقـالب  سیاسـی ماننـد آنچـه در         ریشه یابی دو نوع انقالب اجتماعی 

انگلستان و آلمان و ژاپن رخ داد برآمده است. در انگاره اسکاچ پل رابطه اي بـین جامعـه کشـاورزي و انقـالب اجتمـاعی      

اي ایفا می کنـد تـا بـه    نندهکبرقرار می گردد. این بحث که کدام طبقه در خدمت انقالب است یا کدام طبقه نقش تعیین

امروز ادامه دارد. از بحث طبقه سیاسی یا طبقه حاکم در اندیشه متفکران موج دوم نخبه گرایـی تـا بحـث کـارگران یقـه      

سفید که رایت میلز و مارکوزه مطرح می کردند و معتقد بودند توان انقالبـی خـود را از دسـت داده انـد و بـاالخره بحـث       

ژوازي یا بورژوازي که پوالنزاس مطرح می کند همه در راستاي همین موضوع یعنی رابطه طبقه و طبقات جدید خرده بور

  قدرت قرار دارد . 
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  ) میزان جمعیت  5

کم و زیادي جمعیت اثر مستقیمی بر زندگی سیاسی می گذارد. اما تعیین ایـن کـم و زیـادي بـه عوامـل دیگـري ماننـد        

بودن یا سنتی بودن جامعه بستگی دارد. در اینجا به کوتـاهی بـه سـه رابطـه     سرزمین و نوع سازماندهی و میزان صنعتی 

  اصلی بین جمعیت و موضوعات سیاسی می پردازیم:  

ي خود نظریه جمعیتی جنگهـا و  »اندیشه ها « در فصل بیست و سوم » مونتی«جنگ و انقالب:   رابطه بین جمعیت،  -1

و جنگها را به منزله حجامت جمهوري می داند که اندامها را پاك می کند  نظریه انقالبها را به شدت با هم پیوند می دهد

نوشت که جنگ الزم است تـا جوانـان از    1518و نمی گذارد از فزونی خون آسیب ببیند. اولریش فن هوتن هم  در سال 

صـورت  16،8،4،2گردونه  خارج شوند و جمعیت کاهش پذیرد. مالتوس هم معتقد بود افزایش جمعیت به صورت تصاعدي

هـاي  افزایش می یابد. بنابراین فقر افزایش یافتـه و درگیـري   8،10،  6، 4، 2درحالی که مواد غذایی به صورت  می گیرد، 

  اجتماعی بخصوص حمله فقرا به اغنیا نظم این جوامع را به هم می ریزد . 

چگـاه از پویـایی الزم برخـوردار نیسـت.     رابطه بین جمعیت و پویایی اجتماعی: جمعیت پراکنـده و دور از یکـدیگر هی   -2

پویایی اجتماعی مهمترین عامل در توسعه و پیشرفت و عامل تمامی تولیدات اجتماعی از اندیشه و الگوهها تا سازمان ها ، 

نهادها و راهکارهاست. در تایید این برداشت می توان از نظریه هابرماس فیلسوف معاصر آلمان نیز مددگرفت که به عقـل  

ها به یکدیگر زمینه اطاتی یا نوعی عقل جمعی اشاره می کند که از تعامل عقول فردي حاصل می شود. نزدیکی آباديارتب

  مناسبی براي پیدایش این عقل فراهم خواهد آورد . 

رابطه بین جمعیت و قدرت: هر چند امروزه کیفیت جمعیت از کمیت آن بمراتب بیشتر مورد توجه قرار می گیرد امـا   -3

شک درگذشته جمعیت زیاد یکی از عوامل مهم قدرت یک کشور بـه شـمار مـی رفتـه اسـت. ریمـون آرون جمعیـت         بی

زیرا جمعیت اندك قادر به اداره امور خود نیست و جمعیـت فـزون از     متناسب و با ثبات را عاملی مثبت ارزیابی می کند،

جمعیت زیاد را براي یک حرکت توتالیتري مثل فاشیسم  شمار هم نظم و سازماندهی را با مشکل روبرومی کند. هانا آرنت

و نازیسم ضروري می داند و می گوید حرکت هاي توتالیتر قبل از هر چیز به شمار زیاد افرادي نیاز دارند کـه بـه  دنبـال    

ث آنها حرکت کند به گونه اي که ظهور رژیم هاي توتالیتر در کشورهاي کم جمعیـت قابـل تصـور نیسـت . ( پایـان بحـ      

  . الف)تاثیر ساختارهاي اجتماعی )

  ب ) تاثیر داده هاي اقتصادي  
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الگوي پارسونز است. در نظریه سیستمی  بهترین الگویی که می تواند رابطه متقابل اقتصاد و سیاست را به نمایش بگذارد، 

پذیري و فرهنـگ و زیـر    پارسونز جامعه به چهار زیر سیستم اصلی تقسیم می شود که عبارتند از اقتصاد، سیاست، جامعه

سیستم همبستگی اجتماعی. رابطه این چهار زیر سیستم رابطه اي متقابل است اما زیر سیستم اقتصادي نقشـی بنیـادي   

دارد زیرا حیات فردي و اجتماعی به آن وابسته است. رابطه سیاست و اقتصاد از طریق زیر سیستم فرعی تطبیق و تطـابق  

رسونز پایه نظام پولی و اعتبـاري در سیاسـت قـرار دارد. در اسـاس نظـام اقتصـادي بـر پایـه         برقرار می شود. بنابر نظر پا

تصمیمات مراجع سیاسی استوار است و حجم پول الزم براي سرمایه گذاري نیز به همـین تصـمیم هـا بسـتگی دارد. در     

انه فعالیتهاي سیاسی عرضـه مـی دارد   تولیدات اقتصادي را به عنوان پشتو  مقابل اقتصاد هم در بازگشت سرمایه و اعتبار،

  که براي زیرسیستم سیاست امري ضروري است. 

گذشته از نظریات پارسونز، بیشتر نظریه ها و تحلیلهـاي اقتصـادي از پدیـده هـاي سیاسـی مربـوط بـه رابطـه پیشـرفت          

ت یـا پدیـده هـاي خـاص     اي دیگر ناظر به رابطه بین پیشرفتهاي اقتصادي و حـاال اقتصادي و توسعه سیاسی است و پاره

  سیاسی. اینک به این دو جنبه کلی می پردازیم:

  پیشرفت اقتصادي به عنوان شرط اساسی توسعه سیاسی :   -1

به گونه اي خطی و جهانشمول مراحل توسعه سیاسی  1960و  1950تمام نظریه پردازان توسعه سیاسی که در دهه هاي 

یرفته و رسیدن به سطح خاصی از رونق و پیشرفت اقتصادي را به عنوان پـیش  از نظریه مارکسیسم اثر پذ را برشمرده اند، 

   بایسته اجتناب ناپذیري براي توسعه سیاسی مطرح ساخته اند. در اینجا به سه تن از مهم ترین این نظریه پردازان اشاره می کنیم :

ق دموکراسی را پلیارشی یا تعـدد مراکـز   صورت قابل تحق» مقدمه اي بر نظریه دموکراسی « وي در کتاب  رابرت دال : -

قدرت می نامد و دستیابی به همین سطح از توسعه سیاسی را نیز در گرو پشت سر گذاشتن مراحلی از رشـد اقتصـادي و   

اقتصادي می داند. وي به صراحت اعالم مـی دارد کـه پلیارشـی بـی کـم و       –رسیدن به سطح خاصی از توسعه اجتماعی 

ن ترین جوامع صنعتی است. دال همچنین براساس تقسیم بندي روست که به آن می پردازیم کاست صورت سیاسی مدر

بین تولید ناخالص ملی سرانه از یک سو و میزان پلیارشی رابطه مستقیمی برقرار می سازد و نتیجه مـی گیـرد کـه تمـام     

ط یک کشور بـه پلیارشـی دسـت    کشور سنتی فق15کشورهاي مصرف باال مجهز به نظام پلیارشی هستند در حالی که از 

  یافته است .
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اقتصادي را به شاخص هـاي سیاسـی    –شاخصهاي اجتماعی  ، هاي جهانگرایشها در سیاستوي درکتاب  روس روست: -

، پنج وضـعیت از   کشور 107مثل مشارکت ، هزینه هاي عمومی، عضویت دراحزاب و غیره پیوند داده و با مطالعه وضعیت 

 هم تفکیک می کند که هر مرحله با وضعیت خاص اقتصادي آن دوره مطابقت دارد: توسعه سیاسی را از 

 ابتدایی  -مرحله اول : جوامع سنتی 

 مرحله دوم : تمدنهاي سنتی 

 گذار مرحله سوم : جوامع درحال

 مرحله چهارم : جوامعی که انقالب صنعتی را پشت سر گذاشته اند. 

 اند .اي رسیدهباالي توده مرحله پنجم :  جوامعی که به سطح مصرف

  کشور به نمایش گذاشته است .  107وي هدویی شاخصهاي توسعه اقتصادي و هامایی را در این 

توسعه سیاسی را مربوط به تحوالتی  می داند کـه بایـد در     ناسیونالیسم و ارتباطات اجتماعیوي در کتاب  کارل دویچ : -

غام و همگرایی در محیط یعنی همـان ملـت سـازي، الزمـه پیشـرفت اسـت و       پیرامون سیاسی صورت پذیرد. از نظر او اد

واگرایی است. همگرایی هم حاصل نمی شود مگر با بسیج همگانی که خـود   مهمترین مساله کشورهاي تازه تاسیس شده، 

ن از نظـر دویـچ   درگرو توسعه ارتباطات است و توسعه ارتباطات نیز تنها در پرتو توسعه اقتصادي حاصل می شود. بنـابرای 

  رابطه بین توسعه سیاسی و اقتصادي به صورت زیر قابل نمایش است : 

   

  

  

وي نیز که محور پژوهش خود را بر چگونگی گذار از سنت به تجدد قرار داده است، این گـذار را موقـوف بـه     دانیل لرنر: -

آموزي ، انتشـار اطالعـات و .... اسـت. بـه      کند که آن هم مستلزم توسعه شهر نشینی، سوادتوسعه ارتباطات اجتماعی می

  ها حاصل نمی شود مگر با رسیدن به سطح خاصی از توسعه اقتصادي ( وفور ) طبع این زمینه

  تاثیر پیشرفتهاي اقتصادي بر وجوه خاصی از زندگی سیاسی  -2

ابتهـاي سیاسـی رابطـه    : سـیمور مـارتین لیپسـت بـین توسـعه اقتصـادي و رق      ) توسعه اقتصادي و رقابتهاي سیاسـی  الف

مستقیمی برقرار می کند. رقابت سیاسی از نظر لیپست یکی از عناصر اصـلی بـازي دموکراسـی اسـت کـه در نبـود رفـاه        

  توسعه
 اقتصادي 

  توسعه
 ارتباطات 

  بسیج
 همگانی  

  توسعه  همگرایی
 سیاسی
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صـنعتی    اقتصادي به میزان زیادي کاهش پیدا می کند. شاخص هاي لیپست در تعیین توسعه اقتصادي عبارتند از درآمد،

  ....  میزان باسوادي و  شهر نشینی،  شدن،

رابرت دال و بروس روست در کارهاي مشترکی که انجام دادند، رابطـه مسـتقیمی    ب ) توسعه اقتصادي و ثبات سیاسی :

اجتماعی از یکسو و ثبات سیاسی از سوي دیگر برقرار کردند. از نظر روست دریک کشور هر  –بین سطح توسعه اقتصادي 

وسازي که با آن همراه است باالتر باشد، موفقیت حل و فصل مسالمت چه میزان تولید ناخالص ملی و سایر شاخص هاي ن

آمیز درگیریهاي سیاسی بیشتر خواهد بود. وي بین عدالت اجتماعی و مساوات اقتصادي از یـک سـو و ثبـات سیاسـی از     

  سوي دیگر رابطه مستقیمی برقرار می کند. 

» نـزول خشـونت سیاسـی   « و » تولید ناخـالص ملـی   صعود « هیبس بین  ج ) توسعه اقتصادي و نزول خشونت سیاسی :

رابطه برقرار کرده است. در کشورهایی که شکاف بین فقیر و غنی زیاد است، خشونت هاي سیاسی گاه به حدي است کـه  

باعث سقوط حکومت ها می شود. ظهور یا رونق حرکتهاي نوفاشیستها در کشورهاي اروپایی نیز به طـور مسـتقیم تحـت    

  ي اقتصادي قرار داشت. تاثیر بحرانها

وضـعیت   مسائل اقتصادي و سیاست هاي اقتصادي همچنین بر زندگی شخصی افراد، سیاست خـارجی و داخلـی دولتهـا،    

جابجایی قدرت و تحکیم و تزلزل موقعیت یک حکومت تاثیرات قطعی دربـردارد کـه پـیش      نبردهاي اجتماعی و سیاسی،

  بینی آن کار دشواري است. 

  امل روانی بر زندگی سیاسی ( روانشناسی و سیاست )  ج ) تاثیر عو

اما جهش روانشناسی سیاسی و به عبـارت بهتـر    هر چند ورود روانشناسی به قلمرو سیاست مربوط به عصر حاضر نیست، 

سوال و یک انگیـزه بـن مایـه ایـن      2بر می گردد. درآن زمان  1930تحلیل مسائل سیاسی از دیدگاه روانشناسی به دهه 

  ت قرار گرفت : حرک

گنجید و ذهن پژوهشگر خودبخود متوجه مسائل روانی عامالن ها که درچهارچوب هیچ منطقی نمی. اعمال و رفتار نازي1

  جنایاتی می شد که فراتر از منطق سیاست و قدرت طلبی دست به خشونت می زدند . 

ـ  . جاذبه2 ه وجـود آورده بـود و پژوهشـگران مارکسیسـت     اي که حرکتهاي فاشیستی براي مردم از جمله براي کـارگران ب

  توجیه طبقاتی براي آن نداشتند . 
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. نکته دیگري که نباید از آن غفلت ورزید، انگیزه هاي سیاسی و ایدئولوژیک در طرح مسائلی روانی بود. بویژه درامریکـا  3

برنـد، چـرا کـه اگـر امکـان داشـت        در این باره مبالغه زیادي صورت گرفت تا فروید را به عنوان پادزهر مـارکس بـه کـار   

 سرخوردگی را به جاي نبرد طبقاتی به عنوان عامل تعارض هاي سیاسی جلوه دهند، پیروزي بزرگی نصیب سرمایه داري مـی شـد.  

  اما مارکسیستها پیش دستی کرده و فرویدیسم را به خدمت گرفته و ازآن عامل مکملی براي مارکسیسم ساختند. 

العات انجام شده می توان تمام نظریه هاي روان شناسی سیاسی را به دودسته عمده نظریه هـاي  به هر حال بر اساس مط

  فردي و نظریه هاي جمعی تقسیم کرد. اینک به این دو دسته به کوتاهی می پردازیم . 

   . نظریه هاي فردي :1

د به زودي با دنیـاي شـیرین کـودکی    دانست و معتقد بود کودك بایوي اساسا سرکوب غرایز را الزمه تمدن می فروید : -

وداع گفته و با سختیهاي زندگی آشنا شود و اصل واقعیت را به جاي اصل لذت بشناسد. اما تعارض ناشی از این جابجایی 

فرد به یکی از این دو حالت روي می آورد. یا ایـن تلخکـامی را بـه قسـمت       در ذهن او باقی می ماند. با عقب راندن لذت،

ذهن پس می راند و دچار خیاالت واهی و ناخوشیهاي عصبی می شود یا شادکامیهاي دیگري مثـل واالگرایـی،   ناخودآگاه 

کامیابیهاي سیاسی و اقتصادي و غیره را جایگزین لذت از دست رفته می سازد. هر یک از ایـن حـاالت    رقابتهاي ورزشی،  

  د.  یعنی پس راندن یا جایگزینی مسیر زندگی شخصی را تعیین می کن

وي نیز به منشا فردي رفتارهاي اجتماعی  انسان نظر دارد. او معتقد است آدمهایی که از نقص جسمانی رنج مـی   آدلر : -

  استالین و فرانکو که همگی کوتاه قد بودند .  برند به خودکامگی گرایش می یابند، مانند هیتلر، موسولینی، 

یم بندي جالبی از حاالت روانی که با گرایشهاي سیاسـی انطبـاق مـی    تقس ،  وي که روانشناسی انگلیسی است ایسنک : -

یابند به دست می دهد. او معتقد است دو حالت عمده بین خشن و مالیم در انسانها مشاهده می شود کـه بـا دو گـرایش    

سـانهاي  عمده سیاسی یعنی راست و چپ قابل تلفیق است که از تلفیق آنها چهار گـروه سیاسـی بـه  وجـود مـی آیـد. ان      

خشنی که به راست گرایش پیدا کنند طیف فاشیستها را به وجود می آورند و اگـر بـه چـپ گـرایش پیـدا کننـد طیـف        

کمونیستها را. انسانهاي مالیم اگر به راست گرایش پیدا کنند گروه لیبرالها را و اگـر بـه چـپ گـرایش پیـدا کننـد گـروه        

  سوسیالیتها را تشکیل می دهند.
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از نظر او نیز ریشه قدرت طلبی در آشفتگی هاي روانی فرد یافت می شود که خود تحت تاثیر غرایز قـرار دارد .   تئودور آدورنو: - 

را در توصیف هیتلر نوشت اما نظریه اش را تعمـیم داد و ویژگـی هـاي    »  شخصیت قدرت طلب « کتاب  1950آدورنو در سال 

  شخصیت قدرت طلب را بدین شکل بر شمرد:  

  ه انطباق خود با عرف و سنت است. . سخت هواخوا1

  . کورکورانه از نظام هاي ارزشی متعارف پیروي می کند . 2

  . مطیع و منقاد و وفادار قدرتهاست . 3

  . دیدي سطحی از یک جهان اجتماعی به شکل نیک و بد و  سیاه وسفید دارد .4

کار می پیوندنـد،  شود به احزاب محافظهید نمیبه گفته آدورنو اینگونه شخصیت ها در دوان آرامش که نظم اجتماعی تهد

   خود شدت می گیرد و آنان را به سوي نهضتهاي فاشیستی می راند .اما اگر این نظم مورد تهدید واقع شود تجاوز طلبی آنان خودبه

 . نظریه هاي جمعی ( حالت روانی به عنوان تابعی از محیط اجتماعی )  2

به عوامـل بیرونـی بـویژه شـرایط دوران کـودکی       افتن ریشه هاي درونی حاالت روانی، بسیاري از روان شناسان به جاي ی

رجوع می کنند . در اینجا ابتدا پاي خانواده و سپس نظام آموزشی و باالخره کل جامعه به  میـان کشـیده مـی شـود. در     

  کنیم : ادامه به مهم ترین این صاحب نظران و آراي ایشان به کوتاهی اشاره می

وي از کسانی است که نظام سرکوب جامعه را که شامل خـانواده ، مدرسـه و دسـتگاه هـاي دولتـی و       برت مارکوزه :هر -

مذهبی می شود مسئول گرایش به خشونت در جامعه معرفی مـی کنـد. مـارکوزه معتقـد اسـت آنچـه باعـث شـکوفایی         

ب. زیرا سرکوب میل به تخریب را افـزایش داده و  کامرانی و کامروایی است و نه سرکو استعدادها و توسعه تمدنها می شود،

  تمدنها قربانی نظام سرکوب خود خواهند شد. 

در تشریح علل گرایش به فاشیسم  نکته جالبی را مطـرح مـی کنـد کـه کـامالً      » گریز از آزادي « وي در کتاب   اریک فروم : - 

ي است که پس از یک معامله تاریخی به اینجـا رسـیده اسـت.    جنبه جمعی دارد. انسان معاصر، انسان آزاد، اما تنها و سرخورده ا

انسان عصر فئودالیته آزادي نداشت اما در نظام اجتماعی ادغام شده بود و خود را جزئـی از آن احسـاس مـی کـرد، در حالیکـه      

کلیسا را از بـین بـرد و    انسان متجدد آزاد اما تنهاست و مذهبی اختیار کرده که با تنهایی او سازگار است. پروتستانتیزم وساطت

فرد را یکسره با عالم الهوت مرتبط ساخت. اما غم گذشته ( نوستالژي ) هیچگاه دامن این انسان آزاد را رها نکرد. چنین بود کـه  
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در خروش حرکت فاشیسم بازگشتی به گذشته و خروج از تنهایی را احساس کرد و به آن پیوست. به این ترتیب فـروم بـه یـک    

  داد و آن اینکه چرا انسانها در مقطعی از تاریخ از آزادي گریزان بودند درحالی که همه در ستایش از آن سخن می گفتند.سوال پاسخ 

: وي نیز از مارکسیستهاي فرویدیستی بود که می بایست به این سوال پاسخ دهد که چرا کارگران آلمـان   ویلهلم رایش -

چنـین  » روانشناسی تو ده هاي فاشیست « ه نازیها پیوستند. او درکتاب به جاي پیوستن به حزب کمونیست این کشور ب

نظام سرکوب به قوت و   القا می کند که سرکوب جنسی، انسانها را متوهم بارمی آورد. از آنجا که در نظام اجتماعی آلمان،

مدرسـه، کلیسـا و دولـت درآن      گرفت کـه خـانواده،  قوام برقرار بود و فرد در بدو تولد در چنین  نظام سرکوبگري قرار می

آلمانی انسانی متوهم پرورش می یافت و از آنجا که طبقه کارگر با سرکوبی مضاعف روبرو بود،  مشارکت همگانی داشتند، 

درجه توهمش نیز از دیگران افزونتر بود. این نظام سرکوب نه تنها انسان را متوهم بار می آورد بلکه میـل بـه خشـونت را     

بدون اینکه از خود بپرسند بـه کجـا مـی رونـد بـه       1930فزایش می دهد. چنین بود که انسانهاي متوهم دهه نیز در او ا

دنبال حرکتی راه افتادند که در نهایت نابودي آنها را می طلبید. توصیه هاي او براي گریز از چنین وضعیتی آزادي مطلق 

به بی قیدوبندي   خشونت بار می آورد و برخالف تصور همگانی، درامور جنسی است. این آزادي انسان را متعادل و بیزار از

 هم نمی انجامد . 

به هر حال به طور خالصه داده هاي روانشناختی از دو طریق فردي و جمعی بر زندگی سیاسی اثر می گذارند. در نتیجـه  

ثرگذار است یـا نـاظر برحـاالت روانـی     مطالعات مربوطه نیز یا ناظر بر ویژگی هاي روانی سیاستمداران و افراد قدرتمند و ا

  جمعی در یک جامعه خاص .
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  نمونه سواالت تستی

  مارکس چه عاملی را مانع اصلی شکل گیري یک قشر فئودال به سبک اروپا در تاریخ شرقی می داند؟  - 1

       ) استبداد                    1

  ) تفاوت در مبانی طبیعی کشاورزي شرق و غرب 2

    اخالقی متفاوت ناشی از قضاوت هاي اقلیمی   ) ویژگی هاي 3

  ) کشاورزي دیمی و عدم نیاز به آب فراوان 4

کدام دو نظریه پرداز معتقد اند نمی توان شرایط اقلیمی و جغرافیایی را با نوع خاصی از سازمان اجتماعی  -2

  مرتبط دانست ؟ 

  تفوگل) مارکس، وی2   ) مونتسکیو، آرون                          1

  ) دوورژه، مارکس 4   ) آرون، دوالبالش                  3

 چه نظریه پردازانی را می توان به عنوان پایه گذاران جامعه شناسی تاریخی تلقی کرد ؟ - 3

  یرنورا ) لوروا الدوري، پی2  مونتسکیو                      ) آلکسی دوتوکویل، 1

  ) روسو، مونتسکیو4                  اگوست کنت            جان الك،   )3

  منکر هرگونه رابطه اي بین فرهنگ و سیاست می شود ؟  کدام مکتب  -4

  گرایی  ) واقع4) مارکسیسم                        3  ) ساختارگرایی2  ) کارکردگرایی    1

  ؟  نیستكدام گزینھ بھ طور كامل بیان كننده اندیشمندان فرھنگ گرا  -٥

      استانلی هوفمن  روشه، ) گی 2  کلیفورد گیرتز نفسکی، ) مالی1

  ) ماکس وبر،  پارکین 4  سیدنی وربا  ) گابریل آلموند،3

  ؟  نیست كدام گزینھ بیان كننده كارویژه یك نظام فرھنگي در انگاره گي روشھ -٦

  ) کارویژه انسانشناسی 4   اجتماعی –) کار ویژه روانی 3  ) کار ویژه سیاستگذاري 2  کارویژه جامعه سازي      )1
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، بیانگر  "فرهنگ قواعد جهت گیریهاي  کنش هاي اجتماعی را به افراد تحمیل می کند "این ویژگی که  -7

  کدامیک از مختصات نظام فرهنگی در انگاره گیرتز است ؟ 

    ) ادغامگرا بودن2   ) هنجاري بودن 1

  ) تحمیلی بودن و اجبار4     ) جامع بودن       3

به فرهنگ گروههاي مختلف پرداخته و به تفاوت هاي فرهنگی بر پایه جایگاه طبقاتی  دام اندیشمند ک -8

  افراد توجه دارد؟ 

  ) ماکس وبر 4   ) گابریل آلموند      3  ) پارسونز2     یر بوردیو        ) پی1

  .................... استوار است . مالك اجتماع بر ............... و مالك جامعه بر  از نظر فردینانه تونیس،  -9

  ) عاطفه و محبت، اکراه وخشونت 2   همبستگی  و پیوستگی           ) جدایی و انفکاك،1

  خدمت رسانی و حمایت  ) سودجویی و رقابت، 4  انفکاك و جدایی            ) همبستگی و پیوستگی، 3

  ه اي  چیست ؟ از نظر وبر، محرك مصالحه بین منافع در روابط جامع - 10

  ) سنت و عاطفه 2   ) احساسات و ذهنیت                      1

  عقانیت معطوف به ارزش یا هدف   )4  ) معناي مشترك فرهنگی                 3

  عامل اصلی تحول و گذار از همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک در نظرگاه دورکیم چیست ؟  -11

  ) تقسیم کار اجتماعی 2                                ) پیشرفت تکنولوژي      1

  ) فرهنگ مدرن 4   ) رخت بربستن مذهب از زندگی اجتماعی        3

   پیشرفت جوامع در نظرگاه کنت از چه چیزي نشات می گیرد ؟ - 12

  ) پیشرفت تکنولوژي و صنعت 2   ) پیشرفت اندیشه بشر                   1

  تقسیم کار اجتماعی   )4    د                       ) تحول شیوه تولی3
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  جنبه هاي سیاسی جامعه توسعه نیافته را با چه ویژگی اي توصیف می کند ؟   شوارتز نبرگ، - 13

  ) خالء قدرت 4  ) قدرت بدون پشتوانه      3  ) کمی قدرت          2  زیادي قدرت          )1

   مومی و جامعه مدنی کدام گزاره صحیح است ؟درباره رابطه و یا تفاوت حوزه ع - 14

  ) جامعه مدنی گستره وسیع تري از حوزه عمومی دارد و عرصه مفاهمه و عقل همگانی است .1

  ) حوزه عمومی گستره وسیع تري از جامعه مدنی دارد و عرصه عقل همگانی و مشارکت در تصمیم گیري هاست . 2

  .  اند) این دو حوزه کامالً بر هم منطبق3

  ) حوزه عمومی عرصه کشمکش است در حالی که جامعه مدنی عرصه مفاهمه و مصالحه است .4

  اولین گام درتوسعه سیاسی اروپا چه بود ؟  -15

  ) شکل گیري دولت اقتدارگراي بوروکراتیک 1

  ) مشارکت پیرامون یکپارچه در قدرت سیاسی 2

  )  تمرکز قدرت و شکل گیري دولت هاي مطلقه 3

  د ضد قدرت که توسط احزاب سیاسی نمایندگی می شد . ) ایجا4

  داند ؟ را عامل اصلی تمایزهاي اجتماعی می» ویژگی هاي فردي « کدام اندیشمند  -16

  تو ) پاره4  ) شومپتر           3   ) دورکیم           2  ) کارل مارکس         1

  تغییر می کند که.................. .ساختار اجتماعی یک ملت زمانی  در انگاره شومپتر ،  - 17

  ) شیوه تولید دچار تحول شود .1

  ) فرهنگ آن جامعه دچار یک انقالب اساسی شود . 2

  ) نخبگان جامعه دچار تحول فکري عمیق شوند . 3

  ) روابط بین طبقات مختلف آن جامعه عوض شود . 4
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  ست ؟ عنصر اساسی طبقه اجتماعی از نظر رالف دهرندورف کدام ا -18

  ) تعداد نخبگان آن طبقه 4  ) ایدئولوژي   3   ) مالکیت          2  ) قدرت            1

  از نظر آرنت یکی از ضروریات حرکتهاي توتالیتر مثل فاشیسم و نازیسم، ............... است .  - 19

  پراکنده ) جمعیت 4  ) جمعیت زیاد      3  ) فرهنگ سیاسی مشارکتی 2  ) کشور کم جمعیت      1

کشور، همسویی شاخص هاي توسعه اقتصادي و توسعه سیاسی را  107کدام اندیشمند با مطالعه وضعیت  - 20

   استنباط کرد؟

  یر بوردیو ) پی4  کارل دویچ        )3  ) رابرت دال         2   ) بروس روست       1

  حیح تر به نظر می رسد ؟ کدام گزاره در بیان رابطه بین عوامل اقتصادي و رقابت سیاسی ص - 21

  رقابت سیاسی افزایش می یابد .   ) درنبود رفاه اقتصادي،1

  ) رابطه معناداري بین وضعیت اقتصادي و وضعیت رقابت هاي سیاسی وجود ندارد. 2

  رقابت سیاسی کاهش پیدا می کند.  در نبود رفاه اقتصادي،   )3

  ش رقابت سیاسی می شود . ) رفاه اقتصادي ابتدا منجر به افزایش و سپس کاه4

درکتاب ریشه هاي توتالیتریسم منشا جنبش ها و رژیم هاي توتالیتر » هانا آرنت « بر اساس نظریه  - 22

     مدرن کدام جامعه است ؟  

  ) مدرن  4              ) مدنی 3    ) سنتی            2  ) توده اي                  1

     رست است ؟ کدام معادله از نظر ایسنک، د -23

  ) راست و اعتدال = سوسیالیسم 2  ) راست و اعتدال = لیبرالیسم                        1

  ) چپ و اعتدال = کمونیسم 4   ) چپ و خشونت = سوسیالیسم                3

     به نظر آلموند و وربا چه ارتباطی بین فرهنگ و سیاست برقرار است ؟  - 24

  ی تعیین کننده فرهنگ سیاسی است. ) ساختار و نظام سیاس1
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  ) همسویی بین فرهنگ و نظام سیاسی موجب ثبات سیاسی می شود. 2

  ) میان فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی رابطه متقابل وجود دارد. 3

  رابطه اي متقابل وجود دارد .   سیاست و حقوق ) اقتصاد،  ) بین چهار خرده نظام اجتماعی (فرهنگ، 4

     وکم شدن فاصله طبقاتی به کدامیک از حاالت زیر دامن می زند ؟رفاه عمومی  -25

  ) افزایش مشارکت    2  ) ایدئولوژي زدایی                                 1

  ) شخصی شدن قدرت4  ) ایجاد نظام هاي بسته                            3

     ر است ؟ کتاب گریز از آزادي مربوط به کدام یک از دانشمندان زی - 26

  ) سی یس 4   ) اریش فروم     3  ) فیخته               2   ) نیچه               1

از نظر کدامیک از متفکرین، جامعه مدنی بر اساس یک قرارداد اجتماعی و در مقابل وضع طبیعی به  - 27

  وجود آمد ؟ 

  هابز  )4    ) گرامشی         3    ) فرگسون              2    ) ارسطو    1

  ویژگی هاي جوامع مدرن از نظر پارسونز کدامند؟  - 28

  ویژه نگري و شایسته ساالري   ) خاص گرایی،1

  ویژه نگري و شایسته ساالري   ) عام گرایی،2

  ویژه نگري و نسب ساالري   ) عام گرایی،3

  گرایی و نسب ساالري ) درهم نگري، عام4

     تبعی و مشارکتی از کیست؟  تقسیم فرهنگ سیاسی به فرهنگ محدود،  - 29

  ) دویچ و لرنر 4   ) اینکلز و اسمیت     3  ) آلموند و پاول          2  ) آلموند و وربا      1

     تعریف مارکس از مفهوم طبقه عبارت است از گروهی از افراد که ................ . – 30

  ) مالک ابزار تولید هستند. 1
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  ) مالک ابزار تولید نیستند. 2

  ) داراي خصوصیات مشترك هستند. 3

  ) داراي جایگاه و موضع مشترکی در شیوه تولید هستند. 4

    حاکمیت توتالیتریسم، موضع فکري کدامیک از اندیشمندان زیر بوده است ؟  – 31

  ) هانا آرنت 4   ) یورگن هابرماس      3  ) هربرت مارکوزه       2   ) اریک فروم        1

  .. می نامد ..........  یوه تولید هستند ،از افراد را که داراي جایگاه و موضع مشترکی در ش مارکس گروهی -32

  طبقه  )4  ) قشر3  ) حزب2  ) پرولتاریا1

     وار مستعد کدام رژیم سیاسی است ؟  جامعه توده -33

  ) هرج و مرج 4    ) اقتدارطلب3  ) دموکراسی2  ) توتالیتر1

     عبارت صحیح است ؟ گرایان کدام از نظر فرهنگ -34

  ) فرهنگ انقیادي و دموکراسی 2   ) فرهنگ پاروکیال  و دموکراسی1

  ) فرهنگ سیاسی انقیادي و نظام نیمه مدرن 4  ) فرهنگ مشارکتی و نظام نیمه سنتی3

استالین و فرانکو به خودکامگی چه  از نظر آدلر عامل اصلی گرایش افرادي چون هیتلر ، موسولینی،  - 35

  ت ؟ بوده اس

  نقص جسمانی            ) 2    ) اختالالت جنسی1

  ) خشونت والدین نسبت به کودك 4    ) بحران هاي نوجوانی3

     باالرفتن تولید ناخالص ملی چه تاثیري بر رفتار سیاسی می گذارد ؟  - 36

    کاهش خشونت       )2  ) افزایش خشونت       1

  سیاسی ناسالم ) افزایش رقابت 4   تفاوتی سیاسی     بی )3 
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     داري سبب چه چیز می شود ؟ سرکوب غرایز در جوامع سرمایه  از نظر هربرت مارکوزه، -37

    ) تقویت فرهنگ 2     ) توسعه تمدن1

  ) افزایش نیروهاي مخرب 4   است توجهی به سی) بی3

    . از نظر روان شناسان، توسعه فنی سبب .................. تضادهاي سیاسی می شود  - 38

  ) ساده سازي 4    ) پیچیده نمودن       3   ) کاهش             2   ) افزایش         1

  ............... بیش از حد بود . هاي مردمی به فاشیسم ،علت اصلی گرایش توده» اریک فروم « از نظر  -39

  ) لذت 4      ) تنهایی        3      ) محدودیت         2   ) آزادي         1

     کدام است ؟   خواه یا توتالیتر راست،شرط اساسی پیدایش جنبش هاي تمامیت - 40

  گیرد . داري بزرگ شکل میوار گریزان از آزادي و هراسان از تهاجم سرمایه) درجامعه توده1

  ) درجوامع در حال توسعه با نیازهاي شدید به وحدت معنا صورت می گیرد . 2

  اقتصاد توسعه نیافته و گریزان از آزادي شکل می گیرد .  ) درجامعه کامالً سنتی با3

  ) درجامعه صنعتی پیشرفته  در پاسخ به شورش طبقه کارگر صورت می گیرد . 4
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  پاسخنامه سواالت تستی

صحیح است. از نظر مارکس تفاوت در مبانی طبیعی کشاورزي شرق و غرب باعـث تمرکـز قـدرت در دسـت      2گزینه  -1

  ل گیري یک قشر فئودال به سبک اروپا شده است . سلطان و مانع شک

صحیح است . رجوع شود به بحث هاي آرون و دوالبالنش در ابتداي همین فصل که با بقیـه نظریـه پـردازان متفـاوت       3گزینه  - 2

  است . 

  صحیح است .  1گزینه  -3

  صحیح است.  4گزینه  -4

آلمونـد و وربـا همـه جـزء      دوتوکویـل،   ژان ژاك روویـه،   هـوفمن،   روشه،گی گیرتز، صحیح است . مالینفسکی، 4گزینه  -5

  فرهنگ گرایان هستند . 

  صحیح است.  2گزینه  -6

هنجـاري بـودن و    صحیح است . از نظر گیرتز مختصات اصلی یک نظام فرهنگی عبارتند از : ادغامگرا بـودن،   1گزینه  -7

  جامع بودن . 

  صحیح است .  1گزینه  -8

  یح است . صح 3گزینه  -9

روابطی است که بر پایه مصالحه بین منافع اسـتوار باشـد و محـرك ایـن      ايجامعهصحیح است. از نظر وبر  4گزینه  -10

  مصالحه را نیز عقالنیت معطوف به ارزش یا به هدف تشکیل دهد . 

  صحیح است .  2گزینه  -11

توصـیف  » اندیشه بشر « کلی و غیر قابل بازگشت صحیح است . کنت پیشرفت جوامع را تابعی از پیشرفت  1گزینه  -12

  می کند . 

و » زیادي قدرت « و » کم توسعه یافتگی « صحیح است . شوارتزنبرگ جامعه توسعه نیافته را با دو ویژگی  1گزینه  -13

  توصیف می کند . » کمی قدرت  «و » توسعه یافتگی « جامعه پیشرفته را با دو ویژگی 

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 »321« غرب و ایران جامعه شناسی سیاسی 
 
 
 

 

ت . حوزه عمومی گستره وسیع تري از جامعه مـدنی دارد. جامعـه مـدنی هـم عرصـه مفاهمـه و       صحیح اس 2گزینه  -14

-گیريمصالحه و هم عرصه کشمکش است درحالی که حوزه عمومی عرصه مفاهمه و عقل همگانی و مشارکت در تصمیم

  هاست . 

  صحیح است.  3گزینه  -15

  صحیح است.  4گزینه  -16

  صحیح است.  4گزینه  -17

  صحیح است.  1زینه گ -18

  صحیح است.  3گزینه  -19

  صحیح است.  1گزینه  -20

صحیح است . از نظر لیپست رقابت سیاسی یکی از عناصر اصلی بازي دموکراسـی اسـت کـه درنبـود رفـاه       3گزینه  -21

  اقتصادي به میزان زیادي کاهش می یابد .  

  صحیح است. 1گزینه  -22

  یسنک به صورت زیر است : صحیح است . معادله ا 1گزینه  -23

  راست و خشونت = فاشیست                  راست واعتدال = لیبرال 

  چپ و خشونت = کمونیست                   چپ و اعتدال = سوسیالیست 

صحیح است . آلموند و وربا همسویی بین فرهنگ و نظام سیاسی را موجب ثبات نظام سیاسی می داننـد و   2گزینه  -24

  ین راستا سه فرهنگ سیاسی را که با سه نوع نظام سیاسی همخوانی دارند از هم تفکیک می کنند . در ا

  صحیح است.  1گزینه  -25

  صحیح است. 3گزینه  -26

  صحیح است . اصحاب قرارداد اجتماعی جامعه مدنی را در معناي مقابل وضع طبیعی قرار می دهند .  4گزینه  -27

دسته متغییر الگویی صحبت به میان می آورد که عبارتند از  5پارسونز در فرآیند نوسازي از صحیح است .  2گزینه  -28

  تداخل کارکردها   انتساب،  منافع جمعی، گرایانه، خاص  وضعیت سنتی: عاطفی،
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از کتـاب  ( این بحـث   تفکیک کارکردها  اکتساب و شایسته ساالري،  وضعیت مدرن : غیرعاطفی، عام گرایانه، منافع فردي، 

  توسعه در مکاتب تعارض دکتر ساعی نقل شده است ). 

  صحیح است .  1گزینه  -29

  صحیح است.  4گزینه   -30

  صحیح است.  4گزینه  -31

  صحیح است.  4گزینه  -32

صحیح است. افراد پراکنده و تنها از نظر کورن هاوزر قابلیت بسـیج فـوري پیـدا مـی کننـد و از آنجـا کـه         1گزینه  -33

جامعه توده وار به شدت در برابر حرکت ها و رژیم هاي توتـالیتر   الیتریسم حالتی از یک بسیج کامل به شمار می رود، توت

  پذیر است. آسیب

  صحیح است . 4گزینه  -34

بـه خودکـامگی گـرایش مـی      صحیح است . آدلر معتقد است آدم هایی که از نقص جسمانی رنج می برند،  2گزینه  -35

  ند هیتلر، موسولینی و...یابند . مان

رابطه برقرار کرده است » نزول خشونت سیاسی « و » صعود تولید ناخالص ملی « صحیح است. هیبس بین  2گزینه  -36

صحیح است. مارکوزه معتقد است سرکوب میل به تخریب را افزایش داده و تمدنها قربـانی نظـام سـرکوب     4گزینه  -37

  خود خواهند شد. 

  حیح است. ص 1گزینه  -38

  صحیح است . از نظر فروم انسان مدرن، آزاد ولی تنها و سرخورده است .  3گزینه  -39

  صحیح است.  1گزینه  -40
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  فونکسیونالیسم (کارکردگرایی)

  مقدمه (آشنایی با برخی مفاهیم)

کـارکرد   شاید بتوان گفت که مسلط ترین نگرش در جامعـه شناسـی معاصـر در غـرب نگـرش کـارکردگرایی یـا اصـالت        

بـاز مـی   » تالکوت پارسـوز «و سپس به » امیل دورکهایم«(فونکسیونالیسم) است. ریشه هاي فکري این نگرش نخست به 

لودویـک  گردد. مفاهیم اصلی این نگرش از جمله مفهوم سیستم (نظام) و فونکسیون (کارویژه) از علوم فنی از جمله آثـار  

د. در این برداشت فرض می شود که کل جامعه هماننـد سیسـتمی اسـت    گرفته شده ان رودلف کالوسیوسو  فن برتالنفی

مرکب از بخش هاي مختلف که هر یک ، کارویژه ها و وظایف خاص خود را انجام می دهد و بین اجزاي سیسـتم روابـط   

 مکمل و متقابل وجود دارد. هر سیستم مجموعه اي از اجزاي همبسته است که در درون محیط عمـل مـی کنـد و بـا آن    

محیط روابط متقابل دارد. سیستم ممکن است باز یا بسته باشد. سیستم بسته با محیط رابطه و تبادل ندارد و متمایل بـه  

  تعادل ایستا است و از تاثیر زمان مصون است. در مقابل سیستم باز با محیط تبادل دارد و اجزاي آن در معرض تغییر قرار دارند.

  ارگانه زیر است:داراي مختصات چه» سیستم باز«هر 

  ) : آنچه وارد سیستم می شود.input. داده یا دورن نهاد (1

  ) : آنچه از سیستم خارج می شود.output. بازده یا برون داده (2

  ): عملیاتی که بر روي داده انجام داده می شود تا به بازده تبدل گردد.process. فرآیند (3

بارت است از واکنش محیط به برونداده ها یا بازده نظام. بـازخورد ممکـن   ): که عfeedback. بازخورد یا پس خوراند (4

است موجب تشدید عملکرد سیستم تاحداکثر توان آن گردد (پس خوراند مثبت) و یا موجب کاهش آن روند شـود (پـس   

  خوراند منفی).

  آشنایی با برخی از نمایندگان نگرش اصالت کارکرد

ن الگوهاي جامعه شناسان فونکسیونالیست وجود دارد به آراي برخی از مهمترین آنهـا  اینک با توجه به تفاوت هایی که بی

  یعنی پارسونز، دویچ، اسملسر و گولدنر می پردازیم.
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  الف) تالکوت پارسونز

  کلیات جامعه شناسی پارسونز  

، »مـل اجتمـاعی  سـاخت ع «می توان گفت نگرش اصالت کارکرد بیشتر تحت تاثیر آثار عمـده پارسـونز بـه ویـژه کتـاب      

) گسترش یافته است. پارسونز خود به ویژه تحت تاثیر دورکهـایم بـود. بـه نظـر پارسـونز کـارویژه اصـلی جامعـه         1937(

است. اندیشه پارسونز در این خصوص » محدود ساختن امیال بی حد و حصر انسان و وضع قواعد و مقرراتی بر این امیال«

چنین تحت تاثیر وبر قرار داشت زیرا وي نیز بر آن بود که جامعه بشـري در حـال   قابل مقایسه با فروید است. پارسونز هم

عقالنی شدن است و عقالنی شدن مالك تمیز جوامع سنتی و مدرن به شمار مـی رود. در فرآینـد عقالنـی شـدن مـداوم      

د. رشـد عقالنیـت در   جامعه تکامل می یابد و کنش هاي انسان به نحو فزاینده اي معطوف به هنجارهاي عقالنی می گرد

  تاریخ موجب افزایش آگاهی و آزادي و بهروزي انسان می گردد.

ادراك کنیم چرا که » سیستم«به نظر پارسونز بهترین شیوه براي درك کل واقعیت اجتماعی آن است که آن را به عنوان 

هـا روابـط متقابـل وجـود دارد.     جامعه نیز همچون سیستم هاي مکانیکی یا ارگانیکی مجموعه اي از اجزا است که بین آن

چنین مجموعه اي صرفا بر زور و قدرت متکی نیست بلکه بر مکانیسـم هـاي همبسـتگی پیچیـده و از آن جملـه مبـانی       

اخالقی استوار است. جامعه محدودیت هاي وضع می کند تا همبستگی اجتماعی حفظ شود. قـدرت نیـز تـا وقتـی از آن     

  اجتماعی ضروري است.استفاده بد نشود براي تداوم نظام 

پارسونز هر چند جامعه را به عنوان یک مجموعه و سیستم می بیند اما معتقد است کـه کشـمکش و منازعـه نیـز در آن     

موجب رقابت می گردد و از این رقابت، منازعه برمی خیزد. بنابراین توزیع منـابع  » ندرت منابع و ارزش ها«پدید می آید. 

مسائل نظام اجتماعی است و از این رو ضرورت کنترل اجتماعی پیش مـی آیـد. در جامعـه    و ارزش ها یکی از مهم ترین 

منازعه وجود دارد ولی این منازعه ضرورتا موجب فروپاشی نظم جامعه نمی گردد، زیرا مردم نیازهاي مشـابه و معیارهـاي   

داقل کاهش دهند و روش هایی براي تـداوم  مشابهی براي ارزیابی منابع دارند و از این رو می توانند منازعات خود را به ح

  زندگی مشترك و همزیستی بیابند.

  عوامل تداوم و استمرار نظام اجتماعی

  از دیدگاه پارسونز عوامل همبستگی و استمرار نظام اجتماعی عبارتند از:
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رویژه نظام ارزشی هر ارزش ها غایات زندگی را تعیین و کنش هاي افراد را به سوي آن هدایت می کنند. کا ارزش ها: -1

است. نظام ارزشی عنصر اخالقی و فرهنگی نظام اجتماعی به شمار می رود » ایجاد مبانی همبستگی اجتماعی«جامعه اي 

  و به عنوان زیربناي اجتماعی تلقی می شود.

را بـه دسـت    : هنجارها در سایه ارزش ها پدید می آیند و عمل می کنند و قواعد و روش هاي عمل اجتماعیهنجارها -2

  می دهند. نظام حقوقی هر جامعه، نظام هنجاري آن است. هنجارها زمینه تحقق ارزش هاي جامعه را ایجاد می کنند.

  نهادها تبلور ارزش ها و هنجارها در موسسات اجتماعی هستند. نهادها: -3

اجتماعی هستند که در عمـل ارزش  نقش ها عبارتند از مجموعه کارویژه هایی که در درون هر حوزه از نظام  نقش ها: -4

  ها و هنجارها را در درون نهادها اعمال می کنند.

از نظر پارسونز هر نظام اجتماعی براي حفظ، تداوم و استمرار خود چهار کـارویژه اصـلی را انجـام مـی دهـد. هـر یـک از        

ند. این کارویژه ها و زیرنظام هـاي  زیرسیستم ها یا سیستم هاي فرعی جامعه عهده دار انجام یکی از این کارویژه ها هست

  عهده دار آنها عبارتند از:

کـه شـامل نهادهـایی چـون     » نظام ارزشـی جامعـه  «کارویژه حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی: این کارویژه توسط  -1

  مذهب، فرهنگ و خانواده است، انجام می شود.

  ي این کارویژه است.ایجاد همبستگی و حل منازعه: نظام حقوق در هر جامعه اي مجر -2

  کارویژه نیل به هداف:  این کارویژه به وسیله نظام سیاسی انجام می شود. -3

  کارویژه انطباق با شرایط جدید: نهادهاي نظام اقتصادي عهده دار این کارویژه اند. -4

ایـدئولوژي و قـانون   به نظر پارسونز نظام سیاسی نیز داراي همین کارویژه هاي چهارگانه اسـت. در دورن نظـام سیاسـی    

اساسی کارویژه اول، دستگاه قضایی کارویژه دوم، بوروکراسی کارویژه سوم و دستگاه اجرایی یا حکومت کارویژه چهـارم را  

نقـش پـول   «است که نقش آن همانند » فرآیند قدرت«عهده دار است. مهمترین فرآیند در نظام سیاسی به نظر پارسونز 

قدرت عبارت است از توانایی کلی نظام سیاسی براي بسیج « نز در تعریف قدرت می آورد: است. پارسو» در نظام اقتصادي

بدین سان قدرت به نظر پارسونز در خدمت منافع عامـه یعنـی کـل نظـام     ». منابع در جهت نیل به اهداف نظام اجتماعی

می دهند. نظام هاي ارزشی و  اجتماعی است. در درون نظام سیاسی ارزش ها و هنجارها اساس اطاعت سیاسی را تشکیل
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به فرد القا می شوند و در نتیجه، پذیرش اساسی هنجارهـا و ارزش هـا زمینـه    » مجاري جامعه پذیري«هنجاري از طریق 

  استمرار قدرت سیاسی به شمار می رود. تقسیم وظایف در نظام سیاسی مبتنی بر تفاوت در نقش هاي سیاسی است.

  معه شناسی کارکردي پارسونزشرایط ثبات و نظم سیاسی در جا

از دیدگاه پارسونز نظام سیاسی وقتی کاراست که کارویژه هاي خاص خود را به خوبی انجـام دهـد. نظـام ارزشـی تـامین      

کننده مشروعیت سیاسی است و به وضع موجود استمرار می بخشـد. نظـام هنجـاري و مجموعـه نهادهـا وسـیله محقـق        

استمرار تعادل میان سیستم هـاي فرعـی مختلـف در درون    «نظام سیاسی مستلزم  ساختن نظام ارزشی هستند. اما ثبات

است. کل سیستم اجتماعی نیز وقتی باثبات است که میان سیستم هاي فرعی آن تعـادل وجـود داشـته    » نظام اجتماعی

کلی محـیط، موجـب    باشد. به ویژه عدم تعادل میان نظام فرهنگی و ارزشی و بقیه حوزه هاي نظام اجتماعی و یا به طور

  بی ثباتی اساسی می گردد. حتی تحول در نظام فرهنگی و ارزشی کل نظام اجتماعی را نامتعادل می سازد.

  دیوید ایستون نیز به همین شکل منابع ناهماهنگی و عدم تعادل در جامعه را چهارنوع می داند.

  ستممنابع خارجی موثر بر نظام ارزش ها: مثل اندیشه هاي خارج از سی -

  منابع داخلی موثر بر نظام ارزش ها: مثل اندیشه هاي اصالحی درونی -

  منابع خارجی موثر بر نظام اجتماعی یا محیط: مثل انقالب صنعتی  -

  منابع داخلی موثر بر نظام اجتماعی یا محیط: مثل رشد جمعیت -

  ) پیش می آید.multiple dysfunctionدگانه (در صورت پیدایش این منابع ناهماهنگی، حالت ناهماهنگی(یا بد کارکردي) چن

منبع اصلی منازعه » ناهماهنگی میان حوزه هاي گوناگون جامعه«بنابر آنچه گفته شد از دیدگاه جامعه شناسی کارکردي 

سیاسی است و از این رو منازعه ممکن است منبع اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی با سیاسـی داشـته باشـد. نظـام سیاسـی      

بات است که به طور منظم داده  ها را دریافت و به بازده تبدیل کند. از سوي دیگر اگر مدار داده، فرآیند، بـازده  وقتی با ث

و بازخورد گسسته شود نظام سیاسی دچار اختالل می شود. این اختالل ممکن است در هر یک از حوزه هـاي چهارگانـه   

  پدید آید:

تقاضاهاي جامعه وارد سیستم سیاسی نشود و یا نهادها و سازمان هـایی   در حوزه نهادها: ممکن است کل خواست ها و -

 براي انتقال این خواست ها وجود نداشته باشد و یا نظام سیاسی به نحوي کاذب خواست ها و تقاضاها را خود تعیین کند.

  در حوزه فرآیند: ممکن است نظام عقالیی الزم گسترش نیافته باشد. -
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  : ممکن است بازده هیچ گونه ارتباطی با داده ها نداشته باشد و ترجیحات نظام سیاسی باشد.در حوزه برون نهادها -

  در حوزه بازخورد: ممکن است پیوندهاي الزم جهت تطبیق و مقایسه میان داده ها و بازده ها وجود نداشته باشد. -

  هد و دچار اختالل و ناهماهنگی می شود.در همه این موارد نظام سیاسی ارتباط کامل خود را با پیرامون از دست می د

  انواع تغییرات اجتماعی

  براساس نظر پارسونز تغییرات اجتماعی در سه وجه پدید می آیند:

  دگرگونی حاصل از بحران هاي ادواري در اقتصاد از این دست است. الف) دگرگونی دوري و تکرارپذیر:

ه هاي اجتماعی است. مانند پیشرفت توانـایی هـاي فنـی یـا     به معنی دگرگونی هاي کمی هر یک از حوز ب) رشد خطی:

  افزایش قدرت دولت و یا افزایش مشارکت در سیاست.

این دگرگونی تحولی کیفی در ساختارهاي مختلف مانند خـانواده، شـیوه تولیـد و جـز آن اسـت.       ج) دگرگونی ساختاري:

همبستگی و انسجام سـاختاري بـه انفکـاك و پیچیـدگی     منطق تغییر ساختاري از دیدگاه پارسونز عبارت است از گذار از 

  ساختاري و پیدایش تنش رفتار و مآال رسیدن به سطح باالتري از همبستگی.

  پس به طور کلی، براساس نگرش کارکردي، نظم سیاسی مبتنی بر دو دسته از عوامل است:

هاي فرعـی جامعـه تبـادل و روابـط متقابـل      نظام سیاسی کارویژه هاي خود را به خوبی انجام دهد و با سایر سیستم  -1

  داشته باشد.

  میان حوزه هاي اصلی نظام اجتماعی ناهماهنگی و عدم تعادل شدید پیش نیاید. -2

  ب) کارل دویچ

کارل دویچ با استفاده از مدل سیبرنتیکی در پی عرضه تحلیل دقیق تري از زندگی سیاسی براساس الگوي اصالت کارکرد 

ه سیبرنتیک نیز نظام سیاسی مانند هر نظام دیگري واجد کـارویژه هـایی اسـت کـه نهادهـا مختلـف       بوده است. در نظری

سیستم آنها را اجرا می کنند. اما به نظر دویچ نمی توان نظام سیاسی را با سیستم هاي مکانیکی همسان گرفت. بـه نظـر   

چنانکه در سیبرنتیک یا علم » اطره و اطالعاتسیستم هاي واجد آگاهی، خ«او سیستم سیاسی را به نحو بهتر می توان با 

کنترل و ارتباطات مطرح می شود، مقایسه کرد. نظام سیاسی بیشتر قابل مقایسه با چنین سیستم هـایی اسـت. بـر ایـن     

اساس سیستم سیاسی پیام هایی دریافت می کند و آنها را تعبیر و تنظیم می نماید و بر پایه آنها تصمیم می گیـرد. داده  
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موردنیاز در سیستم هاي سیبرنتیکی جریان برق، امواج رادیویی و نظایر آن است، امـا در مـورد نظـام سیاسـی داده      هاي

قـدرت  «است. ارتباط و کنترل و تصمیم گیري براساس اطالعات صورت مـی گیـرد. ازایـن دیـدگاه     » اطالعات«موردنیاز 

  ی به میزان قدرت یعنی کنترل بر اطالعات بستگی دارد. و تداوم نظام سیاس» سیاسی عبارت است از کنترل بر اطالعات

  هر سیستم سیاسی می باید جهت تضمین تداوم خویش به طور مستمر سه نوع اطالعات دریافت کند: 

  . اطالعات درباره جهان خارج1

  . اطالعات درباره گذشته و یا حافظه و خاطره2

  عملکرد مکانیسم بازخوراند است).. اطالعات درباره اجزا و عملکرد خودش (که نیازمند 3

  ج) نیل اسملسر

نظریه اسملسر از جمله گرایش هاي متاثر در اصالت کارکرد است. پارسونز به نوعی دترمینیسم (تعیین کنندگی) متقابـل  

میان سیستم هاي فرعی کل نظام اجتماعی قابل بود و نقش جزء را تنها در حفظ کل سیستم در نظر می گرفت. بنابراین 

رایش محافظه کارانه در مکتب تعادل ایستاي پارسونز وجود داشت و این نگرش عمدتا در پی تبیین چگـونگی تـداوم و   گ

استمرار وضع موجود و مستقر بوده است. در مقابل برخی از فونکسیونالیست هاي متأخر مانند نیل اسملسر نشان داده اند 

و ناهماهنگ بوده اند و از همین رو تنوع سـاختاري در هـر مرحلـه    که تحوالت تاریخی در زمینه توسعه صنعتی ناهمگون 

ممکن است انواع گوناگونی از نهادهاي مختلف تولید کند. براساس نظر اسملسر همه اجزاي کل سیستم از لحاظ تاثیر بـر  

یـان اجـزا انحـراف    کل و یا بر اجزاي دیگر داراي قدرت نفوذ یکسانی نیستند. بنابراین تاکید بر وابستگی مقابل یکسـان م 

آمیز است و از همین رو باید در اصل این قضیه که جامعه همچون سیستم است، تردید کرد. وجود ارتباط متقابـل میـان   

  اجزاي سیستم اجتماعی را نمی توان از پیش مسلم فرض کرد.

  د) آلوین گولدنر

ته است. براساس نظـر گولـدنر سـاخت سیسـتم     گولدنر نیز بر نفوذ و تاثیر ناهمگون اجزاي سیستم بر یکدیگر تاکید گذاش

  اجتماعی را باید از حیث میزان همبستگی و روابط متقابل اجزاء به دو بخش اساسی تقسیم کرد:

. در یک بخش هر عنصر ساختاري داراي روابط متقابل با تمام عناصر دیگر اسـت. هـر چـه حـوزه ایـن بخـش در کـل        1

وابط متقابل اجزا در درون سیستم بیشـتر باشـد، ثبـات و تعـادل کـل نیـز       سیستم گسترش بیشتري یابد، یعنی هر چه ر

  بیشتر خواهد بود.
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. در بخش دیگر عنصر ساختاري تنها با یک عنصر دیگر روابط متقابل دارد و از اجزاي دیگر گسسته است. هر چه حـوزه  2

کمتـر باشـد، زمینـه تـنش و تغییـر      این بخش در کل نظام گسترش بیشتري یابد، یعنی هر چه روابط متقال میان اجـزا  

  گسترش بیشتري می یابد.

نتیجه اینکه برخالف تصور پارسونز سیستم در درون خود، داراي عناصر و منابع منازعه و تغیییر است و نیز میـزان تـاثیر   

یابـد کـار   اجزا و عناصر در حفظ ثبات یا ایجاد تغییر در کل سیستم متفاوت است. برطبق این تحلیل عنصر مختل کننده 

)Dysfunctional لزوما از میان نمی رود بلکه ممکن است موجب دگرگونی در کل سیستم گردد. گولدنر این نگرش را (

  ) خوانده است.morphogentic)، نگرش تغییرزایی یا تکامل (Home ostasisدر مقابل نگرش تعادل ایستاي پارسونز (

  سیاسینقد کارکردگرایی به عنوان الگوي جامعه شناسی 

برخی انتقادات جدي بر نظریه اصالت کارکرد وارد شده است که در مجموع نشان از آن دارد که این الگو نمـی توانـد بـه    

  تکمیل و توسعه جامعه شناسی سیاسی مددي برساند. ما این انتقادات را در شش بند مرتبط با هم ذکر می کنیم:

کانیکی اتخاذ شده اند. در نتیجه چنین دیدگاهی آشکارا تمایل دارد تا مفاهیم اساسی دیدگاه اصالت کارکرد از علوم م -1

پدیده هاي اجتماعی را همانند پدیده هاي طبیعی و عینی خالی از عنصر ذهنیت و معنی و ارزش در نظر بگیرد، چنانکـه  

  گویی میان اجزاي یک دستگاه مکانیکی و اجزاي جامعه تفاوت کیفی وجود ندارد.

ارکرد سیستم اجتماعی را مجموعه اي عقالنی فرض می کند که مبتنی بر سـاختارها و نگـرش هـاي    نگرش اصالت ک -2

عقالنی کسانی است که نقش هاي مختلف را احراز می کنند. از ایـن رو تـاثیر وجـوه و رفتارهـاي غیرعقالنـی در زنـدگی       

  اجتماعی و سیاسی نادیده گرفته می شود. 

ه خصلت انتزاعی آن به ساخت منافع و عالیق مستمر بی توجه اسـت. از ایـن نظـر    جامعه شناسی کارکردي با توجه ب -3

نگرش اصالت کارکرد در نقطه مقابل نگرش منازعه اجتماعی به طور کلی قرار می گیرد. این نگرش تنها نهادها و نقش ها 

و نقش ها قدرت سیاسی به دست را واجد خصلت قدرت سیاسی می داند و نه گروه ها را. گروه هاي حاکم با احراز نهادها 

  می آورند. 

بنابراین در نگرش کارکردي زندگی سیاسی به مفهوم انضمامی آن که مرکب از ستیزها و سازش هاي منافع و گروه هـاي  

  اجتماعی است از دیده به دور می ماند.
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توجه می کند. فرض ایـن  نگرش اصالت کارکرد به عنصر اساسی قدرت و زور در حفظ نظام سیاسی و اجتماعی کمتر  -4

» سازش و همبسـتگی «نگرش بر آن است که وجود ثبات حاکی از وجود اجماع و همبستگی واقعی و فقدان تضاد است و 

مبناي تداوم جامعه است. » نظام ارزش ها« اولویت دارد. به سخن دیگر » منازعه و کشمکش«در درون نظام اجتماعی بر 

نجارها و ارزش ها خوانده می شود چیزي جز تسلط ساختاري و ایدئولوژیک نباشد. در حالی که ممکن است آنچه نظام ه

تسلط اجتماعی عمدتاً در قالب هنجارها و قوانین و به صورت سلطه ایدئولوژیک ظاهر می شود. تسلط وقتـی ایـدئولوژیک   

  تلقی کنند. می شود که گروه هاي تحت سلطه ارزش هاي گروه مسلط را به نحوي بپذیرند و آن را مشروع

روابطی که میان اجزاي سیستم اجتماعی از دیدگاه اصالت کارکرد برقرار اسـت، روابطـی صـوري و عـاري از هرگونـه       -5

  عنصر منفعت و قدرت است که مهمترین عناصر زیست سیاسی انسان را تشکیل می دهند.

عنوان کارگزار تلقی می کند و از عمـل  هستند به » عمل«نگرش اصالت کارکرد ساخت ها و نهادها را که خود حاصل  -6

و پراکسیس گروه ها و نیروهاي اجتماعی سخنی به میان نمی آورد و بنـابراین نگرشـی وارونـه بـین اسـت. ایـن نگـرش        

  غیرتاریخی، غیرسیاسی و انتزاعی است.
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  نمونه سواالت تستی

  از نظر پارسونز بهترین شیوه براي درك کل واقعیت اجتماعی کدام است؟ - 1

    ) آن را تجزیه به اجزا کنیم.1  

  ) آن را به عنوان نظام درك کنیم.2  

  ) از روش درون فهمی براي درك آن بهره مند شویم.3  

  ) آن را در قالب محیطش درنظر بگیریم.4  

  ریشه منازعه در جامعه از نظر پارسونز کدام است؟ -2

  ت) دیو خویی و ستیزه جویی نخبگان قدر2    ) طبع شرور انسان1  

  ) عدم رشد عقلی بشر4    ) ندرت منابع و ارزش ها3  

  از نظر پارسونز .....................، تبلور ارزش ها و هنجارها در موسسات اجتماعی هستند. - 3

  ) قوانین4  ) نقش ها3  ) نهادها2  ) ارزش ها1  

  پارسونز معتقد است کارویژه نظام ارزشی هر جامعه ............. ،است. -4

  ) انطباق با شرایط نوین2    به اهداف ) نیل1  

  ) ایجاد همبستگی اجتماعی4    ) حل منازعه3  

از نظر پارسونز کارویژه هاي حل منازعه، نیل به اهداف و انطباق به ترتیب توسط کدام نظام ها انجام می  - 5

  گیرد؟

  ) نظام حقوق، نظام سیاسی، نظام اقتصادي1  

  قوقی) نظام سیاسی، نظام اقتصادي، نظام ح2  

  ) نظام ارزشی، نظام اقتصادي، نظام سیاسی3  

  ) نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام ارزشی4  
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  از نظر پارسونز در درون نظام سیاسی کدام دستگاه کار ویژه نیل به اهداف را بر عهده دارد؟ - 6

  ) قوه مجریه4    ) بوروکراسی3  ) نظام حقوقی2  ) ایدئولوژي1  

  ي و قانون اساسی کارویژه ...................... را بر عهده دارد.در یک نظام سیاسی ایدئولوژ -7

    ) انطباق2  ) حل منازعه1  

  ) حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی4    ) نیل به اهداف3

  از نظر پارسونز قدرت در خدمت کدام یک از بخش ها و طبقات جامعه قرار دارد؟ -8

  آن ) طبقه مسلط سرمایه دار و روشنفکران ارگانیک1  

  ) طبقه داللین و تجار که مالکیت خاصی ندارند2  

  ) طبقات متوسط و روشنفکري3  

  ) منافع عامه و کل نظام اجتماعی4  

  از دیدگاه پارسونز استمرار قدرت سیاسی در یک نظام سیاسی در گرو چه چیزي است؟ -9

    ) سالمت کامل نهادها و نقش ها1  

  ز طرف افراد) پذیرش هنجارها و ارزش هاي آن نظام ا2  

  ) توجه و اهمیت دادن به بازخوردها در فرآیند تصمیم گیري سیاسی3  

  ) ایجاد شرایط رفاه اقتصادي و در عین حال خفقان فکري4  

ها نقش اساسی تري در در جامعه شناسی کارکردي پارسونز کدام یک از نظام هاي فرعی یا خرده نظام - 10

  ل کل نظام اجتماعی دارد؟ثبات یا بی ثباتی و تعادل یا عدم تعاد

  ) نظام حقوقی4    ) نظام اقتصادي3  ) نظام فرهنگی و ارزشی2  ) نظام سیاسی1  

  منبع اصلی منازعه سیاسی از دیدگاه جامعه شناسی کارکردي کدام است؟ -11

  ) فشارهاي روانی ناشی از دوران گذار2  ) ناهماهنگی میان حوزه هاي مختلف جامعه1  
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  ) نبرد دائم بین طبقه مسلط و طبقه زیرسلطه4  شکاف هاي تارخی ) اختالفات ناشی از3  

  براساس مدل سیبرنتیکی کارل دویچ، قدرت سیاسی عبارت است از.................. . - 12

  ) توانایی تلقین ارزش ها از طریق جامعه پذیري1  

  ) توانایی نظامی توام با توانایی بسیج افکار عمومی2  

  م با توانایی اقتصادي) توانایی نظامی توا3  

  ) کنترل بر اطالعات4  

به نظر وي سیستم سیاسی را به نحو بهتري می توان با سیستم هاي واجد آگاهی، خاطره و اطالعات  - 13

  چنانکه در سیبرنتیک یا علم کنترل و ارتباطات مطرح می شود مقایسه کرد.

  ین گولدنر) آلو4    ) کارل دویچ3  ) امیل دورکهایم2  ) تالکوت پارسونز1  

  وي در مقابل نگرش تعادل ایستاي پارسونز نگرش تغییرزایی یا تکامل را مطرح کرده است؟ - 14

  ) هربرت بلومر4    ) هربرت مید3  ) نیل اسملسر2  ) آلوین گولدنر1  

چنانچه گروه هاي تحت سلطه ارزش هاي گروه مسلط را به نحوي بپذیرند و آن را مشروع تلقی کنند،  -15

  عی حالت .......... به خود می گیرد.سلطه اجتما

  ) قانونی4    ) ایدئولوژیک3  ) ساختاري2  ) ابزاري1  

  نگرش اصالت کارکرد نگرشی وارونه بین است چرا که....... -16

  ) عمل و پراکسیس نیروهاي اجتماعی را به عنوان کارگزار تلقی می کند.1  

  د.) ساختها و نهادها را به عنوان کارگزار تلقی می کن2  

  ) زندگی سیاسی به مفهوم انضمامی آن را مدنظر قرار می دهد.3  

  ) به ساختارهاي غیرعقالنی در زندگی سیاسی توجه نشان می دهد.4  
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  براساس نگرش کارکردگرایی شرط کسب قدرت سیاسی از طرف گروه هاي حاکم چیست؟ - 17

  نقش ها ) احراز نهادها و2  ) شرطی ندارد، آنها فی نفسه داراي قدرت اند1  

  ) پایگاه اجتماعی گسترده4  ) ورود به میدان منازعه اجتماعی3  

توسط پارسونز بدین علت است که از دید او  policyبه جاي سیاست  polityکاربرد مفهومی پولیتی  -18

     سیاست:

  ) امري ویژه در جامعه است.1  

  ) به معناي توزیع هرگونه قدرت است.2  

  صه نمی شود.) تنها در عرصه حکومت خال3  

  ) تنها در عرصه حکومت خالصه می شود.4  

  او می گوید تغییرات اجتماعی در سه وجه دگرگونی خطی، رشد خطی، دگرگونی ساختاري پدید می آید.  - 19

  ) پارسونز4    ) وربا3  ) لوسین پاي2  ) پرستیژ1  

د از: ارزش ها، هنجارها، نهادها از دیدگاه این نظریه پرداز عوامل همبستگی و استمرار اجتماعی عبارت ان - 20

    و نقش ها. 

  ) فرناندو4    ) ماکس وبر3  ) روبرت میشل2  ) پارسونز1  

    از نظر پارسونز کدام نظام کارویژه حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی را بر عهده دارد؟  - 21

  ) سیاسی4  ) حقوقی3  ) اقتصادي2  ) ارزشی1  

ی عرضه تحلیل دقیق تري از زندگی سیاسی بر اساس الگوي او با استفاده از مدل سیبرنتیکی در پ - 22

  اصالت کارکرد بوده است 

  ) راسل4  ) میشلز2  ) ماکس وبر2  ) کارل دویچ1  
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    از دیدگاه پارسونز عوامل همبستگی و استمرار اجتماعی عبارتند از:  -23

  ) ارزش ها، نهادها، هنجارها، موقعیت ها1  

  صص ها) نقش ها، نهادها، هنجارها، تخ2  

  ) ارزش ها، هنجارها، نقش ها، منصب ها3  

  ) ارزش ها، هنجارها، نهادها، نقش ها4  

) او معتقد است کارویژه اصلی جامعه محدود ساختن امیال بی حد و حصر انسان و وضع قواعد و مقرراتی 24

    امیال است. 

  ) میشلز4  ) پارسونز3  ) مانهایم2  ) دورکهایم1  

    مینیسم مقابل میان سیستم هاي فرعی کل نظام اجتماعی بود. او معتقد به نوعی دتر -25

  ) راسل4  ) موسکا3  )پارسونز2  ) دویچ1  

    این نظریه پردازان بر نفوذ و تاثیر ناهمگون اجراي سیستم بر یکدیگر تاکید داشته است.  - 26

  ) موسکا 4  ) پاره تو3  ) ماکس وبر2  ) آلوین گولدنر1  

    اجتماعی از دید پارسونز کدام است؟ مهم ترین معیار قشربندي  - 27

  ) هنجار4    ) نقش3  ) پرستیژ2  ) ارزش1  

    کدام یک از گزینه هاي زیر غلط است؟  - 28

  ) در نظریه جامعه شناختی تالکوت پارسونز محیط معنوي و ارزشی، عامل فرهنگی است.1  

  که از بخش هاي مختلف تشکیل یافته است. ) نظریه کارکردگرایی تالکوت پارسونز جامعه را همانند سیستمی می بیند2  

  ) نظریه جامعه شناختی تالکوت پارسونز ریشه در اصالت فایده داشته و نگرش محافظه کارانه دارد.3  

  ) ماکس وبر عوامل اقتدار یا مشروعیت سیاسی را به مشروعیت قانونی، سنتی و کاریزمایی تقسیم می کند.4  
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    ونالیسم یا کارکردگرایی کدامیک از جامعه شناسان زیر است؟ مهمترین نماینده مکتب فانکسی - 29

  ) ویلفردو پاره تو4  ) هربرت اسپنسر3  ) تالکوت پارسونز2  ) ماکس وبر1  

    چه کسی قدرت در سیاست را به پول در اقتصاد تشبیه می کند؟  -30

  ) مارکس4  ) لوکاچ3  ) تروتسکی2  ) پارسونز1  
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  پاسخنامه سواالت تستی

صحیح است. به نظر پارسونز بهترین شیوه براي درك کل واقعیتی اجتماعی آن است که آن را به عنوان یـک   2 گزینه -1

سیستم ادراك کنیم چرا که جامعه نیز همچون سیستم هاي مکانیکی یا ارگانیکی مجموعه اي از اجزاست کـه بـین آنهـا    

  روابط متقابل وجود دارد.

  ز ندرت منابع و ارزش ها موجب رقابت می گردد و از این رقابت منازعه بر می خیزد.صحیح است. از نظر پارسون 3گزینه  - 2

  صحیح است. 2گزینه  -3

  است.» ایجاد مبانی همبستگی اجتماعی«صحیح است. از نظر پارسونز کارویژه نظام ارزشی هر جامعه اي  4گزینه  -4

و همبستگی اجتماعی، نظـام حقـوق کـارویژه ایجـاد      صحیح است. از نظر پارسونز نظام ارزشی حفظ انسجام 1گزینه  -5

  همبستگی و حل منازعه، نظام سیاسی کارویژه نیل به اهداف و نظام اقتصادي کارویژه انطباق با شرایط جدید را بر عهده دارند.

  صحیح است. 3گزینه  -6

  صحیح است. 4گزینه  -7

وانایی کلی نظام سیاسی براي بسیج منابع در جهت نیـل  صحیح است. قدرت از نظر پارسونز عبارت است از ت 4گزینه  -8

  به اهداف نظام اجتماعی. بدین سان قدرت به نظر پارسونز در خدمت منافع عامه یعنی کل نظام اجتماعی است.

صحیح است. از نظر پارسونز در درون نظام سیاسی ارزش ها و هجارها اساس اطاعت سیاسی را تشکیل مـی   2گزینه  -9

پـذیرش اساسـی   «هاي ارزشی و هنجاري از طریق مجاري جامعه پذیري به افراد القا مـی شـوند و در نتیجـه،     دهد. نظام

زمینه استمرار قدرت سیاسی به شمار می رود. زوري که براي رعایت ارزش ها و هنجارهاي مسـتقر  » هنجارها و ارزش ها

  اعمال گردد مشروع است.

ست تحول در نظام فرهنگی و ارزشی، کـل نظـام اجتمـاعی را نامتعـادل مـی      صحیح است. پارسونز معتقد ا 2گزینه  -10

موجـب بـی   » محـیط «سازد. عدم تعادل میان نظام فرهنگی و ارزشی و بقیه حوزه هاي نظام اجتماعی و یا به طور کلـی  

یابد و با نظام  ثباتی اساسی می گردد. وقتی نظام ارزشی و محیط ناهماهنگ گردند، جهت تعادل کلی یا باید محیط تغییر

  ارزشی هماهنگ شود و یا برعکس.

صحیح است. ناهماهنگی میان حوزه هاي گوناگون جامعه منبع اصلی منازعه سیاسی از این دیدگاه است و  1گزینه  -11

  از این رو منازعه ممکن است منبع اجتماعی، اقتصاد، فرهنگی یا سیاسی داشته باشد.
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چ ارتباط و کنترل و تصمیم گیري براساس اطالعات صورت می گیرد. ازاین دیدگاه صحیح است. به نظر دوی 4گزینه  -12

    و تداوم نظام سیاسی به میزان قدرت یعنی کنترل بر اطالعات بستگی دارد.» قدرت سیاسی عبارت است از کنترل بر اطالعات«

نیکی همسـان گرفـت. بـه نظـر او     صحیح است. به نظر دویچ نمی توان نظام سیاسی را با سیستم هاي مکـا  3گزینه  -13

چنانکه در سیبرنتیک یـا علـم   » سیستم هاي واجد آگاهی، خاطره و اطالعات«سیستم سیاسی را به نحو بهتر می توان با 

  کنترل و ارتباطات مطرح می شود، مقایسه کرد. نظام سیاسی بیشتر قابل مقایسه با چنین سیستم هایی است.

  صحیح است. 1گزینه  -14

  صحیح است. 3ه گزین -15

صحیح است. نگرش اصالت کارکرد ساخت ها و نهادها را که خود حاصل عمل هسـتند بـه عنـوان کـارگزار      2گزینه  -16

  تلقی می کند و از عمل و پراکسیس نیروهاي اجتماعی سخن به میان نمی آورد و بنابراین وارونه بین است.

  صحیح است. 2گزینه  -17

  صحیح است. 3گزینه  -18

  صحیح است. براساس نظر پارسونز تغییرات اجتماعی در سه وجه پدید می آیند: 4گزینه  -19

  دگرگونی حاصل از بحران هاي ادواري در اقتصاد از این دست است. الف) دگرگونی دوري و تکرارپذیر:

  به معنی دگرگونی هاي کمی هر یک از حوزه هاي اجتماعی است.   ب) رشد خطی:

  ین دگرگونی تحولی کیفی در ساختارهاي مختلف مانند خانواده، شیوه تولید و جز آن است.  ا ج) دگرگونی ساختاري:

  صحیح است. از دیدگاه پارسونز عوامل همبستگی و استمرار نظام اجتماعی عبارتند از: 1گزینه  -20

  نقش ها -4نهادها  -3 هنجارها -2ارزش ها  -1

ارویژه هر نظام اجتماعی حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی است کـه  صحیح است. از نظر پارسونز اولین ک 1گزینه  -21

  نظام ارزشی جامعه که متشکل از نهادهایی چون مذهب، فرهنگ و خانواده است، عهده دار آن است.

  صحیح است. 1گزینه  -22

ارزش ها، هنجارهـا،  صحیح است. از دیدگاه پارسونز عوامل همبستگی و استمرار نظام اجتماعی عبارتند از:  4گزینه  -23

  نهادها و نقش ها.
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صحیح است. به طور کلی به نظر پارسونز کارویژه اصلی جامعه محدود ساختن امیال بی حد و حصر انسـان   3گزینه  -24

  و وضع قواعد و مقرراتی بر این امیال است. از این رو اندیشه پارسونز در این خصوص قابل مقایسه با اندیشه فروید است.

صحیح است. پارسونز به نوعی دترمینیسم متقابل میان سیستم هاي فرعی کل نظـام اجتمـاعی قابـل بـود.      2ه گزین -25

براساس نظر او، کل سیستم اجتماعی باید به لحاظ مفهومی بازسازي شود تـا اینکـه تحلیـل اجـزاي تشـکیل دهنـده آن       

  ممکن گردد.

اجزاي سیستم بر یکدیگر تاکید گذاشته اسـت. براسـاس نظـر     صحیح است. گولدنر بر نفوذ و تاثیر ناهمگون 1گزینه  -26

. 1گولدنر ساخت سیستم اجتماعی را باید از حیث میزان همبستگی و روابط متقابل اجزاء به دو بخش اساسی تقسیم کرد:

ا بـا  . در بخش دیگر عنصر ساختاري تنه2در یک بخش هر عنصر ساختاري داراي روابط متقابل با تمام عناصر دیگر است.

  یک عنصر دیگر روابط متقابل دارد و از اجزاي دیگر گسسته است. 

  صحیح است. 2گزینه  -27

  صحیح است. 1گزینه  -28

  صحیح است. 2گزینه  -29

صحیح است. مهمترین فرآیند در نظام سیاسی به نظر پارسونز فرآیند قدرت است که نقش آن همانند نقـش پـول در    2گزینه  -30

 .نظام اقتصادي است
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  شکافهاي اجتماعی ، نیروهاي اجتماعی و زندگی سیاسی

  مقدمه  

  جامعه شناسی به عنوان دانش مطالعه روابط دولت و جامعه باید به بررسی سه حوزه پیوسته به هم بپردازد:

  شناخت پیچیدگی ها وشکاف ها و تعارضات جامعه به عنوان نقطه عزیمت -1

 اساس خطوط آن شکاف ها در هر جامعه پیدا می شود. شناخت گروه بندي ها ونیروهایی که بر -2

 شیوه تاثیر گذاري نیروهاي اجتماعی بر زندگی سیاسی -3

بررسی می شود. از نظر فرآیند سیاسـی مـی   » فرآیند سیاسی«رابطه میان نیروهاي اجتماعی و زندگی سیاسی زیر عنوان 

  توان قدرت سیاسی را به دو نوع تقسیم کرد:

تعریف آر.اچ.تونی انگلیسی از قدرت را می توان تعریف قدرت اجتمـاعی دانسـت کـه بـر اسـاس آن:       : قدرت اجتماعی -1

قدرت عبارت است از توانایی یک فرد یا گروهی از افراد براي تغییر شیوه عمل افراد یا گروه هاي دیگر در جهت دلخـواه  «

بیشتري را در بر می گیـرد . نفـوذ ، فشـار، اعتبـار و      قدرت اجتماعی مقوله ي پیچیده تري است و انواع». آن فرد یا گروه

  منزلت از اشکال قدرت اجتماعی هستند.

به نظر من قدرت سیاسی ، حق وضـع قـوانین   «تعریف جان الك از قدرت ، تعریف قدرت دولتی است :  قدرت دولتی: -2

قدرت دولتـی داراي  ». الکیت است.......همراه با تعیین مجازات مرگ و کلیه مجازاتهاي کوچکتر به منظور تنظیم و حفظ م

ضمانت اجراي روشنی است که مبتنی بر توانایی اعمال  زور و اجبار (ابزاري یا ساختاري) دستگاه حکومت است. به گفته 

  »آنچه قدرت را از نفوذ به طور کلی جدا می کند ، تهدید اعمال ضمانت اجرا است.«السول

رابطه اي میان بازیگران که در آن یک بازیگر ، بازیگر دیگـر را بـه انجـام عملـی     «از  به نظر رابرت دال ، نفوذ عبارت است

ترغیب می کند که در صورت عدم اعمال نفوذ انجام نمی شد. در جامعه شناسی سیاسی معاصر فرض بـر ایـن اسـت کـه     

ن قدرت اجتماعی است. واژه ي مهم ترین نمود قدرت اجتماعی همان نفوذ است، حال آنکه  نفوذ تنها یکی از مظاهر نمایا

جامعه به کار می برند و براي بیان شبکه پیچیده تـر رابطـه ي گـروه    » گروه هاي غیر استراتژیک«نفوذ را بیشتر در مورد 

هاي استراتژیک با قدرت دولتی از مفهوم قدرت و سلطه اجتماعی استفاده می کنند. بنابراین مبحث نیروهاي اجتمـاعی و  
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به معنی عمیق کلمه کـل تجربـه زیسـت    » فرآیند سیاسی«از بحث گروه هاي ذي نفوذ و فشار است.  سیاسی گسترده تر

  سیاسی در یک کشور را دربر می گیرد.

اجتماعی ، قدرت اجتماعی را به قدرت سیاسی تبدیل می کنند. مطالعه ي نقش نیروهاي اجتماعی در  -نیروهاي سیاسی

« سی از آغاز تکوین آن بوده است. از اولین آثـارمهم در ایـن زمینـه کتـاب    زندگی سیاسی هدف اصلی جامعه شناسی سیا

است که به بررسی نقش گروه هاي اجتمـاعی در زنـدگی   1908(یاروند حکومت) از آرتوربنتلی در سال  » فرآیند حکومت

نیروهـاي   مبحـث  1951(یـا رونـد حکـومتی ) در سـال    » فرآیند حکومتی «سیاسی پرداخت . دیوید ترومن نیز در کتاب 

  اجتماعی را در جامعه شناسی سیاسی غرب احیا کرد.

نفوذ یک گروه اجتماعی بر زندگی سیاسی خود معلول شیوه تولید و روابط تولیدي و چگونگی توزیع قدرت اجتمـاعی بـه   

سـی  طور کلی است. بنابراین بحث از سلطه اجتماعی، طبقه حاکمه و ماهیت و پایگاه هاي اجتمـاعی دولـت، مباحـث اسا   

جامعه شناسی سیاسی را تشکیل می دهد. با این همه نباید نقش کوتاه برد گروه هاي نفوذ را نادیده گرفت. چرا کـه هـر   

خوانـده انـد، امـا از دیـدگاه جامعـه شناسـی       »کرم روده ي دولـت «چند افرادي چون توماس هابز گروه هاي اجتماعی را 

  سیاسی وجود چنین گروه هایی امري طبیعی است . 

  ا گروه هاي اجتماعی در زندگی سیاسی دخالت می کند؟چر

در جامعه است. طبیعی است که گروه هـاي اجتمـاعی بـه    » ارزش هاي قدرتبخش«نظام سیاسی مکانیسم اساسی توزیع 

اقتضاي منافع خود بر نظام سیاسی اعمال نفوذ کنند. البته در جامعه شناسی سیاسی تنها نقـش و نفـوذ نیروهـا و گـروه     

تماعی در حوزه ي عمومی جامعه یعنی حوزه تصمیم گیري هایی که متضمن عالیق کلی جامعه است، مورد بحث هاي اج

  قرار می گیرد. جامعه شناسی سیاسی اصوال با حوزه عمومی و سیاسی جامعه و عوامل وگروه هاي موثر بر آن سروکار دارد.

  بخش اول: شکافهاي اجتماعی

ی مبدأ، بررسی جامعه و مقصد، توضیح زندگی سیاسی است ، پـس نخسـتین وظیفـه    از آنجا که در جامعه شناسی سیاس

جامعه شناس سیاسی شناخت تعارضات و شکافهاي جامعه است که خود مبانی تکوین نیروهاي اجتماعی هستند. برخـی  

و تضـادهاي    از جامعه شناسان به جاي شکاف از تعارض و تضاد اجتماعی سخن گفته اند. به نظر می رسد که تعارضـات 

اجتماعی مفهومی گسترده تر و انتزاعی تر از مفهوم شکافهاي اجتماعی داشته باشد . به هـر حـال تنـوع جامعـه شناسـی      

سیاسی کشورهاي گوناگون ناشی از نوع و شمار شکافهاي اجتماعی و نحوه ي صورت بندي یا ترکیب آنهاسـت.  شـکافت    
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گردد و ایـن   ب تقسیم و تجزیه ي جمعیت و تکوین گروه بندیهایی میاجتماعی نقاط و خطوط گسلی است که عمال موج

  هاي سیاسی پیدا کنند. ها و سازمان گروه بندي ها ممکن است تشکل

  تقسیم بندي شکاف هاي اجتماعی 

دربررسی شکاف هاي اجتماعی باید به تنوعات جغرافیایی و تنوعات تاریخی جوامع گوناگون توجـه داشـت . مـالك هـاي     

  نی براي تقسیم بندي شکاف هاي اجتماعی وجود دارد از جمله :گوناگو

  الف) از نظر تاثیرگذاري بر زندگی سیاسی

شکافهاي اجتماعی غیر فعال: شکافی است که از نظر سیاسی خفته و غیر فعال  باشد، یعنی اینکه آگـاهی سیاسـی و    -1

خود مارکس) . شکافهاي مذهبی در جوامع صنعتی سازماندهی و عمل سیاسی بر پایه ي آن صورت نگیرد(مثال طبقه در 

  در گذشته فعال بوده اند اما امروزه اثر بخشی خود را از دست داده و غیر فعال اند.

شکافهاي اجتماعی فعال: یعنی شکافی که بر پایه ي آن گروه بندي ها و عمل و آگاهی سیاسـی تکـوین یابـد (مثـال      -2

 طبقه براي خود مارکس) .

ز وضعیت شکاف غیر فعال به وضعیت شکاف فعال متضمن فرایندهاي پیچیده اي است کـه از آن در مبحـث   نحوه گذار ا

بحث می شود. شکاف هایی که در حال حاضر غیر فعالند نیز ممکن است در آینده فعال شـوند ، مثـل   »بسیج اجتماعی «

ا شکافهاي فعال و موثر بر حیات سیاسـی  شکاف هاي طبقاتی در جوامع نیمه صنعتی. جامعه شناس سیاسی قاعدتا تنها ب

سروکار دارد و بحث انواع شکاف هاي اجتماعی و شکاف هاي غیر فعال بر عهده جامعه شناس است. بنابراین پیش بینـی  

  در مورد پویایی و تحول نظام سیاسی هم با شناخت فعالیت یا عدم فعالیت شکاف ها ممکن می شود.

  ب) از نظر ضرورت تکوین

اي ساختاري: شکافهایی هستند که به مقتضاي برخی از ویژگی هـاي دگرگـونی ناپـذیر و پایـدار در جامعـه ي      شکافه -1

  انسانی پدید آمده اند و همواره وجود دارند. از جمله :

  شکافهاي ناشی از تقسیم کار اجتماعی : که همواره نوعی شکافهاي طبقاتی را ایجاب می کند. -

جامعه را به مردان و زنان تقسیم می کند . البته در جوامع سنتی تر شـکاف جنسـی در    شکاف مبتنی بر جنسیت : که -

حیات سیاسی موثر نیست (غیر فعال است) . البته مشارکت زنان در زندگی سیاسی خود متاثر از عوامل طبقـاتی بـوده و   

  ه شرکت درحیات سیاسی دارند.در هر طبقه اي که مردان نقش سیاسی بیشتري یافته، زنان آنها نیز تمایل بیشتري ب
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شکاف مبتنی بر سن (فاصله ي نسل ها) : این شکاف نیز در جوامع دچار تحوالت شده فعال تر از جوامع سنتی اسـت .   -

معموال در جوامعی که متوسط عمر در آنها باالتر است، گرایش به محافظه کاري سیاسی بیشتر است و در مقابل احتمـاال  

  جوامع جوان تر، زمینه ي رشد مساعدتري پیدا می کند.  رادیکالیسم سیاسی در

شکافهاي تاریخی یا تصادفی: شکافهایی هستند که حاصل سرنوشت تاریخی یک کشـور هسـتند و بنـابراین ضـرورت      -2

  ساختاري ندارند. 

  از : تحوالت و تصادفهاي تاریخی در تکوین این شکافها در هر جامعه موثرند. از جمله این شکافها عبارتند

به نحو اجتنـاب ناپـذیري موجـب تفـرق آنهـا مـی گـردد. شـکاف         » تعبیرپذیري مذاهب«شکافهاي مذهبی و فرقه اي:  -

  سنی در ایران از این دست است. –پروتستان و شیعی  -کاتولیک

صنعتی  –علمی  شکاف دین و دولت : نزاع کلیسا و شهریاران در اروپا یا امرا و خلفا در اسالم از این دست است. انقالب -

غرب و تحوالت ناشی از آن آتش کشمکش میان دین و دنیا را دامن زد. در ایتالیا به دلیل قدرت و نفوذ کلیساي  واتیکان 

شکاف دین و دولت همواره در سیاست و حکومت موثر بوده است. به طور کلی عـواملی ماننـد میـزان داعیـه ذاتـی یـک       

هی نهادهاي مذهبی و میزان غیر دینی شدن عالیق سیاسی در پیدایش شـکاف  مذهب نسبت به سیاست ، میزان سازماند

 دین و دولت موثر بوده است.

شکافهاي قومی، زبانی و نژادي : این شکافها محصول تصادفات تاریخی و چگونگی تدوین یک کشور از نظر تاریخی بوده  -

ز درون امپراتورهـاي بـر پیچیـدگی هـاي قـومی و      اند. مهاجرتهاي عمده در سطح جهان و نیز پیدایش دولت هاي ملـی ا 

 فرهنگی دامن می زنند.

  ج) از نظر توسعه ي تاریخی و مراحل تحول اقتصادي

فرآیند نوسازي در جهان متضمن گذار از مراحل متعددي از جمله گذر از مرحله انقالب کشاورزي بـه انقـالب صـنعتی و    

عه ي اقتصادي، شکافهاي خاصی پدیدار می شوند و یـا در فعالیـت آن   انقالب فرا صنعتی بوده است. در هر مرحله از توس

  شکافها تحوالتی روي می دهد.

  به این ترتیب سه نوع جامعه قابل تفکیک اند که هر یک شکاف هاي خاص خود را دارند:

ی در ایـن  شکافهاي جامعه ي سنتی : شکاف میان قبایل و خانواده هاي بزرگ، شکاف هاي مـذهبی، فرقـه اي و زبـان    -1

  گونه جوامع موثر و مهم اند. 
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نیمه مدرن (در حال گذار ) : این جوامع داراي شکافهاي پیچیده ترند چرا کـه از یـک    –شکافهاي جوامع نیمه سنتی  -2

سو شکافهاي مربوط به جامعه ي سنتی همچنان فعال اند و از سوي دیگر شکافهاي جامعه ي مدرن مثل شکاف طبقـات  

مودار می شوند. این جوامع دچار شکاف عمیق و اساسی دیگري نیز هستند که ناشی از همان دوپارگی و شکاف نسل ها ن

و شـکاف تجـدد و سـنت    » دوگـانگی فرهنگـی  «، »اقتصاد دو گانه«سراسري آنهاست. این دو پارگی معموال تحت عنوان ،

روحانیت، خرده بورژوازي و دهقانـان   گرایی بررسی می شود. به موجب این شکاف طبقات اجتماعی قدیم یعنی اشرافیت،

در مقابل طبقات  اجتماعی جدید یعنی بورژوازي جدید، روشنفکران و طبقات کـارگري قـرار مـی گیرنـد. در ایـن گونـه       

جوامع زندگی سیاسی سخت تحت تاثیر منازعات و کشمکش هاي دو نیمه جامعه قرار دارد و دولـت بـه شـیوه نوسـازي     

 ط خود را با هر دو بخش تحکیم کند.آمیزي مجبور می شود رواب

شکافهاي جامعه ي مدرن: در جامعه مدرن صنعتی شکافهاي سنتی اغلب غیر فعال می شوند و بنابراین گروهها و نیرو  -3

هاي عمده و فعال در زندگی سیاسی بر مبناي شکافهاي جامعه مدرن شکل می گیرند. شکافهاي جامعه مـدرن ناشـی از   

کار اجتماعی و نظام اقتصادي هستند. در جوامع صنعتی پیشرفته بجز شکافهاي عمده ي طبقـاتی،   تحول در نظام تقسیم

شکافهاي درون طبقاتی نیز پیدا می شوند و اغلب در کوتاه مدت تاثیر بیشتري بر روي ساخت و سیاستگذاري دولت مـی  

عبارتند از : شکاف میان سرمایه ي تجـاري  گذارند . از جمله این شکاف هاي درون طبقاتی در درون طبقه ي سرمایه دار 

و سرمایه ي صنعتی ، سرمایه ي کمپرادور و سرمایه ملی ، سرمایه بزرگ و سرمایه کوچک، سـرمایه ي انحصـاري و غیـر    

 انحصاري و انحصارات بانکی و انحصارات صنعتی.

  د) از نظر شیوه ي صورتبندي و ترکیب

) : چنانچه شکافهاي اجتماعی یکدیگر را تقویت کرده و بروي هم بـار  Reinforcing cleavagesشکافهاي متراکم( -1

شوند، این نوع صورتبندي را صورتبندي شکافهاي متراکم می خوانند. وقتی شـکافهاي اجتمـاعی متـراکم باشـند، اغلـب      

  جامعه دو قطبی می شود و پتانسیل کشمکش اجتماعی افزایش می یابد.

) : چنانچه شکافهاي اجتماعی در یـک جامعـه یکـدیگر را تضـعیف     crosscutting cleavagesشکافهاي متقاطع ( -2

نامیده می شوند. وقتی شکافهاي اجتماعی یکدیگر را قطع می کنند، با توجه به افـزایش نقـاط   »شکافهاي متقاطع«کنند 

  مشترك گروه بندیهاي اجتماعی زمینه ي منازعه ي اجتماعی کاهش می یابد.
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  ت بندي شکافهاي اجتماعیانواع جوامع از نظر صور

بر اساس شمار و شیوه ي ترکیب و فعال یا غیر فعـال بـودن شـکاف هـاي اجتمـاعی  انـواع گونـاگونی از صـورت بنـدي          

  شکافهاي اجتماعی به دست می آید:

نـد و یـا   در این ساخت تنها یک شکاف عمده از نظر سیاسی فعال است و شکافهاي دیگر یا غیر فعـال ا  :جامعه تک شکافی فعال -1

  اساسا وجود ندارند. انگلستان که داراي یک شکاف طبقاتی فعال است مثال خوبی در این مورد است.

جامعه دو شکافی متوازي: در این نوع ساخت اجتماعی دو شکاف عمده و فعـال وجـود دارد و لـیکن ایـن دو متـراکم       -2

قطع می کنند و مانع از پاره پاره شدن بافت جامعه  نیستند . در عین حال شکافهاي متقاطع غیر فعال دو شکاف اصلی را

می گردند. در اینجا سه حوزه ي اصلی تکوین احزاب سیاسی وجود دارد و در نتیجه ممکن است یک نظـام چنـد حزبـی    

  پیدا شود.

 جامعه ي تک شکافی متراکم: در این ساخت یک شکاف عمده و فعال وجود دارد، اما دیگـر شـکافهاي غیـر فعـال بـر      -3

شکاف اصلی بار می شوند و آن را تقویت می کنند. مثل وقتی که شکاف دین و دولت با شکاف طبقاتی جمع می شـود و  

در نتیجه مثال احزاب طبقات پایین، مخالف دخالت مذهب در سیاست اند، در حالی که احزاب طبقـات بـاال از ایـن گونـه     

  ي این جامعه اند.دخالت حمایت می کنند. ایرلند شمالی و ترکیه نمونه ها

جامعه دو شکافی متقاطع : در این ساخت دو شکاف عمده و فعال یکدیگر را قطع می کنند و در نتیجه شـمار و تنـوع نیروهـاي     -4

  سیاسی افزایش می یابد. صورت بندي شکاف هاي اجتماعی در فرانسه ، ایتالیا و کشورهاي اسکاندیناوي از این نوع است. –اجتماعی 

هـا و احـزاب   ه شکافی متقاطع : در صورتی که سه شکاف فعال و قوي وجود داشته باشد، کثـرت ایـدئولوژي  جامعه س -5

سیاسی افزایش می یابد و پتانسیل منازعه نیز شدت می گیرد. دورژه، در کتـاب احـزاب سیاسـی خـود سـاخت شـکافت       

  اجتماعی در جمهوري چهارم فرانسه را از این نوع می داند.

  هاي اجتماعی بخش دوم : نیرو

  تعریف:  

تفاوت شمار و صورتبندي شکافهاي اجتماعی در هر کشور، ویژگی خاص سیاست و حکومـت در آن کشـور را ایجـاد مـی     

نیروهاي اجتماعی مجموعه طبقـات و  « گردد. کند. بر پایه ي شکافهاي اجتماعی، صف بندي نیروهاي سیاسی پدیدار می
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سی به معناي کلی آن تاثیر می گذارند و ممکـن اسـت بـه شـیوه اي مسـتقیم      گروه هایی هستند که بر روي زندگی سیا

  ».قدرت سیاسی را در دست بگیرند و یا به شیوه هاي مختلف در آن نفوذ کنند

  بنابراین نیروهاي اجتماعی سه ویژگی دارند: 

  صنفی و جز آن باشند. مرکب از افرادي هستند که داراي وجوه همسانی از نظر عالیق اقتصادي، ارزشی، فرهنگی، -1

 به شرکت در حیات  سیاسی عالقمند باشند. -2

  به منظور شرکت درحیات سیاسی به خود سازمان می دهند و آماده انجام عمل سیاسی می شوند. -3

  جامعه شناسی  سیاسی در سطح خرد و کالن

وان از دو سطح جامعه شناسی سیاسـی  با توجه به وسعت نیروهاي اجتماعی درگیر و تاثیرات آنها بر زندگی سیاسی می ت

  خرد و کالن سخن گفت که ویژگی هاي هر کدام به این شکل است :

  الف) ویژگی هاي جامعه شناسی سیاسی خرد:

  نظر دارد.»  دوره هاي ثبات سیاسی«به بررسی نقش نیروهاي اجتماعی در -1

جمن ها، گـروه هـاي سـازمان یافتـه، گـروه هـاي       (مثال در اتحادیه ها، ان» در سطح خرد«نقش نیروهاي اجتماعی را  -2

 ذینفوذ و احزاب سیاسی) بررسی می کند.

رتخانه مثل کابینه، مجلس نمایندگان، وزا» نهادهاي مشخص حکومتی« تاثیر این نیروها را بر فعالیت و سیاستگذاري  -3

 مورد بررسی قرار می دهد.ها و...

  ب) ویژگی هاي جامعه شناسی سیاسی کالن:

  می پردازد.» دوره هاي دگرگونی و تغییر اساسی در زندگی اجتماعی و سیاسی«شتر به بی -1

  در دوره هاي دگرگونی می پردازد.» نیروهاي اجتماعی عمده«به بررسی تاثیر  -2

در تکـوین و تعیـین ماهیـت نهادهـاي     «در دوره هاي ثبات نیز نقش نیروهاي عمده ي اجتمـاعی را در سـطح کـالن    -3

نه نهادهاي مشخص حکومت) بررسی می کند. پس مثال بررسی رابطه طبقه مسلط اجتمـاعی بـا دولـت در    و » ( سیاسی

  سطح جامعه شناسی کالن صورت می گیرد.

سر و کـار دارد . ایـن   » با نیروهاي سازمان یافته مشخص«پس تفاوت اصلی در این است که جامعه شناسی سیاسی خرد 

  . داشتن حداقلی از پیروان.3. داشتن منابع مالی، و2تن یک سازمان رسمی، . داش1نیروها سه ویژگی اساسی دارند:
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مهم ترین سودمندي یا فایده ي جدا کردن دو نگرش خرد و کـالن در جامعـه شناسـی سیاسـی، تسـهیل روش مطالعـه       

باشـند.   همسـطح » فضـاي اجتمـاعی  «تطبیقی نیروهاي اجتماعی است. چرا که اوال گروه هاي مورد مقایسه باید از نظـر  

ثانیا قرابت و شباهت گروه هـاي   0مقایسه دو گروه اجتماعی یکی در سطح خرد و دیگري در سطح کالن سودمند نیست 

نفوذ و قرابت و شباهت حوزه ي نفوذ و زمینه ي عمل به بحث تطبیقی کمک می کند. با این وجود بدیهی اسـت کـه دو   

تداخل دارند و جدا کردن آنها در عمل دشوار است. به ویژه از آن سطح کالن و خرد در جامعه شناسی سیاسی با یکدیگر 

ي گروه ها، انجمن ها و تشکلهاي خرد آنها عرضه می  رو که خواستهاي نیروهاي اجتماعی به مفهوم گسترده آن به وسیله

طریـق احـزاب    شود. مثال خواستهاي جنبش کارگري یا نیروي طبقه ي کارگر به وسیله ي اتحادیه هاي کـارگري و یـا از  

سیاسی اعمال و اعالم می گردد. تاکید بر هر یک از دو نگرش خرد و کالن موجب تضعیف بینش جامعه شناسی سیاسـی  

می گردد. از یک طرف، صرف بررسی روابط حکومت با سازمانها و گروه هـاي صـاحب نفـوذي کـه در حـول و حـوش آن       

حروم می کند و از سوي دیگر، تاکید بر نیروهاي گسـترده (سـطح   از کلی م فعالیت می کنند(سطح خرد) ما را از چشم اند

  در زندگی سیاسی می گردد.» برخوردهاي نزدیک«کالن ) موجب نا آشنایی ما با 

  مراحل تکوین نیروهاي اجتماعی 

موضوع جامعه شناسی سیاسی (چه خرد و چه کالن) ، بحـث از نیروهـاي اجتمـاعی در مراحـل مختلـف تکـوین آنهـا و        

  شان بر زندگی سیاسی است. انواع نیروهاي اجتماعی از لحاظ مراحل تکوین به ترتیب عبارتند از :تاثیر

  ي کارگر، یک نیروي پایه است.نیروهاي پایه : زمینه کالن شکافهاي اجتماعی را تشکیل می دهد. مثال طبقه -1

کت گویند. مثل جنـبش هـاي کـارگري    نیروهاي حرکت و یا جنبش: گروه بندیهاي عمده و جنبش ها را نیروهاي حر -2

 در مثال ما.

  نیروهاي نفوذ : شامل سطح سازمان ها و تشکل هاست . مثل کنفدراسیون کارگران یا احزاب کارگري در مثال ما. -3

  در بحث را بطه ي نیرهاي پایه ي، جنبش و نفوذ، ممکن است برخی استثنائات و جود داشته باشد از جمله :

وي نفوذ مستقیم، استوار بر دو نیروي پایه باشد: انجمـن کـارگران هنـدي در انگلـیس مبتنـی بـر       ممکن است یک نیر -

  نیروهاي پایه ي طبقه کارگر و نیز یک اقلیت قومی است.

ممکن است یک نیروي نفوذ گرچه به ظاهر مبتنی بر یک نیروي پایه ي خاص باشد امـا در عـین حـال بـه وسـیله ي       -

 نگیخته شده باشد. مثل هنگامی که جنبش طبقاتی جنبش قومی را در جهت عالیق خود بر انگیزد.نیروي پایه ي دیگري بر ا
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ممکن است نیروي پایه ي یک گروه نفوذ از آنچه انتظار می رود نیروي پایه آن باشد متفـاوت باشـد. مـثال گـروه پایـه       -

 نفکري بوده است.بسیاري از احزاب سوسیالیست در کشورهاي در حال توسعه، اقشار متوسط روش

ممکن است یک جنبش اجتماعی چندین گروه پایه داشته باشد. مثل جنبش فاشیسم در اروپا که مبتنی بر چندین گروه پایـه از   -

جمله دهقانان، خرده بورژوازي و اشراف بود. گروه هاي روشنفکري نیز نیروي پایه یگانه اي ندارند و نمی تـوان منشـاء آنهـا را یـک     

  مذهبی بوده است .   –طبقاتی دانست. در ایران اغلب بازار نیروي پایه ي جنبشهاي سیاسی تقسیم بندي 

  انواع نیروهاي پایه از لحاظ عضویت

  به طور کلی نیروهاي پایه از لحاظ عضویت به دو دسته عمومی تقسیم می شوند:

ـ  -1 ا تولـد و یـا در مراحـل مختلـف زنـدگی      نیروهاي پایه ي انتسابی : عضویت در این نیروها ارادي نیست بلکه معموال ب

شخص در این نیروها جاي می گیرد.گروه هاي قومی، سنی، جنسی و نژادي از این دسته اند. قبایـل، اقـوام، گـروه هـاي     

فرهنگی و نظایر آن در سیاست و حکومت کشورهاي نیمه صنعتی همچنان از نقش قابل مالحظه اي برخـوردار هسـتند.   

  ه اي موجب پیدایش گروه هاي نفوذ انتسابی می گردد.ترکیب قومی در هر جامع

نیروهاي پایه ي اکتسابی : گروه هاي فکري، طبقاتی، صنفی، احزاب سیاسـی، اتحادیـه هـا و سـازمان هـاي مختلـف        -2

عضویت غیر انتسابی یا اکتسابی دارند. گذار از همبستگی انتسابی به همبستگی اکتسابی خود حاکی از تحـول و نوسـازي   

عه است. بنابراین با نوسازي جامعه بر شمار نیروهاي اجتماعی مبتنی بر عضویت اکتسابی افزوده می شود . مهمتـرین  جام

  نیروهاي اجتماعی در جوامع مدرن مبتنی بر عضویت غیر انتسابی هستند. 

  شیوه ها و اشکال عمل نیروهاي اجتماعی

  الف) علت تفاوت در شیوه هاي عمل نیروهاي اجتماعی

هاي اجتماعی در نظام هاي سیاسی گوناگون شیوه هاي رفتار گوناگونی از خود نشان می دهند. این تفاوت بستگی به نیرو

  عوامل مختلفی دارد که در اینجا به ذکر آن می پردازیم :

اي فرهنگ جامعه : به ویژه فرهنگ سیاسی هر جامعه بر اهداف عمل سیاسی تاثیر می گذارد و نوع وسایل متناسب بر -1

  تعقیب آنها را معین می کند.

سرشت و خصلت هر نیرو یا گروه : مثال شیوه عمل یک جنبش مذهبی با اتحادیه کارفرمایی، و اتحادیه کارفرمایی بـا   -2

 اتحادیه کارگري متفاوت است.
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توانند بـه اعتصـاب    ماهیت منابع یک گروه : مثال برخی گروه ها توانایی دادن امتیازات مالی را دارند و برخی تنها می -3

 متوسل شوند.

شیوه ي توزیع قدرت سیاسی : در نظام هاي دموکراتیک که ساخت قدرت باز و دوجانبه دارند نیروهاي به شیوه هـاي   -4

مسالمت آمیز و دموکراتیک متوسل می شوند. همچنین نیروها در این نظام ها آشکار و قابل مطالعه اند. بر عکس در نظام 

که قدرت یکجانبه است، نقش نیروهاي اجتماعی در شرایط ثبات سیاسی پنهان تر است و باید در این  هاي سیاسی بسته

موارد به بررسی باند بازیها و نفوذ ها در درون بوروکراسی پرداخت. در اینگونه نظام ها نقش نیروهاي اجتماعی معموال در 

  آشکار تر می شود.» بحران و گذار«شرایط 

  : مثال فدرال یا غیر فدرال بودن بر حوزه و شدت عمل گروه هاي سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار است. نوع نظام سیاسی -5

  ب) اشکال عمل نیروهاي اجتماعی

در شرایط ثبات سیاسی گروه هاي اجتماعی معموال از طریق روابط شخصی یا گروهی، فشار یا اعطاي منابع مالی و وعـده  

بده و بستان و معامالت سیاسی رایج تـرین روش در همـه ي کشورهاسـت . بـه ایـن       و وعید نفوذ خود را اجرا می کنند.

معنی زندگی سیاسی شبکه ي گسترده و کم و بیش پنهانی از روابط شخصـی، گروهـی و بـده و بسـتان سیاسـی اسـت.       

جیح مـی  کوشش براي اعمال نفوذ، خود به معنی پذیرش عملی نظام حکومتی مستقر است. گروه هاي نفـوذ معمـوال تـر   

را. زیرا چنین نفوذي معموال محتاطانه تر و بی سروصداتر است. بـر  »دشمنان «را مورد نفوذ قرار دهند تا »دوستان«دهند 

عکس در مورد دشمنان، گروه هاي نفوذ معموال به هیاهو و جلب افکار عمومی متوسل می شـوند. شـیوه ي اعمـال نفـوذ     

ه مثل پارلمان بستگی به عواملی چون وجود احـزاب، نـوع نظـام پارلمـانی،     گروه هاي اجتماعی بر نهادهاي تصمیم گیرند

  شیوه ي تفکیک قوا و غیره دارد. کمیته هاي پارلمانی به ویژه به محل اعمال نفوذ گروه هاي فشار تبدیل می شوند.

خوانـده مـی شـوند.    »مشـاورین پارلمـانی  «شیوه هاي اعمال نفوذ امروزه بسیار پیچیده شده است تا آنجا که البییست ها 

همچنین آن دسته از نمایندگان مجلس که تکیه گاه نیرومندي در بین گروه هاي نفوذ ندارند، بیشـتر در معـرض اعمـال    

  نفوذ قرار می گیرند. پس ممکن است پیشاپیش میان نمایندگان و گروه نفوذ، وابستگی سازمانی یا گروهی وجود نداشته باشد.

دگان  پارلمان در مقابل فشارها و نفوذها نیز متعددند که از آن جمله می توان بجز نفـوذ گـروه   عوامل موثر بر رفتار نماین

ها، از عقاید شخصی، ایدئولوژي حزبی و توقع پیروزي در انتخابات بعدي نام برد. در مواردي که قـدرت گـروه مـورد نظـر     

عی پیدا کند(مثل فرسـتادن طومـار یـا نامـه     گسترده نیست، ممکن است اعمال نفوذ یا فشار جنبه ي آشکار و دسته جم
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هاي سر گشاده ي دسته جمعی) . همچنین هر چه موقعیت پارلمان ضعیف تر باشد و یا ضعیف تر شـود، اعمـال قـدرت    

  گروه ها بر آن کاهش می یابد و گروه ها در عوض رهبران احزاب و یا قوه ي مجریه را به عنوان محل اعمال نفوذ در نظر می گیرند.

  امل موثر بر توانایی نیروها و گروه هاي اجتماعیعو

  چندین عامل در میزان توانایی و قدرت نیروها و گروه هاي اجتماعی موثر است از جمله :

  الف ) ساخت و سازمان درونی گروه

  در ذیل این بحث چند عامل مهم مطرح می باشد که عبارتند از:

ثل سازمانهاي تجاري و صنفی و کارفرمایی بـه صـورت مسـتقیم و برخـی     میزان توانایی مالی گروه : برخی گروه ها م -1

  دیگر چون اتحادیه هاي کارگري به صورت غیر مستقیم و از طریق بسیج منابع مالی ، مخارج خود را تامین می کنند.

تی به گروه هایی شمار اعضا و انضباط درونی گروه : نمایندگان پارلمان و احزاب سیاسی به منظور جلب حمایت انتخابا -2

که داراي اعضاي کثیري هستند، توجه بیشتري نشان می دهند. بـا ایـن وجـود شـمار کثیـر اعضـاي بـدون سـازماندهی         

 وانضباط امتیازي به شمار نمی رود.

شمار و نوع متحدین گروه : یک گروه نفوذ اگر بتواند گروه اجتماعی وسیع تر و از نظر افکار عمومی مقبـولتري (مثـل    -3

وزگاران ، دانشجویان، زنان، جوانان و غیره ) را با خود همراه کند، به ویژه اگر گروه وسیعتر سیاسی نباشد و تقاضـاهاي  آم

 آن در جهت منافع عمومی تلقی شود، نفوذ گروه مورد نظر افزایش می یابد .

فدراسـیون و کنفدراسـیون،   ترکیب عمودي یا افقی چندین سازمان اجتماعی : در بین چندین سـازمان اجتمـاعی یـا     -4

 سازمانی که بتواند نقش رهبري را بر عهده گیرد و از موقعیت مسلط برخوردار شود، قدرت و نفوذ بیشتري خواهد داشت.

وجود یا عدم وجود گروه رقیب سازمان یافته : در جایی که رقیبی نباشد، گروهی بالقوه کم قدرت نیز می تواند آزادانه  -5

 تاخت وتازکند.

  رابطه با احزاب و سازمانهاي سیاسی: ب)

در زمینه ي تاثیر رابطه با احزاب و سازمان هاي سیاسی بر میزان قدرت گروه هاي اجتمـاعی چنـد رابطـه ي زیـر قابـل       

  استنتاج است:

 هر چه پایگاه اجتماعی و طبقاتی احزاب سیاسی مرکب تر و هر چه تعداد احزاب سیاسی بیشتر باشد، احتمال افزایش -1

  توانایی و فعالیت گروه هاي نفوذ باال می رود .
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  وقتی چندین حزب به جلب حمایت یک گروه نفوذ عالقمند باشند، طبعا توانایی سیاسی آن گروه افزایش می یابد. -2

احتمال سلب حمایت یک گروه نفوذ از حزبی و انتقال آن حمایت به حزبی دیگر یعنی امکان جوالن سیاسی، توانـایی   -3

  روه را افزایش می دهد . آن گ

  اگر حزبی کامال به یک گروه نفوذ وابسته باشد، توانایی حزب در ارتباط با گروه هاي قدرت دیگر کاهش می یابد.  -4

  در برخی موارد وابستگی به یک حزب، شان و اهمیت و نفوذ عمومی یک گروه نفوذ (مثل روحانیون) را خدشه دار می سازد . - 5

محافظه کاري احزاب، زمینه را براي تقویت گروه هاي نفوذ آماده می سازد. بر عکـس حکومـت هـاي    فرصت طلبی و  -6

اصالح طلب و انقالبی به ویژه وقتی تازه به قدرت رسیده باشند و هدفشان تغییـرات عمـده در نظـام امتیـازات اجتمـاعی      

  گیرند. باشد، احتماال کمتر در معرض نفوذ گروه هاي ذینفع قرار  می

یـک گـروه   » اقمار«به طور کلی در زمینه ي نوع رابطه ي احزاب و گروه هاي نفوذ، ممکن است یک یا چندین حزب  -7

  یک حزب باشند.»اقمار«نفوذ به شمار روند و یا برعکس یک یا چندین گروه 

  ج) وضعیت حقوقی

موال محدودیتها یا امکانـاتی بـراي   طبعا اجازه ي قانونی فعالیت گروه ها الزمه ي عمل سیاسی آنهاست. قوانین اساسی مع

فعالیت گروه ها و نیروهاي اجتماعی در نظر می گیرند. طبعا مقررات محدود کننده و مـانع تراشـانه منجـر بـه کـاهش و      

  مقررات حمایت کننده سبب افزایش قدرت و توانایی گروه ها می شود.

  د) میزان نفوذ پذیري حکومت

میزان نفوذ پذیري حکومت به مثابه ي موضوع نفوذ نیز دارد. چرا که موضوع نفـوذ   میزان نفوذ یک گروه ذینفع بستگی به

منفعل و صرفا کار پذیر نیست بلکه خودش در روند نفوذ تاثیر می گذارد و ممکن است نسبت به گروهـی بـیش از گـروه    

  می نماید: دیگر نفوذ پذیر باشد. به هر حال در زمینه ي نفوذ گروه ها در حکومت نکات زیر بر جسته

  حکومتها در مقابل برخی گروه ها که به مرکز قدرت نزدیکتر ند، نفوذ پذیرند. -1

نـوع و ماهیـت گـروه    «دیدگاه پذیرا و مثبت دستگاه اجرایی نسبت به نفوذ گروه ها معموال تابع عوامل چنـدي ماننـد    -2

گروه است. با این وجود صرف نظـر از میـزان   توسط آن » میزان نمایندگی منافع اجتماعی مختلف«و به ویژه » مورد نظر 

 نمایندگی منافع مختلف ، موقعیت خود گروه مورد نظر هم تعیین کننده است . 

 ممکن است حکومت با توسل به مفهوم مصلحت عمومی، در مقابل نفوذ گروههایی مقاومت کند. -3
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پذیري حکومت نسبت بـه آن گـروه افـزایش مـی     ي منافع یک گروه باشد، میزان نفوذ وقتی تنها یک سازمان نماینده -4

یابد. در مقابل وقتی چندین سازمان منافع یک گروه را نماینـدگی کننـد ، احتمـاال قـدرت آن گـروه در چنـدین زمینـه        

 پراکنده می شود.

 میزان نفوذ یک گروه ارتباط چندانی با تعداد اعضاء یا شـکل ظـاهري سـازمان نـدارد. گـروه هـاي بـزرگ ولـی فاقـد          -5

سازماندهی و تجانس منافع (مثل سازمانهاي مصرف کنندگان ) نفوذ کمتري از بسیاري از سازمانهاي کوچکتر ولی داراي 

 منابع مالی بیشتر و سازمان قوي تر، دارند.

 در اغلب حکومتها قوه ي اجرایی مقصد اصلی اعمال نفوذ گروه هاي اجتماعی است. -6

 نیز بوروکراسی دولتی است که مقصد عمده ي اعمال نفوذ را تشکیل می دهد. ي مجریهاز میان ارکان مختلف قوه -7

در مجموع در زمینه ي رابطه ي گروه هاي اجتماعی و بوروکراسی مسـائل عمـده اي چـون همسـویی ایـدئولوژیک و       -8

   غیره مطرح می شود. تداخل پایگاه اجتماعی بوروکراتها و گروه هاي اجتماعی، شیوه هاي نفوذ در سازمانهاي خاص اداري و

میزان شدت روابط میان گروه هاي نفوذ و دستگاه دیوانی و اداري بستگی به عوامل مختلفی چون وجود احـزاب، نـوع    -9

 نظام پارلمانی ، میزان دخالت دولت در اقتصاد و غیره دارد.

ب کننـد چـرا کـه در بسـیاري از     گروه هاي نفوذ اغلب می کوشند نظر مساعد مقامات نزدیک به وزراء را به خود جل -10

 موارد، این مقامات به جاي وزرا تصمیم می گیرند.

پس به طور کلی، قدرت نیروهاي اجتماعی به عواملی از قبیل میزان منابع مـالی، میـزان سـازماندهی و انسـجام درونـی،      

البتـه   شأن و اعتبار اجتماعی آنها بسـتگی دارد.  میزان ارتباط با جامعه، میزان کنترل بر اراده و عقاید دیگران و میزان برخورداري از

  این مهم است که منابع و امکانات یک گروه قابل تبدیل به نفوذ باشد وگرنه فایده اي براي گروه در بر نخواهد داشت.

  انواع نیروهاي اجتماعی و گروه هاي نفوذ  

ت که در اینجا با تفکیک معیار ایـن تقسـیم   تقسیم بندي هاي گوناگونی از گروه هاي صاحب قدرت و نفوذ انجام شده اس

  بندي با شماره به انواع آنها اشاره می کنیم:

به دو دسته تقسـیم مـی کننـد: گـروه     » بر حسب نحوه ي ارتباط درونی اعضا«برخی گروه ها و نیروهاي اجتماعی را  -1

اقتباس از تفکیک فردیناند تـونیس بـین    هاي با روابط نزدیک و رو در رو، گروه هاي با روابط رسمی. این تقسیم بندي به

  جماعت و جامعه انجام شده است.
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بـر حسـب کارکردهـاي چهارگانـه نظـام      «برخی نویسندگان فونکسیونالیست (یا کارکردگرا) ، نیروهـاي اجتمـاعی را    -2

 م می کنند:(تطبیق با شرایط نو، حل منازعه، حفظ همبستگی ارزشی و نیل به اهداف) به چهار دسته تقسی» اجتماعی

  گروه هاي اقتصادي (منطبق با کار ویژه تطبیق با شرایط جدید) : اتحادیه ها ، شرکت ها-

 گروه هاي مبتنی بر کار ویژه ي حفظ همبستگی و حل منازعه : نهادهاي حقوقی-

 گروه هاي فرهنگی (عامل حفظ همبستگی ارزشی) : گروه هاي روشنفکري-

 به اهداف و نیز گروه هاي داخلی آنها : دسته هاي پارلمانی ، مؤسسات حکومتی. گروه هاي مجري کارویژه سیاسی نیل-

  اشکال عمده تقسیم بندي باال این است که در آن قدرت اجتماعی و قدرت دولتی خلط می شود.

کـه  »سـازمان «را به عنوان مجموعه افرادي که داراي نگرش ها و ارزش هـاي مشـابهی هسـتند از    » جنبش ها«برخی -3

ن است در درون جنبش پدید آید، تمییز می دهند. سازمان وقتی پدید می آید که بخشـی از اعضـاي یـک جنـبش     ممک

  وظیفه ي تصمیم گیري براي کل جنبش را بر عهده می گیرند. با پیدایش سازمان روند واگذاري و توزیع قدرت شکل می گیرد.

گروه هاي ایدئولوژیک که بـراي اسـتقرار مجموعـه اي از آرمانهـا      -:یک تقسیم بندي دیگر نیز می شوند» هدف«گروه ها از نظر  -4

  گروه هاي غیر ایدئولوژیک که صرفا براي اعمال سلطه بر جامعه فعالیت می کنند. -فعالیت می کنند، 

) : کـه اعضـاي آن داراي   interest groupsگروه هاي فشار را به دو دسته تقسیم می کنند: الف) گروه هاي ذینفع ( -5

) : که اعضـاي آن نسـبت بـه مجموعـه اي از ارزش     attitudeصوصیات عینی مشترکی هستند، ب) گروه هاي عقیدتی(خ

 هاي مشترك متعهد هستند. گروه هاي عقیدتی کمتر از دیگر گروه ها ثبات و دوام دارند و بیشتر دچار تحول می شوند.

ند: الف) گروه هاي مبتنی بر عالیق مادي : اتحادیـه هـا،   نیز دو نوع ا» عالیق تشکیل دهنده«گروه هاي نفوذ از حیث  -6

ب) گروه هاي مبتنی بر نگرشها یا ارزشهاي ذهنی: جنبشهاي حفظ محیط زیست، انجمن حمایت از پرنـدگان وحشـی و   

 جنبش خلع سالح هسته اي.

عنـوان یـک گـروه     گروه هاي ذینفوذ رسمی: ممکن است بخشی از سازمان هاي عمومی یا بوروکراسی دولتی خود بـه -7

نفوذ عمل کنند. به این گروه ها، گروه هاي ذینفوذ رسمی می گویند. این مفهوم در مورد نظام هاي بوروکراتیک مبتنی بر 

 مالکیت عمومی (سوسیالیسم دولتی) مثل اتحاد شوروي بیشتر صدق می کند تا در مورد نظام هاي رقابتی.
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خود نیروهاي اجتماعی را به دو دسته ي اصلی تقسیم مـی کنـد: الـف)    دکتر بشیریه در کتاب جامعه شناسی سیاسی -8

طبقات اجتماعی: که ماهیت اقتصادي دارند، ب) شئون اجتماعی: که بر زیست فرهنگی مشترك مبتنی هستند. بـه نظـر   

 می رسد این تقسیم بندي با اقتباس از ماکس وبر انجام شده باشد.

  نمونه سواالت تستی

حق وضع قوانین همراه با تعیین مجازات مرگ و کلیه مجازات هاي کوچکتر، به « به تعریف قدرت دولتی- 1

  از چه کسی است؟» منظور تنظیم و حفظ مالکیت

  ) نیچه4  ) نیچه3  ) جان الك2  ) آر. اچ. تونی1  

در جامعه شناسی سیاسی معاصر فرض بر این است که مهمترین نمود قدرت اجتماعی، همان  -2

  .........است..................

  ) اجبار4  ) نفوذ3  ) سلطه2  ) فشار1  

  موضوع کلی کتاب هاي فرآیند حکومت بنتلی و فرایند حکومتی ترومن چه بود؟ - 3

  ) برسی ساختار صوري حکومت ها به شکل مقایسه اي2  ) نقش نیروها و گروه هاي اجتماعی در زندگی سیاسی1  

  هاي شهریاري به حاکمان جوامع مدرن) آموزش روش 4  ) نقش نخبگان در روند حکومت3  

نقاط و خطوط گسلی که عمال موجب تقسیم و تجزیه جمعیت و تکوین گروهبندي هایی در « عبارت -4

  تعریفی براي کدام مفهوم سیاسی است؟»جامعه می گردد.....

  ) شکاف اجتماعی4  ) تفاوت اجتماعی3  ) تعارض اجتماعی2  ) تضاد اجتماعی1  

  ؟نیست ورد شکاف ھای ساختاری صحیحکدام گزینھ در م -٥

    ) فاصله نسل ها2    ) شکاف هاي جنسیتی1  

  ) شکاف دین و دولت4  ) شکاف هاي ناشی از تقسیم کار3  

  کدام کشور نمونه اي از تأثیر بارز شکاف دین و دولت بر زندگی سیاسی است؟ -6
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  ) چین4  ) ایاالت متحده امریکا3  ) فرانسه2  ) ایتالیا1  

  رسد پیچیده ترین شکاف هاي اجتماعی در چه نوع جامعه اي پدیدار شوند؟ به نظر می -7

  ) جامعه چند فرهنگی4  ) جامعه سنتی3  ) جامعه در حال گذار2  ) جامعه مدرن1  

  صورت بندي شکاف هاي اجتماعی در ترکیه و ایرلند شمالی از کدام نوع است؟ -8

  ) جامعه تک شکافی فعال4  ) جامعه دو شکافی متقاطع3  م) جامعه تک شکافی متراک2  ) جامعه دو شکافی متوازي1  

  کدام کشور را می توان نمونه بارز یک جامعه تک شکافی فعال دانست؟ -9

  ) انگلستان4  ) ایران3  ) فرانسه2  ) ایتالیا1  

  کدام گزینه نمایانگر ویژگی هاي جامعه شناسی سیاسی کالن نیست؟ - 10

    غییر در زندگی سیاسی) پرداختن به دوره هاي دگرگونی و ت1  

  ) بررسی تأثیر نیروهاي اجتماعی عمده2  

  ) بررسی تأثیر نیروهاي اجتماعی بر نهاد هاي مشخص حکومتی3  

  ) بررسی رابطه طبقه مسلط اجتماعی با دولت4  

بر اساس تقسیم بندي نیروهاي اجتماعی از لحاظ مراحل تکوین؛ حزب کارگر انگلستان، یک نیروي  -11

  ........است............

    ) نفوذ4  ) غیر طبقاتی3  ) حرکت2  ) پایه1  

  زنان یک کشور جزء کدام یک از نیروهاي اجتماعی از لحاظ مراحل تکوین قرار دارند؟ - 12

        حرکت) نیروهاي جنبش یا 2  ) نیروهاي پایه1  

  ) نیروهاي مبتنی بر تفاوتهاي جنسیتی4  ) نیروهاي نفوذ3  
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  زاب سوسیالیست در کشورهاي در حال توسعه کدام است؟گروه پایه بسیاري از اح - 13

    ) اقشار سنتی و روحانیون2  ) طبقه کارگر1  

  ) طبقه خرده بورژوازي و بورژوازي4  ) اقشار متوسط روشنفکري 3

  ..آشکارتر می شود......................در نظام هاي سیاسی بسته نقش نیروهاي اجتماعی معموال در شرایط .. - 14

        ) بحران و گذار2    یاسییجاد فضاي باز س) ا1  

  ) فشارهاي بین المللی بشردوستانه4    ) فشار اقتصادي3  

  امروزه براي توصیف البییست ها در پارلمان ها از کدام مفهوم استفاده می کنند؟ -15

  ) مشاورین پارلمانی4  ) مداخله گرها3  ) کارچاق کن ها2  ) کرم هاي روده پارلمان1  

  ش اعمال قدرت گروه ها بر پارلمان ، بیشتر چه می تواند باشد؟علت کاه -16

    استقالل قابل توجه پارلمان) قدرت و 2    ) ضعف موقعیت پارلمانی1  

  ) ضعف موقعیت قوه مجریه4  ) بی نیازي گروه ها از پارلمان 3   

  کدام نوع حکومت ها معموال کمتر در معرض نفوذ گروه هاي ذي نفع قرار می گیرند؟ - 17

  ي محافظه کار و مماشات گرا) حکومت ها2    ) حکومت هاي انقالبی1  

  ) حکومت هاي نیمه دموکراتیک ونیمه باز4    ) حکومت هاي لیبرال3  

  کدام رکن از ارکان قوه مجریه، هدف عمده اعمال نفوذ قرار می گیرد؟ -18

  طبوعات ارگان دولت) م4  ) احزاب وابسته به دولت3  ) بوروکراسی دولتی2  ) دفتر ریاست جمهوري1  

گروه هاي با روابط « و » گروه هاي با روابط رو در رو«تقسیم بندي گروه ها و نیروهاي اجتماعی به - 19

  به اقتباس از کدام دانشمند انجام شده است؟» رسمی

  ) آلموند4  ) کارالیل3  ) تونیس2  ) وبر1  

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 »357« غرب و ایران جامعه شناسی سیاسی 
 
 
 

 

جتماعی ، گروه هاي روشنفکر کدام براساس تقسیم بندي فونکسیونالیستی از گروه ها و نیروهاي ا - 20

  کارویژه را برعهده دارند؟

  ) تدوین استراتژي4  ) حفظ همبستگی ارزشی3  ) حل منازعه2  ) نیل به اهداف1  

کدام نوع از گروه هاي فشار معموال کمتر از دیگر گروه ها ثبات و دوام داشته و بیشتر دچار تحول می  - 21

  شوند؟

  هاي ذي نفع ) گروه2    ) گروه هاي عقیدتی1  

  ) دسته هاي پارلمانی4    ) گروه هاي غیر ایدئولوژیک3  

  گروه هاي ذي نفوذ در اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی اغلب از کدام نوع بوده اند؟ - 22

  ) رسمی4  ) روشنفکري3  ) غیرایدئولوژیک2  ) عقیدتی1  

  د، تهدید اعمال ضمانت اجرا است.این دانشمند می گوید آنچه قدرت را از نفوذ به طور کلی جدا می کن -23

  ) هانتینگتون4  ) آلموند3  ) السول2  ) دوورژه1

نقش کدام یک از نیروهاي اجتماعی در جامعه شناسی سیاسی کالن مورد بررسی قرار می گیرد؟ - 24
     

  ) گروه هاي ذي نفوذ4  ) طبقه اجتماعی3  ) اتحادیه هاي کارگري2  ) احزاب سیاسی1  

     خوانده بود.» کرم روده دولت«ه هاي اجتماعی را این دانشمند گرو -25

  ) مارکس4  ) هابز3  ) روسو2  ) الك1  

     به نظر او آنچه قدرت را از نفوذ به طور کلی جدا می کند، تهدید اعمال ضمانت اجرا است. - 26

  ) السول4  ) راسل3  ) رابرت دال2  ) مانهایم1  
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زیگران که در آن یک بازیگر، بازیگر دیگر را به انجام او می گوید نفوذ عبارت است از رابطه میان با - 27

     عملی ترغیب کند.

  ) السول4  ) راسل3  ) رابرت دال2  ) میشلز1

     در کدام یک از انواع جامعه سیاسی امکان ثبات سیاسی بیشتر است؟ - 28

  ) سه شکافی4  ) دوشکافی متقاطع3  ) دوشکافی متوازي2  ) تک شکافی1  

     مطالعه جامعه شناسی سیاسی به طور اعم محسوب می شود؟ کدام گزینه، موضوع - 29

  ) قشربندي اجتماعی4  ) گروه هاي ذي نفوذ3  ) نظام حقوقی2  ) احزاب سیاسی1  

     کدام گزینه، در مورد شکاف هاي تاریخی نادرست است؟ -30

 ) شکاف هاي طبقاتی4  ) شکاف هاي مذهبی3  ) شکاف قومیت ها2  ) شکاف سنت و مدرنیته1  
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  سخنامه سواالت تستیپا

 صحیح است. 2گزینه - 1

صحیح است. در جامعه شناسی سیاسی معاصر فرض بر این است که مهمترین نمود قدرت اجتمـاعی همـان    3گزینه -2

 نفوذ است، حال آنکه نفوذ تنها یکی از مظاهر نمایان قدرت اجتماعی است.

دف اصلی جامعه شناسی سیاسـی از آغـاز   صحیح است. مطالعه نقش نیروهاي اجتماعی در زندگی سیاسی ه 1گزینه - 3

تکوین آن بوده است. از اولین آثار در این زمینه کتاب فرآیند حکومت بنتلی است که به بررسی نقش گروه هاي اجتماعی 

مبحـث نیروهـاي اجتمـاعی را در جامعـه     1951در زندگی سیاسی پرداخت. ترومن نیز در کتاب فرآیند حکومتی در سال

 حیا کرد.شناسی سیاسی غرب ا

صحیح است. شکاف اجتماعی نقاط و خطوط گسلی است که عمال موجب تقسیم و تجزیه جمعیت و تکـوین   4گزینه -4

گروه بندي هایی می گردد و این گروه بندي ها ممکن است تشکل ها و سازمان هاي سیاسی پیدا کنند. به نظر می رسد 

 اعی تر از مفهوم شکافهاي اجتماعی داشته باشد.که تعارضات و تضادهاي اجتماعی مفهومی گسترده تر و انتز

 صحیح است. شکاف دین و دولت یک شکاف تاریخی یا تصادفی است ونه ساختاري. 4گزینه - 5

صحیح است. در ایتالیا به دلیل قدرت و نفوذ کلیسـاي واتیکـان شـکاف دیـن و دولـت همـواره در سیاسـت         1گزینه - 6

 وحکومت مؤثر بوده است.

نیمه مدرن داراي شکاف هاي پیچیده ترند، چرا که از یـک   -ع در حال گذار یا نیمه سنتیصحیح است.جوام 2گزینه -7

 سو شکاف هاي مربوط به جامعه سنتی همچنان فعال اند و از  سوي دیگر شکاف هاي جامعه مدرن نمودار می شوند.

 صحیح است. 2گزینه -8

سیاسی عمده و فعال  شده است و سازمان صحیح است. در انگلستان یک شکاف یعنی شکاف طبقاتی از نظر  4گزینه -9

ها و احزاب و ایدئولوژي هاي سیاسی بر حول آن تکوین یافته اند.در این کشور از آغاز، مذهب پروتستان به صورت مذهب 

 رسمی دولت درآمد و در نتیجه شکاف میان دین و دولت ایجاد نشد.

 صحیح است. 3گزینه - 10

پایه، جنبش هاي کارگري نیروي حرکت و احزاب کارگري نیروي نفوذ صحیح است. طبقه کارگر یک نیروي  4گزینه -11

 هستند.

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 غر ب و ایران جامعه شناسی سیاسی» 360«
 
 
 

 

صحیح است. می توان از زنان به عنوان نیروي پایه، از جنبش هاي زنان به عنوان نیروي جنبش و از سازمان  1گزینه - 12

 هاي خاص (مثل انجمن پزشکان زن فرانسه) به عنوان نیروي نفوذ مستقیم سخن گفت.

رود نیروي پایه آن باشد متفاوت باشد. ت. ممکن است نیروي پایه یک گروه نفوذ از آنچه انتظار میصحیح اس 3گزینه - 13

مثال گروه پایه بسیاري از احزاب سوسیالیست در کشورهاي در حال توسعه، اقشار متوسط روشنفکري بوده است در حالی 

 که انتظار آن است که طبقات کارگري باشد.

م هاي سیاسی بسته، نقش نیروهاي اجتماعی در شرایط ثبات سیاسی پنهان تـر اسـت،   صحیح است. در نظا 2گزینه - 14

 ولی معموال در  شرایط بحران و گذار آشکارتر می شود.

 صحیح است. 4گزینه -15

صحیح است. هرچه موقعیت پارلمان ضعیف تر باشد و یا ضعیف تر شود، اعمال قدرت گروه ها برآن کـاهش   1گزینه -16

 عوض، رهبران احزاب و یا قوه مجریه را به عنوان محل اعمال نفوذ در نظر می گیرند.می یابد و گروه ها در

صحیح است. حکومت هاي اصالح طلب و انقالبی به ویژه وقتی تـازه بـه قـدرت رسـیده باشـند و هدفشـان        1گزینه - 17

 قرار می گیرند.تغییرات عمده در نظام امتیازات اجتماعی باشد، احتماال کمتر در معرض نفوذ گروه هاي ذینفع 

 صحیح است. 2گزینه -18

 صحیح است. 2گزینه - 19

صحیح است.گروه هاي روشنفکري یکی از گروه هاي فرهنگی هستند که کارکرد حفظ همبستگی ارزشـی را   3گزینه - 20

 نیز انجام می دهند. 

 صحیح است.1گزینه  - 21

ن گـروه نفـوذ عمـل    صحیح است. اگر بخشی از سازمان هاي عمومی یا بوروکراسی دولتی خود به عنـوا  4گزینه - 22

کند، به آن گروه ذي نفوذ رسمی می گویند. این مفهوم در مـورد نظـام هـاي بوروکراتیـک مبتنـی بـر مالکیـت عمـومی         

 (سوسیالیسم دولتی) مثل اتحاد جماهیر شوروي بیشتر صدق می کند تا در مورد نظام هاي رقابتی. 

  صحیح است. 2گزینه-23

سیاسی کالن به بررسی نقش نیروهاي عمده اجتماعی در دوره هـاي ثبـات و   صحیح است. جامعه شناسی  3گزینه  -24

  نیز دگرگونی سیاسی می پردازد. در این زمینه به ویژه مسأله طبقه مسلط اجتماعی و رابطه آن با دولت مورد توجه است. 
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  صحیح است. 3گزینه -25

  صحیح است. 4گزینه -26

الم سیاسـی امریکـایی، نفـوذ عبـارت اسـت از رابطـه ي سیاسـی میـان         صحیح است. به گفته رابرت دال ع 2گزینه  -27

بازیگران که در آن یک بازیگر، بازیگر دیگر را به انجام عملی ترغیب می کند که در صورت عدم اعمال نفـوذ، انجـام نمـی    

  شد.

  صحیح است. 1گزینه -28

  صحیح است. 4گزینه  -29

 صحیح است. 4گزینه -30
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  سیاسی -ترین نیرو ها و گروه هاي اجتماعیآشنایی با برخی از مهم

 مقدمه

سیاسی مجموعه ي طبقات، سازمان ها و گروه هایی هستند که یا بـه طـور مشـخص در     -مقصود ما از نیروهاي اجتماعی

بازي سیاسی در گیرند و بر زندگی سیاسی تاثیر می گذارند و به دنبال کسب قدرت سیاسـی انـد و یـا بـه نـوعی بـر آن       

بوده و به شیوه هاي مختلف در آن نفوذ  می کنند. در این فصل، در بخش هاي مختلف به تشریح مهمترین این  تاثیرگذار

نیروها و بازیگران ، از جمله احزاب سیاسی، گروه هاي فشار، افکار عمومی و رسانه هاي جمعی می پردازیم . با توجـه بـه   

  بسیار تأثیر گذار، در فصل آینده به طور مجزا به آنان می پردازیم.اهمیت روشنفکران به عنوان یکی از گروه هاي اجتماعی  

  بخش اول: احزاب سیاسی 

  سیاسی -جایگاه احزاب در بحث نیروهاي اجتماعی 

احزاب سیاسی در واقع شکل خاصی از سازماندهی نیروهاي اجتماعی هستند و خود به عنوان سازمان ، تحت فشار گـروه  

ي سیاسی جوامـع اروپـاي   قرار می گیرند. این تشکل ها اولین بار از قرن نوزدهم وارد صحنهها و عالیق اجتماعی مختلف 

غربی شدند. ویژگی بارز احزاب جدید سازمان آنها بود، و گرنه گروه هاي سیاسی مشابه در گذشته نیز وجـود داشـت . در   

پنداشـتند، امـا   ي تفرقـه و تشـنج مـی   را مایه آغاز این تشکلها در یک فضاي بدبینانه به وجود آمدند چرا که بسیاري آنها

ضرورت و پیچیدگی وتخصصی شدن زندگی سیاسی راه را براي آنها هموار ساخت. در کشورهایی کـه داراي نظـام حزبـی    

ي پیوند میان منافع اجتماعی ونهادهاي تصمیم گیري سیاسـی عمـل    اي هستند، احزاب سیاسی به عنوان حلقه جا افتاده

  ن احزاب سیاسی و گروه هاي اجتماعی طبعا انطباق کامل وجود ندارد. در این زمینه سه رابطه متصور است:می کنند . میا

  . ممکن است یک حزب ، تنها حزب یک طبقه یا نیروي اجتماعی باشد. (انطباق کامل: یک حزب ،یک نیرو) 1

 . (یک نیرو، چند حزب) سیاسی باشند -. ممکن است چندین حزب مبتنی بر یک طبقه یا نیروي اجتماعی2

 . ممکن است یک حزب از چندین گروه پایه تشکیل شده باشد. (چند نیرو، یک حزب) 3
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  شرایط پیدایش و فعالیت احزاب سیاسی

درباره ي شرایط پیدایش احزاب سیاسی نیز در بین صاحب نظـران اخـتالف آرا وجـود دارد. مـا ابتـدا بـه ذکـر برخـی از         

  می پردازیم:مهمترین آراي اندیشمندان 

  شکل گیري احزاب تکیه دارد. دوورژه دو نوع خواستگاه براي حزب ذکر می کند: » عنصر فنی«وي بیشتر به  موریس دوورژه:

.خاستگاه پارلمانی : همراه با توسعه ي حق راي ، گروه هاي پارلمانی درصدد برآمدند کمیته هاي انتخاباتی را فعال نگه 1

ي پیونـد گـروه هـاي    ابات از شانس بیشتري براي راه یابی به پارلمان برخـوردار باشـند. حلقـه   دارند تا در دور بعدي انتخ

پارلمانی و کمیته هاي انتخاباتی، دفتري بود که به منظور هماهنگ کردن فعالیت کمیته هاي انتخاباتی به وجـود آمـد و   

  بتدریج هسته ي اولیه حزب را تشکیل داد.

این نوع احزاب بعدها به ابتکار اشخاص متنفذ به وجود آمدنـد و هسـته هـاي اولیـه آن را      . خاستگاه خارج از پارلمان :2

  گروه هاي صنفی ، سندیکاها و باشگاه ها تشکیل می دادند.

ي احـزاب جدیـد   را بن مایه» نزاع هاي تاریخی وآثار بر جاي مانده از آنها«این دو  اشتین رکان و سیمور مارتین لیپست:

آنها معتقدند در عصر تلطیف نزاعهاي سیاسی ، نزاع هاي گذشته نیز خود را در قالب احزاب و مبـارزات   معرفی می کنند.

  حزبی متجسم می سازند. از نظر این دو در تاریخ اروپا دو انقالب، هریک موجد دو نزاع شد:

دولتی شد، نزاع اول از بین رفت  . انقالب ملی: به نزاع دین و دولت ونزاع مرکز و پیرامون منجرشد. در جوامعی که دین1 

و احزاب الئیک پدیدار شدند، اما در جوامعی که این نزاع فیصله نیافت در قالب نزاع احزاب مذهبی و الئیک ادامـه یافـت.   

 نزاع مرکز و پیرامون نیز احزاب ملی را در برابر احزاب محلی قرار می دهد.

نزاع شهر و روستا شد که خود باعث پدیداري احزاب کـارگري در برابـر    . انقالب صنعتی : که موجد نزاع کار و سرمایه و2

  احزاب سرمایه داري شد. 

کنـد. از نظـر   شناسی تاریخی و تلفیق آن با پدیده ي سازمان تشریح مـی وي پیدایش احزاب را از نظر جامعه ماکس وبر :

آغاز این اشراف بودند که به دنبال قدرت سیاسـی   اي و شکار آرا مستلزم یک سازمان است. دروبر برگزاري انتخابات دوره

بودند و بنابراین اولین احزاب را آنها ایجاد کردند اما بعدها بورژواها نیز قدم در این میدان نهادند. محور اصـلی بحـث وبـر    

نـدان  است. مبارزه براي سلطه هم بین احـزاب جریـان دارد و هـم در درون آنهـا. وبـر احـزاب را فرز      » سلطه ي سیاسی«
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دموکراسی و آراي عمومی و نتیجه ضرورت جلب و سازماندهی توده ها می داند. تاریخ عینی شکل گیري و تکامل احزاب 

  نیز نشان می دهد که احزاب سیاسی همراه با توسعه حق رأي عمومی شکل گرفتند.

، تخصصی شدن مشاغل سیاسی از این دیدگاه احزاب سیاسی نتیجه مستقیم پیچیده شدن امور:  برداشت توسعه گرایانه

  و ضرورت انسجام نیروهاست. البته بحث وبر هر سه دیدگاه سازمان ، تاریخ و توسعه را در بر می گیرد.

در هر حال احزاب سیاسی تحت شرایط اجتماعی خاصی پدید می آیند. میزانی از پیشرفت و پیچیـدگی جامعـه مـدنی و    

ارکت درحیات سیاسی از جمله شرایط الزم اند. حزب سیاسی که مبتنـی  آمادگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي براي مش

بر ایدئولوژي ، سازماندهی، رهبري و برنامه هاي مشخص است پدیده ي جدیدي است. احزاب سیاسی بـه معنـاي جدیـد    

تنـد.  آن نخستین بار در کشورهاي غربی از درون شکافها و پارگیهاي طبقاتی، مذهبی، منطقـه اي و سیاسـی نشـات گرف   

اختالفات فرقه اي ، شکاف دین و دولت، شکاف شهر و روستا، شکافهاي طبقاتی ناشی از انقالب صنعتی و شکاف سیاسی 

ي اجتماعی تکون احزاب در اروپا را تشکیل دادند. مثال احزاب سیاسی کاتولیک میان نهاد سلطنت و نهاد جمهوري زمینه

  ي جدید پیدا شدند.ور سیاسی در عرصهدر واکنش به روند جدایی میان امور دین و ام

ي طبقاتی تکوین احزاب سیاسی را ایجاد کرد. با این حال ي انقالب صنعتی نیز زمینهتحول در ساخت اجتماعی در نتیجه

ي اجتماعی خاصی و وابستگی به حزب سیاسی خاصی همواره با هم منطبق نیستند چرا که در بسیاري عضویت در طبقه

اف قابل مالحظه اي میان تعلقات طبقاتی و گـرایش هـاي حزبـی مشـاهده شـده اسـت. مـثال پدیـده ي         از کشورها انحر

) یا انحراف راي سیاسی کارگران و حمایت آنها از احـزاب  working class toryism» (محافظه کاري طبقه ي کارگر«

ی در نظام هاي چند حزبی که یـک  ي قابل مالحظه اي در کشورهاي غربی بوده است. با این همه حتدست راستی پدیده

تواند نماینده ي یک طبقه باشد، میان تعلقات طبقاتی و گرایش هاي حزبی یا عضـویت در احـزاب همبسـتگی    حزب نمی

قابل مالحظه اي وجود دارد. هرچه جامعه اي از نظر صنعتی پیشرفته تر می شود، بر وزن و اهمیـت عالیـق طبقـاتی بـه     

  شود.  سیاسی و اجتماعی افزوده می عنوان منبع اصلی منازعه ي

احزاب کارگري در اروپا در زمینه ي جنبش اتحادیه هاي کارگري پیدا شدند. به جز طرفداران سندیکالیسم و آنارشیسـم  

دانسـتند، دیگـر هـواداران    ي کارگر مـی هاي کارگري را بهترین وسیله براي سازماندهی و پیشبرد عالیق طبقهکه اتحادیه

بـورژوا کـه    -آن حمایت میکردند. در واکنش به پیدایش احزاب کارگري، احزاب لیبرال» تشکل حزبی«از جنبش کارگري
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ي مبارزه با امتیازات اشرافی و دولت مطلقه در پی انقالب فرانسه در بیشتر کشورهاي اروپایی پیدا شـده بودنـد،   در نتیجه

  سازمان خود را انسجام بخشیدند.

کـه خـود را بـر اثـر     » طبقـات خـرده بـورژوایی   «ر کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا و اسپانیا در فاصله ي دو جنگ جهانی د

ي پیدایش احزاب فاشیسـت را فـراهم کردنـد. جنـبش نـو      دیدند زمینهداري جدید در معرض نابودي میگسترش سرمایه

از حمایـت گـروه هـاي مشـابهی     فاشیستی ایتالیا و جنبش نئونازي در آلمان که بعد از جنگ جهانی دوم پیدا شدند نیـز  

بورژوازي) برخوردارند. احزاب مبتنی بر شکاف هاي طبقاتی و مذهبی از نظر ایدئولوژیک منسجم تر و سخت گیرتـر  (خرده

از احزاب دیگر بوده اند. با این حال کاهش در شدت شکاف ها و تعارضات اجتمـاعی مربوطـه موجـب کـاهش در شـدت      

گردد. مثال با جذب طبقه ي کارگر و روشـنفکران در درون نظامهـاي دموکراتیـک غـرب،     دعاوي و عالیق ایدئولوژیک می

ایدئولوژي احزاب چپ کمرنگ شده است. هر چـه شـکاف هـاي اجتمـاعی شـدید تـر باشـند، احتمـال پیـدایش احـزاب           

بـر شـکاف هـاي    شود. بر عکس در کشورهایی چون امریکا از آنجا که احـزاب سیاسـی مبتنـی    ئولوژیک نیز بیشتر می ید ا

ي جامعه نیستند چندان خصلت ایدئولوژیک ندارند. در مجموع کاهش شکاف هاي اجتماعی فرایند غیر ایدئولوژیک عمده

کننـد و بـراي کسـب    کند. در اینگونه شرایط احزاب خصلت فراگیر پیـدا مـی  شدن زندگی سیاسی و حزبی را پرشتاب می

ي قدرت تبـدیل   د. در نتیجه ایدئولوژي ها تنها به وسایلی براي قبضهشونحمایت به بخش هاي مختلف جامعه متوسل می

  گردند. می

  تقسیم بندیهاي احزاب

  الف) تقسیم بندي هاي موریس دوورژه:

  دوورژه چهار نوع تقسیم بندي از احزاب بر اساس معیار هاي مختلف ارائه داده است:

  اي: . احزاب کادر و احزاب توده1

اي هستند که در آن تنها افراد برجسته (اعیان و اشراف) انحصار فعالیت هاي سیاسی را در دست  هاحزاب کادر یادگار دور 

داشتند. در این دوره حق راي محدود و مالك حق راي پرداخت میزان خاصی از مالیات بـود کـه بـه آن رژیـم سانسـیتر      

)censitaire متمرکز و منعطـف بـود. ریاسـت حـزب هـم      گفتند. تعداد اعضاي این احزاب اندك و سازمان آن غیر ) می

بیشتر با اعضاي پارلمانی حزب بود. احزاب محافظه کار و لیبرال از این دسته اند. اما احزاب توده اي از نظر تاریخی مربوط 

به مرحله ي دوم تاریخ تحزب هستند. احزاب توده اي داراي اعضاي زیاد، ایدئولوژي مبارز، سازمان دهـی متصـلب و غیـر    
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ف و درهاي باز هستند.گرایش هاي چپ مثل تشکل هاي سوسیالیستی در پیدایش اینگونه احزاب مؤثر افتادند. امـا  منعط

هـاي  (فاشیست) نیز شکل گرفت کـه علـت اصـلی آن گـرایش    » اي راست احزاب توده«ي قرن بیستم  در دهه هاي اولیه

توده اي فقط احزاب سوسیالیست و چپ نبوده اند هر  پوپولیستی و جنبه هاي نمایشی این جنبش ها بود. بنابراین احزاب

ي توده هـاي عضـو   شوند. مسئولیت تامین هزینه هاي این احزاب (توده اي ) بر عهدهچند بیشتر با این صفت شناخته می

  نامند.است . احزاب کادر را احزاب خواص و احزاب توده اي را احزاب عوام نیز می

  ستقیم:  . احزاب مستقیم و احزاب غیر م2

آیند کـه یـادآور عضـویت در احـزاب کـادر      احزاب مستقیم احزابی هستند که افراد به طور مستقیم به عضویت آنها درمی

-است. عضویت غیر مستقیم نیز از طریق عضویت در تشکل هاي سندیکایی که خود عضو یک حزب هستند صـورت مـی  

  پذیرفتند.ه احزاب توده اي به طور معمول هر دو شیوه را میگیرد. احزاب سوسیالیست مبدع این نوع عضویت بودند. البت

    . احزاب سخت و احزاب نرم:3

شود که نوع نرم آن با احزاب کادر و نوع سخت آن با احزاب توده مقوله ي نرم و سخت مربوط به سازمان دهی احزاب می

  اي هم خوانی دارد.

  :.تقسیم بندي از حیث منابع مالی4

دو دسته اند: احزابی که منابع مالی آنها بستگی به حق عضویت اعضا دارد(مثل احزاب سوسیالیست)  از این حیث احزاب 

و احزابی که منابع الزم را از طریق اعانات و هدایاي گروه هاي اجتماعی به دست می آورند (مثل احزاب لیبرال) . تـامین  

  ه ها و طبقات اجتماعی است. منابع مالی همواره یکی از رشته هاي اصلی پیوند احزاب با گرو

هاي دیگري نیز از احزاب صورت گرفته اسـت. مـثال طبـق یـک تقسـیم      عالوه بر تقسیم بندي هاي دوورژه، تقسیم بندي

بندي احزاب به دو نوع ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک قابل تقسیم اند. احزاب ایدئولوژیک اغلب احزاب کادر، بسیار سازمان 

ستند که عضویت در آنها رسمی است و اعضاي آن مبلغی جهت حق عضویت مـی پردازنـد. در مقابـل    یافته و بسته اي ه

احزاب غیر ایدئولوژیک احزاب بازي هستند که بر عضویت رسمی اتکا ندارند و در آنها گروه حزبـی در پارلمـان مهمتـر از    

  سازمان حزب در خارج از آن است.

  ب) تقسیم بندي ژان شارلو:

  کند:زاب را از یکدیگر متمایز میوي سه نوع اح
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  . احزاب برجستگان:که مطابق همان احزاب کادر دوورژه است که ذکر آن رفت.1

  . احزاب رزمندگان:که با احزاب توده اي و ایدئولوژیک اغاز قرن بیستم قابل انطباق اند .2

  د.. احزاب راي دهندگان:که نام دیگر آن احزاب فراگیر است که توضیح خواهیم دا3

  ج) تقسیم بندي هوگ پورتلی:

گیرد. از نظر وي  تقسیم بندي وي یک گونه شناسی تقابلی و ریز است که همه ي انواع احزاب از آغاز تا امروز را در بر می

  انواع احزاب عبارتند از:

. احـزاب  4تخاباتی، . احزاب مبارزاتی و احزاب ان3. احزاب سازمانی و احزاب نهضتی، 2. احزاب نهادي و احزاب ضد نظام،1

  همگن و احزاب متکثر.

  ي نوع جدیدي از حزبحزب فراگیر به مثابه

اقتصادي از جمله وفور اقتصادي و پیشرفت صـنعتی   -در سالهاي پس از جنگ جهانی دوم در نتیجه ي تحوالت اجتماعی

ي طبقـاتی تاکیـد   تند بر مبارزهتوانسشکاف هاي طبقاتی تا حدیی ترمیم یافت و بنابراین دیگر احزاب طبقاتی سنتی نمی

ي خاص را مخاطب قرار دهند. در نتیجه احزاب متصلب و ایدئولوژیک از صالبت و سـخت گیـري خـود    کرده و یک طبقه

یرآوریل زمانه براي نسل سومی از احزاب کـه  کاستند و از ایدئولوژي هاي جزمگرا فاصله گرفتند. در این مقطع به قول پی

ي انواع مختلفـی  ) هستند مهیا شد. این احزاب از نظر سازماندهی دربرگیرندهcatch all party( »احزاب فراگیر«همان 

-از کادر و توده اي، از نظر ایدئولوژي عملگرا یا غیر ایدئولوژیک و از نظر طبقاتی همه طبقه یا بین طبقاتی محسـوب مـی  

ال جذب بیشترین آرا بودند) را بـراي آنهـا پیشـنهاد    (چرا که این احزاب به دنب» احزاب جاذب«شوند. شوارتزنبرگ، عنوان

(چرا که این احزاب فقط بـه رأي دهنـده توجـه    » نامددهندگان میحزب رأي«کند و شارلو همانطور که گفتیم آنها را می

کـه در  » بندي زدایی حزبیصف«دارند) . اصطالح دیگري که تقریبا مشابه وضعیتی شبیه وضعیت باال است عبارت اس از

البته این اصطالح با پیـدایش  ». گسیختگی جزئی ارتباط بین ترجیحات حزبی و طبقه«تر آن عبارت است از معناي دقیق

  ي خاص به یک حزب خاص است. احزاب فراگیر متفاوت است و بیشتر به معناي عدم وفاداري کامل اعضاي یک طبقه
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  کارویژه هاي احزاب سیاسی

کارویژه هایی سیاسی هستند. مهمترین کار ویژه سیاسـی احـزاب نیـز کـارویژه هـاي       کار ویژه هاي احزاب به طور عمده

گیـري و  انتخاباتی آنهاست که فلسفه ي وجودي احزاب نیز از ابتدا بر آن استوار است. در عین حال احزاب پـس از شـکل  

اي پنهـان) . بنـابراین در ایـن    رشد به ایفاي برخی نقش هایی پرداختند که در آغاز از آنها انتظار نمـی رفت(کـارویژه هـ   

  کنیم.قسمت به کار ویژه هاي آشکار و پنهان احزاب اشاره می

  الف) کارویژه هاي آشکار احزاب:

  توان آنها را به دو بخش تقسیم کرد:رود که میمنظور کارویژه هایی است که در همه جا و همه اعصار از احزاب انتظار می

  : کارویژه هاي انتخاباتی-1

  د سه گونه است:که خو

شود. یا بسیج مردم و هدایت آنها به سوي صندوق هاي رأي: در نبود احزاب، مشارکت با بحران هاي اساسی روبه رو می -

گیرد که خود خطري براي دموکراسـی اسـت.   آید و یا مشارکت حالت توده اي و ابهام به خود میوضعیت امتناع پیش می

  کند.فعال تبدیل کرده و به مشارکت ترغیب می حزب افراد بی تفاوت را به شهروند

اي و معرفی آنها به عنوان نامزدهاي نمایندگی مـردم: احـزاب سیاسـی بهتـرین معـرف نامزدهـاي       تربیت یک هیات سیاسی حرفه -

  را مهمترین کار ویژه احزاب نیز دانست. گزینش نامزدهاي انتخاباتینمایندگی هستند. شاید بتوان همین 

تنسیق رفتار و مواضع نمایندگان در درون پارلمان و ایجاد رابطه آنها و نماینـدگان: نظـارت حـزب بـر موضـع      ترتیب و  -

کند. در انگلستان، احزاب از طریق ناظري که به آن گیري و عملکرد نمایندگان خود بر حسب هر حزب و کشور تفاوت می

)whipن دارند در حالی که در فرانسه چنین نظارتی وجود ندارد. گویند نظارت دقیق بر رفتار و موضع نمایندگا) ویپ می

  سازد.حزب همچنین پل ارتباطی است که رابطه ي مستمري بین نماینده و راي دهنده برقرار می

  آموزشی: -کارویژه هاي اجتماعی-2

شـود جـز بـا    یسـر نمـی  پندارد و این امر مي سیاسی میرابرت دال تعدد مراکز قدرت (پلیارشی) را آخرین منزلگاه توسعه

هاي احزاب در رقابت با احزاب دیگر و دولت و نیـز انتشـار روزنامـه باعـث     وجود احزاب. استراتژي ها و کنش ها و واکنش

گردد. آموزش نظري و عملی توده ها و به ویژه اعضاي حزب در اعتالي مشارکت سیاسـی  اعتالي اگاهی سیاسی مردم می

  بهترین وسیله براي ادغام سیاسی و جامعه پذیري سیاسی هستند.بسیار موثر است. احزاب همچنین 
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  ب) کارویژه هاي پنهان احزاب:

را در تشریح عملکردهایی به کار می بردکه از یک سازمان یا نهـاد خـاص   » ي پنهانکارویژه«ربرت کینک مرتن اصطالح 

پردازد و ناظران هم کمتر به آن توجه میکنند. به رود و جزء شرح وظایف آن نیست اما بتدریج به انجام آنها میانتظار نمی

  عنوان مثال مرتن کارویژه هاي پنهان احزاب سیاسی آمریکا را بدین شکل بر می شمارد:

یا کارگزار محلی حزب که روابـط صـمیمی بـا اعضـا برقـرار      »  باس« انسانی کردن روابط سیاسی، بر اثر فعالیت هاي  -1

  کند.کرده و مشکالت آنها را حل می

  تامین امتیازات سیاسی براي پاره اي از مؤسسات اقتصادي  -2

  گشایش عرصه ي خیابان ها بر روي بینوایان از طریق بسیج اجتماعی -3

هاي حزب و چسباندن اعالمیه ها و غیـره. مـرتن معتقـد    اي براي پخش آگهیایجاد شغل از طریق به کارگماردن عده -4

  ست که باعث بقاي احزاب سیاسی آمریکا شده است .ا» کارویژه هاي پنهان«است همین

  گذشته از کارویژه هاي پنهان احزاب در آمریکا، برخی از کارویژه ها ي پنهان احزاب به طور کلی عبارت اند از:

کنند. این نقش در سه سطح فردي،گروهی و جمعـی  ادغام سیاسی: احزاب در روند ادغام سیاسی نقش مهمی ایفا می -1

  ر است:قابل تصو

در سطح فردي جامعه پذیري فرد یکی از آثار وضعی ورود به حزب است. یکی از کارویژه هاي گروه هاي اجتماعی و به  -

ویژه احزاب عبارت است از گذر دادن فرد از طبیعت به فرهنگ. خروج فرد از دنیاي منزوي خود و گره خوردنش با مسائل 

ماعی و سیاسی بوده است. یکی از مهمترین نقش هاي احـزاب آمریکـا نیـز    اجتماعی همیشه یکی از اهداف توسعه ي اجت

  ي آمریکا و وارد کردن آنها به درون ساختارهاي اجتماعی و سیاسی است .ادغام تازه واردان و مهاجران به درون جامعه

ار گیرد. یـک حـزب   تواند محل تالقی، اختالط و تعاطی افکار گروه هاي مختلف اجتماعی قردر سطح گروهی حزب می -

  تواند باعث نزدیک تر شدن گروه ها به یکدیگر شده و درگیري هاي گروهی را کاهش دهد.قوي، مردمی و سراسري می

در سطح جمعی حزب نقش موثري در جداساختن افراد از تعلقات و وفاداري هاي محلی و پیوند آنها با منـافع و هویـت    -

  نقش مهمی در فرایند ملت سازي و ادغام ملی در کشورهاي جهان سوم ایفا کند. تواندملی ایفا می کند. حزب بویژه می

نقش احزاب در تسهیل ورودي ها و خروجی هاي نظام سیاسی: از نظر گابریل آلموند و بینگهام پاول احزاب وسیله ي  -2

  مناسبی براي تجمیع منافع و تبدیل آنها به شعارهاي سیاسی هستند.
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توانند نقش کارکردي مهمی نظیر نقش سوپاپ اطمینان ایفا کننـد.  ن: احزا ب سیاسی مخالف مینقش سوپاپ اطمینا -3

مثال اگر جلوي فعالیت و ابراز مخالفت احزاب کمونیست اروپاي غربی گرفته شـود، راه بـراي گـروه هـاي تروریسـتی زیـر       

مخالفت مسـالمت آمیـز و آرام اسـت و از     شود در حالی که وجود و فعالیت این احزاب مخالف مجرایی برايزمینی باز می

  کند. بنابراین احزاب نقش مهمی نیز در مهار تعارضات دارند. کنش هاي رادیکال جلوگیري می

  عملکرد احزاب 

  ي عملکرد احزاب و عوامل موثر بر آن دو نظریه بر جسته می نماید:در زمینه 

ي عملکـرد احـزاب تـابع پیرامـون     رف بیان داشـته و بـر اسـاس آن نحـوه    : این نظریه را فرانک سوکنندگی محیطي تعیین. نظریه1

  ي خود ساختار حزب را رقم می زند. بدین شکل:سیاسی آنهاست و عملکرد هم به نوبه   -اجتماعی

  ساختار حزب» -----ي حزبکار ویژه» -----برنامه هاي حزب» -----محیط اجتماعی

  اب را به یک مؤسسه اقتصادي و کار آنها را هم به مبادله ي اقتصادي تشبیه می کند.: وي عملکرد احز. نظریه ي آنتونی داونز2

کنند، اما به جاي پول راي به دست می شعارها و برنامه هایشان را که در حکم همان کاالهاست، با ظرافتی خاص ارائه می

ه هاي کمونیسـتی طرفـداري نـدارد و احـزاب     برند شعارها و برنامآورند. به طبع در جامعه اي که مردم در رفاه به سر می

مجبورند کاالهاي دیگري عرضه کنند. نظر داونز این است که می توان محیط سیاسی را به بـازار و روابـط سیاسـی را بـه     

عرضه و تقاضا تشبیه کرد. این نظر در جوامع خاص که از ثبات و رونق اقتصادي بر خودارند و پیرامون نقش تعیین کننده 

بازي سیاسی دارد صدق می کند. اما در مورد جوامع جهان سوم که احزاب باید به پیرامون جهـت داده و از طریـق   اي در 

  کند.ایدئولوژي هاي متصلب مردم را بسیج و راهی براي خروج از بن بست پیدا کند صدق نمی

  انواع نظام هاي حزبی و ریشه یابی آنها

هاي یک نظام سیاسی محسوب می شود اما تعیین کننده آن نیز هست . نظام  نظام حزبی جزء زیر نظام ها یا خرده نظام

هاي حزبی را می توان به دو گروه عمده یعنی نظام هاي رقابتی و نظام هاي غیر رقابتی تقسیم کرد. ما در این جا عـالوه  

  کنیم .بر تقسیم بندي نظام هاي حزبی به عوامل شکل گیري آنها نیز اشاره می

  هاي رقابتی :  الف) نظام 

نظام حزبی رقابتی عبارت است از نظامی که در آن بیش از یک حزب به فعالیت بپردازد. سه نـوع نظـام رقـابتی تـاکنون     

  پیش آمده است که البته همه ي انها شقوقی از یک نظام چند حزبی اند:

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 »371« غرب و ایران جامعه شناسی سیاسی 
 
 
 

 

امـا بـه دالیلـی دو حـزب بـیش از      : در یک کشور داراي نظام دو حزبی ، احزاب متعددي وجـود دارنـد   . نظام دو حزبی 1

درصد آرا را به خود اختصـاص دهنـد بـه آن دو     90درصد آرا را به خود اختصاص می دهند. اگر این دو حزب  بتوانند70

  گویند.حزبی کامل و در غیر این صورت دو حزبی ناقص می

  دالیل پیدایش نظام دو حزبی:

وحیه اي شفاف و قاطع دارند که مایلند امور عالم را به خـوب و  فرهنگ سیاسی و روحیه ي ملی: مردم آنگلوساکسون ر -

  کند.بد ، سیاه و سفید، و باال و پایین تقسیم کنند که دوورژه از آن به تقسیم بندي طبیعی اشیاء تعبیر می

ی فراهم مـی  نظام انتخاباتی (عامل فنی) : رژیم انتخاباتی یک مرحله اي اکثریتی زمینه ي مناسبی براي نظام دو حزب -  

درصد آرا نداشته و از صحنه خارج می شوند و دو حزب قوي که نزدیک بـر   50کند؛ زیرا احزاب کوچک امیدي به کسب 

 درصد آرا را کسب می کنند، در صحنه باقی می مانند. 50

شـکافهاي  شکاف هاي اجتماعی : وقتی در جامعه اي یک تعارض یا شکاف اجتماعی عمده و فعال وجود داشته باشـد و   -

 دیگر بالقوه یا خفته باشند ، احتمال پیدایش نظام دو حزبی بیشتر می شود.

سیر تکوین تاریخی منازعات سیاسی : پیش تر نیز گفتیم که رکان و لیپست بر دو انقالب ملی و صنعتی کـه هـر یـک     -

رف دعوا بود که هر طـرف دعـوا در   کنند و هر نزاع موجود دو طموجود دو نزاع در تاریخ کشورهاي اروپایی است اشاره می

قالب یک حزب تجلی پیدا می کند. نظام دو حزبی از این دیدگاه به معناي حل قطعی تمامی نزاعهاي تاریخی بجـز نـزاع   

 آخر یعنی تقابل کار و سرمایه است که جامعه انگلستان نمونه بارز آن است.

حزب و گاه فقط سه حزب) فعالیت دارنـد.   20گاه بیش از نظامی است که در آن بیش از دو حزب ( . نظام چند حزبی :2

  این نوع نظام حزبی از نظر دموکراسی مطلوبتر اما از نظر ثبات سیاسی نامطلوب تر از نظام دو حزبی تلقی می شود.

  دالیل پیدایش نظام چند حزبی:

  روحیه ي تفرقه طلبی که بیشتر به مردم التین تبار نسبت داده می شود. -

انتخاباتی (عامل فنی ) : رژیم انتخاباتی یک مرحله اي با اکثریت نسبی که به همه احزاب امکان می دهـد تـا هـر    نظام  -

 اندازه که راي به دست آورده اند در حاکمیت شریک شوند، زمینه ساز پیدایش نظام چند حزبی است.
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ي نزاع هاي تاریخی اسـت. همچنـین بـا    لهنزاعهاي تاریخی و شکافهاي اجتماعی : نظام چند حزبی به معناي عدم فصی -

 افزایش تعداد و پیچیدگی ترکیب شکافها و تعارضات اجتماعی احتمال پیدایش نظام چند حزبی افزایش می یابد.

جیوانی سارتوري ، جامعه شناس سیاسی ایتالیایی در خصوص منشاء نظام چند حزبـی در اروپـا چنـد عامـل را مطـرح       -

) برقراري زودرس نظام انتخابات نماینـدگی نسـبی در شـرایط اولیـه تکـوین احـزاب (در       1از:  کرده است که که عبارتند

صورتی که نظام حزبی قبال ثبات نسبی یافته باشد ، برقراري نظام انتخاباتی نمایندگی نسبی موجب پیدایش نظـام چنـد   

) 3و » ومی و مذهبی با منازعات طبقاتیترکیب منازعات ق«ي  ) وجود تمایالت گریز از مرکز در نتیجه2حزبی نمی شود) 

 پذیرش احزاب مخالف در درون نظام حزبی.

اطالق می شود که در آن براي مدتی ، یک حزب بتواند به میزان » نظام چند حزبی«: به وضعیتی از . نظام حزب مسلط3

یا بود که توانست بـه مـدت   ي بارز این حزب، حزب دموکرات مسیحی ایتالچشمگیري از سایر احزاب سبقت بگیرد. نمونه

  سال بی وقفه مامور تشکیل کابینه شود.30
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  ب) نظام هاي غیر رقابتی :  

نظامی است که در آن یک حزب، انحصار فعالیتهاي سیاسی قانونی را به خود اختصاص می دهد. معموال اینگونـه احـزاب   

اي سیاسـی تمـامتخواه هسـتند کـه بـه نـوعی       کنند. این نظام هاي حزبی معرف نظام هقدرت دولتی را به زور قبضه می

رمانتیسم، آرمانگرایی و خیالپردازي هم دچارند. رابطه حزب واحد با دولت بر اساس مشاهدات تاریخی از دو حالت خـارج  

نیست: یا حزب آلت اجراي تصمیمات دولت است که نمونه ي آن آلمان نازي است و یا دولت ابزار اجراي خواسـته هـاي   

اتحاد شوروي . این در حالی است که الزمه ي حزب بودن یک تشکیالت سیاسی مستقل اسـت. بـا ایـن     حزب است مثل

وجود از آنجا که دولتهاي تمامتخواه بر نوعی بسیج توده وار (آلمان) یا سازمان یافته (شوروي) تکیه می زننـد، بـه حـزب    

  نیازمند بوده و آن را بهترین وسیله براي چنین بسیجی می دانند.

  ابطه ي احزاب و سایر گروه هاي اجتماعیر

ي متقابل سود می برند. در ایتالیا روابط نزدیـک میـان گـروه هـاي اجتمـاعی و      هاي اجتماعی از یک رابطهاحزاب و گروه

  خوانده می شود. در مجموع میان احزاب و گروه هاي نفوذ روابط گوناگونی متصور است:» سرپرستی«احزاب سیاسی

سازمان اجتماعی مثل اتحادیه هاي کارگري، یک حزب سیاسی مثل حزب کارگر را تحت کنترل خود . ممکن است یک 1

  داشته باشد.

 . ممکن است یک گروه اجتماعی خود به یک حزب سیاسی تبدیل شود، مثل بوجادیست ها در فرانسه.2

 . معموال چندین گروه قدرت می کوشند بر یک حزب اعمال نفوذ کنند.3

 تک حزبی ، حزب حاکم کل گروه هاي قدرت اجتماعی را تحت سلطه دارد و یا بسیج می کند. . در کشورهاي4

 . حزب حاکم ممکن است به دلخواه خود به گروه هاي اجتماعی سازمان بدهد.5

. برخی گروه هاي اجتماعی خود در تبلیغات و مبارزات انتخاباتی مسـتقیما شـرکت مـی کننـد کـه در آمریکـا بـه ایـن         6

 ) می گویند.) parallel action» عمل موازي«فعالیت
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  بخش دوم: گروه هاي فشار

سازمانی که براي دفاع از منافع خود دست به اعمال فشار به قدرت عمومی و دولتی می زند تا «گروه فشار عبارت است از

منفعتی و عقیدتی به طـور  گروه هاي فشار، گروه هاي ذي نفوذ و گروه هاي ». تصمیمات آنها را با منافع خود همراه سازد

  عمده عناوین مختلفی از گروه فشار هستند .

  تفاوت احزاب و گروه هاي فشار

  احزاب و گروه هاي فشار چند تفاوت اساسی دارند:

. احزاب سیاسی داراي سازمانی رسمی و نهادینه اند در حالی که گروه هاي فشار یا ذي نفوذ فاقد آننـد. البتـه از میـان    1

ار، سندیکاها توانسته اند بتدریج سازمان منسجمی داشته باشند. نداشتن سازمانهاي مشـخص ، مطالعـه ي   گروه هاي فش

  گروه هاي فشار را با مشکل مواجه می سازد.

. احزاب سیاسی به دنبال احراز قدرت سیاسی اند در حالی که گروه هاي فشار به دنبال اعمال فشار بر قدرت سیاسـی و  2

 استه هاي خود هستند.هدایت آن در جهت خو

. به طور معمول عضویت در احزاب آزاد است و به تمامی موضوعات پیش آمده براي کشور می پردازند. امـا گـروه هـاي    3

 فشار فقط به طیف محدودي از مسائل می پردازند.

در  رهاي اجتمـاعی اي در بـاب فشـا  روند حکومت: مطالعهاهمیت گروه هاي فشار با انتشار کتاب آرتور بنتلی تحت عنوان 

آشکار شد . وي که از جمله پلورالیست هاست معتقد است آنچه به نـام تصـمیمات دولتـی مطـرح مـی شـود       1908سال 

دیویدترومن کتاب مشـابهی تحـت   1949چیزي جز حاصل توافق ها یا نقطه ي تالقی گروه هاي منفعتی نیست. در سال 

  بنتلی بود. منتشر ساخت که در تایید کتاب  روند حکومتیعنوان 

  عناصر گروه فشار 

  بر اساس تعریف باال در مطالعه ي گروه هاي فشار باید به چهار عنصر آنها توجه کرد:

به نظر می رسد حداقل سازمان الزم است تا بتوان حدود و ثغور یک گروه فشار را مشـخص کـرد و آنهـا را از     . سازمان:1

  کنشهاي خودجوش و غیر سازمان یافته تمیز داد.

  کنند:آلموند و پاول گروه ها را بر اساس سازمان به چهار نوع تقسیم می
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گروه هاي منفعتی بی نام و نشان و فاقد سازمان که به صورت خود جوش و ناپایدار و عموما همراه بـا کـنش خشـونت     -

  آمیز ظهور می کنند. 

وند هاي خویشاوندي، اعتقادي یـا جغرافیـایی   گروه هاي منفعتی غیر انجمنی ، غیر رسمی و غیر اداري که از طریق پی - 

 به هم جوش خورده و در صحنه حضور دارند.

گروه هاي منفعتی نهادینه و رسمی که در قالب سازمانهاي دولتی مثل ارتش و پارلمان در عین انجـام وظـایف رسـمی     -

 خود به صورت یک گروه فشار نیز عمل می کنند.

 مان هاي اداري که براي دفاع از منافع گروهی تشکیل شده اند ، مثل سندیکاها و باشگاههاگروه هاي منفعتی انجمنی مثل ساز -  

: سازمان به تنهایی کافی نیست بلکه باید اراده ي کنش و مبارزه و ایجاد فشار هم وجـود داشـته باشـد.    . دفاع از منافع 2

از منافع یـا آرمانهـاي خـود باشـد. نویسـندگان      سازمان باید در پی اهداف خود حالت بسیج به خود بگیرد و در پی دفاع 

باشد در نظر می گیرند، پـس منفعـت حتمـا    » عالیق مختلف «امریکایی منفعت را به معناي وسیع آن که در واقع همان 

جنبه مادي ندارد. اما نویسندگان اروپایی ترجیح می دهند بین منفعت،  اندیشه و آرمان تفکیک قائـل شـوند. تفـاوت در    

عت (مادي یا غیر مادي) در سازمان ، عملکرد و نوع کنش نیز تجلی می یابد. با این وجود بیشـتر سـازمان هـا در    نوع منف

پی هر دو نوع هدف مادي و غیر مادي هستند. بسیاري از سازمان ها نیز اهداف خود را پنهان نگه می دارنـد و داوري در  

  مورد آنها مشکل است.

ین و دیرینه ترین انواع فعالیت هاي سیاسی اعمال فشار بر قدرت هـاي موجـود اسـت کـه     : یکی از رایج تر. اعمال فشار3

گیرد. در جامعه اي که سطح فرهنگ عمومی و سیاسی پایین است، گـروه هـاي   انواعی از کنش هاي سیاسی را در بر می

ردانی افراد وارسته از سیاست و فشار از هیچ وسیله اي براي رسیدن به هدف خود رویگردان نیستند . نتیجه این امر رویگ

  فعالیت هاي اجتماعی است.

: اگر گروهی زیر نظارت گروه دیگر یا حزب یا سازمانی قرار داشته باشد، باید آن را جزء ابزارهاي اعمال فشـار  . استقالل4

د نسبت به اهـداف  محسوب کرد و نه گروه فشار . معقول آن است که میزانی از استقالل در حدي که گروه مورد نظر بتوان

 و استراتژي هاي خود تصمیم بگیرد الزم است تا بتوان آن گروه را در مقوله گروه هاي فشار قرار داد.

  انواع گروه هاي فشار

  بر اساس معیارهاي متفاوت تقسیم بندي هاي متفاوتی از گروه هاي فشار انجام شده است. از جمله: 

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 غر ب و ایران جامعه شناسی سیاسی» 376«
 
 
 

 

  . تقسیم بندي بر پایه ي ساختار درونی:1

  ي شمار اعضا : گروه هاي کوچک و گروه هاي بزرگبر پایه -

بر پایه ي ویژگی عضویت : گروه هاي ارادي و غیر ارادي . در گروه هاي ارادي اشخاص با آگاهی قبلی و اراده ، درصـدد   -

ثـل گـروه هـاي    تشکیل گروه بر می آیند ولی در گروه هاي غیر ارادي، وجود گروه به اراده ي اعضاي آن بستگی ندارد، م

 خویشاوندي.

 بر حسب سازماندهی: کادر ، توده اي -

  . تقسیم بندي بر پایه ي نوع منافع و هدف دنبال شده از طرف گروه ها :  2

  بر این اساس گروه ها دو نوع اند:

که شغل و  گروه با منفعت مادي: این گروه ها معموال سازمانهاي حرفه اي و شغلی هستند که از خود در برابر خطرهایی -

دستمزدشان راتهدید می کند دفاع می کنند. در بین این گروه ها، سندیکاهاي کارگري و کارفرمـایی از اهمیـت خاصـی    

  برخوردارند.

 شود. هاي عقیدتی، مذهبی، روشنفکري و غیره  می هاي مدافع منافع معنوي: شامل انواع و اقسام گروهها و سازمانها و باشگاه گروه - 

  ي بر پایه ي شخصیت حقوقی اعضاء :. تقسیم بند3

  براین اساس می توان بین دو نوع گروه ها تفکیک قائل شد: 

گروه هاي خصوصی : گروه هایی که اعضاي آن را افراد به عنوان شهروندان تشکیل مـی دهنـد، گـروه هـاي خصوصـی       -

  شوند.نامیده می

وه داراي منافع خاصی بوده و دست به اعمـال فشـار بـر    گروه هاي عمومی : سازمانهاي دولتی که خود به عنوان یک گر -

 مجموعه نهادهاي دولتی دیگر می زنند جزء گروه هاي عمومی محسوب می شوند. 

  تقسیم بندي دیگر تفکیک بین گروه هاي ملی و بین المللی است.

  وسایل و مجاري فشار

نحوه ي کنش و ابزارهایی که آن گروه به کار مـی   از نظر آلموند و وربا بین سرشت سازمان و گروه مورد نظر از یک سو و

گیرد از سوي دیگر رابطه ي مستقیمی برقرار است. به این ترتیب انواع چهارگانه ي گروه ها از نظر این دو (که قبال آن  را 
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) معموال ذکر کردیم ) هرکدام نوع کنش مخصوص به خود را دارند. براي مثال گروه هاي منفعتی بی نام و نشان (نوع اول

  دست به اعمال خشونت آمیز می زنند.

آلموند و وربا همچنین بین مجاري مشروع و نامشروع اعمال فشار نیـز تفکیـک قائـل مـی شـوند. اعمـال فشـار از طـرق         

نامشروع عالوه بر نوع گروه، به بود و نبود این مجاري نیز بستگی دارد. بدین شکل که اگر در نظـام سیاسـی یـک کشـور     

ی دفاع از منافع گروه ها در نظر گرفته نشد ه باشد، خود به خود گروه ها به سوي استفاده از وسایل و مجـاري  طرق قانون

  غیر قانونی سوق داده خواهند شد.

  مراکز مورد فشار

  گروه هاي فشار ممکن است سه مخاطب یا سه نوع هدف براي کنش هاي خود در نظر بگیرند که عبارتند از:

راجع دولتی بر حسب میزان قدرتی که در دست دارند، مورد توجه گروه هاي فشـار قـرار مـی گیرنـد.     م. مراجع دولتی: 1

براي مثال در یک رژیم پارلمانی ، پارلمان و در یک رژیم ریاستی، قوه ي مجریه از اهمیت بیشتري برخوردارنـد و بیشـتر   

گیـرد یـا بـه صـورت     رت آشکار و قانونی صورت میدر معرض فشار قرار می گیرند. اعمال فشار بر مراجع دولتی یا به صو

پنهان و غیر قانونی. کنش هاي آشکار بیشتر نهادها را هدف قرار می دهد، اما کنش هـاي پنهـان و غیـر قـانونی افـراد و      

  مقامات را مخاطب قرار می دهند.

کمیت) باعث زیر زمینـی شـدن   محدودیت در راهکارهاي قانونی (بجز در موارد مرتبط با امنیت ملی، تمامیت ارضی و حا

فعالیتهاي گروه هاي فشار می شود که خطرش به مراتب بیشتر است. اعمال فشـار پنهـان بـه صـورت رابطـه پنهـانی بـا        

  گیرد.صاحب منصبان، رشوه، کمک به انتخاب حزب حاکم، افشاي اطالعات خصوصی و غیره را در بر می

فشار مستلزم احتمال به قدرت رسیدن حزب مورد نظـر و نیـز وجـود     انتخاب احزاب به عنوان مخاطب . احزاب سیاسی:2

  اي ارگانیک بین آن گروه و حزب است.رابطه

از اهمیت خاصی برخودار است مورد توجـه گـروه هـاي فشـار     » در جوامع دموکراتیک«: افکارعمومی که . افکار عمومی3

 ست:قرارمی گیرد. اعمال فشار بر افکار عمومی به دو صورت متصور ا

ارعاب : اعتصابات (به ویژه در مراکزحساس مثل برق و آب و حمل و نقل) ، تظاهرات و شیوه هاي خشونت آمیـز دیگـر    -

همیشه باعث ارعاب افکار عمومی شده و افکار عمومی هم به نوبه ي خود بر دولت فشار می آورند که خواسته هاي گـروه  

  فشار را تامین کند.
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متقاعد کردن متضمن ظرافت بیشتري هستند. گروه ها باید از طرق مختلف مردم را نسبت به متقاعد کردن: شیوه هاي  -

 خواسته هاي خود متقاعد سازند. این شیوه ي نتیجه فوري در بر ندارد اما در درازمد ت مسیر را عوض می کند . 

  کار ویژه هاي گروه هاي فشار

تا حد زیادي شبیه کار ویژه احزاب سیاسـی امـا در مقیـاس  فروتـر     : کار ویژه غیر مخرب گروه هاي فشار . پیوند منافع1

می پردازند و منافع افراد یک گـروه را  » پیوند منافع«است . اگر احزاب به تجمیع منافع می پرداختند، گروه هاي فشار به

مات فـردي و خشـونت   کنند. این عمل باعث رضایت افراد شده، آنها را از دست زدن به اقدادر قالب یک خواسته بیان می

  آمیز باز می دارد.

 پیوند فرد به بدنه جامعه ابتدا از طریق گروه شغلی و عقیدتی صورت می گیرد.. ادغام اجتماعی: 2

: فعالیت گروه هاي فشار ممکن است حالت کارکردي یا ناکارکردي بـه خـود بگیـرد کـه     . حالت کارکردي یا ناکارکردي3

 ینگونه خالصه کرد:علل و عوامل هر یک را می توان ا

علل و عوامل حالت ناکارکردي : بسته بودن نظام سیاسی ، شکاف زیاد بین فقیر و غنی و مناطق جغرافیایی (براي مثال  -

  شکاف شمال و جنوب ایتالیا از نظر اقتصادي سبب ظهور گروه هاي مافیایی در جنوب شده است) .

یدئولوژیک هستند که تمام منافذ را بر روي خود بسته ببینند، زیرا نه خطرناکترین گروه هاي فشار، گروه هاي عقیدتی و ا

می توانند از عقیده ي خود صرف نظر کنند و نه راهی براي رسیدن به هدف دارند. نظام سیاسی در برابر این گروه هـا دو  

  راه دوم بهتر است.راه بیشتر ندارد: یازوال کامل آنها و یا یافتن راهی براي فعالیت قانونی آنها که البته 

  بخش سوم: افکار عمومی

اصطالح افکار اولین بار در قرن هیجدهم ظاهرشد و تا انقالب فرانسه معرف افکار نخبگان بویژه اشراف پارلمانی بود که بـا  

سلطنت مطلقه مبارزه می کردند. بعد از انقالب فرانسه افکار عمومی به نگرش شهروندان و نماینـدگان سیاسـی و فکـري    

نها در مورد مسائل مختلف اطالق شد. هابرماس معتقد است که پیدایش یک حوزه ي عمومی کـه در آن افکـار عمـومی    آ

مجال بیان پیدا کند، با منافع بورژوازي مطابقت داشت، زیرا اصل همگانی شـدن امـور ، بـورژوازي را در برابـر دولـت هـا       

عمومی و اعالم آن در رسانه ها، احساس همبستگی مردم در  محافظت می کرد. وسایل ارتباط جمعی، فنون بررسی افکار
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برابر دولت ها و برخی علل دیگر منجر به ملموس شدن افکارعمومی و همچنین استقالل نسبی آن گردیـد، تـا آنجـا کـه     

  امروزه یک بازیگرمستقل و داراي نقش شده است.

ا جسم جامعه را تشکیل می دهنـد، افکـار عمـومی روح و    اگرساختار اجتماعی و آرایش گروه ها و نیروها و افراد فیزیک ی

روان آن است و به همین سان هرچه همبستگی جسمی جامعه بیشتر باشد، روان آن یعنی افکارعمومی نیـز مشـهودتر و   

ملموس تر خواهد بود. امروزه افکار عمومی به آن حد از انسجام و عینیت رسیده است که خود به عنـوان یـک بـازیگر یـا     

  وي سیاسی تازه مطرح می شود.نیر

افکار عمومی را می توان به دو بخش بنیادي و نمادي تقسیم کرد. وجه بنیادي آن در واقع تمام علـل و عـواملی را در بـر    

می گیرد که بنیادهاي زندگی جمعی را تشکیل می دهند. این وجه کمتر دستخوش تغییـر قـرار مـی گیـرد. امـا بخـش       

افکار عمومی به مناسبت یک رویداد یا در واکنش به یک امرخاص است. قسمت بنیادي افکار نمادي آن تظاهرات و تجلی 

عمومی باید در سیاستگذاري عمومی مورد توجه دولت قرارگیرد و تمام بازیگران سیاسی نیـز بایـد آن را بـه عنـوان یـک      

کند و هم مانند یک نیروي فشار، عنصر دائمی درکنش خود لحاظ کنند. قسمت نمادي که هم مانند یک بازیگر عمل می 

  ممکن است مورد استفاده یا سوء استفاده هر بازیگري قرار بگیرد.

  بخش چهارم: رسانه هاي جمعی

رسانه هاي جمعی ابتدا منحصر به مطبوعات و رسانه هاي نوشتنی بود، اما بتدریج رسانه هاي شنودي مثل رادیو و کاست 

ن و اینترنت بر آن افزوده شد. تمام انواع رسانه ها در یک نقطه مشـترکند و آن  و سپس رسانه هاي تصویري مثل تلویزیو

است. روزنامه ها بیشتر طیف روشنفکر و باسواد جامعه را مخاطـب قـرار مـی    » همگان و افکارعمومی«اینکه مخاطب آنها 

تر است. ن خطرناکتر و گستردهدهند در حالی که تلویزیون آحاد مردم را هدف قرار می دهد. به همین دلیل نقش تلویزیو

استثنایی از قدرت نفـوذ مطـرح مـی    اي چونان نظامیي رسانهبه بعد به ویژه از زمان توسعه تلویزیون، پدیده1950از دهه

) تعبیرکرد. مک لوهان تا آنجا پـیش مـی رود کـه مـی گویـد      Mediacracy»(ساالريرسانه«شود که می توان از آن به 

  هم زیر سئوال برده است.تلویزیون مطبوعات را 

به برکت رسانه ها و تحوالت عظیمی که در این زمینه به وجـود آمـده اسـت ، شـیوه ي تولیـد      «ژرژ باالندیه معتقد است 

تصویرهاي سیاسی هم عوض شده است . جهان سیاست به گونه اي بی سابقه در معرض دید حکومت شوندگان قرار مـی  
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دهد و این خود باعث افسون زدایی و افول کنجکاوي نسبت ارآمیز خود را از دست میي اسرگیرد و به میزان زیادي جنبه

  شود. به مسائل سیاسی می

معتقد اسـت تلویزیـون تشـکل هـاي کالسـیک      » اي درسیاستدولت نمایشی: نظام ستاره«رژه ژرار شوارتزنبرگ در کتاب

کنـد. از نظـر   بین چهره هاي سیاسی و مردم برقرار میواسط را در زندگی سیاسی از کار می اندازد و رابطه ي مستقیمی 

  گیرند:شود و در آن سه عنصر در کنش متقابل قرار میي نمایش تبدیل میي سیاست به صحنهوي در این فرایند صحنه

  بازیگران نقش هاي اول -

  تماشاچیان -

  کارگردانان -

این نقش متناسب با روحیه و خواست تماشـاچیان انتخـاب    کند ورا بازي میکنند که کارگردان تعیین می بازیگران نقشی

-کنند دستمزد دریافت مـی شود. تماشاگران هزینه هاي نمایش را بر عهده دارند و بازیگران در برابر نقشی که ایفا میمی

ه ي صحنه کارگردان است. در این میان سیاست بیش از پـیش حالـت نمـایش یـک نفـر     کنند. برنده ي اصلی و گرداننده

)one man showي کمـدي سـینما در   گیرد. مثال مناسب در این زمینه روي کار آمدن ریگان هنرپیشـه ) به خود می

ي نقـش اول بـود.   آمریکا بود. در این پروژه کارگردان سرمایه داري آمریکا بود، تماشاچیان مردم آمریکـا و ریگـان سـتاره   

  ویزیون در کسب قدرت سیاسی، روي کار آمدن برلوسکنی در ایتالیا است .مثالی دیگر براي تشریح اهمیت رسانه ها به ویژه تل

وارد صحنه شوند و شخصیت حقوقی » بازیگر مستقل«مطبوعات نیز با قدرت نفوذي که دارند، ممکن است به عنوان یک 

شاره کرد که امروز به این نکته ا1914و سیاسی مستقلی به دست آورده و هوادارانی هم پیدا کنند. روبرت ژوونل در سال 

هیچ سیاستمداري جرأت ندارد به گزارشگران روزنامه ها پاسخ منفی بدهد. وي روزنامه ها را به عنوان قـدرت چهـارم در   

دهد که چگونه سیاستمدارانی که با روزنامه ها درگیر شده انـد  کنار قواي سه گانه معرفی کرد. شوارتزنبرگ نیز نشان می

اند (افتضاح مشهور به واترگیت و عزل نیکسـون) و بـرعکس سیاسـتمدارانی کـه از پشـتیبانی      همیشه جزء بازندگان بوده

  مدیون نگاه موافق روزنامه ها بود) .1960اند (جان کندي پیروزي خود را در سالاند بسیار موفق بودهروزنامه ها برخوردار بوده

  بخش پنجم: افراد و شخصیت ها

اند. اما تیک تمام مردان و زنان بالغ از حقوق سیاسی برخوردار و جزء بازیگران سیاسیاز لحاظ حقوقی در یک نظام دموکرا

در عمل بسیاري از افراد توان استفاده از این حقوق را حداقل به طـور کامـل ندارنـد. امـا گـاه شخصـیت هـاي سیاسـی،         

کننـد.  ر حد یک حزب ایفـا مـی  مشاهیر، دانشمندان و حتی ورزشکاران، بدون داشتن سازمان و تشکیالت خاصی،نقشی د
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-ریمون پار در فرانسه و مرحوم تختی در ایران مثال هاي خوبی در این زمینه هستند. پس افراد و شخصیت هـا نیـز مـی   

  توانند به مثابه ي نیروهاي سیاسی تاثیرگذار مورد مالحظه قرار گیرند.
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  نمونه سواالت تستی

  ویژگی اصلی احزاب جدید کدام است؟- 1

  ) غیر سیاسی بودن4) توده اي بودن                 3    ) سازمان     2    ولوژي    ) ایدئ1  

  کدام یک از اندیشمندان زیر به عنصر فنی شکل گیري احزاب جدید معتقد است؟-2

  ) واینر4   ) مارتین لیپست     3     ) اشتین رکان    2     ) موریس دوورژه    1  

یپست انقالب ........شکاف دین و دولت را به وجود آورد که در صورت از نظر اشتین رکان و مارتین ل- 3

  شود.استمرار در قالب احزاب ......و......پدیدار می

  کارگري و کارفرمایی         -) صنعتی2     مذهبی و الئیک       -) ملی1  

  سکوالر و الئیک-) اطالعاتی4    راست و چپ       -) فرانسه3   

  کند؟ي سازمان تشریح میایش احزاب را از نظر جامعه شناسی تاریخی و تلفیق آن با پدیدهچه کسی وي پید - 4

  ) کارل مارکس4     ) ماکس وبر  3   ) مارتین لیپست 2   ) موریس دوورژه  1  

  منبع اصلی منازعه سیاسی و اجتماعی در جوامع صنعتی پیشرفته کدام است؟- 5

    زبانی    -ي قومی) تفاوتها2     ) عقیده و ایدئولوژي    1  

  ) عالیق طبقاتی4   گرا و گسیخت آور) فرهنگ سیاسی منازعه3   

جنبش نو فاشیستی در ایتالیا و جنبش نئونازي در آلمان از حمایت کدام گروه هاي اجتماعی برخوردار - 6

  بوده اند؟

  و لومپن پرولتاریا ) پرولتاریا4 ) دهقانان                 3     ) بورژوازي   2   ) خورده بورژوازي1  

  کند؟تشدید شکاف هاي اجتماعی زمینه هاي پیدایش کدام احزاب را تقویت می-7

  ) احزاب اقتصادي   2   ) احزاب توده اي              1  
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  ) احزاب ایدئولوژیک 4      ) احزاب فراگیر     3   

  نمونه ي بارز احزاب کادر احزاب ..................بوده اند.-8
  ) کمونیستی و آنارشیستی4  ) فاشیستی 3   حافظه کار و لیبرال) م2  الیستی             ) سوسی1  

  احزاب برجستگان در تقسیم بندي ژان شارلو مطابق همان .......-9
    ) احزاب توده اي در تقسیم بندي دوورژه هستند.    1  

  ) احزاب فراگیر در تقسیم بندیهاي جدید است.   2   

    تقسیم بندي دوورژه است.    ) احزاب کادر در 3  

  ) احزاب سخت در تقسیم بندي هوگ پورتلی است.4   

  عامل عهده ظهور احزاب فراگیرپس از جنگ دوم جهانی چه بود؟- 10
     ) وفوراقتصادي و ترمیم شکاف هاي فرهنگی   1  

  ) وفور اقتصادي و کاهش شکاف هاي طبقاتی    2   

    ) شکست احزاب طبقاتی سنتی      3  

  ) فقر اقتصادي و افزایش شکاف هاي طبقاتی4  

  کند؟شوارتزنبرگ براي توصیف احزاب فراگیر پس از جنگ جهانی دوم از چه اصطالحی استفاده می-11
  ) احزاب نهضتی4     ) احزاب رزمندگان   3  ) احزاب راي دهندگان   2    ) احزاب جاذب   1  

  کدام است؟ آخرین منزلگاه توسعه ي سیاسی از نظر رابرت دال- 12
  ) پلیارشی4      ) دموکراسی مستقیم     3  ) سکوالریسم   2    ) لیبرالیسم  1  

برد که از یک نهاد یا سازمان هایی به کار میرا براي تشریح کارویژه"ي پنهانکارویژه"وي اصطالح - 13

  پردازد.رود ولی بتدریج به آنها میانتظار نمی
  ) هوسرل4    رابرت کینگ مرتن    )3  ) دورکیم 2     ) تالکوت پارسونز  1
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  ادغام سیاسی جزءکارویژه هاي ..........احزاب بوده و در سه سطح ............قابل تصور است.- 14
  فردي،گروهی و جمعی      -) پنهان2  فردي،گروهی و جمعی      -) آشکار1  

  فردي، نهادي، سازمانی-) مثبت4  فردي، نهادي، سازمانی      -) منفی3  

  ابریل آلموند و بینگهام پاول بر کدام کارویژه ي پنهان احزاب تاکید دارند؟گ-15

  ) پیوند منافع  2       ) ادغام سیاسی  1  

  ) بیان منافع4    هاي نظام ) تسهیل ورودي هاوخروجی3  

  را مطرح کرده است؟» نظریه ي تعیین کنندگی محیط«چه کسی در توضیح عملکرد احزاب-16

  ) نوربرت واینر4      ) فرانک سورف  3   ) ماکس وبر   2     ) آنتونی داونز 1  

  کند؟چه کسی محیط سیاسی را به بازار و روابط سیاسی را به عرضه و تقاضا تشبیه می- 17

  ) کینک مرتن4       ) آدام اسمیت  3   ) آنتونی داونز 2   ) بینگهام پاول  1  

  ال نظام حزبی این جامعه از نوع .........خواهد بود.اگر یک جامعه ي تک شکافی فعال داشته باشیم ،احتما-18

  ) دو حزبی4     ) نظام حزب مسلط  3  ) تک حزبی  2    ) چند حزبی   1  

  کدام یک از روابط بین نظام انتخاباتی و نظام حزبی درست نیست؟- 19

  ) نظام اکثریتی یک مرحله اي و نظام چند حزبی 2  ) نظام اکثریتی و نظام چند حزبی1  

  ) نظام اکثریتی نسبی و نظام سه حزبی4  ) نظام اکثریتی یک مرحله اي و نظام دو حزبی          3   

بر اساس نظر جیوانی سارتوري در چه صورتی برقراري نظام انتخاباتی نمایندگی نسبی موجب پیدایش - 20

  شود؟نظام چند حزبی نمی

  ) اگر نظام حزبی قبال ثبات یافته باشد .  1  

     نظام سیاسی در شرایط بی ثباتی باشد.  ) چنانچه2   

  ) چنانچه جامعه تنها یک شکاف فعال داشته باشد.   3    
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  ) در صورتی که روحیه ي تفرقه طلبی در بین مردم یک جامعه وجود نداشته باشد.4   
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  به چه پدیده اي اطالق می شود؟"عمل موازي"اصطالح- 21

  حزب اعمال نفوذ کنند.  کوشند بر یک ) هنگامی که چندین گروه می1  

    ي بسیار نزدیک گروه هاي اجتماعی و احزاب سیاسی    ) رابطه  2   

    ) هنگامی که گروه ها و احزاب یک کارویژه پنهان را انجام دهند. 3   

  ) هنگامی که گروه هاي اجتماعی مستقیما در مبارزات انتخاباتی شرکت کنند.4  

  فشار کدامند؟ي  دو تفاوت اصلی احزاب و گروه ها- 22

  تفاوت در پایگاه اجتماعی اعضا     –) تفاوت در سازمان 2   تفاوت در سازمان    -) تفاوت در ایدئولوژي1  

  تفاوت در هدف-) تفاوت در سازمان4   تفاوت در نحوه ي تامین منابع مالی  –) تفاوت در هدف 3  

  .........است.نمونه ي یک ...» سندیکا«بر اساس تقسیم بندي آلموند و پاول،-23

  ) گروه منفعتی نهادینه    2    ) گروه منفعتی انجمنی     1  

  ) گروه منفعتی بی نام و نشان 4  ) گروه منفعتی غیر انجمنی   3  

  نمونه ي بارز گروه هاي با منفعت مادي ............هستند.- 24

  ) مجامع روشنفکري2   ) سندیکاهاي کارگري و کار فرمایی 1

  ) پارلمان ها4    ندي  ) پیوندهاي خویشاو3

  دهند؟گروه هاي منفعتی بی نام و نشان معموال چه نوع کنشی از خود نشان می-25

    ) رشوه و تطمیع    2    ) مسالمت آمیز     1

  ) بین کنش هاي مسالمت آمیز و خشونت آمیز در نوسان اند.4  ) خشونت آمیز    3

  پنهان گروه ها درست تر است؟کدام گزینه از حیث نوع مخاطب کنش هاي آشکار و - 26

  دهند.    ) کنش هاي آشکار بیشتر نهادها و کنش هاي پنهان سازمان ها را هدف قرار می1

  ) هر دو نوع کنش در درجه ي اول متوجه حکومت اند و تفاوتی از حیث مخاطب بین آنها وجود ندارد.      2 

  دهند.افراد و مقامات را مخاطب قرار می ) کنش هاي آشکار بیشتر نهادها و کنش ها پنهان بیشتر3 
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  .دهند) کنش هاي آشکار بیشتر افراد و کنش هاي پنهان بیشتر نهادها و سازمان ها را مخاطب قرار می4

کدام یک از کارویژه هاي گروه هاي فشار سبب رضایت افراد شده و آنها را از دست زدن به اقدامات - 27

  د؟خشونت آمیز            باز می دار

  ) بسیج همگانی معترضین4    ) تجمیع منافع 3    پیوندمنافع   ) 2     ) ادغام اجتماعی و سیاسی 1  

  خطرناك ترین نوع گروه هاي فشار از حیث احتمال بروز حالت ناکارکردي در آنها،  ................. هستند.- 28

  ) گروه هاي کارگري4هاي مرجع       ) گروه 3) گروه هاي مافیایی     2) گروه ها ي ایدئولوژیک    1  

ي عمومی که در آن افکار عمومی مجال بیان پیدا کند، با منافع وي معتقد است که پیدایش یک حوزه- 29

  بورژوازي مطابقت داشت.

  ) هابر ماس4    ) کارل مارکس  3   ) سی رایت میلز  2   ) نیکوس پوالزاس  1  

  رت یک بازیگر سیاسی عمل نماید؟کدام بخش افکار عمومی ممکن است به صو-30

  ) بخش توده اي4     ) بخش روشنفکري 3   ) بخش نمادین 2    ) بخش بنیادي 1  

  شود؟از چه اصطالحی استفاده می 1950ي رسانه پس از دهه ي براي توصیف قدرت نفوذ گسترده- 31

  ) پرسکراسی4     ) تصویر ساالري 3   ) تلویزیون ساالري  2   ) مدیاکراسی   1  

  ي سیاست رسانه اي شده کدام اند؟گر اصلی صحنهاز نظر شوارتزنبرگ سه کنش-32

       ) پول، ارتش، دیوان ساالري 2      ) مردم، دولتها، رسانه ها  1  

  ) پول، رسانه، توده ها4    ) بازیگران، تماشاچیان، کارگردانان               3   

  کند؟در کنار قواي سه گانه معرفی می چه کسی روزنامه ها را به عنوان قدرت چهارم-33

  )  هابرماس4        ) روبرت ژوونل 3    ) آنتونی گیدنز  2   ) شوارتزنبرگ   1  
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     ها است .در اینجا هدف گردآوري تعداد هر چه بیشتر اعضا نیست بلکه جمع کردن سر شناس-34

اب لیبرال                                                                                                                    ) احز4   ) احزاب سوسیالیست   3   ) احزاب عوام  2   ) احزاب خواص   1  

     مربوط به کدام یک از نظریه پردازان زیر است؟» احزاب سیاسی و سیاست توسعه«کتاب - 35

  ) واینر4  ) لنین  3     ) دوورژه 2   ) دال  1  

  کدام یک از احزاب زیر بر اساس مبارزه با امتیازات اشرافی و دولت مطلقه به وجود آمده است؟ - 36

  ) محافظه کار 4  ) فاشیست  3       ) لیبرال بورژوا           2   ) سوسیالیست  1  

     جمله ي زیر تعریف کدام یک از واژگان سیاسی است؟-37

  »پردازدگروهی که عضویت در آن آزاد است و به طور بالقوه به تمامی طیف  موضوعات پیش آمده براي کشور می«

  ) سندیکا4   ) حزب           3) گروههاي ذینفوذ               2  ) گروه هاي فشار      1

     کدام مورد از کارویژه هاي احزاب محسوب نمی شود؟- 38

  ) گزینش نامزدهاي انتخاباتی4) مهارتعارضات    3   ) براندازي نظام سیاسی 2      ) آموزش سیاسی  1  

     صف بندي زدایی حزبی عبارت است از: ............ -39

  ي کارویژه هایش       ارج شدن حزب ازحیطه) خ2    ) تبدیل شدن حزب طبقاتی به حزب فراگیر  1  

    ) همبستگی پایدار میان ترجیحات حزبی و طبقه4) گسیختگی جزئی  ارتباط بین ترجیحات حزبی و طبقه    3  

     شود؟ي طبقاتی در جوامع مرفه محسوب میکدام نوع حزب محصول کاهش فاصله- 40

  راگیر) ف4  ) دوحزبی3   ) حزب ائتالفی  2    ) حزب مسلط 1

     این گروهها در پی گردآوري تعداد هر چه بیشتر اعضا هستند؟- 41

  ) احزاب خواص4   ) گروه هاي خواص 3    هاي عوام ) گروه2     ) احزاب عوام1

  این گروه ها در پی کمیت نیستند بلکه به دنبال کیفیت اند.-42

  اب عوام) احز4    ) گروه هاي عوام3    ) احزاب خواص 2  ) گروه هاي خواص   1
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     ي احزاب کدام است ؟مهمترین کارویژه-43

  ) تاثیرگذاري بر قدرت2  ) اعمال نفوذ در دولت 1

  ) گزینش نامزدهاي انتخاباتی4   ) چانه زنی با حکومت3

     نمونه ي یک گروه ذي نفوذ سازمانی، ............است. - 44

  ) دهقانان4  ) سندیکا3  ) کارگران2  ) ارتش1

     ب در اروپا ارتباط تنگاتنگی با .........................داشت.شکل گیري احزا -45

    ) فرآیند انتخابات2  ) فرآیند ملت سازي1

  ) فعالیت هاي گروه هاي ذي نفوذ4  ) فرآیند دولت سازي3

     نیست؟كدام گزینھ مربوط بھ گروه ھاي ذي نفوذ  -٤٦

    نیستند.) با احزاب هم بی ارتباط 2  ) اغلب تشکیالت صنفی هستند. 1

  ) به دنبال تاثیر گذاري بر تصمیمات حکومتی هستند.4  ) به دنبال کسب مستقیم قدرت هستند .3

     ایدئولوژي در کدام حزب به کار گرفته می شود؟  - 47

  ) ریاستی4    ) کادر3  ) توده اي2  ) عمل گرا1

     تاثیر وفوراقتصادي بر زندگی حزبی پیدایش احزاب .............است.- 48

  ) ریاستی4  ) فراگیر3  ) کادر2  توده اي ) 1

     ي چیست؟ از نظر پیروان مکتب جامعه شناسی تاریخی تعداد احزاب هر جامعه نتیجه- 49

    ) نزاع هاي مهم تاریخی2    ) نظام انتخاباتی1

  ) وجود جنگ هاي بین المللی4  ) تعداد گروه هاي اقتصادي3

      ي چه چیزي بود ؟پیدایش احزاب فراگیر نتیجه - 50

    ) پیدایش رژیم هاي نولیبرال2    ) افول احزاب توده اي1
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  ) توسعه ي اقتصاد و کاهش شکاف طبقاتی4                                        ) پیدایش رژیم فاشیستی3

     کدام گروه ها براي فتح قدرت یا شرکت در اجراي آن تالش می کنند؟ -51

  ) گروه هاي ذي نفوذ4  ي ذي نفع) گروه ها3  ) گروه هاي فشار2  ) احزاب1

  پاسخنامه سواالت تستی

  صحیح است.2گزینه  -1

  صحیح است.1گزینه  - 2

صحیح است.از نظر رکان و لیپست انقالب ملی به نزاع دین و دولت و نـزاع مرکـز و پیرامـون منجـر شـد. در      1گزینه  -3

  حزاب مذهبی و الئیک ادامه یافت.جوامعی که نزاع دین و دولت فیصله نیافت، این نزاع در قالب نزاع ا

  صحیح است.3گزینه  -4

شود، بر وزن و اهمیت عالیـق طبقـاتی بـه عنـوان     تر میاي از نظر صنعتی پیشرفتهجامعه صحیح است. هرچه4گزینه  -5

  شود.منبع اصلی منازعه سیاسی و اجتماعی افزوده می

  صحیح است. 1گزینه  -6

  صحیح است. 4گزینه  -7

  حیح است. احزاب محافظه کار و لیبرال مثال هاي بارز احزاب کادرند.ص2گزینه  -8

  صحیح است. 3گزینه  -9

اقتصـادي از جملـه وفـور     -صحیح است. در سال هاي پس از جنگ جهانی دوم در نتیجه تحوالت اجتماعی2گزینه  -10

ش نسل سومی از احزاب که همان اقتصادي و پیشرفت صنعتی شکافهاي طبقاتی تا حدي ترمیم یافت و زمینه براي پیدای

  احزاب فراگیر است آماده شد.

  صحیح است. 1گزینه  -11

  صحیح است. 4گزینه  -12

  صحیح است. 3گزینه  -13

  صحیح است.2گزینه  -14
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صحیح است. از نظر آلموند و پاول احزاب باعث تسهیل در ورودي ها و خروجی هاي نظام سیاسـی شـده و   3گزینه  - 15

  و تبدیل آنها به شعارهاي سیاسی هستند.» تجمیع منافع«ی براي ي مناسبوسیله

  صحیح است. 3گزینه  -16

صحیح است. آنتونی داونز عملکرد احزاب را به یک موسسه اقتصادي و کار آنها را هم به مبادله ي اقتصـادي  2گزینه  -17

  بط سیاسی را به عرضه و تقاضا تشبیه کرد.کند . نظر او این است که می توان محیط سیاسی را به بازار و رواتشبیه می

صحیح است. وقتی در یک جامعه یک تعـارض یـا شـکاف اجتمـاعی عمـده و فعـال وجـود داشـته باشـد و          4گزینه  -18

  شکافهاي دیگر بالقوه یا خفته باشند، احتمال پیدایش نظام دو حزبی بیشتر می شود.

کند و نه ي مناسبی براي نظام دوحزبی فراهم میاکثریتی زمینهصحیح است. نظام انتخاباتی یک مرحله اي 2گزینه  -19

  هر دو درست اند. 3و1نظام چند حزبی. نظام سه حزبی خود نوعی نظام چند حزبی است و بنابراین گزینه هاي 

  صحیح است. 1گزینه  -20

  صحیح است. 4گزینه  -21

فشار فاقد آننـد . احـزاب بـه دنبـال کسـب قـدرت        صحیح است. احزاب داراي سازمان نهادینه و گروه هاي4گزینه  -22

  سیاسی و گروه ها به دنبال تاثیر گذاري بر قدرت سیاسی هستند. پس تفاوت ها در سازمان و هدف است.

  صحیح است. 1گزینه  -23

  صحیح است. 1گزینه  -24

  صحیح است. 3گزینه  -25

  صحیح است. 3گزینه  -26

  صحیح است. 2گزینه  -27

  یح است.صح1گزینه  -28

  صحیح است. 4گزینه  - 29

صحیح است. افکار عمومی داراي دو بخش بنیادي و نمادي است. بخش نمادي مانند یک بازیگر و نیـز یـک   2گزینه  -30

  نیروي فشار عمل می کند و ممکن است مورد استفاده یا سوء استفاده قرار گیرد.

  صحیح است. 1گزینه  -31
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  صحیح است. 3گزینه  -32

  صحیح است. 3ه گزین -33

  صحیح است. 1گزینه  -34

  صحیح است. 4گزینه  -35

ي مبارزه با امتیازات اشرافی و دولـت مطلقـه در پـی انقـالب     صحیح است. احزاب لیبرال بورژوا که در نتیجه2گزینه  -36

بیشـتر بـراي    فرانسه در بیشتر کشورهاي اروپایی پیدا شده بودند، سازمان خود را انسـجام بخشـیدند. احـزاب فاشیسـتی    

  یابی آنها شکل گرفتند.مبارزه با کمونیست ها و قدرت

  صحیح است. 3گزینه  -37

  صحیح است. 2گزینه  -38

  صحیح است. 3گزینه -39

  صحیح است. 4گزینه  -40

  صحیح است. 1گزینه  -41

  صحیح است. 2گزینه  -42

  صحیح است.4گزینه  -43

هـاي منفعتـی نهادینـه و    لموند و پاول ارتـش و پارلمـان جـزء گـروه    صحیح است. بر اساس تقسیم بندي آ1گزینه  - 44

  کنند.اند که در قالب سازمان در عین انجام وظایف رسمی خود به صورت یک گروه فشار نیز عمل میرسمی

  صحیح است. 2گزینه  -45

بـر قـدرت هسـتند و نـه      صحیح است. گروه هاي ذي نفع یا فشار تنها به دنبال تاثیرگذاري یا اعمـال فشـار  3گزینه  -46

  کسب آن .

  صحیح است. احزاب توده اي داراي ایدئولوژي مبارز هستند.2گزینه  -47

  صحیح است. 3گزینه  -48

  صحیح است. 2گزینه  -49

  صحیح است. 4گزینه  -50
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هـاي   صحیح است. احزاب سیاسی آشکارا به دنبال فتح قدرت و یا شرکت در اجراي آن هستند. سایر گروه 1گزینه  -51

  ذکر شده در سوال چنین خصلتی را ندارند.
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  نقش روشنفکران در سیاست
  تعریف روشنفکران 

به کار رفته و تعابیر مختلفی هم از آن به عمل آمده اسـت کـه بیشـتر     intellectualواژه روشنفکر معادل واژه فرانسوي 

راي ذهنی فعال و صـاحب اندیشـه باشـد.    جنبه برداشت شخصی دارد. معادل فرانسوي آن به کسی اطالق می شود که دا

سایر پیرایه ها مثل متعهد، الئیک، اومانیست و غیره از اغراض ثانویه بوده و ربطی به سرشت روشنفکري ندارد. در نتیجـه  

داشته باشد و پس از آن مواد خام الزم را که همانا » ذهنی فعال و اندیشه اي پویا«روشنفکر در درجه اول کسی است که 

است براي خود فراهم آورد. با این وجود از روشـنفکران تعریـف واحـدي نمـی تـوان      » ش واطالعات جامع و گستردهدان«

بررسی نموده است. این تعریـف هـا قابـل بخـش بـه سـه         اي شصت تعریف مختلف از روشنفکران را  عرضه کرد. نویسنده

  ي اصلی هستند: دسته

ی هستند که در خلق و حفـظ ارزش هـاي غـایی و تغییرناپـذیر در زمینـه      . در دسته اول به طور کلی روشنفکران کسان1

  حقیقت، زیبایی و عدالت نقش دارند. 

  . در دسته دوم از تعاریف، روشنفکران مبلغان عقاید، بنیانگذاران ایدئولوژي ها و نقادان وضع موجود به شمار می آیند. 2

ان به عنوان قشري اجتماعی تلقی مـی شـوند کـه در توسـعه و     . در تعاریف دسته سوم از نظر جامعه شناختی روشنفکر3

  پیشبرد فرهنگ جامعه نقش دارند. 

به طور کلی روشنفکران بر طبق تعابیر گوناگون کسانی هستند که از چارچوب هاي سنتی در هر زمینه فراتـر مـی رونـد،    

نند، دسـتگاه هـاي فکـري جدیـد بـراي      ارزش هاي جدید ایجاد می کنند و یا به ارزش هاي قدیمی جامه اي نو می پوشا

تبیین وجوه مختلف زندگی عرضه می کنند، با به کارگیري اندیشه و قدرت انتقادي به حل مسائل و مشکالت عملی مـی  

پردازند، فلسفه هاي جدیدي براي زیستن می پردازند، از وضع موجود اجتماعی و سیاسـی انتقـاد مـی کننـد و بـه طـور       

اي رایج در اندیشه، فرهنگ، علم و هنر بیرون می روند. روشنفکران چون معموال وضع موجـود  خالصه از چنبر چارچوب ه

تلقی می شوند. ریمون آرون در کتاب افیون روشنفکران بر آن اسـت کـه یکـی از    » چپگرا«را مورد انتقاد قرار می دهند، 

  اي مذهب، قدرت و خانواده است.ویژگی هاي اصلی روشنفکري تاکید بر آرمان هاي ترقی، آزادي و برابري به ج
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  ویژگی هاي روشنفکران

به طور کلی مهمترین ویژگی هایی که براي روشنفکران در تعریف ها و برداشت هاي گونـاگون عنـوان شـده عبارتنـد از:     

خلق اندیشه هاي نو، فراتر رفتن از سنت ها و چارچوب هاي رایج اندیشه، عالقه به مصلحت عمـومی، انجـام کـار فکـري     

اجتماعی، عدم وابستگی به عالیـق طبقـاتی    -ستمر به عنوان حرفه اصلی (در مقابل کاربدنی)، نقد وضع موجود سیاسیم

جدید، تعقل و تفکـر در امـور جامعـه و    » شیوه هاي زندگی«خاص، پرداختن مشرب ها و ایدئولوژي هاي سیاسی، عرضه 

سر قدرت سیاسی، خلق و انتقال فرهنگ، خلـق نظریـه   سیاست و فرهنگ، آگاهی از منازعات و کشمکش ها در جامعه بر

هاي اجتماعی، ارتباط با بعد ذهنی حیات اجتماعی در مقابل بعد عینی و تولیدي آن، عرضه سـمبلیک منـافع اجتمـاعی    

طبقات حاکم یا غیرحاکم، پشت کردن به سنت هاي عامیانه، هدایت جامعه به سوي خواست ها و عالیـق و آرمـان هـاي    

مقابل عالیق روزمره و گذرا، نارضایی از هر وضع موجودي، شناخت مشکالت و تعارضات اصلی جامعـه و ارائـه    راستین در

راه حل و پیش بینی مسیر آینده، بازاندیشی و نواندیشی، عالقه به مسائل انتزاعی و کلی، دردشناسی اجتماعی در مقابـل  

  به صاحبان قدرت.به مفهوم سنتی و بدبینی و بی اعتمادي نسبت » دانشمندي«

دانش روشـنفکر  «می گفت:  فیختهبراساس تعریفی که ذکر شد، روشنفکر با دانشمند که صرفا دانش می اندوزد تفاوت دارد. چنانکه 

گرچـه  » باید براي استفاده جامعه به کار برده شود. روشنفکر باید مردم را با نیازهاي واقعی شان و وسایل برآوردن آنهـا آشـنا سـازد.   

است روشنفکران به صورت فعال علیه وضع موجود اعتراض نکنند، لیکن همواره به مقتضاي کار فکري خود وضـع موجـود را   ممکن 

در مقایسه با اوضاع خیالی بهتر ناخوشایند می یابند و خواهان میزانی از دگرگونی می شوند. به سخن دیگر روشنفکر همـواره وضـع   

  ل مجرد در ذهن خود تنظیم کرده است مقایسه می کند و مقایسه همیشه منشا نارضایی است.موجود را با وضع دیگري که بر اساس اصو

  تاریخچه روشنفکري

از لحاظ تاریخی باید گفت که روشنفکران محصول پیدایش فلسفه هاي مبتنی بر شک و تردید نسـبت بـه عقایـد سـنتی     

وه هاي روشنفکري محسوب می شوند. در عصـر رنسـانس،   بوده اند. به این معنی در تاریخ اروپا اومانیستها از نخستین گر

راسیونالیسم و روشنفکري، جامعه روشنفکري در اروپا گسترش یافـت. جـدایی فزاینـده عالیـق دینـی از عالیـق دنیـوي،        

اجتماعی و سیاسی و یا جنبش سکیوالریسم خود تا اندازه زیادي حاصل فعالیت فکري روشـنفکران بـود. روشـنفکران در    

ان در پی تخریب مبانی جامعه سنتی و ایجاد طرح و اساسی نو بودند. براساس همین سابقه مفهوم روشنفکري بـا  این دور

کمال جویی در زندگی اجتماعی و سیاسی و یوتوپیاگرایی درآمیخته شـده اسـت. از همـین رو ژوزف شـومپیتر در کتـاب      
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را بـه  » ر امور عملی و فقدان دانش ناشی از تجربـه نداشتن مسئولیت مستقیم د«سرمایه داري، سوسیالیسم و دموکراسی 

  عنوان ویژگی عمومی روشنفکران عنوان کرده است.

به طور کلی روشنفکران در غرب محصول روند سکیوالریسم و جنبش اومانیسم و لیبرالیسم بودند و می تـوان گفـت کـه    

وشانند. عقل گرایـی مهمتـرین ویژگـی فکـري     نخستین بار در انقالب فرانسه کوشیدند اندیشه هاي خود را جامه عمل بپ

روشنفکران در اروپا بود. در سایه چنین گرایشی بود که آنها وضع موجود و نهادهاي اجتماعی و سیاسی فرسوده را مـورد  

انتقاد قرار می دادند. آرمان هاي روشنفکري از آغاز در لیبرالیسم، راسیونالیسم و سوسیالیسـم تجلـی یافـت. نقـد جامعـه      

ر از دیدگاه راسیونالیستی طبعا روشنفکران را با ارباب قـدرت و گـروه هـاي حاکمـه در مـی انـداخت. بازاندیشـی و        مستق

  نواندیشی در خصوص نهادها و مسائل اجتماعی و سیاسی از دیدگاه عقلگرایی خصلت اصلی روشنفکران اولیه در اروپا بود.

ژوازي بودند. آرمـان هـاي روشـنفکران یعنـی آزادي، برابـري      روشنفکران قرن هجدهم در اروپا در حقیقت سخنگوي بور 

حقوقی، اصالح اقتصادي و مالی، ناسیونالیسم و سکیوالریسم در حقیقت همان آرمان هاي بـورژوازي اروپـا بـود. بـه ایـن      

ستگی اي به شمار نمی رفتند. به طور کلی مهمترین رشته واب معنی روشنفکران آن عصر نیروي سیاسی مستقل و جداگانه

گروه هاي روشنفکري به طبقات اجتماعی را باید در عالیق فکري و آرمان هاي نظري آنها جستجو کرد. با اسـتقرار نظـام   

سرمایه داري و سلطه بورژوازي و تحقق بسیاري از آرمان هاي روشنفکران اروپایی در عصر جدید، نقش نقد اجتمـاعی در  

وه هاي حاکم در عصر سرمایه داري روشنفکران یا سـخنگویان فکـري   کارویژه هاي روشنفکري کاهش محسوس یافت. گر

خود را پرورش دادند. متصدیان و متولیان علومی که الزمه رشد نظام سـرمایه داري بودنـد بـه عنـوان روشـنفکران نظـام       

یسـم و  مستقر ظاهر شدند. در مقابل از اواخر قرن نوزدهم به بعد جنـبش روشـنفکري تـازه اي در قالـب نهضـت سوسیال     

ضدیت با سرمایه داري پدیدار شد. جو فکري روشنفکران قرن بیستم در همه جا تحت تاثیر این جنبش قرار داشته است. 

  هاي عمده روشنفکري در قرن بیستم بوده است. عدالت اجتماعی، سوسیالیسم و ضدیت با سرمایه داري از آرمان

دست دادیم می تـوانیم تصـور کنـیم کـه روشـنفکري یکـی از       پس به طور خالصه بر اساس تعریفی که از روشنفکري به 

قدیمی ترین مقوله هاي زندگی بشر است. ارسطو، افالطون، هابز و الك همـه روشـنفکر بودنـد، امـا جریـان روشـنفکري       

مربوط به قرن هجدهم است. تمام ویژگی هاي روشنفکران قرن هجدهم مثل آزاد اندیشی، ضدیت بـا دیـن، لیبرالیسـم و    

تا مدتها به عنوان ملزومات و عناصر روشنفکري تلقی می شد. امـا در قـرن نـوزدهم روشـنفکران چپگـرا و در قـرن       غیره 
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بیستم روشنفکران مذهبی مثل گابریل مارسل و مارتین در فرانسـه قـدم بـه عرصـه گذاشـتند و معلـوم شـد کـه الزمـه          

  روشنفکري ضدیت با مذهب یا لیبرال بودن نیست.

  بقاتی روشنفکرانعالیق اجتماعی و ط

با توجه به این که روشنفکران نقش و پایگاه روشن و مشخصی در زندگی اقتصادي جامعه ندارند، طبعا نمی تـوان آنهـا را   

طبقه اي از طبقات جامعه به مفهوم اقتصادي آن تلقی کرد. البته منشا اجتماعی و طبقـاتی روشـنفکران قابـل شناسـایی     

رتاً منشا طبقاتی با آگاهی طبقـاتی مالزمـت دارد. روشـنفکران در هـر جامعـه شـأن       است، لیکن نمی توان گفت که ضرو

اجتماعی ناهمگن و نامتجانسی هستند. درخصوص رابطه میان شأن روشنفکري و طبقات اجتمـاعی اخـتالف نظـر بسـیار     

  کنیم:است. در اینجا این آرا را به دو دسته کلی آراي مارکسیست ها و آراي علمی اشاره می

  ف) آراي مارکسیست ها ال

وي بر آن باور بود که سرمایه داري استقالل روشنفکران را از میان می برد و آنها را در وضعیتی شبیه وضعیت  . مارکس:1

بورژوازي هاله احترام را از هر حرفه اي که تاکنون مورد افتخار و احتـرام بـوده، گرفتـه    «پرولتاریا در می افکند. به نظر او 

با این حال جامعه شناسان ». ، حقوقدان، روحانی، شاعر و دانشمند را به کارگران مزدبگیر تبدیل کرده استاست و پزشک

مارکسیست در ارزیابی نقش و جایگاه اجتماعی روشنفکران دچار اغتشاش فکري شده اند. در آثار آنها از یک سو شـباهت  

گیرد زیرا هر دو باید کـار خـود را بفروشـند     رار              میمیان موقعیت اجتماعی روشنفکران و پرولتاریا مورد تاکید ق

  ولی از سوي دیگر روشنفکران مورد سوءظن هستند زیرا بسیاري از آنها به حکم موقعیت طبقاتی خود عمل نمی کنند.  

زشی کـه در اختیـار   می خواند زیرا به نظر او آنها از امتیازات آمو» طبقه اي ممتاز«: وي روشنفکران را کارل کائوتسکی.2

همگان نیست، استفاده می کنند. روي هم رفته مارکسیست ها پیدایش روشنفکران را حاصل پیدایش جامعـه طبقـاتی و   

  تفکیک کار فکري از کار بدنی دانسته اند.

  می کرد.   لنین روشنفکران را بر حسب عالیق طبقاتی میان روشنفکران بورژوازي و روشنفکران پرولتاریایی تقسیم . لنین:3

: آدلر، مارکسیست مکتب اتریش بر آن بود که سرنوشت روشنفکران به عنوان اهل دانش و اندیشه سرانجام . ماکس آدلر4

پیوستن به جنبش سوسیالیسم است. به نظر او روشنفکران به حکم عالیق و موقعیت اقتصادي و طبقـاتی و فکـري خـود    

   نمی توانند مدافع تداوم سرمایه داري باشند.
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» قهرمـان پرسـتی  «می تاخت و روشنفکران را هوادار » اشرافیت روشنفکري«: این متفکر مارکسیست روسی بر . پلخانف5

و حرکت خودجوش توده ها نسـبت بـه   » سوسیالیسم بدون رهبري«در تاریخ می دانست. همه سوسیالیست هاي طرفدار 

» ماخاویسـم «ه ضـدیت بـا روشـنفکران تحـت عنـوان      روشنفکران بدبین بوده اند. در تاریخ سوسـیال دموکراسـی روسـی   

)Makhaevism) معروف شد که از نام ماخاوسکی (J. Machajski    گرفته شده بود، زیرا ماخاوسـکی رهبـر جنـبش (

سوسیال دموکراسی لهستان اعتقاد داشت که میان روشنفکران و طبقه کارگر هیچ گونه رابطه اي وجـود نـدارد. از سـوي    

مارکسیست هاي ارتدکس گرایش هاي ماخاویستی را به عنوان نگرشی کودکانه و خطرناك مورد انتقاد دیگر لنینیستها و 

  منع شد.» روشنفکران«شدید قرار می دادند. به ویژه در دوران استالین ماخاویسم و ضدیت با 

  ب) مباحث علمی

  ست که در اینجا بدان می پردازیم:بحث علمی درباره رابطه روشنفکري و عالیق طبقاتی بحث کمیاب تر و دشوارتري ا

از جمله نخستین اندیشمندانی که چنین مبحثی را پیش کشید، آنتونیو گرامشی متفکر مارکسیسـت    . آنتونیو گرامشی:1

ایتالیایی بود. پرسشی که او پیش کشید این بود که آیا روشنفکران گروه مستقلی هستند و یا هـر طبقـه اجتمـاعی داراي    

خاص خویش است. به نظر گرامشی پاسخ به چنین پرسشی به علت وجود انواع گوناگون روشنفکران در  گروه روشنفکران

طی تاریخ بسیار پیچیده است ولی می توان دو نوع عمده از روشنفکران را در نظر گرفت: الف) نخسـت اینکـه هـر طبقـه     

خویش را به » اندامواره«وه از روشنفکران اجتماعی به مقتضاي جایگاهش در ساخت تولید اقتصادي جامعه یک یا چند گر

وجود می آورد. نقش چنین گروهی ایجاد همگنی و آگاهی مشترك در درون آن طبقه است. مثال فن ساالران، حسابداران 

و حقوقدانان روشنفکران طبقه سرمایه دار نوین هستند. ب) دوم اینکه هر طبقه اجتماعی پس از تکوین خـود مواجـه بـا    

مستقر و سنتی می شود که ظاهراً تداوم تاریخی دارند. مثال روحانیون مذهبی قـرن هـا بـر علـم و آمـوزش و      روشنفکران 

اخالق و نظام قضایی سلطه داشتند و در واقع روشنفکران اندامواره اشراف زمینـدار محسـوب مـی شـدند و در مالکیـت و      

چون احساس همبستگی درونی و تـداوم تـاریخی مـی    دیگر امتیازات اجتماعی با ایشان شریک بودند. چنین روشنفکرانی 

کنند، خود را به عنوان گروهی مستقل از طبقه حاکمه وا می نمایند. همچنـین بـه نظـر گرامشـی برخـی روشـنفکران و       

فالسفه ایده آلیست (مانند بندیتو کروچه و جیوانی جنتیله در ایتالیـا) خـود را نماینـده تـداوم اندیشـه هـاي افالطـون و        

به شمار می رفتند. به نظر گرامشی پاپ نیـز  » روشنفکران کمپانی فیات«ران غیروابسته می دانستند، اما در واقع روشنفک

خود را نماینده تداوم سنت حضرت مسیح می داند اما در واقع با سرمایه داري نوین رابطه اي اندامواره دارد. بـه نظـر وي   
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ین است که بکوشیم تعریف یگانه اي براي کـل روشـنفکران و فعالیـت    نادرست ترین شیوه برخورد با مساله روشنفکران ا

هاي روشنفکري به دست بدهیم. تنها شیوه درست آن است که رابطـه سـاخت هـاي فکـري را بـا سـاخت گـروه بنـدي         

منـد  اند زیرا هر کار بدنی پـیش پـا افتـاده اي نیـز نیاز    »روشنفکر«اجتماعی دریابیم. به یک معنی، همه مردم اهل فکر یا 

اندکی کنش و کوشش فکري است. لیکن همه مردم داراي کارویژه روشنفکري در جامعه نیستند. در هر گـروه اجتمـاعی   

روشنفکرانی وجود دارند اما به ویژه طبقات عمده اجتماعی و باالخص طبقه حاکمه داراي گروه روشنفکران خاص خـویش  

در پی جذب روشنفکران سنتی به سوي عالیـق خـویش اسـت. در     اند. در عین حال هر طبقه یا گروه اجتماعی بالنده اي

صورتی که گروه روشنفکران اندامواره تشکیل گردیده باشد، توانایی جذب در این خصوص افزایش مـی یابـد. روشـنفکران    

آن  یا استیالي ایدئولوژیک طبقه سرمایه دار در درون جامعه مدنی و سلطه سیاسی» هژمونی«جامعه سرمایه داري حافظ 

طبقه در درون دولت هستند. روشنفکران جامعه سرمایه داري کارگران فکري کل طبقه حاکم اند و برخی از کارویژه هاي 

اصلی طبقه حاکمه را انجام می دهند. بدین سان از نظر گرامشی حضور روشنفکران در دستگاه قدرت نه تنهـا مـانعی بـر    

که در اصل تداوم سلطه آن طبقه را تضـمین مـی کنـد. پـس گرامشـی      سر راه طبقه اجتماعی مسلط به شمار نمی رود بل

کارویژه مهم و برجسته اي را به روشنفکران نسبت می دهد که عبارت است از القاي ایدئولوژي طبقه حاکم به مردم و در 

نکتـه کـه   نتیجه تحکیم پایه هاي قدرت سیاسی در درون جامعه مدنی، یعنی جایگاه اصلی قدرت. به نظر می رسـد ایـن   

گرامشی می گوید، نقشی که در گذشته بر عهده روحانیون مسیحی بود، با کمرنگ شـدن مـذهب بـر عهـده روشـنفکران      

  گذاشته شده است، کامال درست است.

یکی دیگر از نویسندگانی که به بحث از رابطه روشنفکران و طبقات اجتمـاعی پرداختـه، کـارل مانهـایم     . کارل مانهایم: 2

او به طور کلی همه ایدئولوژي ها بازتاب شرایط وجودي طبقات و گروه هـاي اجتمـاعی در فرآینـد منازعـه      است.  به نظر

سیاسی در طی تاریخ هستند. ایدئولوژي هر جامعه اي در یک دوران تاریخی خاص رابطه اي عینی با طبقات اجتمـاعی و  

شکال گوناگون آن واکنشی سیاسی و فکري نسـبت بـه   کاري مدرن در اتضاد منافع میان آنها دارد. مثال پیدایش محافظه

روند تخریب نظم جهان قدیم بوده است. زیربناي ایدئولوژي ها و فلسفه ها منازعه اي سیاسی است که اهداف و آرمانهاي 

جهان بینی هر گروه را شکل می دهد. شرایط زیست مادي و تضاد منـافع طبقـات مسـلط و زیرسـلطه موجـب پیـدایش       

فکري متضاد می شود. ایدئولوژي به عنوان جهان بینی طبقات مسلط و یوتوپی به عنوان جهان بینی طبقات گرایش هاي 

  زیرسلطه مهمترین گرایش هاي فکري هستند.
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بنابراین به نظر مانهایم روشنفکران به طور کلی یک طبقه نیستند، منافع مشترك ندارند و نمـی تواننـد دسـت بـه عمـل      

به شمار نمـی رونـد. بـا ایـن     » طبقه در خود«و یک » آنها ایدئولوگهاي طبقات مختلف اند«دیگر جمعی بزنند. به عبارت 

حال روشنفکران به طور بالقوه داراي توانایی فرارفتن از موقعیت طبقاتی خویش اند، هر چند جـدایی از تعلقـات طبقـاتی    

س از قـرون وسـطی بسـیاري از روشـنفکران     کاري بس دشوار است و این جدایی به هر حال نسبی خواهد بود. به ویژه پـ 

نوین از طبقات باال جدا شده و در عین حال از منافع طبقات زیر سلطه هم حمایت نکرده اند و بدین سان اصوال خصلت و 

  گرایش طبقاتی نداشته اند. دست کم در دوران نوین برخی از روشنفکران استقالل طبقاتی یافته اند.

سبی روشنفکران از عالیق طبقاتی هم ابعاد مثبـت و هـم جهـات منفـی دارد، زیـرا روشـنفکران       از نظر مانهایم استقالل ن

روي آورند. در اینجا » پردازيخیال«ممکن است در نتیجه این استقالل رابطه خود را با عالیق عینی از دست بدهند و به 

استقالل خود از عالیق طبقاتی به ویژه در بحث مانهایم هنجاري است زیرا وي از مسئولیت روشنفکران در حفظ آزادي و 

شرایط تمرکز قدرت سخن می گوید. روشنفکر آزاد باید مشاور حکام در رفرم و برنامه ریزي هاي اجتماعی باشـد. صـرف   

نظر از آنچه مانهایم در طریق تجویز گفته است می توان از  تحلیل هـاي جامعـه شـناختی او چنـین نتیجـه گرفـت کـه        

ر حال در ادوار مختلف تاریخی نماینده ایدئولوژي ها و فلسفه هاي گوناگون هستند و از آنجا که سـاخت  روشنفکران به ه

هاي فکري، خود بازتاب منازعه اجتماعی و سیاسی طبقات و گروه هاي اجتماعی است، نمی توان ماال روشنفکران را فارغ 

روابط گروه هاي روشنفکري بـا سـاخت منـافع طبقـاتی     از عالیق اجتماعی و طبقاتی دانست و از همین رو مطالعه دقیق 

  جامعه ضروري است.

  نقش روشنفکران در زندگی سیاسی

به طور کلی می توان گفت که روشنفکران سه نقش عمده در زندگی سیاسی ایفا می کنند: یکی انتقاد از نظـام سیاسـی،   

  پردازیم.اسی. حال به توضیح این سه نقش میدوم مشارکت و دخالت در آن و سوم، انزوا و کناره گیري از زندگی سی

نقد نظام سیاسی ممکن است به صورت نفی کامل نظم موجود بروز کند. روشنفکران در انقالب هاي اروپایی  نقد نظام سیاسی: -1

روشـنفکران   چنین نقشی ایفا کردند. رهبران انقالب فرانسه  مثل روبسپیر، دانتون و سن ژوست  اغلب از روشـنفکران بودنـد. نقـش   

سیاسی و انقالب هاي آن کشور از قرن نوزدهم به بعد چشمگیر بوده است. در برخی مـوارد آنهـا    –روسیه در جنبش هاي اجتماعی 

) بـه معنـی   Raznochintsyبه خشونت نیز متوسل شدند. نخستین گروه روشنفکري نیرومند از نظر سیاسی گروه رازنوچینتسی (

  تماعی گوناگون بود که موضعی انقالبی و ستیزگرانه نسبت به جامعه و دولت داشت.  افراد داراي خاستگاه هاي اج
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دو نظریه پرداز عمده جنبش مردمی (نارودنیکها) یعنی الوروف و میخائیلوفسکی، روشنفکران را طالیه داران عصر جدیـد  

صـورت انتقـادآمیزي تفکـر مـی     پیشرفت بشریت تنها ناشی از وجود افرادي است کـه بـه   «می شمردند. به نظر الوروف: 

از آنجا که در کشورهاي صنعتی امـروزه طبقـه کـارگر نیـروي انقالبـی بـالقوه اي بـه شـمار نمـی رود، برخـی از           » کنند.

را بـه  » روشـنفکران «به بعد از لحاظ نظري کوشـیده انـد    1960مارکسیست ها و اندیشمندان جنبش چپ جدید از دهه 

  وامع مطرح کنند.عنوان نیروي رهایی بخش در این ج

روي هم رفته انتقاد روشنفکران نسبت به نظام سیاسی در همه جا فراگیر نبوده اسـت. پیـدایش دولـت رفـاهی در غـرب      

موجب تعدیل گرایش هاي سیاسی روشـنفکران در آن کشـورها گردیـده اسـت. بـه نظـر ریمـون آرون در کتـاب افیـون          

رت آرمان بسیاري از روشنفکران در غرب درآمده است. انتقاد محـدود  امروزه به صو» شیوه زندگی آمریکایی«روشنفکران، 

  روشنفکران در این کشورها معطوف به  موضوعات خاص مثل رعایت حقوق بشر، سیاست تسلیحات و غیره بوده است. 

. در کار یا شبه فاشیست نسبت به روشنفکران و سنت روشنفکري دیـدگاه تحقیرآمیـزي دارنـد   معموال گروه هاي محافظه

کارتیسم در ایاالت متحده آمریکا روشنفکران یکی از اهداف حمله و آزار بودند. روشنفکران معمـوالً در شـرایط   دوران مک

هاي دیگر دست می زنند. مهاجرت گسترده روشنفکران از آلمان، سرزمیننامساعد سیاسی و تعقیب و آزار به مهاجرت به 

  ستها از موارد عمده در قرن بیستم بوده است.ایتالیا و اسپانیا در دوران حکومت فاشی

روشنفکران نقش سیاسی قابل مالحظه اي در جنبشهاي اجتماعی، بسیج توده اي و انقالبها ایفا مـی کننـد. ایـدئولوژي و    

تبلیغات ایدئولوژیک الزم براي تدارك انقالب اغلب کار روشنفکران است. به طور کلی در دوره هاي بحرانـی و تغییـر کـه    

کـارل  گیرد. ش از دوره هاي ثبات و آرامش مردم با قلب خود فکر می کنند، نقش صاحبان فکر و اندیشه هم فزونی میبی

به سر می برنـد و  » در وراي حوزه اقتصاد«یکی از نویسندگان مارکسیست اوائل قرن بیستم بر آن بود که روشنفکران  ونر

ي بی ثباتی که بازار اندیشیدن گرمتر می شـود، نقـش روشـنفکران نیـز     سوداگران بازار اندیشه اند، بدین سان در دوره ها

انقـالب انـد. پـس از انقالبهـا نیـز روشـنفکران       » خمیـر مایـه  «فزونی می گیرد. از این رو گفته شده است که روشنفکران 

ت آرمـانی افالطـون   معتقدند که تنها گروهی هستند که توانایی حکومت کردن به شیوه اي عقالنی و عادالنه را دارند. دول

هم در واقع حکومت روشنفکران بود. به طور کلی می توان گفت که در نظامهایی که قـدرت سیاسـی در دسـت صـاحبان     

ثروت است معموال نقش و تاثیر روشنفکران در قدرت سیاسی کاهش می یابد. بـدین سـان در کشـورهاي سـرمایه داري     
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ن تحت الشعاع طبقه سرمایه دار قرار داشته انـد و بـه همـین دلیـل نیـز      غرب به ویژه در ایاالت متحده آمریکا روشنفکرا

  گرایشهاي فایده طلبانه شدیدي پیدا کرده اند.

با آنکه معموال میان جنبشهاي کارگري و روشنفکران رابطه نزدیکی وجود داشته و حضور آنها در احزاب چپ بسیار آشکار 

قمار شوروي که خود تا اندازه اي حاصل کار گروههاي روشـنفکري بـوده   تر بوده است لیکن در دولتهاي کمونیستی مثال ا

اند، روشنفکري و روشنفکران تابع مقتضیات نظام سیاسی و در خدمت افزایش تولید مادي بودند. از سوي دیگـر خصـلت   

ر شناور و نرمش پذیر روشنفکران موجب آن گردیده است که در غـرب بسـیاري از احـزاب چـپ تحـت تـاثیر چـرخش د       

  گرایشهاي روشنفکري مواضع غیرانقالبی و معتدل تري اتخاذ کنند.

  نارضایی و فعال شدن روشنفکران از نظر سیاسی معلول عوامل گوناگونی است که از جمله آنها عبارتند از:

  ناهماهنگی میان شان و طبقه یا شان و قدرت (برطبق تحلیل ماکس وبر) -

  توقعات فزاینده -

  قدرت به اصحاب اندیشه بی اعتنایی اصحاب -

  گرایشهاي عقالنی انتزاعی ناشی از مطالعه وتفحص -

  زندگی در عزلت و به دور از متن اصلی جامعه و... - 

در کشورهایی که در فرآیند گذار به سوي سرمایه داري و جامعه صنعتی قرار دارند نقش اصلی روشـنفکران نقـد جامعـه    

عه مدرن بـوده اسـت. روشـنفکران ایـن کشـورها از لیبرالیسـم، ناسیونالیسـم،        سنتی و تمهید شرایط براي حصول به جام

پوپولیسم و ترکیبات پیچیده اي از چنین ایدئولوژیهایی دفاع کرده اند. روشنفکران این جوامع لزوما سنت ستیز نیستند و 

ئولوژیهاي روشنفکري در این در مواردي می کوشند تا سنتها را بازسازي و جهت تطبیق با شرایط جدید تجدید کنند. اید

جوامع ضرورتا آمیزه اي از عناصر گوناگون و گاه متعارض است. بسیج سیاسی توده هـا بـا مفـاهیمی کـه خـارج از مـتن       

سنتهاي جامعه قرار دارد اغلب دشوار است. بنابراین روشنفکران می کوشند محتواي ایدئولوژي مدرن را در قالب مفـاهیم  

تا توانایی بسیج فکري را باال ببرند. فعالیت روشنفکران در این گونـه جوامـع کمتـر بـه صـورت      و صور سنتی عرضه کنند 

مشارکت مستقیم در قدرت سیاسی و بیشتر از طریق تاثیر بر افکار عمومی، به راه انداختن جنبشهاي فکري و اجتماعی و 

  احزاب سیاسی و پرورش مردان عمل ظاهر می گردد.
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در خصوص نقش سیاسی روشنفکران نخستین مسـئله اي کـه مطـرح مـی     : زندگی سیاسی مشارکت روشنفکران در -2

شود این است که برخی از نویسندگان به ویژه در سنتهاي ایده آلیستی و رادیکال نفس مخالفت با وضع موجـود و طبعـا   

قـش روشـنفکران در   عدم مشارکت در دستگاه قدرت را جزء ویژگیهاي ذاتی روشنفکري تلقی کـرده انـد. بـا ایـن حـال ن     

سیاست به شرکت در قدرت محدود نمی شود و آنها ممکن است در سـطوح و اشـکال گونـاگون و بـه طـور مسـتقیم یـا        

  غیرمستقیم در زندگی سیاسی تاثیر بگذارند.

ر از جامعه شناسان مطرح فرانسه معتقد است همکاري یا عدم همکاري دولتها با روشنفکران ربطی به جوه یر بیرن بومپی

سرچشمه می گیرد. وي براي اثبات نظر خود به مقایسه امریکا و فرانسـه  » منطق متضاد دولتی«روشنفکري ندارد بلکه از 

می پردازد. به نظر او در امریکا روشنفکران سنتی بویژه اساتید و روشنفکران تکنوکرات همیشـه از قـدرت سیاسـی رانـده     

ي هر دو نوع آنها در مقاطع زمانی مختلف بهـره گرفتـه اسـت. علـت ایـن      شده اند در حالی که در فرانسه دولت از همکار

تفاوت ساختار، اهداف و نگرش هاي متفاوت دولت در این دو کشور است. در امریکا نظارت روشنفکرانه اي بر روشنفکران 

ثر می گذارنـد.علت  اعمال می شود اما در فرانسه روشنفکران گاه به درجه اي از مراتب سیاسی می رسند که بر حکومت ا

این امر شاید سنت قوي روشنفکري در فرانسه است که از زمان انقالب کبیر تا امروز پایدار مانده و فرانسـویان ان را جـزء   

  جهیزیه ملی خود محسوب می کنند.   

نفوذ غیرمستقیم روشنفکران در زندگی سیاسی اغلـب بسـیار مهمتـر از شـرکت مسـتقیم آنهـا در سیاسـت اسـت. نشـر          

یدئولوژیهاي سیاسی معاصر در همه جا کار روشنفکران بوده اسـت. تبلیـغ انقـالب، اصـالح، ناسیونالیسـم، سوسیالیسـم،       ا

کمونیسم و انترناسیونالیسم بدون وجود روشنفکران تصور ناپذیر است. مشارکت روشنفکران در سیاست اشکال گونـاگونی  

ی یا افکار عمومی، مشارکت در زندگی سیاسی و قبضه قدرت، مشاوره دارد. از جمله باید از اعمال نفوذ بر سیاستهاي دولت

سیاسی و جز آن نام برد. اما شرکت موفقیت آمیز روشنفکران به مفهوم دقیق کلمه در سیاست بستگی به ضـعف و قـوت   

حانیـت  دیگر گروههاي اجتماعی داشته است. در کشورهایی که گروههاي جامعه سنتی ماننـد زمینـداران، اشـرافیت و رو   

نقش عمده اي در سیاست داشته باشند میدان فعالیت روشنفکران تنگتر مـی شـود. بـرعکس در جامعـه مـدرن صـنعتی       

امکانات بیشتري براي فعالیت سیاسی روشنفکران فراهم است. البته روشنفکران به صورت فردي نیز در زندگی سیاسـی و  

ب که داراي مناصب پارلمانی، دولتی یـا اداري یـا دیپلماتیـک    اداري مشارکت می کنند. از جمله روشنفکران عمده در غر

تو نام برد. بودند باید از ادموندبرك، المارتین، دوتوکویل، جان استوارت میل، آندره مالرو، ماکیاولی، لنین، تروتسکی و پاره
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ران بـراي مشـاوره   همچنین روشنفکران اغلب به عنوان مشاوران مقامات سیاسی عمل می کنند. اسـتفاده از صـاحب نظـ   

  شده است. » کیش دکتري«سیاسی در کشورهاي غربی به قولی موجب پیدایش 

همکاري روشنفکران با نظامهاي سیاسی حاکم چنانکه مثال در برخی کشورهاي غربی مشاهده می شود  حاکی از آن اسـت کـه   

حاکم هستند. به ویژه در ایاالت متحـده  چنین روشنفکرانی به رغم همه ویژگیهاي صنفی و گروهی، در حقیقت سخنگوي طبقه 

آمریکا جو روشنفکري هیچ گاه به اندازه کشورهاي اروپایی یا آسیایی رادیکال و انتقاد آمیز نبوده اسـت. دانشـگاهها بـه ویـژه در     

مار مـی رود.  رشته هاي علوم اجتماعی یکی از منابع تامین مشاوران و کارگزاران عالی رتبه بوروکراسی دولتی در این کشور به ش

به عبارت دیگر میان دانشگاه و حکومت در غرب رابطه اندامواري برقرار شده است. تأمین منابع مالی و رفاه از جانـب حکومـت و   

  تامین پژوهشگر و مشاور و محقق از جانب دانشگاه براي حکومت موجب تداوم این رابطه می شود.

کناره جویی از زنـدگی سیاسـی در بـین همـه گروههـاي اجتمـاعی در       گزینی و عزلت . انزوا و کناره گیري از سیاست.3

شرایط خاصی رشد می کند. معموال در شرایط وقوع مصیبتهاي گـیج کننـده و احسـاس سـرخوردگی و تـوهم زدایـی و       

احساس تغییرناپذیري شرایط سیاسی گرایش بـه بـی عملـی و کنـاره جـویی از سیاسـت افـزایش مـی یابـد. از دیـدگاه           

اجتماعی کناره گیري از سیاست معموال همراه با پدیده هایی چـون تـرس و افسـردگی و احسـاس حقـارت و       روانشناسی

زمینه مناسبی براي گسترش کنـاره جـویی   » Marginalism» (حاشیه نشینی«بدبینی است. از نظر اجتماعی وضعیت 

  ضعیتی قرار دارند.سیاسی است. مثال همواره بخشهایی از اقلیتها و زنان و روشنفکران در چنین و

  به طور کلی کناره جویی از سیاست در نتیجه سه عامل پیدا می شود:  

  فقدان انگیزش براي شرکت در زندگی سیاسی (عوامل روانشناختی و فرهنگی) -1

  فقدان امکانات الزم (مثال آموزش، اطالعات، ارتباطات، سازمان و تشکل)  -2

  ت بسته بودن ساخت قدرتفقدان فرصت عمل از نظر سیاسی به عل -3

  است. عامل سومدر خصوص روشنفکران ، کناره جویی از سیاست معموال معلول  

بی تفاوتی نسبت به سیاست در بین روشنفکران در دولتهاي اقتدارطلب بسیار رایـج اسـت، تـا حـدي کـه برخـی از ایـن        

رژیمهاي اقتدارطلب بسیار پیچیـده اسـت. از    یاد کرده اند. روابط میان روشنفکران و» مهاجرت درونی«وضعیت به عنوان 

یک سو حکومت به سرکوب آشکار و پنهان یا تحمل ضمنی و یا کوشش براي جلب همکاري و روشنفکران می پـردازد، و  

از سوي دیگر روشنفکران به نقد آشکار و پنهان و انتقاد سمبلیک از حکومت دست می زنند. در انقالبها معموال بخشهایی 
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ران وارد زندگی سیاسی می شوند، اما معموال این همکاري چندان نمی پاید. معموال عادات زندگی روشـنفکرانه  از روشنفک

با مقتضیات زندگی سیاسی و اداري سـازگار نیسـت. از سـوي دیگـر کشـمکش میـان حکـام تـازه بـه قـدرت رسـیده و            

سـیه بخـش عمـده اي از روشـنفکران روس را بـه      روشنفکرانی که قبال حامی آنها بوده اند، پدیده رایجی است. انقالب رو

قدرت رساند اما با تحکیم قدرت حزب و بوروکراسی شمار بسیاري از روشنفکران، هنرمندان، دانشمندان و شعرا سـرکوب  

شدند. در عصر استالین فرصت فعالیت روشنفکرانه به حداقل کاهش یافت تـا آنجـا کـه ژدانـف وزیـر فرهنـگ اسـتالین،        

نمی دانست که باید در خدمت فرهنگ دولتی باشند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه     » مهندسان روح«چیزي جز روشنفکران را 

تعارض بین روشنفکران و دولت در جوامع شتابزده که دولت می خواهد برنامه هاي صدساله را یکشـبه بـه اجـرا بگـذارد،     

تحمل کنند. نه تنها شواهد مثالی از کشـورهاي  بسیار چشمگیرتر است. این دولتها به هیچ روي نمی توانند روشنفکران را 

جهان سوم وجود دارد بلکه در جوامع پیشرفته نیز  چنین مواردي مشاهده شده است. از جمله حکومـت دوگـل در دهـه    

  که فقط بر مدار بوروکراتها و تکنوکراتها می چرخید و هیچ روشنفکري در دولت وجود نداشت.1960

  کريانتقاد از روشنفکران و روشنف

  انتقاد از روشنفکر نتیجه پیدایش دو مسئله مهم است:

اقتضـا میکنـد کـه هـر کـس در      1960و  1950علم گرایی دهه هـاي  تخصصی شدن مشاغل و جزء جزء شدن علوم:  -1

محدوده تخصصی خود و بر پایه عینیات و براهین علمی سخن بگوید. ایـن در حـالی اسـت کـه کـار روشـنفکر تکیـه بـر         

ی است. روشنفکر بر پایه یک سلسله شواهد عقلی، عینی و فلسفی مکتبی می سازد کـه بایـد راهگشـاي    احتجاجات فلسف

جویندگان حقیقت و مدینه هاي فاضله باشد. اما علم گرایی سال هاي پس از جنگ جهانی دوم چنان قـوي بودکـه علـوم    

دنبال این فرآیند جاي خود را بـه دانشـمند   اجتماعی را مجبور به تقلید از الگوهاي علوم محض می کرد. روشنفکر هم به 

  می داد. چنانکه ایدئولوژي ها، جاي خود را به علم می دادند.

مهم تر ین اثر این فرایند این بود که ایدئولوژي هاي متصـلب را   اقتصادي و فرا رسیدن دوره وفور: -تحوالت اجتماعی -2

دایی سخن بسیار می رفت. در این راستا کتاب ریمون آرون به نام بی اعتبار ساخت.  دوره اي فرا رسید که از ایدئولوژي ز

افیون روشنفکران و پیش از آن کتاب ایدئولوژي و خیال(یا یوتوپیا) نوشته کارل مانهایم که به هر دوي آنها پیشتر اشـاره  

صـل جسـتجوي   کردیم ضربه هاي جدي بر ایدئولوژي ساالري وارد سـاخته بـود. از نظـر آرون ایـدئولوژي هـاي چـپ حا      

روشنفکران براي یافتن اندیشه هایی است که به آنها رخوت و آرامش ببخشد و از نظـر مانهـایم ایـدئولوژي هـا سـاخته و      

  پرداخته نیازهاي انسان در یک برهه زمانی خاص است.
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و وابسـتگی  اما نقد روشنفکري در جوامع جهان سوم در درجه اول از عملکرد ضعیف، حالت تقلیدي و تصنعی روشنفکران 

آنها به اندیشه روشنفکران غربی سرچشمه می گیرد. ستیزش بدون مطالعه روشنفکران با سنتها و ارزشهاي جامعه خود از 

یکسو و عدم خالقیت آنها که باعث می شود با جامعه خود پیوند همه جانبه اي برقرار نسازند از سـوي دیگـر، بـه غربـت     

  روشنفکران می انجامد.
  

  تستینمونه سواالت 

وي در کتاب افیون روشنفکران برآن است که یکی از ویژگی هاي اصلی روشنفکري تأکید بر آرمان هاي  - 1

  ترقی، آزادي و برابري به جاي مذهب، قدرت و خانواده است.

  ) ادوارد  سعید4  ) میشل فوکو3  )ژوزف شومپیتر2  )ریمون آرون1  

ه جامعه به کار برده شود و روشنفکر باید مردم را با دانش روشنفکر باید براي استفاد« وي معتقد است  -2

  ».نیازهاي واقعی شان  و وسایل برآوردن آنها آشنا سازد

  )وبر4  )فیخته3  )لوکزامبورگ2  )نیچه1  

  نخستین گروه هاي روشنفکري در جامعه اروپا کدام گروه ها بودند؟ - 3

  )اومانیست ها4  )آنارشیست ها3  )سوسیالیست ها2  ) لیبرال ها1  

  ویژگی عمومی روشنفکران از نظر ژوزف شومپیتر کدام است؟ -4

  ) نداشتن مسئولیت مستقیم در امور عملی2  ) تفردگرایی ناشی از فاصله ذهنی روشنفکر از جامعه1  

  ) مردمی بودن و درگیري در زندگی روزمره مردم4  ) دانش فراوان ناشی از آموختن و تجربه3  

  ان در اروپا کدام است؟مهمترین ویژگی فکري روشنفکر - 5

  ) آنارشیسم4  ) راسیونالیسم3  ) پوزیتیویسم2  ) تجربه گرایی1  
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  روشنفکران قرن بیستم معموال تحت تأثیر کدام ایدئولوژي قرار داشتند؟ - 6

  ) اومانیسم4  ) بنیادگرایی اسالمی3  ) سوسیالیسم2  ) لیبرالیسم1  

ش و اندیشه سرانجام پیوستن به جنبش وي معتقد بود سرنوشت روشنفکران به عنوان اهل دان -7

  سوسیالیسم است.

  ) ماکس آدلر4  ) ادوارد سعید3  ) کائوتسکی2  ) کارل مارکس1  

  مارکسیستها پیدایش روشنفکران را نتیجه چه عاملی می دانستند؟ -8

  ) پیدایش جامعه طبقاتی و تفکیک کار فکري از کار بدنی 1  

  )تقسیم کارویژه ها در جامعه مدرن2  

  نیاز بورژوازي به پرورش توجیه گران ارگانیک )3  

  ) رفاه اقتصادي و گذار از عقل معیشت به عقل متعالی 4  

  مفهوم ماخاویسم به چه پدیده اي اشاره دارد؟ -9

    ) انقالبی شدن روشنفکران در قرن بیستم1  

  ) رابطه نزدیک طبقه کارگر و روشنفکران در روسیه شوروي2

    ر تاریخ سوسیال دموکراسی روسیه) ضدیت با روشنفکران د3  

  ) جذب روشنفکران در درون حزب کمونیست شوروي سابق4

به نظر وي نادرست ترین شیوه برخورد با مسأله روشنفکران این است که بکوشیم تعریف یگانه اي براي  - 10

  کل روشنفکران و فعالیت هاي روشنفکري به دست دهیم.

  جنتیله) 4  ) مارکس3  ) گرامشی2  ) شومپیتر1  

  چه عاملی سبب تعدیل گرایش هاي سیاسی روشنفکران غرب و کاهش تفکر نقاد آنها گردیده است؟ -11

  ) شکست کمونیسم به عنوان آخرین سنگر روشنفکران1  
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  ) پیدایش دولت رفاهی در غرب2  

  ) فاصله گرفتن روشنفکران از دانشگاه و ورود به دنیاي واقعی3  

  ورت پنهان روشنفکر را محدود می کند) فضاي بسته سیاسی که به ص4  

  ایدئولوژي و تبلیغات ایدئولوژیک الزم براي تدارك انقالب معموال کارویژه ...................................است. - 12

  ) رهبران کاریزماتیک4  ) روشنفکران3  ) رهبران مدیر2  ) دانشجویان1  

  سر می برند و سوداگران بازار اندیشه اند. وي می گفت روشنفکران در وراي حوزه اقتصاد به - 13

  ) کارل کائوتسکی4  ) کارل مانهایم3  ) کارل ونر2  ) کارل مارکس1  

  بر طبق تحلیل ماکس وبر، نارضایی و فعال شدن روشنفکران از نظر سیاسی معلول کدام عامل است؟ - 14

  ) زندگی در عزلت و به دور از متن اصلی جامعه 2    ) توقعات فزاینده1  

  ) بی اعتمادي اصحاب قدرت به اصحاب اندیشه4  ) ناهماهنگی میان شأن و طبقه یا شأن و قدرت3  

پدیده بی تفاوتی نسبت به سیاست در بین روشنفکران در دولت هاي اقتدارطلب، تحت چه عنوانی  -15

  مفهوم بندي شده است؟

  رونی) مهاجرت د4  ) فرار از خویشتن3  ) در خودرفتگی مضاعف2  ) ماخاویسم1  

  روشنفکران قرن هجدهم اروپا بیشتر به کدام طبقه وابستگی داشتند؟ -16

  ) کارگران سندیکاهاي سوسیالیستی2    ) دهقانان1  

  ) لومپن ها4    ) بورژوازي3  

  لنین روشنفکران را بر حسب عالیق طبقاتی به دو گروه تقسیم می کردکه عبارتند از: - 17

    ک، مستقل) ارگانی2  ) بورژوازي، پرولتاریایی1  

  ) تک طبقه اي، چند طبقه اي  4  ) بی طبقه، طبقاتی3  
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از نظر مانهایم ......................به عنوان جهان بینی طبقات مسلط و..............................به عنوان جهان بینی  -18

  طبقات زیر سلطه مهمترین گرایش هاي فکري هستند.

  ) ایدئولوژي، مذهب4  ) ایدئولوژي، یوتوپی3  ، مذهب) گفتمان2  ) سرمایه داري، مذهب1  
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  سه نقش عمده روشنفکران در زندگی سیاسی عبارتند از: - 19

    ) تحصیل، ترویج ایدئولوژي، تخریب سنت ها1  

  ) دانش اندوزي، فکرورزي، تثبیت نظام سیاسی2  

    ) تخریب سنت ها، انتقاد از فرهنگ عامه، تحریک توده ها3  

  ظام سیاسی، مشارکت، انزوا و کناره گیري) انتقاد از ن4  

از نظر اجتماعی وضعیت......................................زمینه مناسبی براي کناره جویی سیاسی است که معموال  - 20

  اقلیت ها، زنان، و روشنفکران در چنین وضعیتی قرار دارند.

  ینی) حاشیه نش4  ) رفاه بیش از حد3  ) اختناق2  ) نا آگاهی1  

به نظر وي ایدئولوژي هاي چپ حاصل جستجوي روشنفکران براي یافتن اندیشه هایی است که به آنها  - 21

  رخوت و آرامش ببخشد.

  ) لیوتار4  ) آرون3  ) مانهایم2  ) شومپیتر1  

یر بیرن بوم علت همکاري روشنفکران با دولت ها در برخی کشورها و عدم همکاري آنان در از نظر پی - 22

  یگر کدام است؟برخی د

  ) منطق متضاد روشنفکري2  ) تفاوت ساختار، اهداف و نگرش هاي دولت ها1  

  ) فرهنگ هاي سیاسی متفاوت کشورها4    ) جوهر روشنفکري3  

    کناره جویی روشنفکران از سیاست معموال تحت کدام شرایط رخ می دهد؟ -23

  ) گرایش جامعه به سوي فرهنگ مذهبی و سنتی1  

  عمل از نظر سیاسی به علت بسته بودن ساخت قدرت  ) فقدان فرصت2  

  ) فقدان انگیزش براي شرکت در زندگی سیاسی3  

  ) فقدان امکانات الزم(آموزش، اطالعات، سازمان و تشکل)4  
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از نظر کدام یک از متفکرین، روشنفکران داراي پایگاه اجتماعی گوناگون و نظرات اجتماعی و فکري  - 24

    شناور می باشند؟

  ) مارکس4  ) مانهایم3  ) گرامشی2  پوالنزاس) 1  

    سه نقش عمده روشنفکران در زندگی سیاسی عباتند از: -25

  ) مبارزه با حکومت، بسیج مخالفان و نظریه پردازان1  

  ) نمایندگی طبقات اجتماعی، کار فکري و آرمان شهر سازي2  

  حل براي مشکالت جامعه ) ایجاد ارزش هاي جدید سیاسی، پیش برد سکیوالریسم و ارئه راه3  

  ) انتقاد از نظام سیاسی، مشارکت و دخالت در نظام سیاسی و انزوا و کناره گیري از زندگی سیاسی 4  

چه کسی شکاف عمیق بین اقلیت روشنفکران متجدد و اکثریت توده هاي سنتی را مانع عمده بر سر  - 26

    راه توسعه سیاسی در جوامع جهان سوم می داند؟

  ) هانتینگتون4  )  دوویچ3  ) شیلز2  )راستو1  

در نظریه کدام اندیشمند، روشنفکران یک طبقه مستقل محسوب نمی شوند بلکه ایدئولوگ هاي  - 27

    طبقات مختلف هستند؟

  ) لوکاچ 4  ) گرامشی3  ) وبر2  ) مانهایم1  
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  پاسخنامه سواالت تستی

ر آن است که یکی از ویژگی هـاي اصـلی روشـنفکري    ریمون آرون در کتاب افیون روشنفکران ب صحیح است.1گزینه  -1

  تاکید بر آرمان هاي ترقی، آزادي و برابري به جاي مذهب، قدرت و خانواده است.

دانش روشنفکر باید «می گفت:  فیختهروشنفکر با دانشمند که صرفا دانش می اندوزد تفاوت دارد. چنانکه  صحیح است. 3گزینه -2

  »برده شود. روشنفکر باید مردم را با نیازهاي واقعی شان و وسایل برآوردن آنها آشنا سازد.براي استفاده جامعه به کار 

از لحاظ تاریخی باید گفت که روشنفکران محصول پیدایش فلسفه هاي مبتنی بر شک و تردیـد   صحیح است. 4گزینه -3

خستین گروه هـاي روشـنفکري محسـوب مـی     نسبت به عقاید سنتی بوده اند. به این معنی در تاریخ اروپا اومانیستها از ن

  شوند.

نداشتن مسـئولیت مسـتقیم   «ژوزف شومپیتر در کتاب سرمایه داري، سوسیالیسم و دموکراسی   صحیح است.2گزینه  -4

  را به عنوان ویژگی عمومی روشنفکران عنوان کرده است.» در امور عملی و فقدان دانش ناشی از تجربه

  صحیح است.3گزینه  -5

از اواخر قرن نوزدهم به بعد جنبش روشنفکري تازه اي در قالب نهضت سوسیالیسم و ضدیت بـا   صحیح است.2ه گزین -6

سرمایه داري پدیدار شد. جو فکري روشنفکران قرن بیستم در همه جا تحت تاثیر این جنبش قرار داشـته اسـت. عـدالت    

  روشنفکري در قرن بیستم بوده است.اجتماعی، سوسیالیسم و ضدیت با سرمایه داري از آرمان هاي عمده 

آدلر، مارکسیست مکتب اتریش بر آن بود که سرنوشـت روشـنفکران بـه عنـوان اهـل دانـش و        صحیح است. 4گزینه -7

اندیشه سرانجام پیوستن به جنبش سوسیالیسم است. به نظر او روشنفکران به حکم عالیق و موقعیت اقتصادي و طبقاتی 

  افع تداوم سرمایه داري باشند. و فکري خود نمی توانند مد

روي هم رفته مارکسیست ها پیدایش روشنفکران را حاصل پیدایش جامعه طبقاتی و تفکیک کار فکري از  صحیح است.1گزینه  -8

  کار بدنی دانسته اند.

و حرکت خودجوش توده ها نسـبت  » سوسیالیسم بدون رهبري«همه سوسیالیست هاي طرفدار  صحیح است. 3گزینه -9

» ماخاویسـم «ه روشنفکران بدبین بوده اند. در تاریخ سوسیال دموکراسی روسـیه ضـدیت بـا روشـنفکران تحـت عنـوان       ب

)Makhaevism) معروف شد که از نام ماخاوسکی (J. Machajski    گرفته شده بود، زیرا ماخاوسـکی رهبـر جنـبش (

  گر هیچ گونه رابطه اي وجود ندارد.سوسیال دموکراسی لهستان اعتقاد داشت که میان روشنفکران و طبقه کار

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 »413« غرب و ایران جامعه شناسی سیاسی 
 
 
 

 

  صحیح است. 2گزینه -10

انتقاد روشنفکران نسبت به نظام سیاسی در همه جا فراگیر نبوده است. پیدایش دولت رفـاهی   صحیح است. 2گزینه -11

ن در غرب موجب تعدیل گرایش هاي سیاسی روشنفکران در آن کشورها گردیده است. به نظر ریمون آرون در کتاب افیو

  امروزه به صورت آرمان بسیاري از روشنفکران در غرب درآمده است.» شیوه زندگی آمریکایی«روشنفکران، 

  صحیح است.3گزینه  -12

  صحیح است. 2گزینه -13

صحیح است. نارضایی و فعال شدن روشنفکران از نظر سیاسی معلول عوامل گوناگونی است که از جمله آنها  3گزینه -14

  عبارتند از:

هماهنگی میان شان و طبقه یا شان و قدرت (برطبق تحلیل ماکس وبر)، توقعات فزاینده، بی اعتنایی اصحاب قدرت به نا 

  اصحاب اندیشه، گرایشهاي عقالنی انتزاعی ناشی از مطالعه وتفحص، زندگی در عزلت و به دور از متن اصلی جامعه و... .

در بین روشنفکران در دولتهاي اقتدارطلب بسیار رایـج اسـت، تـا    صحیح است. بی تفاوتی نسبت به سیاست  4گزینه -15

  یاد کرده اند.» مهاجرت درونی«حدي که برخی از این وضعیت به عنوان 

روشنفکران قرن هجدهم در اروپا در حقیقت سخنگوي بورژوازي بودند. آرمان هاي روشنفکران  صحیح است. 3گزینه -16

تصادي و مالی، ناسیونالیسم و سکیوالریسم در حقیقت همان آرمان هاي بـورژوازي  یعنی آزادي، برابري حقوقی، اصالح اق

  اروپا بود. به این معنی روشنفکران آن عصر نیروي سیاسی مستقل و جداگانه اي به شمار نمی رفتند.

 لنین روشـنفکران را بـر حسـب عالیـق طبقـاتی میـان روشـنفکران بـورژوازي و روشـنفکران          صحیح است. 1گزینه -17

  پرولتاریایی تقسیم می کرد.

شرایط زیست مادي و تضاد منافع طبقات مسلط و زیرسـلطه موجـب پیـدایش     صحیح است. به نظر مانهایم3گزینه  -18

گرایش هاي فکري متضاد می شود. ایدئولوژي به عنوان جهان بینی طبقات مسلط و یوتوپی به عنوان جهان بینی طبقات 

  ي فکري هستند.زیرسلطه مهمترین این گرایش ها

به طور کلی می توان گفت که روشنفکران سه نقش عمده در زندگی سیاسی ایفـا مـی کننـد:     صحیح است. 4گزینه -19

  یکی انتقاد از نظام سیاسی، دوم مشارکت و دخالت در آن و سوم، انزوا و کناره گیري از زندگی سیاسی.

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 غر ب و ایران جامعه شناسی سیاسی» 414«
 
 
 

 

زمینه مناسبی بـراي گسـترش   » Marginalism» (ینیحاشیه نش«صحیح است. از نظر اجتماعی وضعیت  4گزینه -20

  کناره جویی سیاسی است. مثال همواره بخشهایی از اقلیتها و زنان و روشنفکران در چنین وضعیتی قرار دارند.

صحیح است. از نظر آرون در کتاب افیون روشنفکران، ایدئولوژي هاي چپ حاصـل جسـتجوي روشـنفکران    3گزینه  -21

  هایی است که به آنها رخوت و آرامش ببخشد. براي یافتن اندیشه

از جامعه شناسـان مطـرح فرانسـه معتقـد اسـت همکـاري یـا عـدم همکـاري دولتهـا بـا             یر بیرن بومپی صحیح است. 1گزینه -22

علـت ایـن تفـاوت     پس به نظر وي. سرچشمه می گیرد» منطق متضاد دولتی«روشنفکران ربطی به جوهر روشنفکري ندارد بلکه از 

  ختار، اهداف و نگرش هاي متفاوت دولت هاست.سا

صحیح است. به طور کلی کناره جویی از سیاست در نتیجه سه عامل پیدا می شود:  فقدان انگیـزش بـراي شـرکت در     2گزینه -23

، فقـدان  زندگی سیاسی (عوامل روانشناختی و فرهنگی)، فقدان امکانات الزم (مثال آموزش، اطالعات، ارتباطـات، سـازمان و تشـکل)   

عامـل  فرصت عمل از نظر سیاسی به علت بسته بودن ساخت قدرت. در خصوص روشنفکران ، کناره جویی از سیاست معموال معلول 

  است. سوم

به نظر مانهایم روشنفکران به طور کلی یک طبقه نیستند، منافع مشترك ندارند و نمی تواننـد   صحیح است.3گزینه  -24

به شـمار نمـی   » طبقه در خود«و یک » آنها ایدئولوگهاي طبقات مختلف اند«عبارت دیگر دست به عمل جمعی بزنند. به 

  روند.

  صحیح است.4گزینه  -25

  صحیح است. 2گزینه -26

  صحیح است. مانهایم معتقد است روشنفکران ایدئولوگهاي طبقات مختلف اند.1گزینه  -27
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  آزمون خودسنجی   اول

  را نمی توان یک مارکسیست تاریخ گرا دانست؟کدام یک از نظریه پردازان زیر  - 1

  ) آلکسی دوتوکویل4  ) پري اندرسون3  ) اسکاچپول2  ) برینگتون مور1

کدام گزینه در زمینه رابطه زیر سیستم سیاسی و زیر سیستم فرهنگی در انگاره پارسونز صحیح تر  -2

  است؟

  ثیر قرار می دهد.) زیر سیستم سیاسی از طرق مختلف زیر سیستم فرهنگی را تحت تأ1  

) زیر سیستم فرهنگی از طریق سیاستمداران که دست پرورده نظام فرهنگی جامعـه انـد، زیـر سیسـتم سیاسـی را      2  

  تعیین می کند.

  ) این دو زیر سیستم بریکدیگر تأثیر متقابل و متساوي دارند.3  

رهنگی در مواقع دگرگونی اجتماعی بیشتر ) این دو زیر سیستم بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند اما نقش زیر سیستم ف4  

  است.

  وي معتقد است جامعه مدنی بین خانواده به عنوان هسته اولیه زندگی اجتماعی و دولت قرار می گیرد. - 3

  ) دورکیم4  ) هگل3  ) تالکوت پارسونز2  ) فردیناند تونیس1  

  سه نوع کلی قدرت سیاسی از نظر ونکن عبارتند از: -4

ــامی،  4  ) فردي، نهادینه، شخصی3  ) نرم، سخت، نیمه سخت2  راجمعی) فردي، جمعی، ف1   ــانه اي، نظـــ )رســـ

  اقتصادي

کدام گزینه به طور کامل بیانگر نظریه پردازانی است که معتقد به ایجاد یک جامعه سالم و بدون سلطه اند  - 5

  و سلطه را معلول بیماري و ناهنجاري می دانند؟

    ول، هابز، پاره تو) ماکیا2    ) آرنت، فروم، مارکوزه1  

  ) کلیسا، سازمان آموزشی، رسانه هاي جمعی4    ) مارکس، توکویل، افالطون3  
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ملت به  -تواند جایگزین شدن دولتبه نظر وي الزامات سرمایه داري در حال تحول (عامل اقتصادي) می - 6

  جاي ساختارهاي فئودالی و امپراتوري را تبیین کند؟

  ) فویر باخ4  ) وبر3  ن) پري اندرسو2  ) والرشتاین1  

کامل ترین شکل نظام سیاسی که مناسب ترین شرایط را براي یک کنش سیاسی «این عبارت پارسونز -7

کارآمد در اختیار دارد و چنین تصور می رود که براي رسیدن به مرحله کمال خود به شکوفایی توسعه 

  ، توصیف گر کدام مفهوم است؟»اقتصادي و گیتی گرایی نیاز دارد

  ) لیبرال دموکراسی4  ) دولت مدرن3  ) دموکراسی2  ) پارلمان1  

مهمترین وظیفه دولت در قبال جامعه را می توان تحت عنوان ..............................................مورد بررسی  -8

  قرار داد که خود مراحل مختلفی دارد.

  ) مهندسی اجتماعی4  ) حفظ تمامیت ارضی3  ) ادغام سیاسی2  ) مشارکت سیاسی1  

  مهم ترین روش گروه هاي نفوذ براي تأثیر گذاري بر دشمنان کدام است؟ -9

    ) وعده و وعید و اعطاي منابع مالی2    ) نفوذگذاري1  

  ) همکاري و همسویی4  ) هیاهو و جلب افکار عمومی3  

اید، نتیجه محتمل چنانچه یک گروه اجتماعی تنها با یک سازمان سعی در اعمال نفوذ در حکومت نم - 10

  کدام خواهد بود؟

  ) میزان نفوذپذیري حکومت نسبت به آن گروه افزایش می یابد.1  

  ) میزان نفوذپذیري حکومت نسبت به آن گروه کاهش می یابد.2  

  ) حکومت به راحتی می تواند در مقابل خواستهاي یک گروه مقاومت کرده و آن را ناکام گذارد.3  

  هاي نماینده یک گروه، تأثیري در میزان نفوذ گروه ندارد. ) اساسا تعداد سازمان4  
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از نظر مارکس تفاوت اصلی میان پرولتاریا به عنوان طبقه خالق عصر بورژوازي و طبقات خالق ادوار  -11

  گذشته کدام است؟

  ) فقدان وحدت عین وذهن در طبقه پرولتاریا2  ) وحدت عین و ذهن در طبقه پرولتاریا1  

  ) اولویت عین بر ذهن در عصر پرولتاریا4  ن بر عین در عصر پرولتاریا ) اولویت ذه3  

  در تعبیر تعیین کنندگی یک جانبه از رابطه زیربنا و روبنا  در افکار مارکس، روبنا چه نقشی دارد؟ - 12

  ) داراي نقش تاریخی فعالی است و روي مبارزات تاریخی اثر می گذارد.1  

  تعیین می کند. ) زیر بنا را به طور یکجانبه2  

  ) زیر بنا را در چهارچوب ساختاري خود محدود می کند.3  

  ) زیربنا را در چهارچوب ساختاري خود محدود می کند.4  

نشان می دهد که در دولت هاي سرمایه داري » دولت در جامعه سرمایه داري«چه کسی در کتاب  - 13

  روه هاي وابسته به آن برمی خیزد؟  پیشرفته امروز نیز هیأت حاکمه از طبقات سرمایه دار و گ

  ) ترومن4  ) آلتوسر3  ) میلیبند2  ) پوالنزاس1  

  کدام گزینه بیانگر کارویژه دولت در جامعه سرمایه داري از نظر پوالنزاس نیست؟ - 14

    ) انسجام سیاسی طبقات مسلط1  

  ) تضعیف سازمانی طبقات کارگر2

    ) بسیج ایدئولوژیک طبقات قدیمی4  

  ت شئون اجتماعی از جمله روشنفکران ارگانیک) حفظ وحد4

  کدام رابطه بین احزاب، طبقات و منزلت هاي اجتماعی در انگاره وبر صحیح است؟ -15

  ) طبقات باال و روشنفکران در احزاب لیبرال جاي می گیرند.1  

  ) هر طبقه بر اساس وضعیت اقتصادي اش یک حزب دارد ولی منزلت ها شناورند.2  

  ، طبقه و منزلت لزوما رابطه اي وجود ندارد.) بین حزب3  
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  ) بین حزب، طبقه و منزلت اجتماعی رابطه تطابق وجود دارد.4  

  از نظر وبر علت از خودبیگانگی و نارضایتی انسان از فرآیند عقالنی شدن چیست؟ -16

  ) گسترش سازمان یافتگی و کنترل اجتماعی2  ) گسترش پیچیدگی نظام اجتماعی1  

  ) افزایش امنیت انسان در عین کاهش آزادي هاي او5  زدایی و از بین رفتن شیرینی زندگی سنتی) افسون 4  

  باتامور از سه دسته الیت در جوامع مدرن صنعتی سخن می گوید که عبارتند از: - 17

  ) زمینداران، سرمایه داران، اصحاب رسانه ها2  ) روشنفکران، مدیران صنعتی، کارمندان عالی رتبه1  

  ) روشنفکران، رسانه داران، سیاستمداران4  احبان رسانه، صاحبان فن، صاحبان قدرت) ص3  

  وي معتقد است تمام کشورها و رژیم ها در آینده شاهد توسعه قدت تکنوکراسی مدیران خواهند بود. -18

  ) میخلز4  ) موسکا3  ) پاره تو2  ) بورنهام1  

جوامع دانسته، و تفاوت جوامع را بیشتر ناشی از رژیم وي تراکم سرمایه و نبرد طبقاتی را ویژگی تمام  - 19

  سیاسی آنها می داند.

  ) هابر ماس4  ) آرون3  ) موسکا2  ) گالبرایت1  

  بر اساس نظر دال، عامل ثبات سیاسی و تعادل طبقاتی در جامعه از نظر ایدئولوژیک چیست؟ - 20

    ) حاکمیت نخبگان مردمی و مقبول1  

  ل و همه جانبه) حاکمیت یک ایدئولوژي کام2

    ) وجود گروه هاي متعدد قدرت و فشار3  

  ) وجود یک الیت قدرتمند که بتواند از تفرق جلوگیري کند.4

  در الگوي کورپوراتیسم بر کدام یک از کارویژه هاي دولت تأکید می شود؟ - 21

  ) مدیسون4  ) لیند بلوم3  ) دال2  ) ترومن1  
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جامعه به چهار نوع منابع خارجی مؤثر بر ارزش ها، منابع  تقسیم منابع ناهماهنگی و عدم تعادل در - 22

داخلی مؤثر بر ارزش ها، منابع خارجی مؤثر بر نظام اجتماعی و منابع داخلی مؤثر بر نظام اجتماعی حاصل 

  کار کدام دانشمند است؟

  ) برتاالنفی4  ) دورکیم3  ) ایستون2  ) پارسونز1  

از کنترل بر اطالعات و تداوم نظام سیاسی به میزان قدرت وي معتقد  است قدرت سیاسی عبارت است  -23

  یعنی کنترل بر اطالعات بستگی دارد.

  ) دورکیم4  ) پارسونز3  ) اسملسر2  ) دویچ1  

وي نداشتن مسئولیت مستقیم در امور عملی و فقدان دانش ناشی از تجربه را ویژگی عمومی  - 24

  روشنفکران می داند.

  شومپیتر) 4  ) هگل3  ) وبر2  ) آرون1  

  وي روشنفکران را به دو دسته کلی اندامواره و مستقر یا جذب شده تقسیم بندي می کند. -25

  ) مارکس4  ) آدلر3  ) کائوتسکی2  ) شومپیتر1  

در کشورهایی که در مرحله گذار به سرمایه داري و صنعت قرار دارند، نقش اصلی روشنفکران کدام  - 26

  است؟   

    )سنت ستیزي و تجدد طلبی1  

    ) نقد جامعه سنتی و ایجاد شرایط براي حصول به مدرنیته2

    ) تخریب کلیه عقاید سنتی و ترویج عقاید جدید3  

  ) بسیج سیاسی توده ها با مفاهیم کامال مدرن4

  کارویژه اصلی روشنفکران از نظر گرامشی کدام است؟ - 27

    ) به چالش طلبیدن ایدئولوژي حاکم2    ) تخریب سنت ها1  
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  ) تضعیف پایه هاي قدرت سیاسی4  ایدئولوژي طبقه حاکم به مردم ) القاء3  

  بر اساس تقسیم بندي ژان شارلو، انواع احزاب عبارتند از: - 28

  ) نهادي، ضدنظام، نهضتی2  ) برجستگان، رزمندگان، رأي دهنگان1  

  ) ایدئولوژیک، غیر ایدئولوژیک  4    ) فراگیر، غیر فراگیر3  

  تواند عامل فنی پیدایش نظام دو حزبی را فراهم کند؟ کدام نظام انتخاباتی می - 29

  ) دو مرحله اي اکثریتی2    ) یک مرحله اي اکثریتی1  

  ) نظام انتخاباتی غیر مستقیم4    ) یک مرحله اي تناسبی3  

  ژوونل چه چیزي را به عنوان قدرت چهارم در کنار قواي سه گانه معرفی می کند؟ -30

  ) بوروکراسی4  یقی اعتراضی) موس3  ) مطبوعات2  ) اینترنت1  
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  کلید سواالت

1- 4  

2- 4  

3- 3  

4- 3  

5- 1  

6- 1  

7- 3  

8- 2  

9- 3  

10- 1  

11- 1  

12- 4  

13- 2  

14- 4  

15- 3  

16- 3  

17- 1  

18- 1  

19- 3  

20- 3  

21- 2  

22- 2  
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26- 2  
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28- 1  
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  آزمون خودسنجی دوم

 -ظام فرهنگی برمی شمارد که عبارتند از: کارویژه جامعه سازي، روانیوي سه کارویژه براي یک ن - 1

  اجتماعی و انسانشناسی.

  ) هانتینگتون4  ) مالینفسکی3  ) ماکس وبر2  ) گی روشه1  

  بر اساس نظر پارسونز مبناي قشربندي اجتماعی در جامعه مدرن کدام است؟ -2

  ) شأن و منزلت هاي اجتماعی2    ) طبقات اجتماعی1  

  ) شکاف هاي فرهنگی4    سن و جنس) 3  

وي که از متهمین به تجدید نظر طلبی در مارکسیسم است، قدرت را عنصر اساسی طبقه می داند ونـوعی متغیـر    -3

  سیاسی را جایگزین متغیر اقتصادي مارکس می سازد.

  ) کاستلز4  ) هانتینگتون3  ) دهرندرف2  ) شومپیتر1  

  توان از معتقدان به نگرش اتفاقی بودن قدرت دانست؟کدام یک از اندیشمندان زیر را نمی  -4

  ) ماکیاول4  ) دیوید هیوم3  ) پاره تو2  ) پاسکال1  

  به نظر گرامشی سه نهاد اساسی وظیفه نشر ایدئولوژي در جامعه را بر عهده دارند که عبارتند از: - 5

    ) دیوانساالري، ارتش، حزب2    ) دولت، ارتش، دیوانساالري1  

  )کلیسا، سازمان آموزشی، رسانه هاي جمعی4    مدرسه، حزب) خانواده، 3  

وي تاریخ بشر را به چهار مرحله دوران کودکی، دوران بلوغ، حاکمیت انتزاعیات، و دوران پیري و بلوغ  - 6

  کند. کامل تقسیم می

  ) روسو4  ) هگل3  ) الك2  ) مارکس1  

  ؟کدام نظریه دولت جزء نظریه هاي پست مدرن دولت و سیاست است -7

  ) دولت خیالی4  ) دولت طبقاتی3  ) دولت کارگزار و نماینده2  ) دولت کارکردي1  
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  بر اساس نظریه هاي نئو وبري، دولت معرف منافع کدام گروه یا طبقه محسوب می شود؟ -8

  ) سیاستمداران حرفه اي4  ) روشنفکران ارگانیک3  ) سرمایه داران2  ) دیوانساالران و خبرگان1  

ذي نفوذ بیشتر ممکن است به جنبه هاي آشکار و دسته جمعی اعمال نفوذ یا فشار مثل کدام گروه هاي  -9

  فرستادن طومار متوسل شوند؟

   ) گروه هاي بسیار قدرتمند2    ) گروه هاي رسمی1  

  ) گروه هایی که قدرت گسترده اي ندارند4    ) گروه هاي روشنفکري2  

  و روابط تولید یا همان جهان شیء گونه کدام است؟علت بروز تضاد بین نیروهاي تولید یا پراکسیس  - 10

  ) پیشرفته تر بودن فرآیند جهان شی گونه و مقاومت پراکسیس1  

  ) پیشرفته تر بودن فرآیند پراکسیس تاریخی و مقاومت جهان اشیا و نهادها2  

  ) مقاومت همیشگی پراکسیس در برابر تغییر3  

  ) زیربنا بودن جهان شیء گونه و نهادها4  

  مهمترین عنصر جامعه شناسی مارکسیستی کدام است؟ -11

  ) انزواي سیاست4  ) مسأله زیربنا و روبنا3  ) مسأله شیء گشتگی2  ) مسأله عین و ذهن1  

کدامیک از تمثیل هاي به کارگرفته شده توسط مارکس بیش از دیگر تمثیل ها خصلت انفعالی براي روبنا  - 12

  شود؟ قائل                می

  ) رابطه انداموار4  ) بازتاب3  ) رابطه استلزام2  مل) تعا1  

توانایی ها و قدرت فراوان طبقه «گانه پیوند میان دولت و طبقات اجتماعی، بر کدام یک از گونه هاي سه - 13

  به عنوان عامل اصلی حمایت دولت از آن طبقه تأکید می گذارد؟ » مسلط

  ) پیوند شخصی4  یاسی) پیوند س3  ) پیوند ارگانیگ2  ) پیوند ساختاري1  
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را عامل حمایت دولت از منافع » مصلحت دولت و بازتولید قدرت دولتی« کدام یک از نظریه پردازان،  - 14

  داند؟ طبقه مسلط           می

  ) میلیبند4  ) آلتوسر3  ) پوالنزاس2  ) اوفه1  

  علت اصلی بدبینی وبر به سوسیالیسم کدام است؟ -15

  دن وسایل تولید وجود ندارد.) اساسا امکان اجتماعی ش1  

  ) سوسیالیسم وسایل تولید را تابع بوروکراسی دولتی کرده و به بردگی انسان می انجامد.2  

  ) سوسیالیسم با از بین بردن و یا تضعیف بوروکراسی، زندگی را غیر عقالنی می سازد.3  

  ري می کند.) سوسیالیسم از تحقق دیکتاتوري بوروکراتها که مطلوب وبر است، جلوگی4  

  از نظر موسکا، منشأ و موجد قدرت سیاسی در جامعه مدرن چیست؟   -16

  ) تکنولوژي4  ) ثروت3  ) خود قدرت2  ) دانش1  

  بر طبق نظر پاره تو ، علت اصلی گردش نخبگان در جامعه کدام است؟ - 17

  ) تفاوت در عطایاي خدادادي و موقعیت اجتماعی2    ) نبردهاي طبقاتی1  

  ) تغییرات در بازمانده ها بین نخبگان و توده ها4  ی نخبگان سابق) کهولت سن3  

  از نظر کنت گالبرایت نماد بارز تکامل صنعتی چیست؟ -18

  ) جابجایی قدرت از مالکان به مدیران و از مالکیت به سازمان1  

  ) کاهش قدرت مدیران و افزایش قدرت کارمندان2  

  ین به دانش) جابجایی قدرت از پول به رسانه و از زم3  

  ) تمرکز قدرت در دست صاحبان دانش و اصحاب رسانه ها4  
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بر اساس تقسیم بندي کورنهوزر از انواع جوامع، در کدام جامعه امکان ورود به الیت منتفی است اما  - 19

  امکان بسیج توده ها وجود دارد؟

  نتی) جامعه همبسته س4  ) جامعه پلورال3  ) جامعه توتالیتر2  ) جامعه توده اي1  

وي برخالف سایر پلورالیست ها وجود فرقه ها و گروه هاي گوناگون در جامعه را نامطلوب، هرچند  - 20

  ضروري می داند.

  ) مدیسون4  ) لیند بلوم3  ) دال2  ) ترومن1  

  کارویژه اصلی جامعه از نظر پارسونز کدام است؟ - 21

    )تحدید امیال انسان2  ) پرکردن خألهاي عاطفی شهروندان1  

  ) نیل به هدف کمال جمعی که رفاه همه جانبه است4  خروج انسان از دنیاي توحش و طبیعت) 3  

  دو شرط اساسی نظم و ثبات سیاسی در نگرش کارکردي کدام است؟ - 22

    ) گردش نخبگان، تفاهم نخبگان1  

  ) انجام مناسب کارویژه ها، تعادل و هماهنگی خرده نظام ها2

  ه بودن سیستم سیاسی) تقسیم درست کارویژه ها، بست3  

  ) نیمه بسته بودن سیستم سیاسی، تناسب ساختار و کارویژه4  

  در نگرش اصالت کارکرد کدام گزینه به عنوان کارگزار تلقی می شود؟ -23

  ) نخبگان سیاسی2  ) پراکسیس گروه ها و نیروهاي اجتماعی1  

  ها اعم از آشکار و پنهان ) کارویژه4    ) ساخت ها و نهادها3  

ي بر آن بود که سرمایه داري استقالل روشنفکران را از میان می برد و آنها را در وضعیتی شبیه و - 24

  وضعیت پرولتاریا در می افکند.

  ) شومپیتر4  ) هگل3  ) وبر2  ) مارکس1  
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  از نظر مانهایم محافظه کاري مدرن در واکنش به چه پدیده اي پیدا شده است؟ -25

    ) روند تخریب نظم جهان قدیم2    ) فقر فزآینده طبقات پایین1  

  ) نیاز به احیا و تجدید محتواي محافظه کاري سنتی 4  ) رادیکالیسم غیر انعطاف پذیر محافظه کاري سنتی3  

بر اساس نظر گرامشی، حضور روشنفکران در دستگاه قدرت چه تأثیري در ارتباط با طبقه اجتماعی  - 26

  مسلط دارد؟

    ن می کند.) تداوم سلطه آن طبقه را تضمی1  

  ) مانعی فکري و نظري بر سر راه طبقه مسلط به شمار می رود.2  

  ) بخشی از قدرت طبقه مسلط به روشنفکران منتقل می شود.3  

  ) هیچ تأثیري بر افزایش یا کاهش سلطه طبقه مسلط ندارد.4  

بن مایه شکل » ز آنهانزاع هاي تاریخی و آثار برجاي مانده ا« از نظر کدام یک از جامعه شناسان زیر،  - 27

  گیري احزاب جدید را تشکیل می دهد؟

  ) مارکس4  ) رکان3  ) دوورژه2  ) وبر1  

از نظر مرتن.................................عبارت است از عملکردهایی که از یک سازمان یا نهاد خاص انتظار نمی  - 28

  پردازد.رود و جزء شرح وظایف آن نیست، اما بتدریج به انجام آنها می 

  ) تأثیر مضاعف4  ) سوء کارکرد یا کژکارکرد3  ) کارویژه پنهان2  ) کارکرد1  

  بر اساس تقسیم بندي آلموند و پاول، سندیکاها و باشگاه ها جزء کدام دسته از گروه ها می باشند؟ - 29

  منی) گروه هاي انج4  ) گروه هاي بی نام و نشان3  ) گروه هاي نهادینه2  ) گروه هاي غیر انجمنی1  

  چهار الیت عمده قابل تشخیص در هرجامعه عبارتن از:  -30

  ) دانشگاهی، کارکردي، کارفرمایی، خدماتی2  ) سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، دینی1  

  ) دانشگاهی، اقتصادي، خدماتی، تولیدي4  ) سیاسی، اقتصادي، نظامی، فکري3  
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  جامعه شناسی سیاسی

  یی دارد؟ها یژگیوجامعه شناسی سیاسی چه 

سی سیاسی مطالعه رفتار اجتماعی و پردازد  بحث جامعه شنا جامعه شناسی علمی است که به مطالعه رفتار اجتماعی می

  .باشد یمفهم اجتماعی است. به طوریکه رابطه جامعه و دولت از موضوعات مهم 

  اما جامعه شناسی سیاسی به عنوان یک رشته از کجا پیدا شده است؟

ه به عنوان علم علوم سیاسی با تفکر مکتب پوزیتویسم...پیدا شد اولین دانشگاهی ک  رشته  از اواسط قرن نوزدهم به بعد

  :ردیگ یمباشد. به طور کلی سه عرصه مورد بررسی قرار  در کلمبیا می 1880سیاست تأسیس شده در سال 

  اقتصاد -3     سیاست   – 2    جامعه شناسی  -1   

 هـا  آني است کـه ارتبـاط   ا عرصهدهد که جامعه و سیاست دو  جامعه شناسی سیاسی دو عرصه را مورد مطالعه قرار می  

  .ردیگ یمبررسی قرار مورد 

 پردازنـد  ینمـ جامعه شناسی سیاسی  نه جامعه شناسی است و نه سیاست بلکه در آن  به اجزاء جامعه با اجزاء سیاسـت   

  دهیم. را مورد شناسایی قرار می ها نیابلکه فرض بر این است که ارتباط 

د افرادي مانندآگوست کنت ، کارل مـارکس، جـان   کسانی که در ابتدا جامعه و سیاست و اقتصاد را مورد مطالعه قرار دادن

استورات میل، هربرت اسپنسر، امیل دورکیم، ماکس وبر و دیگران اینها همگی به نحـوي بـه مطالعـه جامعـه و سیاسـت      

  اند. پرداخته

اقتصاد و  این اندیشمندان در سه نقطه با هم مشترك بودند اولین نقطه مشترك اینکه اینها معتقد بودند علم اجتماع، علم

طرح توانیم مسائل سیاست را در قالب الگو و مدل  علم سیاست وجود دارد. امکان دارد علم سیاست داشته باشیم یعنی می

  اي بسازیم که در اکثر جوامع صدق داشته باشد. هاي فراگیر بسازیم یعنی نظریه کنیم و به تشریح آن بپردازیم و نظریه

کنند مبنی بر اینکه جامعه در چـه وضـعیتی    مگی راجع به جامعه خودشان صحبت میها ه نقطه دوم  این است که این -

  قرار دارد.

کنند نگران این هسـتند کـه جامعـه اروپـایی در      بیشتر متفکران راجع به گذار از ماقبل صنعتی به صنعتی صحبت می - 

  کنند. ها صحبت می حال تغییر است و در مورد تغییرات این
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  مکتب تفهمی

ورتین مذهب پیروتین) یگوید پاك باوران (یا پ وبر می ( اخالق پروتستان و روحیه سرمایه داري) -» برماکس و«

ها به زندگی هر  هاي صومعه گرایی از حجره خواستند که مرد کار باشند ما مجبوریم چنین باشیم زیرا هنگامیکه ریاضت می

انگیز  صادي مدرن نقش خود را در ساختن جهان شگفتروزه برده شد و شروع به تسلط بر اخالق دنیوي کرد نظم اقت

اخالقی و دینی بودند. جنبش پروتستان که ،  سیاسی ،ها کسانی بودند که داراي عقاید خاص اجتماعی پیورتین .ایفاء کرد

در انگلستان ظاهر شد هدفش این بود که خودشان را از این عادات و تشریفات و ظواهر دنیا رهایی  17،16در قرن 

توان نقش اخالق  از این حرفهاي وبر می . بودندبخشند و به شدت معتقد به زندگی ساده و پاکدامنی و کار و کوشش ب

  کند.  داري را بفهمیم و یکی اینکه بحث بروکراسی را وبر در جامعه صنعتی مطرح می پروتستانیسم در پیدایش سرمایه

که ماها داریم و بسیار هم فـراوان اسـت و همـه را بخـواهیم بـه       ي اجتماعیها تیفعالعمده بحث وبر این است که تمام  

هایی هستند که حقوقی دارند وظایفی که مشخص است اینکـه   ها به صورت حرفه شکل حرفه تعریف کنیم یعنی همه این

اي  گویـد. تقسـیم کـار اسـاس کـار هـر پـروژه        ها به وجود آمده دلیل خاصی دارد که دورکیم به آن تقسیم کار مـی  حرفه

  اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی و غیره است.

گري است به عقیده او  وبر معتقد است این فرایندي که جامعه غربی در آن قرار گرفته است، فرآیند عقالنیت و یا محاسبه

به هدف  خواهیم گري است ما می توانیم با یک معیار مشخص ارزیابی کنیم و آن معیار همان محاسبه تمام حیات را ما می

  اي بود که:  اي که در غرب پیداست جامعه برسیم به نظر وبر جامعه

  هدفش دست یافتنی بود.

 وسایل مناسب براي رسیدن به هدف را داشته باشیم.

گوید آن سازمانی که به مـا کـاراترین    عقالنیت یعنی اینکه ما کاراترین ابزار را انتخاب کنیم براي رسیدن به هدف، وبر می

دانـد البتـه    دهد بروکراسی است. بروکراسـی اوج عقالنیـت اسـت و اداره امـور را بروکراسـی مـی       وسایل را ارائه میابزار و 

تـوانیم   بروکراسی شدن جامعه عالوه بر منافعی که دارد معایبی نیز هم دارد اما نفع آن سازمانی است که به کمک آن می

  وظایفمان را دقیق و سریع انجام دهیم.

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 غر ب و ایران جامعه شناسی سیاسی» 432«
 
 
 

 

  وکراسی چیست؟نقطه منفی بر

شـویم الزم اسـت    آوریم و بعد بنـده آن مـی   شود یک چیزي را به وجود می گوید بروکراسی باعث انزواي انسان می وبر می

  سازد. اي وارد نمی کند اما به اهداف ما لطمه بدانیم بروکراسی براي ما محدودیت ایجاد می

  دیدگاه وبر نسبت به نظم اجتماعی

  توان در دو سطح خالصه کرد: ا میجامعه شناسی سیاسی وبر ر

کنیم  بندي کرده یا خیر در جامعه وقتی که به جامعه نگاه می اولین بحث قشربندي اجتماعی است آیا وبر جامعه را تقسیم

ها در جامعه وجود دارد این  شود چرا نابرابري ها فقیرند سوال براي ما ایجاد می ثروتمندند و بعضی ها گروهبینیم بعضی  می

  ها ریشه قشربندي است. برابرينا

  ها  بندي اند مانند گروه هایی که ساختاري شده قشربندي مساوي است با نابرابري

  اند! به نظر وبر این قشرها چگونه شکل گرفته

  برد طبقه است. اولین قشري را که به کار می

  تقسیم می کند:  وبر طبقات را به سه قسم

شود  قسم سوم  م طبقات تجارت که در رابطه با کاالها و خدمات ایجاد میقسم اول طبقات مالک زمین، قسم دو - 

  طبقات اجتماعی است.

  شوند: باز هر کدام از اینها در درون خود به چند طبقه تقسیم می

گنجد شئون اجتماعی اسـت. معیـار    برد شأن( منزلت) است. گروهی که در طبقه نمی دومین مفهومی را که وبر به کار می

هـا   ن معیارهاي شخصیتی است هر گروهی در چشم گروه دیگر داراي معیارهاي شخصیتی است که آن را از آنآ تشخیص

هاي خاص  ارزیابی اجتماعی هستند. داراي امتیازات مساوي مختلف هسـتند   کند. شئون اجتماعی داراي شیوه متمایز می

و طبقـه دو نـوع قشـر بنـدي هسـتند کـه مکمـل        داراي عقاید مذهبی مختلف ممکن است باشند. به نظر آقاي وبر شأن 

  یکدیگرند.

  برد حزب است. مفهوم سومی که  وبر به کار می -

  حزب هم یکی از قشرهاي جامعه است. -

  تعریف وبر از حزب چگونه است؟ -
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چگونـه   کنند. وبر بین سـایر طبقـات   ها و هدفها و یا منافع مشترك فعالیت می گروهی از افراد که به علت داشتن زمینه- 

کنیم. طبقـات بـا توجـه بـه ارتباطشـان بـا تولیـد و تحصـیل کاالهـا           شود. این را از زبان خود وبر بیان می تمایز قائل می

هـایی از زندگیشـان نشـان داده     شوند اما گروههاي منزلتی با توجه به اصول مصرف کاالها که توسط شیوه بندي می طبقه

  شوند. شود قشربندي می می

  ماعیسازمان اجت -  

هاي زندگی بـه نظـر او در    براي وبر سازمان اجتماعی همان بروکراسی است توسعه شکلهاي مدرن سازمانی در تمام زمینه

هـا را بروکراسـی    انـد کـه وبـر آن    واقع مساوي است با توسعه مدیریت بروکراتیک همه بخشهاي جامعه سازمان یافته شده

  د.ننام شدن می

  اي وبر دارد؟اما بروکراسی چه ویژگیهائی بر

  کند. مناصب اداري غیر شخصی هستند و داراي وظایف و حقوق مشخص ، و وبر منصب را از مقام جدا می -1

 اند. اقتدارشان سلسله مراتبی است. تمام مناصب بروکراسی (تمام ادارات) داراي اقتدار سلسله مراتبی -2 

 ها از همدیگر قابل تمیز هستند. هر منصبی یک قلمروي قدرت خاص دارد قلمروهاي قدرت منصب -3

 آید. ترینش بر سرکار می آیند و شایسته شوند رقابتی هستند یعنی با رقابت بر سرکار می مناصب با امتحان پر می -4

 شود. کنند براساس شرایط خاص تکنیکی و فنی و علمی و غیر شخصی انتخاب می که دارند رقابت می کاندیداهائی -5

 مات یک حقوق ثابت ماهانه دارند.همۀ مناصب و مقا -6

 تواند رشد و ترقی داشته باشد. منصب یک حرفه است. یک شغل است. انسان در شغل و حرفه می -7

در رابطه با موضوع جامعه شناسی سیاسی که در ارتباط با دولـت و جامعـه اسـت دو نـوع برداشـت وجـود دارد یکـی از        

  معه شناسی است.ها برداشت فلسفی و دیگري برداشت جا برداشت

  اي بین دولت و جامعه باید برقرار شود. برداشت فلسفی مبتنی بر این است که بهترین نوع رابطه چیست و چه نوع رابطه -  

اي بین دولت و جامعه وجـود دارد پـس موضـوع خودمـان را براسـاس       شناسی معتقد است چه نوع رابطه دیدگاه جامعه -

  خواهد به آن جواب دهد. دهیم یک سري سئواالت در هر علمی وجود دارد که آن علم می دیدگاه دوم مورد مطالعه قرار می
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تأثیر دولت بر روي جامعه یا تأثیر جامعه برروي دولت. آیا دولت از جامعه مستقل است یا خیر؟ آیا دولت عرصه کشمکش 

  نیروهاي جامعه است یا مستقل است.

  محیط اجتماعی سیاست چیست؟

  هاي اجتماعی بر ساخت سیاسی و بر رفتار سیاسی   وابط تولیدي جامعه بر دولت و سیاست، تاثیر قشربنديتاثیر اقتصاد و ر

  هاي اجتماعی دارد.  مبانی اجتماعی قدرت چیست؟ یعنی قدرت چه پایه یا پایه

  مبانی اقتصادي قدرت چیست؟ و امثالی از این قبیل اینها بخشهاي مقدماتی موضوع ما هستند.

شناسـی سیاسـی اسـت مـارکس، وبـر و       هاي مسلط در جامعه هایشان اندیشه از متفکرین که در واقع اندیشه بحث سه نفر

  پارسونز به ترتیب حائز اهمیت هستند.

  خواهیم پرداخت: ها آني ها شهیانددر مورد هر کدام از این متفکران ما به مسائل زیر در 

  مقدمه

 دیدگاهشان نسبت به نظم اجتماعی:

  جتماعینظام ا -الف

  سازمان اجتماعی -ب

  هاي اجتماعی قشربندي -ج

  دیدگاه نسبت به نظم سیاسی:

  حاکمان سیاسی -الف

  ماشین دولتی -ب

  نظام سیاسی -ج

  کنند و اینکه هر کدام از این سه متفکر نسبت به این قضیه چه نظري دارند. می اطاعت ها انساندیدگاه در مورد اینکه چرا 

  نسبت به دگرگونی  ها نیااز راجع به دیدگاه هر کدام 

خـواهیم در   شناسی بررسی روابط متقابل میان قدرت دولتی و نیروهاي اجتماعی اسـت پـس مـا مـی     موضوع اصلی جامعه

  دهیم. ارتباط با دولت جامعه را مورد بررسی و مطالعه قرار می
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امعه شناسی سیاسی علم قدرت است گوید آیا ج کند می جامعه شناسی این سوال را مطرح می در کتابموریس دوورژه  -

  یا علم دولت یعنی آیا باید دولت را مطالعه کنیم یا قدرت را.

شناسی سیاسی مساوي است با دولت در نتیجه در این علم جامعـه ملـی را مـورد مطالعـه قـرار       اگر ما فرض کنیم جامعه

  دهیم یعنی جامعه ملت در ارتباط با دولت. می

 یمشـ و خط  Politicsملت محدودش کردیم سیاست حکومت یا سیاست دولت را  -دولت جامعه شناسی سیاسی را به 

  گویند.علم قدرت فراگیر است در همه جا روابط قدرت وجود دارد. می Policyی را اسیس

هـا آن را اسـتقرار صـلح و ثبـات      موریس دوورژه گفته است که سیاست دو نوع رهیافت دارد و دو نوع رویکرد دارد بعضی

  کنند. به این معنی سیاست را تعریف می ها ستیمارکسجویی که بیشتر  ها سیاست را دعوا و منازعه و ستیزه انند و بعضید می

 کنـیم  شناسی سیاسی هم دولت را بررسی می کنند پس ما در جامعه اما لیبرالها از سیاست به عنوان استقرار صلح و ثبات یاد می

  کنیم. شویم بلکه در حاشیه در موردش بحث می مفصل وارد بحث قدرت نمی و هم قدرت را اما در این درس به طول

در جامعه شناسی سیاسی از فرد یعنی الیتیسم، از گروه یعنی پلورالیسم یا کثرت گرایـی و از طبقـه یـا تحلیـل طبقـاتی      

  .گردد یممارکسیسم بحث 

سـه نـوع مکتـب     هـا  نیـ ال خواهد داشـت چـون   اینکه از کجا شروع کنیم خیلی مهم است چون نتایج متفاوتی را به دنبا

  شناسی سیاسی  متفاوت هستند.پس سطح تحلیل اهمیت دارد در جامعه

هایی دارد. اندیشمندان معتقدند دولت دو چهره دارد و دو پایه یکی پایه اجبار و اقتدار است و دیگري  اما دولت چه ویژگی

   است یکی مشروعیت است و دیگري زور هم پایه ایدئولوژیک است. دولت نیز به دو پایه متکی 

  ماشین دولتی مدرن

  ارتش و سیستم بروکراسی    3احزاب سیاسی  2پارلمان  1هاي ماشینی دولتی مدرن  مهمترین بخش

احـزاب   هـا  آندر هر کشوري یک جزء ممکن است از جزء دیگر مهمتر باشد در بعضـی کشـورها پارلمـان و در بعضـی از     

  باشد. مهمتر می

  نوع حزب تشخیص داده یکی احزاب حمایتی و دیگري احزاب ایدئولوژیک   و بر دو

  العاده در هر دولت مدرن است. بروکراسی داراي قدرت فوق
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  نظام سیاسی

. دولت را  به معناي انحصار استفاده مشروع از زور فیزیکی در Stateبه نظر وبر نظام سیاسی همان دولت است به معناي 

این دولت متشکل از دو جزء است یکی رئیس دولت و دیگر ماشین دولتی این دولت به علـت  داند  یک سرزمین خاص می

کننـد بـراي    اینکه جایگاه خاص را در مراجع مدرن اشغال کرده دعواي همه گروهها بر سر همین دولت است و رقابت می

  گرفتن قدرت است.

  وبر:

ي حاکم، پارلمان، رئیس دولت ها گروهي دولتی باشد میان اه بخشتواند جایگاه منازعه میان  اي است که می دولت عرصه 

  و بروکراسی منازعه است. براي وبر وجود یک رهبر سیاسی ضروري است.

وبر معتقد است در بعضی جوامع دلیل اطاعت عادت و عرف است اما ایـن دلیـل کـافی     کنند؟ اطاعت می ها انسانچرا 

که افراد از رهبر و بروکراسی و دستورات باالتر اطاعت کننـد. ایـن دلیـل    شود  نیست دلیل دوم برقراري مجازات باعث می

هم کافی نیست. دلیل سوم که مهمتر است مشروعیت است مهمترین دلیل اطاعت مردم از حاکمان به خاطر مشـروعیت  

  قائل شدن مردم است در جوامعی که احیاناً زور نباشد.

  نتی، کاریزماتیک و عقالنی و هر سه نوع مشروعیت را مطرح کرده است. س - 

اقتدار سنتی داراي چند ویژگی است اول اینکه علت مشروعیت اقتدار سنتی؛ سنت پایداري اسـت کـه از گذشـته دور     - 

  رسیده و در خاطره اجتماعی مردم وجود دارد.

  خصوصی و اختصاصی است. -هاي اعمال قدرت شخصی قواعد و شاخص ویژگی دوم: - 

  قلمرو خصوصی و عمومی هیچ تمایزي وجود ندارد. در جوامع سنتی حاکم بر مردم قلمرو دارد. میان ویژگی سوم: - 

کنند که داراي این مشروعیت سنتی باشد اگر اقتدار سنتی بـدون   مردم همواره از شخصی تبعیت می ویژگی چهارم: - 

  بروکراسی باشد پدرساالري است.

  د:کن وبر دو حالت براي اقتدار سنتی مشخص می - 

  وجود بروکراسی -3

 عدم وجود بروکراسی -4

  کند. اقتدار سنتی که ابزار بروکراسی دارد از ابزار بروکراسی فئودالیسم در غرب و پاتریمونیالیسم (موروثی) در شرق استفاده می
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  دیدگاه وبر نسبت به نظم اجتماعی: - 

  قشربندي اجتماعی -4

 سازمان اجتماعی -5

 نظام اجتماعی - 6

  سیاسی دیدگاه وبر نسبت به نظام

  حاکمان سیاسی -4

 ماشین دولتی -5

 نظام سیاسی - 6

ماکس وبر معتقد است تحولی که در جوامع غربی به وجود آمد در ارتباط است با سازمان اجتماعی که خاص این جوامـع  

  یابد. بود که همان عقالنیت است که اوج آن در بروکراسی تبلور می

  نظام اجتماعی  -

دهند. اما وبر از دو منظر جوامع مدرن را مـورد   ویر کلی از نظام اجتماعی ارائه میافرادي چون مارکس و پارسونز یک تص 

ملت که نهادهایی در درون این دولت ملت وجود دارد که نکات مشترکی دارند ولی مسـتقل از   -نظر قرار داده یکی دولت

  نهاد، نهادهاي سیاسی اجتماعی است.ز کنند. مارکس معتقد بود که این نهادها از هم مستقل نیستند منظور ا هم عمل می

منظور دیگري که وبر به جوامع مدرن نگاه کرده از منظر گروههاي اجتماعی است مهمترین گروه براي او گروههاي شأنی 

  باشد این گروهها بین شأن منازعه وجود دارد هم درون و هم در برون دیگران  ها می و بروکراسی

  یدیدگاه وبر نسبت به نظام سیاس - 

در نظم سیاسی معتقد به رقابت و منازعه است در جامعه به طور کلی مبـارزه میـان گروههـا وجـود دارد ایـن دولـت در        

اختیار یک گروه خاص نیست تحت کنترل یک طبقه واحد نیست در حالیکه مارکس معتقد است تحت کنترل یک طبقه 

وقدانان هستند و کسانی که در دولت بـراي حکومـت   خاص است وبر معتقد است معموالً دولتهاي مدرن تحت کنترل حق

ترین هستند که با استعدادترین هستند براي حکومت کسانی که در دولت قرار گرفتند. و مناسب  اند با استعداد قرار گرفته

  توانند بر جامعه و گروههاي مختلف در جامعه تأثیرگذار باشند. می ها نیااقتدار را اشغال کردند 
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باشد ماکس وبر طرفـدار نـوع    رگذاریتأثتواند  س، دولتی است که تحت سلطه طبقات است اما دولت وبر میدولت مارک - 

ـ     ر دموکراتیک حکومت که بتواند ب اسـاس رفرانـدوم   ر اساس رفراندوم باشد است وبر معتقد اسـت کـه حکومـت را بایـد ب

سیاسی باهوش و مسئولیت شناس و مهمترین  مانحاکگرایی دموکراتیک است. از نظر وبر  چرخاند اما بعد معتقد به نخبه

افـراد   نیتـر  بـا هـوش  دهند بهترین حکومت در نظر وبر حکومتی است که تحـت کنتـرل    جزء یک حکومت را تشکیل می

  هستند.

اقتدار کاریز ماتیک که از فرهمندي که از ریشه فارسی به معناي رحمت و عنایت خداوندي. اقتدار قانونی عقالنـی کـه    - 

  اساس بروکراسی است.ر کند و ب هاي مدرن اروپا که بروکراسی مهمترین نقش را ایفاء می ه عالی آن دولتنمون

  بر این است که چرا تحول در غرب رخ داده است. مسئله - 

با هم  ها نیادر چند نکته وبر و مارکس با هم مشترك هستند در نظم اجتماعی و نظم سیاسی  مقایسه وبر و مارکس :

  گذارند با هم تفاوت کوچکی دارند. می ریتأثگذارند اما چگونه  به همدیگر تأثیر می ها نیادارند ارتباط 

نظم اجتماعی بر نظم سیاسی بیشتر است. امـا وبـر    ریتأثمارکس معتقد است نظم اجتماعی مقدم است به نظم سیاسی و 

  یگري مقدم نیست.کدام برد معتقد است نظم سیاسی و اجتماعی در هم تأثیر دارند اما هیچ

نکته مشترك دیگر در مورد منازعه است هر دو معتقدند فرایند سیاسی فرایند منازعه است و منازعه دائمی در آن وجـود  

آید که گروههـا بتواننـد نظـام سیاسـی را تحـت کنتـرل        دارد همه به دنبال سلطه هستند. این سلطه زمانی به دست می

  خودشان در بیاورند.

  :تالکوت پارسونز

  دیدگاه پارسونز نسبت به نظم اجتماعی

  قشربندي اجتماعی -4

 سازمان اجتماعی -5

 نظام اجتماعی - 6

  دیدگاه پارسونز نسبت به نظم سیاسی

  حاکمان سیاسی -4

 ماشین دولتی -5
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 نظام سیاسی - 6

ی است که کشور آمریکا از لحاظ نوسازي پیشگام بوده است، پیشنهاد ما این است که آن یک نمونه کـامل  نیبه ااعتقاد ما 

در مساوات در فرصت است که توسط سوسیالیسم تأکید شده است. آمریکا داراي یک سیستم باز و یک نظم قانونی قـوي  

  و نسبتاً مستقل از حکومت و یک ملت دولت است. که از کنترل یک مذهب با نژاد یا قومیت خاص رها شده است.

کید آن نسبت به الگوهاي انجمنی و باز بودن و فـراهم  نظام آموزشی کشور یک ابتکار اساسی است بخصوص با توجه به تأ

هـاي مبتنـی بـر تـوارث و      بودن فرصت جامعه آمریکا خیلی بیشتر از جوامع دیگـر در جـدا سـاختن خـویش از نـابرابري     

  تر بوده است. احساسات و نهادینه ساختن یک الگوي اساساً مساوات طلبانه موفق

عه آمریکا و جوامع مدرن غیـر دیکتـاتوري خیلـی بیشـتر از جوامـع سـنتی در       برخالف عقیده رایج میان روشنفکران جام

  نهادینه کردن آزادي موفق بوده است.

  شناسی بوده است و از زاویه ارگانیستی به جامعه و سیاست نگاه می کند. پارسونز دانش آموخته زیست

ز اجزاء کـه ایـن اجـزاء بـراي خـود کـار       اي است که تشکیل شده ا جامعه مثل بدن انسان است. بدن انسان یک مجموعه

اي دارند و این بدن زمانی داراي تعادل است که همه اجزاء کار ویژه خودشان را درسـت انجـام بدهنـد. جامعـه هـم       ویژه

آورنـد کـه    شود نهادهایی را به وجود مـی  اي هست که انجام نگیرد هر چه قدر جوامع پیچیده می چنین است آیا کار ویژه

  ه ما را انجام دهند.این کار ویژ

کند معتقد است که آمریکا جلودار است. در تحول و توسعه برابري فرصت آیـا   نکاتی که او درباره جامعه آمریکا مطرح می

  مساوات انسانها ممکن است؟

آمریکا سرزمین فرصت است جامعه آمریکا تحت کنترل یک مذهب یا یک نژاد خاص نیست نظام آموزش آمریکا الگوهاي 

  کاود و پارسونز در چنین جامعه اي نظریه پردازي می کند. کاود الگوهاي همکاري جمعی را در افراد می منی را میانج

  با نفوذترین فرد در مکتب مدرنیزاسیون پارسونز است.

  دیدگاه پارسونز نسبت به نظم اجتماعی

  نظام اجتماعی -4

 قشربندي اجتماعی -5

 سازمان اجتماعی - 6
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سعی دارد جامعه آمریکا و غرب و اروپا را در تئـوري خـودش مطـرح سـازد. بـراي توضـیح        پارسونز یک آمریکایی است و

  کنیم. پارسونز دیدگاه مثبتی نسبت به جامعه دارد پارسونز معتقد است ما دوتا نظام داریم. پارسونز از نظام اجتماعی شروع می

  نظام عمومی غیر کنش -2       نظام عمومی کنش -1 

کند در مورد نظام عمومی کنش ایشان یک تعریف از نظام اجتمـاعی   آید اجزاء کنش را تشریح می در مورد نظام کنش می

  اش نظام اجتماعی است. دارد نظام عمومی کنش از چهار جزء تشکیل شده که یک قسم

پس نظام اجتماعی یک بخش است از اینکه پارسونز اسمش را نظام عمومی کنش گذاشته اسـت مقصـود پارسـونز نظـام     

  باشد. جتماعی است مفهومی بسیار گسترده است. شامل محیط هر عمل اجتماعی میا

نظام اجتماعی محیطی است که درون آن نقشهاي اجتماعی وجود دارد و میـان اشـغال کننـدگان ایـن نقشـها تعـامالتی       

باشـد هـدایت    گیرد (کنش متقابل) و این تعامل توسط یک سري قواعد رفتاري که همـان هنجارهـا و ارزشـها    صورت می

  دهنده نقشهایی هستند که هر کنش دارد. کنند. این هنجارها و ارزشها در واقع نشان می

  هر نظامی در داخل مرزي قرار گرفته و محدودیتی دارد در کنار نظام عمومی کنش سه تا نظام دیگري را نیز داریم.

  هنجارها است. ها و نظام فرهنگی که در جدول روبه رو وجود دارد و شامل تمام ارزش
  

  نظام شخصیتی  نظام ارگانیسم رفتاري

  نظام اجتماعی  نظام فرهنگی
  

  هاي فردي و نیازهاي ارگانیسم رفتاري که در واقع همان ارگانیسم بدن انسان است. نظام شخصیتی شامل انگیزه

م دارند؟ مبادله و تبـادل میـان نظـام    ها با همدیگر تعامل دارند؟ ارتباطی با ه آیا این نظامها با یکدیگر ارتباطی دارند این

هـاي   شود کنش ها باعث می کند که این ارزش ها را دریافت می اجتماعی و فرهنگی. نظام اجتماعی از نظام فرهنگی ارزش

  متقابل میان افراد در جامعه داراي مشروعیت باشد.

  تعامل میان نظام شخصیتی و نظام اجتماعی

هاي مختلـف بـراي نظـام شخصـیتی آمـاده       نظام شخصیتی یک سري افراد را با سلیقه بین این دو نیز ارتباط وجود دارد

  سازند. می
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کند ارگانیسـم رفتـاري و نظـام     سازد و آن افراد نقشهاي مختلف را در جامعه ایفاء می نظام شخصیتی افرادي را آماده می

  اجتماعی نیز با هم در ارتباط هستند.

نماید. براي اینکه نظام اجتماعی ارتباط  اجتماعی با محیط مادي و جغرافیایی فراهم می ارگانیسم رفتاري راه را براي نظام

  گویند. پیدا کند با نظام فیزیکی مادي جغرافیایی مکانیکی و غیره به آن نظام غیرکنش می

  نظام فیزیکی/ مکانیکی / جغرافیایی و امثالی از این قبیل  نظام غیر کنش:

گوید شخصیت بدون انـرژي   کنیم. در کتاب تالکوت پارسونز می روشه بررسی می از دیدگاه گی ارتباط جدول را با همدیگر

تواند وجود داشـته   کند. بدون اینکه روابط نظام اجتماعی و بدون جهان مادي و فرهنگ نمی که ارگانیسم برایش معین می

هاي (نمادها) جهـان فرهنـگ ایجـاد     و سمبلکند بدون هنجارها  ایکه شخصیت ایجاد می باشد نظام اجتماعی بدون انگیزه

  یابد. یابد. فرهنگ نیز در شخصیت و در شبکه کنش متقابل اجتماعی امکان وجود می کند تحقق نمی می

  هر نظام دو بخش دارد: گوید: پارسونز می - 

  Structure      الف) ساختار

  Processes       ب) فرآیند

  ساختار خودش از چهار جزء تشکیل شده -  

  Values        رزشهاا -1

  Norms        هنجارها -2

  Roles        نقشها -3

  Collectivities        نهادها -4

  دومین قسمت نظام فرآیندهاي نظام است این فرایندها چهار قسم است: - 

  Latency    فرایند تداوم (حفظ الگو ها)  -1

  Integration      فرایند همگرایی -2

  Goal Attainment    فرایند نیل به هدف -3

  Adaptation    فرایند انطباق یا سازگاري -4
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  نظام اجتماعی به نظر پارسونز چهار جزء دارد:

  Polity      پولیتی (جامعه سیاسی) -1

  Economicاقتصاد                                       -2

  Pattern Maintenance      حفظ الگو -3

  Society Community    جماعت اجتماعی -4

  ر از ارزش است.ت هنجار، جزئی

گوید هر نظام اجتماعی عالوه از ساختار داراي فرایند اجتماعی است که این فرایند کارش حفـظ نظـام    در مورد فرایند می

هـا داراي کارکردهـا و کـار     اجتماعی است به نظر پارسونز چهار فرایند اساسی در هر نظام اجتماعی وجود دارد این فرایند

حفظ نظام ضروري هستند. اولین فرایند، فرایند تداوم، یعنی کار ویژه حفظ الگوهـاي سـازمان   هایی هستند که براي  ویژه

  اجتماعی و تعامل اجتماعی در طول زمان است.

دومین فرایند همگرایی است، ایجاد همبستگی و حل منازعه. به عبارت دیگر همگرایی فرایندي اسـت کـه اجـزاء متعـدد     

شـود. فراینـد سـوم نیـل بـه       شود به نحوي که از هر گونه اختالل جلوگیري می نگ میساختار در هر نظام تنظیم و هماه

کند؟ و کار ویـژه چهـارم کـار ویـژه انطبـاق یـا        اهداف کار ویژه تعیین اهداف است. چه کسی و کی هدف را مشخص می

وینـد بـراي اینکـه    گ کند. تخصـیص منـابع مـی    سازگاري است. که در واقع نظام را با محیط اجتماعی خودش منطبق می

  سازگاري ایجاد شود.

کار ویژه اقتصاد انطباق است. کار ویژه سیاست نیل به اهداف است کار ویژه جماعت اجتماعی همگرایی است و کار ویـژه  

  فرهنگ حفظ الگو و دوام است.

اسـت کـه منـابع و     دهد. اقتصاد بخشی از نظـام اجتمـاعی   اقتصاد به چه صورت انطباق یا سازگاري با محیط انجام می - 

تواند خودش را با محیط اجتماعی سـازکار یـا    دهدمنابع است که یک نظام اجتماعی می فرصتها را به جامعه تخصیص می

  کند پس بیشترین نقش را پولیتی دارد. تطبیق دهد. پولیتی یا نظام سیاسی اهداف را مشخص می

دهد که همان سازمانهاي اجتمـاعی اسـت کـه ایـن نهادهـا و       ها همگرایی را جماعت اجتماعی انجام می در تعیین اولویت

کند و حفظ الگو از طریق تداوم به حیات نظام اجتماعی تداوم  سازمانهاي اجتماعی از طریق قانون در جامعه ثبات پیدا می

  بخشد. می
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واده متجلـی اسـت   شود که جامعه تداوم پیدا کند پس حفـظ الگـو در خـان    از طریق خانواده و نظام خویشاوندي باعث می

  شوند. همچنین در مذهب پس خویشاوندي و مذهب جزئی هستند که باعث تداوم می

شود. این  ها هدایت می ها که توسط هنجارها و ارزش نظام اجتماعی یعنی محیط از کنشهاي متقابل اجتماعی شامل نقش

است. داراي ساختار و فرایندي اسـت.  نظام اجتماعی داراي محیطی است که عبارت از فرهنگ شخصیت و نظام اجتماعی 

  ها است. و نهادها شامل سازواري نیل به هدف همگرایی و حفظ الگو است. ساختار شامل نهادها و سازمان

کند. ساختار فرایند هم به چهـار قسـمت    داد هر نظام را با ساختار و فرایند تقسیم می بندي که پارسونز ارائه می در تقسیم

ها در هر ساختاري نشان دهنده توقعات هنجاري هستند براي اعمال در کارهاي درسـت و نادرسـت   شود. ارزش تقسیم می

ها  شوند و قابل جستجو هستند. ارزش هاي فرهنگی و مذهبی عرضه می در هر نظام اجتماعی این ارزشها در قالب دکترین

انـد در سـایه    د امـا هنجارهـا بیشـتر کـاربردي    دهنـ  اند و بایدها و نبایدها را در هر نظام اجتماعی نشان می عمومی و کلی

دهند به عبارت دیگر هنجارها قواعدي هستند براي انتقال ارزشها به  آیند و قواعد رفتاري را نشان می ها به وجود می ارزش

  عمل که در واقع راهنماي عمل انسانها در هر عمل اجتماعی هستند.

شـود نهادهـا هسـتند     رهاي یک نظام اجتماعی مشـخص و معـین مـی   تمام محیط اجتماعی که درون آنها ارزشها و هنجا

  گردد. شود و درون نهادها محقق می ها توسط افرادي اشغال می افتد در واقع این نقش ها در درون نهادها اتفاق می نقش

  processفرایند 

  فرایند هم چهار جزء دارد که هر کدامش تعریف مخصوصی به خود داشت.

دهد) همان افرادي کـه صـاحب نقشـند در واقـع      کند (انجام می گران ایجاد می ایجاد انگیزه را در کنشتداوم در واقع کار 

اي  گیرد کارش همان ایجاد تداوم است. به عبـارت دیگـر مجموعـه    پذیري که در خانواده و نظام آموزشی صورت می جامعه

کننـد. ایـن در    فراد آن ارزش و هنجار را درونی مـی شود و این ا که از طریق آن فرهنگ ارزش و هنجار به افراد منتقل می

  واقع فرایند تداوم در هر نظام اجتماعی است.
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  integrationهمگرایی 

هـا   جزء دوم فرایند همگرایی است در هر نظام کنش به تعریف پارسونز برخی اجزاي آن نظام کارشان مراقبت از تک روي

همـاهنگی میـان اجـزاء دوري جسـتن از تـنش و اخـتالل تمـام         هاست. به عبـارت دیگـر حفـظ    و جلوگیري از تک روي

  آورند. که هماهنگی به وجود می که در جامعه کارشان ایجاد همبستگی است نهادهائی نهادهائی

خواهند هدفهاي نظام را تعیین کننـد و بـراي رسـیدن بـه ایـن       هائیکه می جزء سوم فرایند نیل به هدف است تمام کنش

  کنند. کنند تالش می یهدفها نیروها رایج م

  پس کار ویژة نیل به هدف هم در تعیین نظام نیل به هدف و چگونگی تعیین آن نظام است.

  سازگاري

کنند. سازگاري یـا انطبـاق    دهند یا سازوار می هائی که روابط میان یک نظام را با محیط بیرونی این تطبیق می تمام کنش

اش  ی آن نظام اجتماعی منـابع گونـاگون کـه نیـاز دارد بگیـرد و در مقابـل      هایی بیرون کارش بدین شکل است که از نظام

  شود. آن سازواري ایجاد می تولیدات خودش را عرضه کند در نتیجه بین نظام و محیط

  نظام اجتماعی چهار قسم است: پولیتی (نظام سیاسی)اقتصاد، حفظ الگوي جماعات اجتماعی 

  عمده بحث ما پولیتی است.

عی تمام نهادهاي اجتماعی در یک جامعه است شامل نهادهـاي اجتمـاعی طبقـات اجتمـاعی، سـازمانهاي      جماعات اجتما

  اجتماعی و گروههاي فشار و شامل روابط گروههاي اجتماعی در یک جامعه 

فـظ  ح -اقتصـاد  –پولیتی به عنوان یک نظام از نظر پارسونز داراي ساختار و فرایند است هر کدام از چهار مورد (پـولیتی  

  الگو و جماعت اجتماعی) موضوع یک علم در علوم اجتماعی هستند.

  علم سیاست پولیتی:

  اقتصاد اقتصاد:

  روانشناسی و انسانشناسی حفظ الگو:

  جامعه شناسی جماعت اجتماعی:
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  قشر بندي اجتماعی از دیدگاه پارسونز

شود به جوامـع   در این رابطه صرفاً خالصه می برد بحث پارسونز بندي اجتماعی بکار می پارسونز چه مفهومی را براي طبقه

کنـد در جوامـع    بندي اجتماعی یا قشربندي اجتماعی را مطرح می ماقبل مدرن به جامعه مدرن در این ارتباط بحث طبقه

بندي اجتماعی کامالً متفاوت است با جوامع ماقبل مدرن در واقع پارسونز یک تفاوت اساسی دارد.  پیشرفته و مدرن طبقه

  وبر و مارکس  با

  طبقه، شأن، حزبوبر: 

  کند. طبقه را مطرح می مارکس:

گوید جوامع مدرن با جوامع ماقبل مدرن تفاوت دارد آنچه  کند. فقط می پارسونز هیچ قشر بندي اجتماعی را مطرح نمی

و جامعه براساس ها  شود پرستیژ است افراد خانواده بندي می که درون جوامع مدرن و پیشرفته باعث قشربندي و طبقه

ها  شود پرستیژ یعنی کسانی که داراي نقشهاي مهمتري هستند اساس بحث پارسونز نقش معیار پرستیژ قشربندي می

دانیم یک نقش از  گیرند. از کجا می هستند در نهادهاي اجتماعی کسانی که اهمیت کمتري دارند در یک طبقه قرار می

  ها مهمترند. ه در تداوم حیات جامعه موثرند این نقشهایی ک نقش دیگر اهمیت بیشتري دارد. نقش

  یک معیار نقشهاي ضروري براي حیات جامعه -3

  ها با ارزشهاي جامعه دومین معیار انطباق نقش -4

  دار در جامعه ما زیاد مهم نیستند اما نقش رهبري در جامعه ما باالترین پرستیژ را دارد. نقش سرمایه مثال:

ت با همگرایی نظام اجتماعی و جامعه این طبقات و قشرهاي جامعه هستند که افراد را بـه  کار ویژه قشر بندي مساوي اس

کنند پس این قشرهاي اجتماعی وظیفه همگرایی را دارند. اما ایـن کـار    یکدیگر نزدیک کرده و در یک چارچوب جمع می

د آن کسانی که داراي پرستیژ بـاالتر  هاي اجتماعی دو نحوه دارد یک توضیح متفاوت پرستیژ درجامعه یک نتیجه دار ویژه

هستند اینها بتوانند منابع مورد نیاز براي حفظ جامعه رایج کنند. رهبر به دلیل اینکه رهبر است و داراي پرسـتیژ بـاالیی   

  تواند تداوم مورد نیاز یک جامعه را بسیج کند براي حفظ نظام اجتماعی  است می

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 غر ب و ایران جامعه شناسی سیاسی» 446«
 
 
 

 

ه برخی قشرها نسبت به دیگران پرستیژ بیشتري دارنـد ایـن خـود بـه خـود      بندي وقشر بندي به خاطر این است ک طبقه

پذیرد که نقش رهبري از نقش رفتگر شهرداري مهمتر باشد. این پرستیژ خـود   شود. جامعه می موجب پرستیژ بیشتري می

  شود و براي نظام اجتماعی  به خود موجب مشروعیت می

  Social Organizationسازمان اجتماعی 

ها و نهادها بررسی کرده نقشها جزء اصـلی و اساسـی هـر نهـاد هسـتند.       سازمان اجتماعی پارسونز در مورد نقش در مورد

  کارگر و نقشهاي دیگر   -آموز دانش -معلم -نقش کودك

هاي متفاوت به نظر پارسونز نیز بروکراسی یکی از مهمتـرین   ها هستند براي انجام کار ویژه اي از این نقش نهادها مجموعه

  اند. این نهادها است در واقع آنها معتقدند بروکراسی در تکامل جوامع مدرن نقش مهمی ایفا کرده

  دیدگاه پارسونز نسبت به نظام سیاسی

  حاکمان سیاسی -

 ماشین دولتی -

 نظام سیاسی -

  اش نیل به اهداف است. نظام سیاسی جزئی از ماشین دولتی است که کار ویژه

  باشد. ها می ها، نهادها و نقش ارزش داراي چهار جزء هنجارها،

محیط نظام سیاسی عبارت است از اقتصاد و حفظ الگو، پولیتی و جماعت اجتماعی که با هر کـدام از اینهـا بایـد ارتبـاط     

  برقرار بکند.

  هاي پارسونز نسبت به نظام سیاسی وجود دارد عبارت است از سیاست و قدرت (اقتدار ) اما مفهوم عمده در بحث

گیري و تخصیص منابع انسانی براي رسیدن به هدفی کـم و بـیش    ست به نظر پارسونز عبارت است از هر نوع تصمیمسیا

  کند. آشکار که جامعه معین کرده و ملی می

گیـري سیاسـت وجـود     شود در تمام سازمانها و مراجع تصمیم با توجه به این تعریف سیاست در نهاد حکومت خالصه نمی

  برد. نظام سیاسی اصطالح پولیتی را به کار می دارد پارسونز براي
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  قدرت

  قدرت از نظر پارسونز در سیاست معادل پول در اقتصاد است.

تعریف قدرت از نظر پارسونز عبارت است از توانایی کلی واداشـتن افـراد عضـو یـک نظـام سـازمان جمعـی بـه ایفـاي           -

قق هدفهاي جمعی محـرز اسـت در صـورت امتنـاع امکـان      تکالیفشان که زمانی که مشروعیت این تکالیف در راستاي تح

  استفاده از قوه قهریه وجود دارد.

  اما این قدرت که معادل پول است پنج تا ویژگی دارد.

کند فعال است و دائماً مبادله و جابجا  گزیند قدرت هم در گرایش است قدرت یکجا اقامت نمی پول یک جا اقامت نمی -1

  شود. می

 توانیم به دست بیاوریم. است حالت نمادین دارد پس قدرت برابر چیزي است که ما در قبالش میپول یک سمبل  -2

 تواند کم یا زیاد شود قدرت حجم ثابت و پایدار ندارد. تواند کم یا زیاد شود قدرت هم می پول می -3

 قدرت مانند ابزاري است در راستاي رفاه جامعه  -4

گوید قدرت و اقتدار کامل کنندة یکدیگرند بـه نظـر پارسـونز     اقتدار قائل است او مییک تمایز آشکاري میان قدرت و  -5

کنـد در واقـع مشـابهت دارد بـه همـان       اقتدار قدرتی است در یک جامعه براي مردمان جامعه حالـت نمـادین پیـدا مـی    

 مشروعیت که قبالً مطرح شده است.

 شود. ه معنادار میاقتدار رمزي است که قدرت با استفاده از آن براي جامع

  اي برقرار است. میان پولیتی اقتصاد حفظ الگو و جماعت اجتماعی چه رابطه

  اقتصاد و پولیتی ارتباطشان این است که اقتصاد دو داده به نظام سیاسی دارد و دو نهاده و پولیتی نیز دو داده و دو نهاده 

  ن وسیله مبادله است از پولیتی به اقتصاد پول بین سیاست و اقتصاد مهمترین مبادله است و قدرت مهمتری

وري و تعهد به خدمت جامعـه را دارد. یعنـی منـابعی کـه بـراي       دهد. اقتصاد نظارت به بهره اقتصاد چه کاري را انجام می

 کند. همچنین اقتصاد تعهد دارد بـه  جامعه ضروري است اقتصاد نظارت بر آن را بر عهده دارد و به پولیتی آن را اعطاء می

خدمت جامعه، تعهد اقتصاد به خدمت بر جامعه باعث تداوم نظام سیاسی و برعکس نظام سیاسی تخصیص دهنده منـابع  

کند به اینکه کاالهاي مورد نیاز جامعـه   دهد. پس اقتصاد نظارت می هاي اقتصادي تخصیص می به بخش را آنمالی است و 

  ود تا نظام سیاسی حفظ بشود.ش دهد و باعث می تولید شود و در خدمت جامعه تعهد می
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  پولیتی

گیرد کـه بـراي کـار     کند. تصمیمات را می پولیتی تقسیمات سیاسی و مسئولیت رهبري را به جماعت اجتماعی اعطاء می

کند و جماعـت اجتمـاعی را در مقابـل جماعـت اجتمـاعی       کند، رهبري می کرد جماعت اجتماعی ضروري است. اداره می

  کند. اما رابطه پولیتی و حفظ الگو: نظام سیاسی اعطاء میتقاضا و حمایت نسبت به 

هـا و هنجارهـا را برعهـده دارد     عهده دارد مسئولیت اجراي فرهنگ ارزشر نظام سیاسی یا پولیتی مسئولیت عملیاتی را ب

دو تا کار کند نظام سیاسی مسئولیت اخالقی در قبال فرهنگ و منافع جامعه دارد. در عوض حفظ الگو  می که يگریدکار 

کنـد بـراي قـدرت سیاسـی.      گیرد و همچنین مبناي قـانونی فـراهم مـی    دهد پولیتی از حفظ الگو مشروعیت می انجام می

  گوید کسانی که در پولیتی داراي مقام و منصبی هستند مشروع هستند. می

جتمـاعی و شـهروندان   جماعت اجتماعی کنترل کننده پولیتی است به عبارت دیگر نظام سیاسی تحت کنترل نهادهـاي ا 

کنند بلکـه رهبـران    هستند. نکته بعدي اینکه پارسونز معتقد است نظام سیاسی ثروتمندان سیاست و دولت را کنترل می

  نمایند. اند که از جانب مردم اقتصاد را کنترل می سیاسی

  دیدگاه پارسونز نسبت به حاکمان سیاسی (رهبري)

  شود. درون این منصب اهداف جمعی تعیین و اجرا میحاکمان سیاسی و رهبري منصبی است که در 

ها یک کار ویـژه دارد بروکراسـی کـار     شود و از نظر پارسونز هر کدام از این بخش ماشین دولتی به چهار دسته تقسیم می

  دهد. انجام میا سازواري، قانون اساسی کار ویژه تداوم، مقننه و قضائیه کار ویژه همگرایی و رهبري کار ویژه نیل به هدف ر ویژه

در فلسفه افالطون و ارسطو در روانشناسی فروید در فیزیک و شیمی نیوتن در جامعه شناسی  که يهمان طور( مارکس:

  دانند.) این عبارت از مارکس است در کتاب سرمایه. سیاسی نیز مارکس وبر و پارسونز را پدر آن علم می

شود تمام ابزارهـا و   وري اجتماعی به ضرر فرد کارگر بکار برده می یش بهرهها براي افزا داري تمام شیوه درون نظام سرمایه

هـا   گردد. این شیوه کشی از آنان می هاي سلطه بر تولید کنندگان و بهره هاي گسترش تولید تبدیل به وسایل و شیوه شیوه

دهد و جاذبه کـار را تخریـب    می دهد و او را به سطح یک زائد ماشین تنزل به بخشی از یک انسان تنزل میا نیروي کار ر

  گرداند.  کند و کار را تبدیل به زحمت می می

 Tiolزحمت 

  Toilerزحمتکش
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  بینش مارکس نسبت به نظم اجتماعی

گوید نقش اولیـه انسـان در زنـدگی اجتمـاعی تولیـد       بندي اجتماعی مهمترین بحث مارکس است می در بحث نظم طبقه

ي خودش را برطرف کند به نظـر مـارکس   ها يازمندیندنیا زندگی کند مجبور است  اجتماعی است انسان بر اینکه در این

  هاي زیادي دارد اما مهمترین نقش، نقش تولید کننده است. نقش ها انسان

وقتی تولید مهم است پس ابزار تولید نیز مهم است و نیروهاي تولید نیز خیلی مهم است و در این رابطه روابط تولید نیـز  

  اي برخوردار است. یژهاز اهمیت و

گـذارد و در   ی نام میطبقه اجتماعهاي اجتماعی چه قشرهائی وجود دارد و این را  مارکس به دنبال این است که در گروه

خواهـد طبقـات را بشناسـد و     گیرد و طبقات وجود دارد و مارکس مـی  بندي اجتماعی که تولید درون آن صورت می شکل

اي میان طبقات اجتمـاعی و حکومـت و    خواهد بداند چه رابطه قات را بشناسد در نهایت میو ارتباطات آن طب ها آنمنافع 

  هاي اجتماعی قدرت چیست؟ دولت وجود دارد در جامعه شناسی سیاسی مارکس هدفش این است که ریشه

قـات نیسـتیم   گویـد مـا در بعضـی از جوامـع اولیـه شـاهد طب       بندي مالکیت ابزار تولید است می معیار مارکس براي طبقه

دارند. ویژگی اضافی اینکه ارزش اضـافی یـا مـازاد     دو ویژگی طبقه یبگوید جوامع  بودند می طبقه یبجوامعی داشتیم که 

خصوصی وجود ندارد پس تولید مازاد و ارزش اضافی باعث پیـدایش طبقـات    تیمالکاینکه   شود دومین ویژگی تولید نمی

  د و یک طبقه نیستند و صاحب چیزي دیگرند.شود یک طبقه مولد ارزش اضافی هستن می

در کنترل خـودش دارد   را آنکنند. طبقه غیر مولد مالک ابزار تولید است و  کشی می کسانی که غیر مولدند از مولدها بهره

شود اگر بخواهیم سیاست و دولـت و روابـط قـدرتی را     و این کنترل وسایل تولید خواه ناخواه به کنترل سیاسی منجر می

  ناسیم باید به رابطه استثماري طبقه مولد و غیر مولد برویم.بش

خواهد روابط دولت و منازعات طبقاتی را بشناسد. اما این روابط تولید کـه   ي مارکس سیاسی است و میها بحثپس تمام 

در این روابـط   گیرند که ستیز میان نیروي کار و وسایل کار و مالک وجود دارد درون نهادهاي اجتماعی و سیاسی قرار می

  ممکن است. ریغگیرد. اگر مبارزه صورت نگیرد تغییر در آن  تولیدي وقتی ممکن است که مبارزه طبقاتی صورت می

مارکس معتقد است زندگی سیاسی بازتاب کشمکش رقابت اجتماعی است پـس گـام اول در جامعـه شناسـی سیاسـی و      

  سازند. ت هستند که به نظر مارکس تاریخ را میمارکس پیدا کردن این طبقات و منافعشان است این طبقا

  طبقه از نظر مارکس بر دو نوع است:
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 Class for itselfطبقه براي خود  -class in itself       2طبقه در خود  -2

را به یکدیگر پیوند داده اما خود افراد نسبت بـه آن   ها آناي است که یک سري عالیق مشترك مادي  طبقه در خود طبقه

آید طبقـه در خـود    ترك آگاهی ندارند تا زمانی که این آگاهی وجود ندارد همبستگی طبقاتی هم به وجود نمیعالیق مش

  آید. شود که این آگاهی طبقاتی به وجود می زمانی تبدیل به طبقه براي خود می

تنهـا راه تحـول    گویـد  اید که طبقه در خود به طبقه براي خود تبـدیل بشـود مـی    این تبدیل و تحول چگونه به وجود می

کند. اما در تعریـف اول بعـد اقتصـادي داشـت فقـط بـه        است پس طبقه در این بعد سیاسی پیدا می (مبارزه طبقاتی )

شود. طبقه وقتی به نیروي سیاسی تبدیل شد کشمکش میـان آن کشـمکش سیاسـی اسـت، موضـوع       مالکیت مربوط می

  تعیین روابط کلی تولید است. ها آن

یند تشکیل طبقـه انتقـال از طبقـه در خـود بـه طبقـه بـراي خـود اسـت طبقـات نتیجـه منازعـات و             به نظر مارکس فرا

  هائی هستند که توسط شرایط عینی در جامعه شکل گرفتند. کشمکش

دهیم به کشـمکش میـان طبقـات     چون تحوالت اجتماعی را ارتباط می مییگو یم تحلیل طبقاتیتحلیل مارکسیستی را 

صلی تاریخ هستند یک سوال مطرح است اینکه آیا در جامعه واقعاً دو طبقه وجـود دارد یـا طبقـاتی    که در واقع بازیگران ا

تـوانیم توجیـه کنـیم یـک      را در بینش مارکسیستی چگونه مـی  ها آنهم در جوامع هستند امروزه طبقاتی وجود دارد که 

فتــه بــه عنــوان طبقــه متوســط و را در نظــر نگر هــا آننیــروي کــار اضــافی و طبقــه متوســط وجــود دارد کــه مــارکس 

اي از مردم را داریم که صاحب  داري عده ي بعدي آمدند این را تعریف کردند و گفتند در شیوه تولید سرمایهها ستیمارکس

فروشند مثل پرولتاریا اما با پرولتاریا یا روش کارشـان   ابزار تولید نیستند و از ابزار تولید جدا هستند نیروي کار خود را می

معتقد شدند که جامعه فقط از دو طبقه تشـکیل نشـده اسـت     ها ستیمارکسکند در نتیجه خود  کر کردنشان فرق میو ف

رونـد و بـه یکـی از     به مرور زمـان از بـین مـی    ها نیابلکه یک طبقه دیگر نیز بینابین وجود دارد اما مارکس معتقد است 

  شوند. دار یا پرولتاریا تبدیل می طبقات سرمایه

  اجتماعیسازمان 

آیـد دوم اینکـه ایـن طبقـات در      مارکس معتقد است عمل تولید دو تا نتیجه به دنبال دارد یکی اینکه طبقه به وجود می

کننـد آن محـیط یـک     در درون آن کار می ها انسانگیرد. آن محیط و فضائی که  درون یک شکل بندي اجتماعی قرار می

  کنند. در درون آن کار می ها انسانک محیط اجتماعی است که سازمان اجتماعی است. کارخانه به نظر مارکس ی
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  .Concreteو یکی بینش  abstractدر مورد نظام اجتماعی مارکس دو تا بینش وجود دارد یکی بینش عینی انتزاعی 

اقتصـادي اسـت بـه     هـا  انسـان مهمترین فرضیه مارکس دترمینیسم اقتصادي است مارکس معتقد است انگیزه اولیه تمام 

 يکـار سازد یعنی هـر   را مشخص می ها آناست که آگاهی  ها انسانبارت دیگر مارکس معتقد است این وجود اجتماعی ع

گوید جامعه از دو قسمت تشکیل شده و بنـا و زیـر بنـا     دهیم در واقع ریشه در موقعیت اقتصادي ما دارد می انجام می که

ت این زیر بنا با امور مادي یا نظـام اقتصـادي و شـیوه تولیـد تمـام      پایه و اساس هر جامعه که زیر بنا باشد امور مادي اس

  کند اما چرا به این نتیجه رسیده.  کند و تعیین می روبناي جامعه را مشخص می

گوید در طـول تـاریخ همـه     گیرد می مهمترین نقش را تولید در نظر می کند. مارکس همه چیز را در تولید خالصه می

گوید وقتی تاریخ  ها یکسان نبوده و با اشکال مختلف صورت گرفته است می اي تولید اما این تالشتالش کردند بر ها انسان

  شویم مقاطع مختلفی وجود دارد در هر مقطعی شیوه تولید خاصی داریم. را مطالعه کنیم متوجه می

زند  هم مارکس این حرف را می  یداري و شیوه تولید سوسیالیست ي و فئودالی و سرمایهدار بردهشیوه تولید جوامع ابتدائی 

  خواهیم بدانیم چگونه تولید صورت گرفته است. کنیم می گوید ما بر اینکه تاریخ را مطالعه می هم انگلس می

  Relations of Productionشیوه تولید 

  Mode of productionنیروهاي تولید 

  اییابتد  داري برده    فئودالی          داري   سرمایه      سوسیالیستی 

دانیم دو عامل را توضیح دهیم یکی نیروهاي تولید و دیگري روابط تولیـد نیروهـاي تولیـد تمـام      در هر شیوه تولید ما می

گرفته از انسان گرفته تا تکنولوژي این نیروهاي تولید در مقـاطع مختلـف    وسایلی است که براي تولید یک کاال صورت می

کند این نیروهاي تولید مولد روابط تولیدند اینکه  شه هست ولی ابزارها تغییر میکنند انسان همی تولید با همدیگر فرق می

چه ارتباطی با ماشین دارد همان رسم مالکیت است در نتیجه نیروهاي تولید مولد روابط تولیدند روابط تولیـد    این انسان

  به عبارت دیگر همان طبقات اجتماعی است.

گوید هر شیوه تولید اخالق و شیوه مخصـوص خـودش را دارد پـس دولـت سیاسـت       میدر روبنا امور غیر مادي قرار دارد 

  روبنا هستند. ها نیافرهنگ، مذهب، اخالق و هنر همه 

پیدا کند با فرهنگ و هنر، سیاست، دولت، مذهب و اخـالق   دوامخواهد  شود شیوه تولید می روبنا مطابق زیر بنا ایجاد می

  مخصوص به خودش.
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کند براي حفظ خودش پـس دولـت ابـزاري     دار از روبنا استفاده می اش چه چیز است طبقه سرمایه ار ویژهروبنا در واقع ک

گوید: مذهب افیون ملتها است چون انسانها در موقـع بـدبختی بـه مـذهب پنـاه       است در دسته طبقه حاکمه مارکس می

گوید مذهب  ان را فراموش کنند مارکس میکنند از طریق مذهب و پناه بردن به خداوند مشکل خودش برند و سعی می می

  کند. دار و پرولتاریا کم رنگ می کشمکش میان سرمایه

  نماید. داري به سوسیالیستی جلوگیري می در نتیجه از تبدیل جامعه سرمایه

داري ایـن   داري در واقع عبارت است از تولید براي بازار، ویژگی سـرمایه  گوید سرمایه داري چه ویژگیهایی دارد. می سرمایه

  داري: است که در سرمایه

  مالکیت خصوصی وجود دارد. -3

 گیرد براي فروش در بازار یعنی هم ارزش اضافی وجود دارد. تولید صورت می -4

داري نیـروي کـارمزد بگیـر اسـت در فئودالیسـم کسـی در        گوید اساس سرمایه داري دارد می تعریف دیگري نیز از سرمایه

داري انسانها نیـروي   کنند اما در سرمایه داري انسانها محصول خودشان را خرید و فروش می هاي تولید ماقبل سرمایه شیوه

  فروشند. کار خودشان را می

  پرولتاریا در نظر مارکس چیست؟

از تعریف مارکس پرولتاریا تمام افرادي هستند که صاحب ابزار تولید نیستند چون صاحب ابزار تولید نیستند باید نیـروي  

  را بفروشند.کار خودشان 

بگیر دسـتی اسـت در مفهـوم بنـدي عینـی نظـام        تعریف محدودتر دیگر نیز از پرولتاریا دارد. پرولتاریا یا همان کارگر مزد

  کند. مفهوم ذهنی همان دترمینیسم اقتصادي است. دار و پرولتاریا صحبت می اجتماعی مارکس از طبقه سرمایه

  رمینیسم اقتصادي است.دترمینیسم (جبرگرائی یا تعیین کنندگی) دت

سه نوع رابطه بین روبنا و زیر بنا وجود دارد یکی تعیین کنندگی یک جانبه، دومین رابطه را تعیین کننـدگی دو جانبـه و   

گی است. در آثار مارکس مفاهیمی وجود دارد که این سه تعبیر در مورد زیر بنا روبنا  یکی هم تعیین کنندگی چند جانبه

(تعیین کنندگی یک ي در تعیین زیربنا ندارد این را ریتأثکند و روبنا  ت زیر بنا و روبنا را تعیین میوجود دارد معتقد اس

  گویند. می جانبه)
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دارد آقـاي انگلـس معتقـد     ریتأثدارد و هم روبنا بر زیر بنا  ریتأثدر تعبیر دوم تعبیر دو جانبه است، هم زیر بنا روي روبنا 

کند بلکه معتقـد اسـت    یست مارکس معتقد نیست که اقتصاد همه چیز را تعیین میاست مارکس دترمینیست اقتصادي ن

 ریتـأث گوید زیر بنا محرك اصلی تاریخ است اما روبنا بـر آن   مارکس اعتقاد داشته به رابطه تعیین کنندگی دو جانبه او می

  گذارد در تعبیر سوم تعیین کنندگی همه جانبه است. می

گوید زیربنـا   ا از یکدیگر نیستند داراي روابط بیرونی نیستند بلکه داراي روابط درونی هستند میزیر بنا و روبنا اجزاي مجز

و روبنا مثل این است که دو جزء یک کل هستند اگر یک مستطیل باشد تبدیل به دو مربع شده به این اندیشـه، اندیشـه   

ین ساخت یک زیر بنا و یک روبنا وجود دارد گویند معتقدند کل نظام اجتماعی یک ساخت است که درون ا گرا می ساخت

  گذارند. می ریتأث گریکدو بر ی

  کند سه تا بخش دارد.  آلتوسر جامعه شناس غربی معتقد است که کل نظام اجتماعی که مارکس صحبت می

. در تعبیـر  کننـد  یکدیگر را تعیین نمـی  کدام چیهبا هم ارتباط دارند و  ها نیابخش سیاسی، بخش اقتصادي و ایدئولوژیک 

  سوم رابطه درونی است:

  ارتباط شخصی -4

 ارتباط ساختاري -5

 پیوند یا ارتباط سیاسی - 6

  بینش مارکس نسبت به نظم سیاسی

  در جامعه شناسی سیاسی یک تمایزي وجود دارد بین نظام سیاسی با نظام اجتماعی

آقـاي مـارکس بررسـی کـرده حاکمـان       دهـیم.  در نظام اجتماعی با نظام اقتصادي خانواده و غیره را مورد بررسی قرار می

این است که حاکمـان سیاسـی در    سوالشسیاسی چه کسانی هستند. حاکمان سیاسی در واقع بحث اصلی مارکس است 

  کند این دیدگاه مارکس است نسبت به حاکمان و دولت راستاي منافع کدام طبقه اجتماعی فرمانروایی می

  کند. داران حکومت می داري به نفع سرمایه ایهآقاي مارکس معتقد است حاکمان در نظام سرم
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  منظور مارکس از ماشین دولتی

دهد به نظر مارکس تمـام   را در درون ماشین دولتی جا می ها نیاعمدتاً ارتش، پلیس، بروکراسی و قوه مقننه قضائیه تمام 

  داند. ارکس حزب را یک سازمان جانبی میداران است. م کنند که در خدمت منافع سرمایه سیاستهائی را اعمال می ها ارگاناین 

نظام سیاسی در هر کشور شامل دو جزء است. حاکمان سیاسی و کارمندان بروکراسی از یـک طـرف و ماشـین دولتـی از     

  طرف دیگر

  به نظر وبر بروکراسی یعنی عقالنیت.

گویـد انسـانها در دو حیطـه     در مورد نظام سیاسی اینکه مارکس بین دولت و جامعه مدنی با علم تمـایز قائـل اسـت مـی    

گیرنـد. انسـانها    گیرند یا انسانهایی که در فرایند تولید قرار می توانند قرار بگیرند انسانهائی که در نظم سیاسی قرار می می

  در جامعه مدنی به نظر مارکس در فرایند تولید قرار دارند.

  دهد. جواب می گونه نیامختلفی دارند و مارکس  يها جوابکنند  بینش مارکس نسبت به اینکه چرا انسانها اطاعت می

دار پیـروي و اطاعـت    داري از طبقـه سـرمایه   مارکس این سوال را جزئی کرده و گفته چرا کارگران در یک سیستم سرمایه

دار قرار گرفته اسـت مبتنـی بـر خصـومت اسـت توجیـه        کند. مارکس معتقد است تقسیمی که بین پرولتاریا و سرمایه می

داري است و براي اینکه این کار را بکند باید پرولتاریا را راضـی کنـد    دار هدفش فقط سرمایه ین است که سرمایهمارکس ا

  ها که به کار خودش ادامه دهد. در همه زمینه

را راضـی کنـد    هـا  نیـ ادار بایـد هـر دوي    داري و یکی دیگر پرولتاریـا کـه سـرمایه    تا پایه دارد یکی سرمایهو دار د سرمایه

دار باید پرولتاریا را راضی کند تا اینکه پرولتاریا بپذیرد تا از سرمایه دار اطاعت کند. کارگران بـه علـت ضـرورت از     ایهسرم

داري واضح اسـت کـه    دار اطاعت کند در نظام سرمایه کنند اما چه ضرورتی دارد که کارگر از سرمایه دار اطاعت می سرمایه

  هاي دیگر کند بر عرصه نظر مارکس این تسلط پیدا میدار تسلط دارد بر اقتصاد از  سرمایه

داران جزء افراد ثروتمندند و ثروت کلید فتح قدرت است یعنی  این است که سرمایه پاسخشچرا این طوري است در واقع 

را توانند به شکل غیر مستقیم حاکمان سیاسـی   توان حاکمان سیاسی را خرید و کسانی که ثروتمند باشند می با ثروت می

  دار و پرولتاریا کنترل کنند پس مارکس معتقد است که دوتایی به همدیگر نیاز دارند. یعنی سرمایه

  دار مجبور است پرولتاریا را راضی سازد. سرمایه

  توانند اطاعت پرولتاریا را جذب کنند. داران می هاي حاکم است پس سرمایه هاي طبقه حاکم ایده گوید ایده مارکس می

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 »455« غرب و ایران جامعه شناسی سیاسی 
 
 
 

 

  ی سازند تا انقالب نکنند.را راض ها آن -3

 را با عقاید خودشان همراه سازند. ها آنرا کنترل کنند تا انقالب نکنند و  ها آنهاي  ایده -4

  بینش مارکس نسبت به دگرگونی

داري به نظر مارکس درون خودش هـم   شود به این تحول سرمایه داري مربوط می مهمترین بحث مارکس در بحث سرمایه

نظمی بر عنصر نظم غلبـه خواهـد    و هم عناصر ثبات و مارکس معتقد بود که در طول زمان عنصر بیعناصر تحول را دارد 

داري شد در یـک زمـان دیگـر باعـث تحـول آن       گوید آن چیزي که زمانی باعث پیشرفت سرمایه کرد. به عبارت دیگر می

دار است همان ارزش  ان سود سرمایهکند ارزش اضافی است این ارزش مازاد هم ترین بحثی که مطرح می خواهد شد عمده

  دار جدا بشود و الیناسیون (گوشه نشینی) به وقوع بپیوندد. شود که پرولتاریا رفته رفته از سرمایه اضافی باعث می

  این دگرگونی مارکس چند ویژگی دارد. در مورد دگرگونی:

یجاد یک اصـول جدیـد اجتمـاعی    گوید دگرگونی کیفی است نه کمی به عبارت دیگر تحول یعنی ا ویژگی اول می -5

آیـد   داري از بین برود و سوسیالیستی به وجود می افتد که سرمایه اقتصادي و سیاسی جدید این دگرگونی زمانی اتفاق می

  با خصوصیات مخصوص خودش.

داري جهـانی اسـت پـس اگـر      ویژگی دوم اینکه دگرگونی جهانی است مربوط به منطقه خـاص همچـون سـرمایه    - 6

 تغییر کند این پدیده تحول هم جهانی خواهد بود. داري سرمایه

ویژگی سوم اینکه مارکس معتقد است بین دگرگونی سیاسی و اجتمـاعی تفـاوت وجـود دارد دگرگـونی سیاسـی       -7

 فتـد یبدگرگونی است که در سطح دولت و دگرگونی اجتماعی یک نوع دگرگونی است که در سطح جامعـه مـدنی اتفـاق    

پرولتاریا تبدیل به قدرت حاکم بشود بعد تبدیل به سوسیالیسم بشود مارکس معتقد اسـت اول  گوید اول باید  مارکس می

 رسیم. باید تحول سیاسی صورت پذیرد بعد ما به تحول اقتصادي می

 ویژگی چهارمی اینکه تحول بدون خشونت ممکن نیست. -8

یـک سـري پـیش     فتـد یببایـد اتفـاق    یک سري حـوادث  فتدیبمارکس معتقد است قبل از اینکه دگرگونی انقالبی اتفاق 

  شرطهایی دارد که این اتفاقات پیشین یا اقتصادي هستند یا اجتماعی
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تا طبقه پرولتاریا اقدام بکند این شرایط  فتدیباش اینکه یک سري شرایط باید اتفاق  ي عمدهها بخشآقاي مارکس یکی از 

شوند و پرولتاریایی که بـه   دو قطبی شدن جامعه می دو قسمت است شرایط اقتصادي و اجتماعی که این شرایط منجر به

رسـیم   کند می داري رشد می برد در طی زمان که سرمایه داري زمان می خواهد بگوید رشد سرمایه رسید می خودآگاهی می

  گیرند. به مکانی که این دو تا در درون هم قرار می

آیـد   رو هستیم اگر کاال بیشتر از نیاز باشد نرخ می ران روبهداري دائم با بح شرایط اقتصادي یک بحران است اما در سرمایه

  کند. دار کاهش پیدا می ي اقتصادي سود سرمایهها بحرانافتد در  پایین و بحران اتفاق می

دار تعـداد   گوید کـه سـرمایه   میرند مارکس می مانند بقیه می هاي بزرگ می است صنایع یا ثروت  دوم تمرکز گرایی سرمایه

  شوند. بلعد) یعنی سرمایه در دست عده خاصی جمع می کشد (می داران را می سرمایهزیادي از 

  شوند. داران حذف شدند تبدیل به پرولتاریا می سوم وقتی یک عده از سرمایه

چهارمی بدبختی، وقتی بحران اقتصادي زیادي شد و سودآوري کم شد و فشارهاي اقتصادي زیاد شد شرایط مالی کـارگر  

گوید انباشت ثروت در دست یـک عـده خـاص بـه طـور       شود مارکس می تر می د و کارگر روز به روز بدبختیاب کاهش می

  کشی و بردگی، حمل ، خشونت و قساوت در قطب مخالف برابر است با انباشت بدبختی نفرت از زحمت زمان هم

  اما شرایط پیش اجتماعی

د به خاطر اینکه کارگران در شهرها بیشتر آگاهی دارند نسبت آی می به وجودمارکس معتقد بود انقالب در اثر شهرنشینی 

  به کارگران در روستاها.

  عوامل :

کشـی   گوینـد آنجـا از طبقـه کـارگر بهـره      کنند که معنی منفور دارد چون می ها در کارخانه کار می کارگران در شهر -2

  داران. کنند سرمایه می

شتر براي انقالب دارند در حالیکه بر عکس شد چون در روسیه انقالب مارکس معتقد بود که در شهرها کارگران توانایی بی

  از روستاها شروع و به شهر نشست.

  دومی: -2

  گوید کارگران براي اینکه انقالب کنند باید به منافع مشترك دست پیدا کنند. ارتباطات است می
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  سومی: -3

اي نیز که کارگر نیسـتند از بیـرون وارد    ودشان و عدههاي سیاسی خ سیاسی شدن است کارگران باید بروند به دنبال گروه

  کنند مثل لنین در انقالب روسیه شوند و کارگران را سیاسی می ي کارگري میها گروه
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  پارسونز  وبر  مارکس  ش

اصول اساسی  -1

  بندي طبقه

اساس کیفیت ابزار ر بندي ب طبقه

  تولید

اساس اقدام ر شأن اجتماعی ب

و  ها یژگیومبتنی بر شرافت و یا 

  امتیازات مادي

  اساس میزان پرستیژر ب

  اصول اساسی سازمان -2

  اجتماعی

  ها و نهادها (ساختار اجتماعی) نقش  بروکراسی  طبقات اجتماعی

مفهوم بندي نظام  -3

  اجتماعی

طبقات اجتماعی در رقابت با 

یکدیگر براي کنترل ابزار تولید و 

  منافع مادي

در  ها ي شأنی و بوروکراسیها گروه

رقابت براي دستیابی به منافع 

  مادي و سمبولیک

ي متقابل ها کنشمحیطی شامل 

داراي مرزهاي مشخص داراي یک 

ساختار اجتماعی و حفظ شده که 

توسط چهار کار ویژه سازگاري، نیل به 

  هدف حفظ الگو و همگرایی

اصول اساسی نظام  -4

  سیاسی

حاکمان براي افزایش منافع 

  ند.کن طبقه حاکم عمل می

گروههاي شأنی براي مناصب  رقابت

سیاسی و قدرتی در ماشین دولتی 

اما هیچ گروهی تسلط نیست 

منازعات درون دولت است و 

عمدتاً میان حاکم و بروکراسیها 

  است.

سیستم فرعی که کار ویژه نیل به 

دهند استفاده از  اهداف راانجام می

  قدرت براي نیل به اهداف

ژوازي از طریق کنترل ابزار بور  مفهوم بندي اطاعت -5

تولید و ارتباطات بر پرولتاریا 

  یابد. تسلط می

تسلط حاکم بر شهروند از طریق 

کنترل ابزارهاي اداري و جنگ 

هاي  تسلط از طریق کنترل پاداش

  مادي و سمبولیک

حقوق و وظایف هر نقش اجبار مشروع 

  ها توسط ارزش

کیفی/ آنی و رادیکال/ ماهیت   دگرگونی -6

  سی و بعداً اجتماعی دارد.سیا

کیفی/ تدریجی/ و به شکل نابودي 

  اقتدار

کیفی/ تدریجی/ تکاملی دگرگونی 

یعنی افزایش سازگاري نظام اجتماعی 

  اش نسبت به محیط

اصول و پیش  -7

  نیازهاي دگرگونی

دیالتیکی است دوتا   دگرگونی

پیش نیاز دارد اقتصادي و 

چرخشی است و پیش نیاز خاصی 

  ندارد.

  تمایز، همگرایی و تنش
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تصور مارکس از انسان خارج از جهـانی کـه زنـدگی     -مارکس بحثی دارد که دوتا اصطالح دارد شیء گشتگی و پراکسیس

کند چیزي نیست. انسان همان موجود اجتماعی است. همان دولت است همان جامعه اسـت افـراد در ارتبـاط بـا هـم       می

  دهند. یابند، این افراد طبقات را تشکیل می یکنند و معنی م اهمیت پیدا می

دهـیم در ایـن رابطـه مـارکس      پس در جامعه شناسی سیاسی مارکس ما ارتباط دولت را با طبقات مورد بررسی قرار مـی 

  شود مگر به واسطه کار یا عمل انسانی. معتقد است دولت جامعه و تاریخ ساخته نمی

   تاریخ نیست مگر عمل انسان یا کار انسان.

کنـیم امـا در    شویم خودمان شیء را خلق مـی  دهیم بعضی وقتها خودمان مغلوب آن می گوید کاري را که ما انجام می می

کنیم که آن چیز دیگر تغییر نیافتنی است و ازلـی و ابـدي خواهـد بـود و بـه آن شـیء        شویم فکر می مقابل آن ناتوان می

  گوییم. گشتگی می

تواند تحول پیدا کند. فئودالیسم در اروپـا   واسطه پراکسیس انسان به وجود آمده می مارکس معتقد است هر چیزي که به

شود به نام پرولتاریـا کـه آن را    کردند که آن دیگر از بین نخواهد رفت اما نیرویی پیدا می شیء گفته شده و مردم فکر می

  سازد. دگرگون می

اش است طبقه در خود حـالتی اسـت در    ویژگی اقتصادي اش همان اي که عامل مشخص کننده  طبقه در خود یعنی طبقه

  زیربنا که ملموس است ذهنی و سیاسی هم می باشد.

  دار  گوید جامعه متشکل از دو طبقه است پرولتاریا و سرمایه مارکس می

  دار است. به نظر مارکس آنکه صاحب نیروي کار است پرولتاریا و آنکه صاحب ابزار تولید است سرمایه

در خود بـه طبقـه بـراي خـود       شود چگونه طبقه کند چگونه سیاسی می اقتصادي صرف چگونه آگاهی پیدا مییک طبقه 

شـود   شود. دو تا جواب دارد این انتقال اتوماتیک است که به طور اتوماتیک و از طبقه عینی به ذهنی تبدیل می تبدیل می

  ب کردن را دارند.خورد چون آگاهی انقال طبقه براي خود است که به درد مارکس می

  طبقه براي خود        طبقه در خود

  طبقه ذهنی        طبقه عینی

  سیاسی          اقتصادي

  روبنایی          زیر بنایی
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شود به نظر مارکسیسـتها حـزب    گوید روابط عینی ضرورتاً به روابط ذهنی منجر می آید. می این طبقه چگونه به وجود می

  نماید. سیاسی می دهد و آنها را است که به کارگران آگاهی می

  دولت چیست و چه ویژگیهائی دارد؟

  جامعه شناسی سیاسی یعنی رابطه دولت با گروههاي اجتماعی در علوم سیاسی ما دو گونه نظریه داریم. 

  هاي دولت محور. هایی جامعه محور و نظریه نظریه

  Spociety Centeredجامعه محور  -الف

  State Centeredدولت محور  -ب

State  کنیم. علوم سیاسی تعاریف گوناگونی دارد در این رابطه اما ما به یک تعریف که صرف ما است بسنده میدر  

  (یک ابزار بروکراتیک به عالوه نظم قانونی نهایی شده)

  stateنظم قانونی نهادینه شده+ ابزار بروکراتیک= 

  هاي دولت محور و جامعه محور تئوري

صـحبت نکـرده بلکـه از     Stateدر دهـۀ پنجـاه شصـت و هفتـاد انجـام شـده و از       ها  در علـوم سیاسـی کـه     تمام نظریه

Government دهند و با توجه به جامعه و از منظر آن حکومـت را توضـیح    اند نظام سیاسی را توضیح می صحبت کرده

  تند.گف هاي دولتی که جامعه محورند می افکنند و اینها را از نظریه دهند. از پایین به باال نظر می می

دهند. ما یک سري تقاضاها از نظـام   دهد. منابع را به گروهها و اقشار خاص تخصیص می نظام سیاسی تخصیص منابع می

  شود. سیاسی داریم که وارد نظام سیاسی می

توانـد تصـمیماتی را بگیـرد کـه در      اسـت و مـی    توانیم در مورد دولت داشته باشیم که دولت همه کـاره  این نگرش را می

  در دیدگاه دولت محور دولت کنترل کننده است. هاي مردمی نباشد. ي منافع گروهراستا

گوینـد امـا در حـالتی     تواند انجام دهد که در این صورت به آن دولـت محـور مـی    دولت فرمانروا است و همه کارها را می

ي را از سوي مردم کسـب کـرده   گوییم دولت و نظام سیاسی فقط تخصیص اقتدار آمیز ارزشها را برعهده دارد و اختیار می

  گویند. تا ابتکارها را انجام دهد و از خود قدردانی ندارد که به آن جامعه محور می
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هاي خودش عمل کنـد در   تواند براساس خواسته تواند مستقالنه عمل کند. دولت می در دولت محور کشورهاي مختلف می

یرد دولت را بـه عنـوان یـک عامـل تـاثیر گـذار جامعـه نگـاه         نتیجه استثنائات باعث شد تا توجه به خود دولت صورت گ

داننـد امـا در دیـدگاه دولـت محـور دولـت خـودش داراي         کنند. در دیدگاه جامعه محور دولت را بازتـاب جامعـه مـی    می

الـن   تواند جامعه را از باال متحول کند. به عنوان مثـال خـانم   هائی نیز مطرح شده که دولت می هائی است. دیدگاه خواسته

دهد که در آن دولت از باال در جامعه تحـول   تریمبرگر در این رابطه ایشان در کتابش چهار کشور را مورد بررسی قرار می

در پـرو، میجـی در ژاپـن اینهـا بـرخالف       1968ایجاد کرده است مانند عبدالناصر در مصر، آتاتورك در ترکیـه، کودتـاي   

کنند. در کشور خود ما دولت در دوران اصـالحات ارضـی انقـالب سـفید را      خواست و منافع باالي جامعه تحول ایجاد می

  کند. برد و به صورت مستقل از نیروهاي جامعه عمل می دهد. در ظاهر دولت پهلوي زمیندارها را از بین می انجام می

یـن اسـت کـه بیـاییم     در این راستا ما دو تا مسئله را باید بررسی کنیم حاال که دولت خودش اکتور شد نتیجه منطقـی ا 

  کنیم در مورد استقالل دولت از نیروهاي داخلی و توانایی و ظرفیت دولت  ماهیت دولت را بشناسیم. بحث می

هایی را در پیش بگیرد و اهدافی را دنبـال کنـد کـه مـنعکس کننـد،       استقالل به این معنی است که دولت بتواند سیاست

با کل جامعه نباشد دولت منافعی دارد که بازتاب منافع جامعه نیست چگونه تقاضاها یا منافع گروههاي اجتماعی طبقات 

  کنیم. نشان دهیم که دولت آکتور است چند تا شاخه را مشخص می

اي بخواهد و چه نخواهد یک روابـط   هاي فراملی هستند یعنی چه جامعه گیري همه دولتها داراي جهت -1

توانـد تـأثیر داشـته     گیرد جامعه هم می خودش تصمیم می خارجی دارد اینها نشان دهنده این است که دولت

گیرد براي مثـال کشـور جمهـوري اسـالمی بـدون       باشد بر دولت اما در نهایت خود دولت است که تصمیم می

  کند. اینکه نظر مردم را بپرسند سیاست خودش را درباره بحران کوزوو اعالم می

کنند. اینها نشان دهنده ایـن اسـت    نظم ایجاد می کنند، در داخل کشور دولتها حفظ کنترل داخلی می -2

 گیرد. که دولت بازیگر است خودش تصمیم می

  تواند نشان دهد دولت داراي استقاللی است از نیروهاي اجتماعی و جامعه.  هایی است که می اینها شاخه

ی است که در راسـتاي منـافع   این سوال مطرح است که آیا اعمال دولت عقالنی است یا خیر؟ دولت زمانی اعمالش عقالن

  گویند نیست. می  ها معتقدند اعمال دولت عقالنی است، بعضی عمومی جامعه باشد. بعضی
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هاي کلـی جامعـه را در نظـر     هاي یک جزء از اقشار جامعه را در نظر نگیرد و خواسته دولت این توانائی را دارد که خواسته

ها معتقدند اعمال دولت عقالنی  برد خیلی رد یا منافع عمومی را پیش میب بگیرد. آیا دولت منافع جناح خاصی را پیش می

تواند سیاستهایی را اتخاذ کند که در راستاي منافع عمـومی باشـد دولـت بـه دلیـل اسـتقاللی کـه دارد         نیست چون نمی

  تواند سیاستهایی را اتخاذ کند که حداقل متفاوت است. می

  سوال بعدي ظرفیت و توانایی دولت

هاي خودشان برسند بستگی به توانشان داردو منظور از ظرفیت یعنی توانائی دولت در  توانند به تمام خواسته دولتها میآیا 

  انجام کارهایش 

کنند که امکان انجامش را دارنـد. دولتهـا ممکـن     هایی را اتخاذ می روند یا سیاست اوالً دولتها معموالً به دنبال اهدافی می

دهند توانـایی آنهـا در انجـام اینکارهـا      بروند که باالتر از توانایی آنها هم باشد اما وقتی انجامش می است به دنبال اهدافی

  شود. مشخص می

دولت اول باید براي خودش در جامعه ثبات ایجاد کند. دوم اینکه دولت باید مقامات متعهد و متخصص داشته باشـد کـه   

که منابع مالی داشته باشد یعنی دولت باید از منابع مالی برخوردار باشد متعهد و وفاداري به گروهش داشته باشد سوم این

  تا بتواند با اتکاء به آن مشکالت جامعه را حل نماید.

  تفاوت رهیافتهاي دولت محور و جامعه محور

تفاوت اول بین دولت محور و جامعه محور تعریف سیاست در رهیافت جامعه محور به معنـاي تخصـیص منـابع اسـت در     

  مقابل، سیاست در رهیافت دولت محور بیشتر به معناي فرمانروائی و کنترل است.

توان به عنوان یک متغیر مستقل یا متغیـر متـداخل در نظـر گرفـت      تفاوت دوم در دیدگاه دولت محور اینکه دولت را می

وابسته است اما در دولـت   پس دولت انعکاسی از ویژگیها وترجیحات اجتماعی نیست در دیدگاه جامعه محور دولت متغیر

  محور متغیر مستقل است.

تواند شکل دهنده رفتار انسان باشد. دولت و رفتـار   تفاوت سوم اینکه حاال که دولت به عنوان یک نهاد مهم است پس می

  تواند ایجاد محدودیت بکند. انسانها می
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رویم و تاریخچۀ این دولتها را  مهم است ما می تفاوت چهارم اینکه در دیدگاه دولت محور حاال که دولت و نهادهاي دولتی

  کنیم. بررسی می

گردند در دیـدگاه جامعـه    ها می پنجمین تفاوت اینکه تئوریهاي دولت محور بیشتر در دولت و نظام سیاسی دنبال تناقض

ست و دولت پـر  محور دنبال این هستند که چه کار کنیم این نظام حفظ بشود اما دولت محور بر این اعتقاد است که سیا

  است از کشمکش و تنش 

  بررسی سه نظریه مهم در جامعه شناسی سیاسی:

  پلورالیسم یا کثرت گرایی -4

 گرایی الیتیسم یا نخبه -5

 مارکسیسم - 6

  پلورالیسم

گرایی یک نظریه کامل نیست مانند هر نظریه دیگر اشکاالتی دارد. نظریه پلورالیسـم نظریـه هنجـاري،     پلورالیسم یا کثرت

  توصیفی است.تجویزي و 

  هنجاري یعنی با فرمها و ارزشها سر و کار دارد.

  تجویزي یعنی اینکه این حکومت را باید تأسیس کرد.

  کند. توصیفی است یعنی اینکه شکل و حالت دولت را براي ما توصیف می

همبسـتگی   طـرف اسـت و گروههـاي اجتمـاعی     اش این است که دولت بی کالً کثرت گرایی در مورد دولت اعتقاد اساسی

تواننـد دسترسـی    توانند بر این دولت به طور یکسان تأثیر بگذارند به عبارت دیگر همه گروهها بـه نظـام سیاسـی مـی     می

  داشته باشند.

  نظریه اساسی پلورالیسم در مورد دولت

کننـد  طرف و همۀ گروههاي اجتماعی اگر بخواهند بر دولـت تـأثیر بگذارنـد یـا دسترسـی پیـدا        دولت موجودي است بی

  توانند. می
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  ویژگیهاي پلورالیسم

  پلورالیسم اساسی اعتقادش بر پایه تنوع و تعدد و تکثر و تفاوت است.

تواند  گوید در جامعه دموکراتیک و جوامعی که دولت لیبرال دارد در این جوامع هیچ گروه و یا سازمانی نمی پلورالیسم می

تقد است میان قدرت اقتصـادي و قـدرت سیاسـی تمـایزي وجـود دارد      به تنهائی بر جامعه تسلط پیدا کند. پلورالیسم مع

یعنی ممکن است کسی قدرت اقتصادي داشته باشد اما قدرت سیاسی نداشته باشد در هـر مسـئله مـا شـاهد تکثـریم و      

منافع مختلفی وجود دارد بر این اساس قدرت انباشت شدتی نیست و پراکنده است در دست اشـخاص خاصـی نیسـت و    

خواهـد   خواهد مثل یک دارو ویا قاضی می ک گروه و یا یک طبقه نیست که بر جامعه مسلط شده باشد. دولت میدولت ی

  کند. کند اما به نفع گروه خاصی عمل نمی ها را حل نماید. دولت بر جامعه حکمرانی می کشمکشها و اختالف

تواند دولت را محـدود سـازد. عـالوه بـر      جود دارد میگذارد. بلی گروههایی که در جوامع و آیا جامعه نیز بر دولت تاثیر می

کنـد مـثالً وزارت کشـور یـک      این دولت در داخل خودش نیز محدودیت دارد، خود بازیگران دولتی دولت را محـدود مـی  

را  کنند پلورالیستها این نماید. قوه مقننه، مجریه، قضائیه همدیگر را کنترل می کند و کنترل می وزارت دیگر را محدود می

  شود. ها رفیق بشوند اما رابطه گروههاي دیگر چگونه می خانه توانند با هر کدام ازاین وزارت پذیرند که گروهها می می

پلورالیسم وایت هال یعنی اینکه اگر گروهی در یک جایی نتواند نفوذ پیدا کند جاي دیگري حتمـاً هسـت کـه آن گـروه     

  ازد.تواند نفوذ پیدا کرده و رابطه برقرار س می

اي است که سازمانهاي مختلف با هم در رقابت هستند و همه بـا گروههـاي اجتمـاعی در     در این نظریه دولت مثل عرصه

کنند. نکته اساسـی   ارتباط هستند پس دولت مثل عرصه یا مکانی است که این سازمانها و نهادها در آنجا با هم رقابت می

  توانند بر دولت مسلط بشوند. گروههاي فشار نمیاینکه پلورالیسم معتقد است هیچکدام از این 

طرف نیست اگر در سیاست از ما سوال کنند مـاده اصـلی    آید که آیا دولت اینجا بیطرف است یا اینکه بی سئوال پیش می

  سیاست چیست باید بگوییم گروهها 

کننـد. رابـرت دال از نظریـه پـردازان      شناسند و تعریف می پلورالیسم را در بیشتر جاها بیشتر به عنوان گروههاي فشار می

پلورالیسم است به نظر او اگر چه در جامعه پلورالیستی همه گروهها اعتقاد دارند به دولت دسترسـی یکسـانی دارنـد امـا     

  داران جایگاه خاصی دارند. بعضی از گروهها جایگاه خاصی دارند به نظر رابرت دال تجار و سرمایه
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داران و پولداران هستید. این گروهها که جایگاه ویژه براي خودشان دارند  ابسته به سرمایهشما چه بخواهید چه نخواهید و

شود و داراي یک سري منافع خاصی هستند. و دولت مجبور است همکاري اینها را جلب کنـد   اهدافشان مشروع تلقی می

یت دارند چون اگر محدودیت نداشته باشـند  گوید آنها هم محدود پولدارها محدودیت ندارند می  آیا در جامعه پلوئرالیستی

داران دلبستگی خاصی نیز براي خودشان دارنـد.   گذارند گروههاي دیگر وارد نظام سیاسی بشوند از آن گذشته سرمایه نمی

  دومین محدودیت اینکه بعضی از این گروهها نه تنها منافع مشترك ندارند بلکه منافع متضادي هم دارند.

  گروهی وارد میدان بشود در جلویش گروه دیگري نیز ایجاد خواهد شد.سوم اینکه اگر یک 

چهارمین محدودیت این است که اگر یک گروهی به یک منبعی دسترسی دارد ممکن است در جاي دیگـر نفـوذ نداشـته    

اینکـه افـراد    باشد مثالً در آموزش و پرورش نفوذ داشته باشد اما در وزارت کشور نفوذ نداشته باشد. در پلورالیسـم بـراي  

گوینـد بعضـی از    توانند تأثیر بگذارند. می شوند می اي که وارد گروهها نمی تاثیر بگذارند باید وارد گروهها شوند آیا آن عده

دونـد و بـه خودشـان سـازمان      توانند تأثیر بگذارند چون دولت از ترس اینکه اینها مـی  اند می گروهها که سازماندهی نشده

  دهد تا جلوي سازماندهی آنها را بگیرد. یاز میدهند به آنها امت می

اش این است که گروهها با هم کشمکش و تضاد داشته باشند آیا جامعه بـا مشـکل    نکته دیگر اینکه اگر پلورالیسم تعریف

شود اما درست است که در جامعه پلورالیستی گروهها با هم کشمکش دارند اما در کل اینها با هم همگرایـی   مواجهه نمی

گیـرد در   دهد و جلوي متالشی شدن آنها را مـی  دارند. یک اجتماعی بین اینها وجود دارد که اینها را به همدیگر پیوند می

  توان دموکراسی در آن مملکت ایجاد نمود. صورتی که اجماع وجود نداشته باشد نمی

  کنیم؟ قدرت اي رقابت می نکته دیگر اینکه ما با چه وسیله

  یسمقدرت از نظر پلورال

قدرت یک ظرفیت یا توانایی است که یک شخص و یا یک گروه در انجام یک کاري و براي رسیدن به هدفی روي بـازیگر  

  خواهد کنترل بکند. دیگر تاثیر بگذارد و باعث بشود که آینده را چنانچه دلش می

  به نظر رابرت دال

بتواند ب را وادار کند به انجام کـاري کـه اگـر ایـن     تعریف دیگر از قدرت عبارت است از اینکه قدرت زمانی است که الف 

  داد. قدرت نبود آنرا انجام نمی
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  در پلورالیسم یک سري سواالت اساسی مطرح است.

شـوند و کـدام گروههـا بـر      شـوند کـدام گروههـا موفـق مـی      گیرند چه کسانی موفق مـی  چه کسانی تصمیم می -3

گذارند پس پلورالیسـتها در واقـع بـه مطالعـه رفتـار گروههـا        یر نمیگذارند و کدام گروهها تأث هاي دولت تاثیر می سیاست

  پردازند که قابل مشاهده هستند. می

خواهند به این نتیجه برسند چـه گروهـی بـه     پس پلورالیستها هدفشان این است که با مطالعه رفتار گروهها می -4

 رسد. رسد و چه گروهی به هدفش نمی هدفش می

  الیستی هم دولت و هم جامعه متفرقند یعنی هم دولت تکه تکه است و هم جامعه نتیجه اینکه در دیدگاه پلور

  چه اشکاالتی دارد تحلیل پلورالیستی

  شود نشان دهنده ساده اندیشی پلورالیسم است. پلورالیسم که ذکر می  دوتا ویژگی

  شود. قدرت در جامعه پراکنده است و انباشت نمی -11

توانیم بگـوییم   شود که در یک زمینه دیگر قدرت داشته باشد. ما نمی یل نمیگروهی که در یک زمینه قدرت دارد دل -12

 گوییم ساده اندیشانه است. که بینش پلورالیستی بد است نخیر بلکه می

بین قدرت اقتصادي و سیاسی صد در صد رابطه وجود دارد پس همه گروهها به صورت یکجانبه و یکسان به دولت و  -13

شود به گروهی دیگـر اهمیـت و    گوید: اگر به گروهی بیشتر اهمیت داده نمی پلورالیسم می نظام سیاسی دسترسی ندارند.

 اند و توانستند از فرصتها استفاده نمایند. تر بوده جایگاه قائل نیستند به خاطر این است که آن گروهها فعال

عوامـل و فاکتورهـاي غیـر ملمـوس توجـه      به دلیل اینکه عمدتاً پلورالیستها به رفتارهاي مشاهده شدنی تأکید دارند و به 

  ندارند.

باشد  اینکه پلورالیستها به دلیل اینکه رفتار مشاهده شدنی توجه دارند و این رفتار آنها به دلیل روش شناسی آنها می -14

ك کنـیم مـال   ها بر سیاست و رفتار سیاسی کاري ندارند. پوزیتوسیم معتقد است  چیزهائی را که مشاهده می به تأثیر ایده

  هستند.

توانند تأثیر گذار باشند سوال این است که آیا تجار و بازرگانـان   اینکه پلورالیستها معتقدند همه گروهها به دولت می -15

داران در مقابلشان گروههاي مخالف وجـود دارنـد. مثـل مصـرف کننـدگان در       گویند سرمایه . می بیشتر تأثیر گذار نیستند
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تأثیر نیستند و تأثیر دارند.  تجار و بازرگانان تأثیر دارند بر دولت ولی مصرف کنندگان بی گویند. مقابل تجار و بازرگانان می

توانند بر دولت تأثیر بگذارند ولـی تـاثیر آنهـا     پذیرند مصرف کنندگان با اینکه ضعیف هستند ولی می پس پلورالیستها می

 باشد. داران نمی هم طراز با سرمایه

تواننـد تأثیرگـذار باشـند. گروهـایی کـه تشـکیالتی        انـد نمـی   روهائیکه تشکیالتی نشدهاینکه پلورالیستها معتقدند گ -16

 اند معلوم نیست که منافع ایشان یکسان باشد. نشده

 دار و تاجر و پولدار با بقیه طبقات جامعه تفاوتی ندارند ولی قطعاً تفاوت دارند. گویند سرمایه اینکه اینها می -17

  ، سازمان دارند. داران شرکت دارند اوالً سرمایه

  نمایند. داران نقش کلیدي در جامعه ایفاء می ثانیاً سرمایه

شـود   گوید موتور سیاستها گروهها هستند ولی پس دولت کجاست خودش بازیگر است مگر مـی  اینکه پلورالیسم می -18

  نمایند. که تأثیرگذار نباشد آنها بعضی از سیاستها را خودشان ابالغ می

تقاداتی را بر پلورالیسم کردند که تحوالتی در این کشورها به وجود آمده کـه بعضـی از اجـزاء    بعضی از نویسندگان ان -19

 پلورالیسم اجزاي خودش را از دست داده است.

انـد و یـا    داران ایـن سـه تاتشـکیالتی سـاخته     اینکه کورپواتیسم بدین معنی است دولت به اضافه کارگران و سرمایه -20

گوینـد جامعـه پلورالیسـم مـا نـدادیم       کنند که کورپوراتیسها می وسیاستی را اعمال می کنند همدیگر حکومت را اداره می

 توانند تأثیرگذار بر دولت باشند. کورپوراتیسم دادیم گروهها باید در کورپوراتیسم عضو شوند ولی نمی

  پلورالیسم معتقد است اساس سیاست، گروهها هستند ولی بار اضافی هستند.

نمایند در نتیجه گروههاي فشار جلوي دموکراسـی را   برند واگرایی ایجاد می فشار دولت را از بین میگوید این گروهها  می

  شود. گیرند و منافع عده خاصی نامعین می می

  هاي پلورالیسم پاسخ

ح شده اینهـا  اي انتقاد برایش وجود دارد. در پلورالیسم اصال اوالً این انتقادات باعث نشدکه پلورالیسم از بین برود هر نظریه

پذیرند.  گروهها خیلی پیچیده شده است بسیاري از انتقادات که براي اینها وارد شده است را می قبول دارند رابطه دولت و 

پذیرند که بعضـی از   پذیرند که همیشه رقابت کامل نیست می توانند تأثیر بگذارند می پذیرند که بعضی از  گروهها نمی می

کنند که یک وزارتخانه را تحت تـأثیر خودشـان در بیاورنـد امـا ایـن طـور نیسـت کـه کلیـه          گروهها ممکن است تالش ب
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مفروضات پلورالیسم را رد بکند معتقد اسـت قـدرت در دولـت متفـرق اسـت همچنـین گروههـا منـافع متعـددي دارنـد           

  م داریم.گیري اوپن است. قبول ندارند که ما پلورالیسم دیگر نداریم کورپوراتیس سیاستگذاري و تصمیم

گوید جماعـت سیاسـتگذاري در دولـت ایجـاد      اما اصطالحی که پلورالیسم مطرح می کند جماعت سیاستگذاري است می

توانند بر ادارات نفوذ کنندو بـر دولـت    شود معتقد هستند که همه گروهها می شود که از گروههاي مختلف تشکیل می می

گویند درست است که گروههاي فشار و ذي نفوذ و انواع و اقسام  ها می یتتأثیر گذارده باشند. در پلورالیسم اصالح شده ال

گروههاي دیگر وجود دارد اما اینها همه مردم نیستند بلکه نخبگان هستند که از طریق این گروهها بر دولـت نفـوذ پیـدا    

  کنند مثالً در آمریکا یک مثلث آهنین وجود دارد. می

گویند دولت از این سه گروه تشکیل شده اسـت   گذارند حتی می د و بر دولت تأثیر میاین سه تا در اکثر نظامها وجود دارن

  کنند به کورپورایتم  گیرند پس این سه تا شباهت پیدا می نمایند و به کار می و سیاستهایی را اینها تنظیم می

  پلورالیسم نو

ـ   پلورالیسم نو در واقع خواسته پلورالیسم را خیلـی عـوض مـی    پـذیرد کـه    نمایـد. پلورالیسـم نـو مـی     و مـی کنـد و آن را ن

پذیرد شرکتهاي خصوصی در آمریکـا   داران موقعیت برتري نسبت به بقیه گروهها در جامعه دارند. پلورالیسم نو می سرمایه

شـود و   داران کنتـرل مـی   پذیرد که بحثهاي اصلی حکومـت توسـط منـافع سـرمایه     داراي قدرت هستند. پلورالیسم نو می

    پذیرند در بسیاري از مواقع گروههاي مقابله وجود ندارد. (قدرت ساختاري) کند می هال را رد می و پلورالیسم وایتپلورالیسم ن

  رابطه ساختاري

بعضی وقتها اعمال قدرت قابل مشاهده است بر اساس تعریف رایت دال ممکن است در بعضی از مواقع رابطه قدرتی باشد 

ویند رابطه ساختاري، مثالً بلند شدن براي خواندن نماز در صبح زورد رابطه ساختاري گ که قابل مشاهده نباشد به این می

دار هـم قـدرت سـاختاري دارد چـه      گوید کـه سـرمایه   است قدرت ساختاري یعنی غیر قابل مشاهده است مارکسیسم می

  شاهده کرد.توان م بخواهید و چه نخواهید رابطه ساختاري قابل مشاهده نیست ولی قدرت ساختاري را می

تواند بر دولت مسـلط بشـود بعـد اذعـان کردنـد کـه بعضـی از         پلورالیسم کالسیک معتقد بود هیچ گروهی در جامعه نمی

داران داراي قـدرت   ها ممکن است نفوذ و قدرت بیشتري داشته باشد بعداً پلورالیسم نو به اثبات رسـاند کـه سـرمایه    گروه
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شک و تردید قرار گرفت به این دلیل است که مارکسیستهاي جدید پیدا شـدند   بیشتري هستند بر اینکه پلورالیسم مورد

  و نظریه مارکس را در مورد دولت اصالح کردند و تغییر دیدگاهها صورت گرفت.

  اي وجود دارد. خواهند بگویند چه رابطه سوال اصلی در رابطه دولت و جامعه است می

  شود. شود و مارکسیسم نو و پلورالیسم نو مطرح می کم رنگ میشود و مارکسیسم هم  کم، رنگ می پلورالیسم کم

هـا هـم    پلورالیستها سعی کردند براي پاسخ به منتقدانشان به مارکس نزدیک بشوند. فروپاشـی شـوروي روي تفکـرات آن   

نظـام   ها به این نتیجه رسیدند که دموکراسـی پارلمـانی بهتـرین نـوع     تأثیر گذاشته، بعد از فروپاشی شوروي مارکسیست

  ها پذیرفتند که دولت تحت سلطه یک طبقه خاص نیست و در معرض تغییر گروههاي مختلف قرار دارد. دولتی است این

  پسامارکسیسم

پذیرند کـه طبقـات    برد. این گروه به جاي تعصب روي یک طبقه می آقاي جسوب پلورالیستهاي مارکسیست را به کار می

  ته باشند.توانند در نظام تأثیر داش دیگر هم می

  پسامدرنیسم

تواند رابطه دولـت و جامعـه    تر و بهتر می عقیده پلورالیسم را که گروههاي متفاوت هستند قبول دارند که پلورالیسم راحت

گویند دموکراسی حاکم بـر جوامـع غـرب     تواند توضیح بدهد که چرا قدرت پراکنده است می را برقرار سازد. پلورالیسم می

  اند. به دنبال سیاست جماعتی و مشارکتیکراسی واقعی نیست و 

اشان جنبشهاي جدید اجتماعی است براي اینکه منافع این گروهها حفظ بشود دست بـه   دموکراتهاي رادیکال عمده بحث

زنند. دموکراسی رادیکال در مقابل پلورالیسم کالسیک قرار دارد. پلورالیسم کالسـیک و دموکراسـی رادیکـال     تحرکات می

توانند سیاسـت را کنتـرل    اي قائل نیستند. معتقدند که گروهها هستند که ماده اصلی سیاستند می قش عمدهبراي دولت ن

تواند سلطه انحصاري بر دولت پیدا کند هیچ  نفوذي نمی پذیرند که هیچ گروه ذي توانند دولت را کنترل کنند می کنند می

  دانم. کس انحصار ندارد که بگوید همه چیز را من می

هاي اجتماعی خیلی تاکید کرده است براي جامعه، معتقد است که جوامـع غربـی در    اسی رادیکال با تکیه بر نهضتدموکر

حال حاضر این تمایل را دارد که تمایالت انحصاري دولت را کنترل کند اما بین دموکراسی رادیکال و پلورالیسم کالسیک 
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(اثباتی) است و معتقد اسـت بـه واقعیتهـاي عینـی شـناخت فقـط       اش پوزیتویستی  تفاوتهایی وجود دارد پلورالیسم دومی

  گرا هستند. شناخت تجربی است این دموکراتهاي رادیکال نسبی

  دهند و تفاسیر مختلفی از خودشان دارند. هاي مختلفی می اشان در روش تحقیقشان این دو فرق دارند تعریف در روش مطالعه

یریم این است که پلورالیسم بعضی از حرفهایش درسـت اسـت در زمـان پیچیـده     گ ایکه از پلورالیسم می به هر حال نتیجه

  کند. توان قبول کرد که یک گروه بتواند جامعه را اداره کند ولی مسئله پوزیتویستی اینها را دچار مشکل می امروز نمی

شـنویم متوجـه    رفهـا را مـی  وقتی این ح  گرایی این است (تاریخ سیاست تاریخ سلطه نخبگان است.) ترین اصل نخبه اصلی

  شویم که الیتیسم در نقطه وسط پلورالیسم و لیبرالیسم قرار دارد ما سه اندیشمند مورد مطالعه قرار دادیم. می

  میخلر -موسکا -پاره تو

گرایان این است که در همه جوامع دو طبقه از مردم وجود دارد یک قسـم حکومـت کننـدگان و قسـم      بحث اساسی نخبه

  کنند؟ نخبگان  شوندگان چه کسانی سیاست را در جامعه تعیین می دیگر حکومت

  کنند. اگر ما بخواهیم جامعه را بشناسیم باید از نخبگان شروع کنیم. اهداف این جوامع را نخبگان مشخص می

  گویند. گرایی دموکراتیک هستند (کوروپوراتیستها) می وبر و شومپتر نخبه

  گرایی سه ادعاي اساسی دارد نخبه

  عتقاد به اینکه حکومت، حکومت نخبگان است در نتیجه دموکراسی ممکن نیست.ا -4

 اعتقاد دوم افکار مارکسیسم اکونومیسم است. -5

 اعتقاد سوم اینکه دولت از جامعه به نحوي داراي استقالل است. - 6

  گوید: ماکس وبر می

گرایی یا الیتیسم یک انتقاد است از  هدموکراسی ابزار حکومت است و به معناي برابر سیاسی/ حکومت اکثریت نیست. نخب

گویـد چنـین چیـزي وجـود      دموکراسی/ لیبرالیسم/ مارکسیسم، مارکسیسم اعتقاد به جامعه بی طبقه دارد. الیتیسـم مـی  

  و پلورالیسم معتقد است دولت منافع دارد خواسته دارد اهمیت دارد. مارکسیسمندارد. الیتیسم برخالف نظریه 
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  گرایی کالسیک نخبه

افالطون معتقد به نخبه و فیلسوف شاه است ماکیاولی هم  گرایی کالسیک ریشه در افکار افالطون و ماکیاولی دارد. بهنخ

  همین طور 

  ویلفر دوپاره تو

کند که ما دو نوع نخبه داریم نخبگانی که روباه صـفتند و نخبگـانی کـه شـیر صـفتند پـس بـراي اینکـه          پاره تو ادعا می

کننـد   ل یک خط است که یک سرش روباه و در سر دیگرش شیران قرار دارد. روباهان تـالش مـی  حاکمان را بشناسیم مث

بـا مشـکل    رحمنـد نظر شیران را جلب کنند. روباه زرنگ است هنرمند است مبتکر است اشکال اینها چی است اینها دل 

هاي بدون روح بدون عاطفه ،  رند آدمآیند مثل شیر نیستند که مقاومت کنند نخبگان دوم مثل شی رو بشوند کوتاه می روبه

گویـد   گوید این دو هیچکدامش خوب نیست ترکیب این دو خیلی خوب است پاره تو می سرد و خشن هستند. پاره تو می

  بهترین حکومت باید ترکیبی از شیر و روباه باشد.

  موسکا

کننـد نخبگـان    اکثریـت حکومـت مـی   معتقد است وجود نخبگان امري غیر قابل اجتناب است در تمام جوامع اقلیـت بـر   

گردنـد کـه آن مکانیسـم را اسـمش را      کنند براي اینکه حکومتشان مشروع بشود به دنبال یک مکانیسم مـی  حکومت می

گذاشتند فرمول سیاسی تا اینکه بتوانند مشروعیت براي حکومت کسب نمایند امـا اینکـه ایـن فرمـول سیاسـی چیسـت       

  موسکا هیچ چیز نگفته است.

  یخلرروبر م

شود بحث عمده آقاي میخلر قانون آهنـین الیگارشـی اسـت. هـر      دوتاي اولی ایتالیائی هستند و میخلر بعد وارد ایتالیا می

هرم قـرار گیـرد و    رأساي در  گوید طبیعتاً و ذاتاً تمایل دارد که یک عده آید می سازمان و نهاد و انجمنی که به وجود می

  امر غیر قابل اجتناب است. ها انسازمسلطه مدیران در همه جوامع و 

  گرایی دموکراتیک (وبر/ شومپیتر) نخبه
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الیتیسم با نام دو نفر مشخص و معروف است یکی وبر و یکی شومپتر هـر دوتایشـان لیبـرال هسـتند اینهـا مارکسیسـت       

و مشـارکت در   نیستند. و بینش پلورالیسم را تا حدودي قبول دارند. اینها معتقدند دموکراسـی مشـارکتی ممکـن نیسـت    

  گذاشتن بر روي دولت است. ریتأثدست عده خاصی است منظور از مشارکت در اینجا 

بگذارند اینها یک نوع انتقاداتی از پلورالیسم دارند آقـاي وبـر اوالً بـا     ریتأثي دولت ها استیستوانند روي  نمی ها گروههمه 

راسی ابزاري است براي حکومت خوب. وبر معتقد است مارکس مخالف است اما در مورد دموکراسی وبر معتقد است دموک

به تمرکز قدرت معتقد است دولت داراي قدرت و سلطه است آقاي وبر معتقد است سلطه انسان بر انسان دیگر امري غیر 

کند بحث بروکراسی است که قبالً مطرح کردیم با توجه به اینکه وبر یک  قابل اجتناب است یکی از مباحثی که مطرح می

الیتیست است دولت سلطه دارد باید توجه داشت که آقاي وبر معتقد است سیاست یعنی مبارزه دائمـی میـان گروههـا و    

معتقد است منافع ملی وجود دارد و منافع ملی بر همه منافع دیگر مقدم است دغدغه خاطر لیبرالیستهاي غربی این است 

 که چگونه حقوق فردي رعایت شود.

  ژوزف شومپیتر

گرایـی اسـت.    گرایان جرمی بنتام مبلـغ فایـده   ی را در جامعه شناسی سیاسی پیش گرفته که ترکیبی است از فایدهتحلیل

داري سقوط خواهد کرد و معتقد اسـت شـرکتهاي اجتمـاعی بـر      آقاي شومپتر مثل مارکس معتقد است که دولت سرمایه

  پذیرد. تولید کاالها سلطه دارد تحلیل طبقاتی مارکس را نمی

ي شومپتر شباهت دارد به لیبرالها و معتقد است جامعه یک طبقه نیست و طبقات مختلفی باید وجود داشـته باشـد او   آقا

  یک سوسیالیست است.

تـوان گفـت کـه     کنند نمی کند گروههاي اقتصادي وجود ندارد. رقابت می آقاي شومپتر ضرورت وجود رهبري را مطرح می

  ود ندارد.ریزي اقتصادي وج در دموکراسی برنامه

آقاي شومپتر معتقد است مردم چیزي بیش از تولید کنندگان نیستند مکانیسـمی بـراي انتخـاب اشـخاص کـه قـادر بـه        

 رأسگذارنـد در   کنند و مـی  این است که یک عده را انتخاب می نقششگوید دموکراسی با مردم  گیري هستند می تصمیم

شوند الیت هستند نکته  گفت که آن تعداد اندك که انتخاب می توان دهند پس می گیري به آن می حکومت و حق تصمیم

و خواسـت   خواست همگانی هـیچ پایـه عقالنـی نـدارد    گوید  دیگر که شومپتر دارد بحث خواست همگانی است می
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کنـد   همگانی چیزي است که ساخته شده است نه اینکه خواسته مردم باشد در واقع دولتی که شومپتر و وبر مطـرح مـی  

تواند استقالل داشته باشد و تأثیر داشته باشد بر جامعه، عالوه بر این دو بحـث،   ست که اختیار و قدرت دارد و میدولتی ا

گویند. مخلوطی که پلورالیسـم   ها می هاي جدید به آن جامعه شناسی سیاسی داریم که بینش اتیادبي دیگري در ها بحث

  توضیح بدهد، مخلوطی از این سه تا است. خواهد الیتیسم در مورد دولت این نظریه دولت را می

گرایی سه تا بحث مطرح است یکی شـبکه نخبگـان قـدرت ملـی اسـت دومـی مبحـث قـدرت          هاي مدرن نخبه در بینش

  کوربرات (ساختاري) سومی مبحث کورپورالیسم است.

 شبکه قدرت نخبگان ملی  - 

این بوده که الیتها چه کسانی هستند آیا بـا هـم    ها نیای ي مختلف را مطالعه کردند نقطه تمرکز مطالعاتها سوالها  بعضی

  این است که این نخبگان چه قدرتمند و چه قدر متفرقند. ها نیامتحدند یا نه پس بحث مطالعاتی 

  سی رایت میلز معتقد به سه الیه بودن قدرت هستند. آنهائیکه بیشتر از همه قدرت دارند.

  بخش اقتصادي دولتمردان بخش نظامی و الیه اولی: -  

ها  گروههاي ذي نفوذ هستند. گروههاي ذي نفوذي که عمدتاً با استفاده از چارچوبی که قانون براي آن الیه میانی: - 

  گذار باشند. توانند تأثیر ایجاد کرده است می

  که توده مردم است. الیه زیرین: -   

  ش نشده است.با پیلورالیسم تفاوتش این است که قدرت بین همه به طور یکسان پخ

گوید در  هاي تجاري اختالف نظر است یا نه سی ایت میلز می کند آیا بین دولتمردان و شرکت رایت میلز سوال می سی

ها هستند که آمدند قدرت را به دست گرفتند.  کنند و این داري هستند که حکومت می هاي تجاري و سرمایه واقع شرکت

گیرنده است بلکه این نخبگان  یست که ما فکر کنیم که دولت خودش تصمیمرایت میلز معتقد است اینطور ن آقاي سی

گیرد آیا بین سه تا الیت اتحاد جود دارد یا ندارد در بعضی جاها گفته که اختالف وجود دارند و در  است که تصمیم می

  بعضی دیگر گفته که وجود ندارد.

گوید چه بخواهید و چه  معتقدند به قدرت ساختاري. می بحث دوم در الیتیسم مدرن بحث آقاي چارلز لیندن بلوم است

داران نفوذ دارند. اینها تسلط شان اجتناب ناپذیر است در نتیجه پلورالیسم نو به الیتیسم نزدیکترند و  نخواهید سرمایه

دارانی داراي  هاي مارکسیستی به دلیل اینکه معتقد است سرمایه همچنین پلورالیسم نو مقداري هم شباهت دارد به نظریه
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داران که داراي قدرت هستند چقدر  گویند آیا این سرمایه برخی امتیازاتند، نظریات لیندن بلوم مورد انتقاد قرار گرفته می

  قدرت دارند.

  داران داراي نفوذ هستند. گوید ما معتقد نیستیم که قدرت مطلقه دارند بلکه سرمایه آیا بین آنها اختالف وجود ندارد می

گویند کورپوراتیسم یعنی  گرایی مدرن کورپوراتیسم است این کلمه از کورپس آمده یعنی بدن می ر در نخبهبحث دیگ

ها باید بپذیرند که هر کدامشان داراي یک حقوق طبیعی هستند. یک  اینکه جامعه متشکل است از اجزاء مختلف و این

گردد  گرا نیست و از پایین به باال ایجاد می ورپوراتیسم اقتدارشود اما یک نوع ک نوع کورپورالیسم از باال به پایین ایجاد می

  و این کورپراتیستها معتقدند که باید نوعی سازش بین گروههاي اجتماعی ایجاد گردد.

کورپوراتیسم دو تا مفروضۀ عمده پلورالیسم را قبول ندارد یک اینکه پلورالیستها معتقدند ثبات سیاسـی و تعـادل نتیجـه    

دد است. همانطور که در اقتصاد آدم اسمیت معتقد به دست نامرئی است و در سیاست نیز معتقد به دسـت  فشارهاي متع

خورد اما کورپوراتیسم قبول ندارنـد آن را   نامرئی هستند درست که در سیاست پلورالیسم حاکم است اما ثبات به هم نمی

اجتماعی است گروههاي متعدد نفوذ کردند بـر دولـت و   ها نتیجه نفوذهاي متنوع  کند این سیاستهایی که دولت اعالم می

  گیرند. سیاستهاي دولت تحت تأثیر نفوذها قرار می

  تعریف کورپوراتیسم -

نفـوذ تعدادشـان زیـاد نامشـخص اسـت کورپوراتیسـم        در سیستم پلورالیسم چنین اعتقادي وجود دارد که گروههـاي ذي 

  گیرند: ها تصمیم می ارد که اینگوید تعداد گروهها زیاد نیست سه دسته وجود د می

  دولت -4

 کارفرما -5

 هاي کارگري اتحادیه - 6

  داند. ها گروهها را برعکس پلورالیسم داوطلبانه نمی تفاوت دوم اینکه کورپوراتیست -

  کنند. گوید مذاکره و سازش می کنند کورپوراتیسم می گوید گروهها با هم رقابت می تفاوت سوم اینکه پلورالیسم می -

گوید همه گروهها قدرت مساوي دارند کورپوراتیسم معتقـد اسـت یـک نظـم سلسـله       هارم اینکه پلورالیسم میتفاوت چ -

  مراتبی حاکم است.
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تفاوت پنجم اینکه در پلورالیسم گروههاي زیادي وجود دارد که به دنبال منافع متعددي الزاماً در کورپوراتیسم معتقدند  -

  طه وجود دارد.اي در این راب یک نوع تمایز کار ویژه

کند: کورپوراتیسم یک نظام نمایندگی منافع است که در آن واحدهاي تشـکیل دهنـده    اشمیتز کورپوراتیسم را تعریف می

درون تعداد محدودي از بخشهاي واحد، اجباري، غیر رقابتی سلسله مراتبی و از لحاظ کار ویژه متنـوع و متمـایزي زمـان    

اظ دولت تأیید شده است. در واقع دولت به این واحدها یک نوع نمایندگی انحصاري در اند تشکیل این واحدها از لح یافته

  ها کنترل نسبی دارد. کند و در مقابل بر آن حوزه کارشان اعطاء می

هـا گفتنـد کـه     انتقاداتی بر کورپوراتیسم شده است. در اثر این انتقادات نئوکورپوراتیسم ایجاد شده است. نئوکورپوراتیست

ایـن   خواهید منافع جامعه را بـه گـوش دولـت برسـانید.     اتیسم راجع به دولت نیست بلکه یک مدل نمایندگی است. شما میکورپور

  ها خیلی مشکل است. شود نشان دادن این خواهد به ما نشان بدهد که چگونه تصمیم گرفته می مدل نمایندگی می

حاکمند، در میان انـواع و اقسـام گروههـا کـه بـر جامعـه        در جوامع غربی مشکل است که ما نشان دهیم الیتها بر جامعه

  حاکمند.

توانـد بـه عنـوان مـدل مطـرح       اي است که همچنان زنده است با اینکه یک مدل قدیمی است و می الیتیسم یک نظریه -

  گردد. مبحث الیتیسم ارتباط دولت و جامعه است.

  :ورزد و اعتقاد دارد اصولی که پلورالیسم بر آن تأکید می - 

  اصل اول اینکه پلورالیسم معتقد است به تفاوت و تنوع -1

 تواند بر دولت مسلط شود. اصل دوم اینکه جامعه اینقدر پیچیده است که هیچ گروهی نمی -2

اصل سوم اینکه میان قدرت اقتصادي و سیاسی تمایز وجود دارد یعنی قدرت اقتصادي بـه سیاسـت تبـدیل     -3

 شود. نمی

 نیست بلکه پخش و پراکنده است.اصل چهارم اینکه قدرت مجتمع  -4

هـاي   اي گـروه  اصل پنجم اینکه دولت تنظیم کننده رقابتهاست گروهها با همدیگر رقابت دارند در هـر حـوزه   -5

متفاوتی قطعاً وجود دارد. داخل خود دولت پراکنـدگی وجـود دارد یـک سـازمان بـا سـازمان دیگـر رقابـت دارد         

 رار دارد.کارهایش در طول هم نیست بلکه در عرض هم ق

  ها تأثیر دارد. سیاست فرایند مداوم مذاکره است. دولت عرصه منازعه است براي بخشهاي خودش، گروههاي ذي نفوذ بر این
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پلورالیستها در نهایت به این اعتقاد رسـیدند کـه بعضـی گروههـا قـدرت بیشـتري دارنـد. همـین پلورالیسـتها معتقدنـد           

اي بر ثبات سیاسی  کنند. رقابت سیاسی هیچگونه خدشه ما بر دولت تسلط پیدا نمیدارها هر چند داراي امتیازاند ا سرمایه

رسد پس در پلورالیسم به دنبال ایـن هسـتیم کـه     کند. پلورالیستها معتقدند جامعه در نهایت به اجماع می کشور وارد نمی

  رسند. کسانی به اهدافشان نمی رسند و چه کند دنبال چه چیز است و چه کسانی به اهدافشان می ببینیم هر کس چه می

شود یکی غیر قابل اجتناب بودن حکومت نخبگان، دومی معتقد است دولت مستقل  گرایی سه تا ادعا مطرح می در نخبه - 

  کند. است از نیروهاي اجتماعی و اقتصادي، سومی اینکه اکونومیست، مارکسیست را رد می

  مارکسیسم

  تحوالت جدید دولت مارکسیستی -

اي هستیم در مارکسیسم تحت عنوان مناظره دولت که به نئومارکسیسم معروفنـد از آن   هفتاد به بعد شاهد مناظرهازدهه 

  به بعد در اندیشه مارکسیسم تحوالتی صورت گرفت که این تحوالت با توجه به نظریات دولت اینجا گفته می شود.

  یربنایی و یکجانبه ) را رد کردند.اینکه بسیاري از مارکسیستها اکونومیست (تعیین کنندگی ز -1 

 بحث دیگر تأکید بر استقالل دولت نیست. -2 

 کنند. داري چگونه ایجاد رضایت و مشروعیت می بحث سوم اینکه دولت سرمایه -3 

 مبحث رابطه دولت و طبقه است -4 

 گر) هاي محاسبه مبحث ذهنیت در مارکسیسم است. (ذهنیت -5 

  مقدمه

داري دچـار مشـکل    داري بعد از مدتی از بین خواهد رفـت. دولـت سـرمایه    دولت در جوامع سرمایهمارکسیسم معتقد بود 

انگیـزد کـه ایـن     داري مخالفت کارگران را برمـی  تواند مشروعیت کسب کند. دولت سرمایه داري نمی شود دولت سرمایه می

رد  را آنبـه روز قـوي شـدند، کـارگران نـه تنهـا        داري نه تنها از بین نرفتند بلکه روز واقعه تحقق نیافت. دولتهاي سرمایه

  نکردند بلکه بر آن مشروعیت قائل شدند.

  دولت در مارکسیسم : هینظر
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مارکس دو دیدگاه در رابطه با دولت و جامعه (طبقات) دارد اولین دیدگاه مارکس که ظاهراً مهمتـرین دیـدگاهش اسـت    

دار بر دولت مسـلط اسـت. در دهـه     عقیده بود که طبقات سرمایهگوید دولت ابزار طبقات مسلط است. مارکس بر این  می

  آید. اي متوجه شدند که خیلی از حرفهاي مارکس درست از آب در نمی هفتاد و هشتاد و عده

ي اسـت (دولـت ابـزاري اسـت در دسـت      بورژوازگوید دولت در دست  اولین دیدگاه مارکس دیدگاه ابزاري دولت است می

  هاي ساختاري است. اینکه یک مقدار براي دولت قائل به استقالل است که مربوط به مارکسیستبورژوازي) دیدگاه دوم 

  در دیدگاه ابزاري دولت هیچ اختیاري از خود نخواهد داشت.

هاي بورژوازي خالص بشود به دیدگاه دوم دیدگاه اسـتقالل نسـبی نـام     تواند از محدودیت مارکس معتقد است دولت نمی

  اش چگونه است مارکس در این مورد توضیح نداده است. انیسمگذارند اما مک می

  نظریه دولت مارکس -

  اند. اي قائل نشده براي فرد نقش عمده

  تاریخ محصور یک سري قوانین و قواعد دیالکتیکی است.

  فرد جزئی از طبقه و داراي نقش است.

  براي نقش مستقل انسان اعتباري قائل نیستند.

سـاختارگرایان یـا    ترشـان  معـروف  هـا  سـت یمارکسکننـد از ایـن    اي اقتصادي روبنا را تعیین مـی معتقدند ساختاره ها نیا

Structuralism .ها هستند  

انسـان، خـود آگـاهی انسـان،      ارادهیی هستند که براي انسـان، فعالیـت انسـان،    ها ستیمارکسگرا  ي انسانها ستیمارکس

  همیت قائلند.ی انسان براي دیده، اندیشه و ذهن انسان اشناخت روان

تاریخ قوانین عینی اجتنـاب ناپـذیر نیسـت بلکـه در      ها آنبنیانگذار ساختارگرایی مارکسیستی است.به نظر  لوئی آلتوس

  صحبت کرد. در واقع براي آگاهی و فکر انسان اهمیت قائل هستند. ها شیگراتوان از  تاریخ می

عنـوان زیربنـا بسـیار تعیـین کننـده اسـت.پلخانوف و       مارکسیست علمی هستند.اقتصاد به  هابرماس گرامشی و یورگن

  شود مارکسیسم علمی کائوتسکی مارکسیست علمی است. مارکسیسم بدون انسان می

  اش رالف میلی بند است. هاي ابزار انگارانه دولت را پذیرفتند نماینده اما در بحث دولت ما افرادي را داریم که بیشتر نظریه

  کند.پیوند ساختاري و پیوند سیاسی را داریم. در واقع به نیابت از جانب طبقه مسلط حکومت میبه نظر رالف میلی بند دولت 

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 »479« غرب و ایران جامعه شناسی سیاسی 
 
 
 

 

  نظریه پوالنزاس

پیوند بین گروه  دیگو یممعتقد است که اوالً دیدگاه ابزار انگارانه دولت غلط است. ایشان پیوند شخصی را هم رد کرده و   

جود دارد اما این پیوند شخصی نیست و سـاختاري اسـت از نظـر سـاختاري     گوید بلی پیوند و و طبقه وجود دارد یا نه می

رابطه عینی بین دولت و جامعه وجود دارد دولت در جوامع سرمایه دار در واقع نقش ساماندهی دارد و موجب سازماندهی 

این است که تا  اش فهیوظدرون طبقه سرمایه داري اجماع نیست دولت  شود یمدار یا طبقه مسلط  و انسجام طبقه سرمایه

را حفظ بکند وظیفه دومش این است که دولت از شکل گیري و سازماندهی طبقـه کـارگر جلـوگیري مـی      ها نیاانسجام 

کندو یک وظیفه هم دارد دولت باید طبقاتی را که نه کارگرند نه سـرمایه دار ایشـان را طبقـه متوسـط گذاشـتند حفـظ       

بـر علیـه سـرمایه داري     هـا  آنبسیج کند، به نفـع سـرمایه داري و از شـورش    ا ر ها نیااین است که  اش فهیوظکند.دولت 

دولـت   دیـ گو یمـ وظیفه دولت باید حفظ ایـن سـرمایه داران باشـد. وي     مهمترینجلوگیري نماید، پوالنزاس معتقد است 

  یستی است.  عرصه سلطه طبقاتی و رقابت طبقاتی است به هر حال یک عبارتش بیشتر وبري است و یک عبارتش مارکس

گویـد   گوید طبقات قدرت بیشتري دارند. پوالنزاس می گوید دولت قدرت دارد اما مارکس می چه کسی قدرت دارد. وبر می

  طبقات حاصل قدرتند و دولت عرصه قدرت است پس قدرت ماهیت طبقاتی دارد.

  نظریه کالس اوفه  -

  کند و هم نظریه ساخت گراي پوالنزاس رانه میلی بند را رد میاوفه بیشتر از پوالنزاس وبري است او هم نظرات ابراز انگا

  نظراو راجع به دولت:

گوید دولت امروز دولتی نیست که ماهیتاً طبقاتی باشد دولت داراي مقـدار قابـل تـوجهی اسـتقالل نسـبی اسـت و        او می

طه با طبقات و مبـارزات طبقـاتی   قدرت آن ماهیتاً طبقاتی نیست بروکراسی دولتی به شکل میانجی و داور مستقل در راب

کند کـه   داري داراي نقش است دولت فعال است بازیگر است و خودش گزینش می کند به نظر اوفه دولت سرمایه عمل می

ها حمایت کند و از کدام خواسته گروهها حمایت نکند و این گزینش نه محصول سلطه ابزاري دولت  از کدام خواسته گروه

  ها و تنگناهاي ساختاري است. دیتاست و نه محصول محدو

کند. مصلحت همه دولتها این است که حاکم باقی بماننـد   گوید دولت به منظور تامین مصلحت دولتی عمل می اوفه می -

پس دولت باید چهار تا کار انجام بدهد در ظاهر در فرایند انباشت سرمایه دخالت نکند. حالت دوم اینکه باید کاري بکنـد  
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داري وابسته است چهارم اینکه دولت بـراي اینکـه    شت تداوم پیدا کند. کار سوم اینکه دولت به انباشت سرمایهکه این انبا

داري را حفظ بکنـد و هـم    جلب نظر مردم را بکند باید سه تا کار ویژه قبلی را رد بکند. دولتی موفق است که هم سرمایه

ر کجا به حرف ما گوش کنـد و در کجـا بـه حـرف دیگـران      مشروعیت خودش را حفظ بکند دولت باید گزینش کند که د

  گوش کند.

میالدي نئومارکسیستها به ثبت دربـاره دولـت از    70و  60ها دیدگاه ابزاري را گسترش دادند در دهه  اکثریت مارکسیست

کتابی دارد تحـت  پوالنزاس در مورد میلی بند ایشان  -اوفه -گرامشی -دیدگاه مارکسیستی پرداختند. عبارتند از میلی بند

  این کتاب نوشته شده است. 1969داري که در سال  عنوان دولت در جامعه سرمایه

اي وجود داشته بین میلی بند و پوالنزاس میلی بند معتقد است پیوند بین دولت و طبقه یک پیوند شخصی اسـت   مناظره

میلی بند  دیدگاه ابزاري است اما پـوالنزاس  داري یک دولت طبقاتی است. پس دیدگاه  گوید دولت در جوامع سرمایه و می

دیدگاهی غیر ابزاري است و استقالل نسبی است. او در کتاب قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی روابط دولـت و جامعـه را   

  مطرح می کند.

گر اي در بین مارکسیستها در مورد ماهیت دولت قدرت است. هم طبقات در عرصه به اسم عرصه دولت و یکدی بحث عمده

  کنند و هم اینکه معتقد است دولت عرصه سلطه طبقاتی است. رقابت می

آیا قدرت ماهیت طبقاتی دارد یا ندارد مهمترین بحث پوالنزانس است او از دیـدگاه ابـزاري دور شـده و بـراي دولـت تـا       

  حدودي استقالل قائل است.

  دولت عرصه سلطه طبقاتی -  

اي اسـت بـراي تسـلط.دیدگاه سـوم      کند به نظر او دولت وسیله نزانس مطرح میدولت عرصه منازعه طبقاتی که آن را پوال

  دیدگاه کالس اوفه است که یک مارکسیست آلمانی است.

  دقیقاً دیدگاه ابزاري را دارد، به نظر او کمترین ابزار اجرائی دارد و آن هم دولت است. 

ت در کنار حلقه، اوفـه سـاخت گرایـی پـوالنزانس را رد     در منازعه طبقاتی دولت صرفاً بازتاب طبقه نیست بلکه چیزي اس

گوید دولت بین دو تا قطـب مختلـف    در ساختارگرایی دولت قطعاً ابزار دست  طبقه نیست.  اوفه می دیگو یمکند. وي  می

داري و فقط مشروعیت در این رابطـه خیلـی مهـم اسـت همـه       داري یعنی فقط منافع سرمایه درمانده است ، فقط سرمایه
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ساخت اقتصادي و مـادي اسـت    ها آندانند به نظر  ها زیر بنا و روبنا را قبول دارند.  زیربنا را اکثراً ساخت اقتصادي می ینا

  که تعیین کننده دولت است.

کنـد کـه    کند تأکیدش بر انسجام مشخص و فرد و ذهن و ویژگی دولت مطرح مـی  آن جائیکه گرامشی را از بقیه جدا می

گاهی فرد داراي اهمیت است. به نظر او ذهن ایـده و ایـدئولوژي داراي اهمیـت اسـت و نقـش تعیـین       آگاهی فرد وجود آ

  کننده دارد گرامشی این نکته که  زیر بنا به طور یکجانبه تعیین کننده روبنا است که رابطه ایدئولوژي و آگاهی است.

  نظرش راجع به دولت  -

  او به استقالل گسترده دولت معتقد است

  داري دارد. بحثی درباره اهمیت روشنفکران در جوامع سرمایه سوم - 

جانبـه چنـین    گیرد در تعیین کننـدگی یـک   در رابطه با دیدگاه اول معتقد است تعامل بین زیر بنا و روبنا را نادیده می - 

د. معتقد است روبنا یک اعتقادي دارد که زیربنا صد در صد تعیین کننده روبناست به هر حال روبنا هم به زیربنا تأثیر دار

خواهد  توان گفت روبنا بازتاب زیر بناست. در نتیجه تعامل بین زیر بنا و روبنا را می پیچیدگی خاص خودش را دارد و نمی

  حمایت کند. در نتیجه دولت ابزاري نیست.

  ست.اقتصاد ا ها نیاروبنا است و زیر بناي  ها نیاسیاست دولت، هنر، فرهنگ ، اخالق و حقوق همه 

داري فقط به خاطر مالکیت حقوقی نیست چیزي دیگري نیز هست که به او قـوت و قـدرت    به نظر گرامشی تداوم سرمایه

  تواند به جامعه باز تولید بدهد باید مشروعیت هم باشد. بخشد. به نظر او فقط سلطه اقتصادي و اجباري نمی می

پـس ذهـن    باشـد  یمـ ادامه داشته باشد. پس روبنـا هـم مهـم     تواند داري نمی گوید بدون مشروعیت، سرمایه گرامشی می

  دارد پس دولت مشروعیت دارد.ر هم مهم است. اگر ما تصورمان بر این باشد که دولت در جاي خودش قرا ها انسان

مـع  و جوامع را بررسی کنیم، باید به ابعاد فرهنگی، فرهنگی سیاسی و ایدئولوژیکی آن جوا ها دولتخواهیم  پس اگر ما می

  رویم. هم نگاه کنیم مستقیم به سراغ ابعاد اقتصادي می

خواهیم تاریخ را بفهمیم نه تنها به ساخت اقتصادي بایـد   هر کجا بحث از گرامشی است بحث هژمونی نیز است اگر ما می

  نگاه کنیم به ساختهاي سیاسی فرهنگی و ایدئولوژیکی باید نگاه کنیم.

گوید مالکیت ابزار تولید شـرط   شرط الزم و کافی سلطه سیاسی است اما گرامشی می گوید مالکیت ابزار تولید مارکس می

  الزم اما کافی نیست.
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ها  قبل از گرامشی معتقدند ثبات سیاسی مشروط به سلطه است اما گرامشی معتقد است مشروعیت هم الزم  مارکسیست

دارد در بحـث اول گرامشـی بـر اهمیـت روبنـا       است. در مورد سلطه هژمونی گرامشی در دو بحث با مارکس اختالف نظر

اي بخواهد بر سیاست و  کند. پس اگر طبقه کند برخالف مارکس. دوم اینکه بحث رضایت را در جامعه مطرح می تأکید می

اي  گوید نه رهبري اخالقی اجتماعی نیز الزم است هژمـونی بـر سـلطه    یی کافی است. میتنهادولت سلطه بشود آیا اجبار 

  گوید مشروعیت دو سر دارد یکی دولت و یکی مردم است. برد. در بحث مشروعیت می ارد که صرفاً زور به کار نمیتأکید د

گویـد نـه ایـن همیشـگی نیسـت.       اینکه رضایت را یک گروه به وجود آورده آیا این رضایت همیشگی است. گرامشی مـی 

دهند. و ممکن است گروه یا ایدئولوژي معتبـر   ان سوق میما را به سوي خودم ها يدئولوژیاها و  گوید گروهها و فرهنگ می

گوید هژمونی هم باید اقتصادي باشـد هـم سیاسـی، فرهنگـی،      امروزي اهمیت و اعتبار خودش را از دست داده باشد. می

  ها آنایدئولوژیکی باشد به نظر او ارتباط دولت و طبقات ارتباط وسیله است بین 

جامعه یک نوع وابستگی اندام واره وجود دارد. دولت جزئی از بـدنی اسـت کـه کـار      بین دولت طبقه و گوید گرامش می

اش چیست. با کمک دولـت بـورژوازي سـلطه     دهد. و عرصه مبارزه طبقاتی است پس دولت فایده ویژه خودش را انجام می

تارها و هـر چیـزي کـه    اي است از ساخ . دولت مجموعهآورد یمکند و رضایت خودش را نیز به دست  خودش را تثبیت می

اي است از ساختارها و هر چیزي که رضایت ایجاد کند هر نهـادي کـه در    . دولت مجموعهآورد یمرضایت را نیز به دست 

داري گرامشـی معتقـد اسـت دو نـوع مبـارزه       داري ایجاد رضایت کند جزء دولت است. در جامعـه سـرمایه   جامعه سرمایه

  براي ابزار تولید، و دیگري مبارزه طبقاتی براي توسط ایدئولوژيطبقاتی داریم یکی از مبارزات تسلط 

گرامشی معتقد بود اهمیت روبنا ایدئولوژي فرهنگ و سیاست و غیره به مبـارزه ایـدئولوژي طبقـاتی معتقـد بـود ایشـان        

ـ     ا جامعـه  معتقد است روشنفکران داراي نقش بسیار مهمی هستند و یک نوع ارتباط بین روشـنفکران فکـري و رهبـران ب

دهد به سوژه یا  براي روشنفکران یک جایگاه خاصی را در نظر گرفتند. گرامشی اهمیت می ها ستیمارکسوجود دارد. همه 

subject  دهد. یی و براي نقش افراد اهمیت میروبنا(فاعل) گرامشی مارکسیستی است  

  جامعه مدنی

یکی اینکه ساخت قدرت چگونه اسـت یـک جانبـه یـا دو     شود  هاي سیاسی از دو شیوه استفاده می بندي رژیم براي طبقه

  جانبه است.
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اسـاس سـاختار بحـث مـا ایـن      ر گیرند ب شکل اول توجه به قدرت یا ایدئولوژي از لحاظ راستی و چپی در کجا قرار می - 

اي کنند. دو نوع مثال در ایـن رابطـه حکومتهـ    است که دولت و حکومت نسبت به جامعه خودش چگونه اعمال قدرت می

گذارنـد.   هاي اقتدارگر. در دموکراتیک ارتباط دو جانبه است دولت و جامعه بـر همـدیگر تـأثیر مـی     دموکراتیک و حکومت

  شوند. ایدئولوژي نیز به چپ و راست تقسیم می

  دموکراتیک چپ یا دموکراتیک راست. اقتدارگراي چپ اقتدارگراي راست چهار نوع حکومت 

گیرد و توجه به رابطه دولت و جامعه مدنی است اینکه جامعه مدنی چیسـت و چـه    رار میساختار دوم که مورد استفاده ق

ي غیر ها تشکلدهیم. جامعه مدنی به اصطالح و مساوي است با  تعاریفی براي آن ارائه شده است در این رابطه توضیح می

  ي دولتی این یکی از تعاریفش است.ها تشکلدولتی با 

راي آن ارائه داد تعریفی است که سیسرون ارائه  داده است او معتقد است خـانواده در مقابـل   توان ب تعریف دیگري که می

  آورد. جامعه مدنی قرار دارد خانواده طبیعی است و تشکل غیر از خانواده را جامعه هدفی به حساب می

امعـه مـدنی وجـود دارد    گوید جامعه مدنی مساوي دولت است در اندیشه سیاسی سه تـا دیـدگاه دربـاره ج    ارسطو می - 

  جامعه مدنی به عنوان وضعیت پیش از دولت جامعه مدنی در وضعیت تشکیل دولت و جامعه مدنی ضد دولت 

  هاي پولیتی است. جامعه مدنی خارج از فعالیت - 

سه تا دیدگاه درباره جامعه مدنی وجود دارد یکی اقتصادي سیاسی است  جامعـه مـدنی را حـوزه اقتصـادي و بخـش       - 

  داند. خصوصی می

ي سیاسـی کـه بیشـتر اسـت و اندیشـمندان      هـا  يآزاددیدگاه دوم دیدگاه لیبرالیسم سیاسی است جامعه مدنی یعنی  - 

  کنند. فرانسوي از آن صحبت می

سیسرون جامعه مدنی را مساوي با دولت و هـر چیـزي بـه جـز      -دیدگاه سوم دیدگاه فلسفی است مانند دیدگاه هگل - 

  ند.دان خانواده می

  در اندیشه هگل جامعه مدنی شکل اولی تشکیل دولت است.

  جامعه مدنی از نظر هگل

  جامعه مدنی عرصه احساسات (عاطفه)  است و دولت عرصه اقتدار است.
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هاي سازمان یافته و نهادینه جمعی که از یک سو به دولت مربوط نیست و از  گویند جامعه مدنی تمام فعالیت ها می بعضی

ي زندگی را به سه دسـته  ها تیفعالها گفتند ما عرصه  شود. بعضی هائیکه اقتصادي نیست مربوط می فعالیت سوي دیگر به

کنیم یکی حیطه خصوصی است و حوزه دیگر هم حوزه دولت است که حوزه سلطه و تسلط است و یک حـوزه   تقسیم می

زه خصوصی و دولتی قـرار دارد حـوزه عمـومی    که میان حو ها يبند رتبهي اجتماعی و ها تیفعالهم حوزه عمومی است به 

  کند. گوید جامعه مدنی جایی است که پلورالیسم و تکثر بروز پیدا می گویند  دوتوکویل می می

  تعریف از جامعه مدنی

کنیم جامعه مدنی در سطح هنجاري و جامعه مـدنی در سـطح تجربـی در سـطح      در جامعه مدنی دو حوزه را بررسی می

، هنجارها و قوانین رفتـاري مربـوط بـه تحمـل دیگـران      ها ارزشبررسی قرار بدهیم جامعه مدنی یعنی هنجاري اگر مورد 

Others    شـود. بـه    تحمل دیگرانی که با ما متفاوت هستند. پس در واقع هنجار، ارزش و قوانین رفتاري کـه مربـوط مـی

توان به شکل صلح  هاي میان افراد و گروهها را می زعهمنا ها اختالف ها تفاوتدیگرانی که با ما متفاوتند. باید باور کنیم که 

کنند. پس جامعه مـدنی   کنند باور دارند به همین دلیل است که پا در میانی می ي میگر یانجیمکه  آمیز حل کرد. آنهایی

  همان نهادهاي غیر حکومتی هستند.

شده سیاسی است و این حوزه ما بین حوزه ي نهادینه ها تیفعالجامعه مدنی یک حوزه با عرصه است که این حوزه شامل 

  خصوصی و دولتی قرار گرفته است.

یعنی بین حوزه خصوصی و حوزه نهادهاي دولتی قرار گرفته اسـت. یـا جامعـه مـدنی یـک مکانیسـم دولتـی اسـت کـه          

   ه مدنی ناظر است.خواهد از تمرکز قدرت بدون مشروعیت جلوگیري نماید یا اینکه جامع خواهد جامعه را اداره بکند و می می

  اي جامعه توده

بریم. در بحث جامعه مدنی ارتباط دولت و جامعه وجود دارد. پس تعریف  اي را در مقابل جامعه مدنی بکار می جامعه توده

  اي است. جامعه مدنی یک تعریف رابطه

و هم مدرن. انسانهایی در اي است که هم ریشه سنتی دارد  اي در یک تعریف جامعه در حال گذر است جامعه جامعه توده

دهنـد. و ارزش جدیـد جـایگزین     جامعه تحت تأثیر تغییرات در محیط داخلی و خارجی ارزشهاي خودشان را از دست می
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اي است کـه تکلیـف مـردم     اي است. این جامعه جامعه اي اینطور شد آن جامعه، جامعه توده گویند اگر جامعه شود می نمی

  در آن مشخص نشده است.

  است. anomieاي مظهر ناهنجاري  دور کیم معتقد است جامعه تودهامیل 

  اي ویژگیهاي جامعه توده

اي ماهیت اقشار مختلـف   اي توده شود جامعه اي است که تفاوتهاي مختلف در آن هم ذکر می اي جامعه پس جامعه توده -

شـوند و نیـازي بـه     شد همه یکسان میکند. وقتی گروه، دسته و هویت قومی نبا سازد و همسان سازي می را کم رنگ می

  شود. اي جامعه همسان و هماهنگ می شود جامعه توده هاي مختلف احساس نمی تشکیل گروههاي مختلف با نظریه

اي ویژگـی   آید. پس جنبش تـوده  اي به وجود می هاي توده ها و جنبش اي امکان ایجاد نهضت ویژگی دوم در جامعه توده -

  اي است. جامعه توده

گیـري مربـوط بـه عالیـق      کند و تصـمیم  اي ایدئولوژي و رهبر کاریزها همه را بسیج می گی سوم اینکه در جامعه تودهویژ

انگیزاند، در ارتباط  شخصی نیست. بحث گروه و صنعت و دسته نیست تصمیم نهضت بسیج گرایان است که افراد را بر می

هاي عالیق خاص خودشـان را دارنـد بـه ایـن      بندي از این دسته بندیها هستیم که هر کدام جامعه با دولت ما شاهد دسته

اي این تکثر وجود ندارد. وقتی ناهنجاري به وجـود آمـد    گوییم توده گویند اما وقتی می جامعه، که به آن جامعه متکثر می

رك نباشد گروه بـه  شوند با هیج کس نقطه مشترکی ندارند. تا عالیق مشت شوند. یعنی افراد تک و تنها می جامعه تمیز می

برنـد آیـا ایـن     رود و جامعه در حالت گسیختگی به سـر مـی   اي عامل همبستگی از بین می آید. در جامعه توده وجود نمی

سـازد در ایـن    شود و اینها را، همدیگر همبسته مـی  گویند یک نهضت بسیج گرایانه پیدا می شود و می جامعه متالشی می

نیست آن ایدئولوژي است که ما را به همـدیگر چسـبانیده و عالیـق شخصـی مـا       نوع همبستگی عالیق شخصی ما مطرح

اي افراد مثل کسانی هستند که در حال غرق شدن هستند هر ایـدئولوژي کـه پیـدا شـود      گردد. در جامعه توده منظور می

  کند از طریق آن خودش رانجات دهد. سریعاً خود را با آن هماهنگ می سازند و سعی می

  اي   اي مطرح نیست و جامعه یا مدنی است یا توده عدي اینکه منافع گروهی شخصی نهاد شکل اصالً در جامعه تودهویژگی ب - 

  اي تئوریهاي جامعه توده -

  اي با دوتا دیدگاه مختلف ارائه شده است. تئوریهاي جامعه توده
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ترسـد تـا    ترسد. مـی  شهاي دموکراتیک میگذارد از گرای منظر یا دیدگاه اول دیدگاهی است که به جامعه سنتی احترام می

  خورد. در جامعه تکثر ایجاد شود امنیت در جامعه هم به می

شـود   ها زیاد مـی  گوید اگر جامعه به طرف دموکراسی برود این قدر آزادي الکسی دو توکویل مخالف دموکراسی است می -

این وضعیت موجود خودش بهتر است و نیـازي بـه    گوید رود. می پاشد. و کنترل از دست می که نظام در جامعه از هم می

کارانه است و دیـدگاه حمایـت از دموکراسـی و     تغییر و تحول در نظام حاکم وجود ندارد. دیدگاه دوم دیدگاه غیر محافظه

اي مناسب نیست بایـد تکثـر در    گوید جامعه توده اي بوده است و می جامعه مدنی است این دیدگاه براي فاشیسم که توده

اي بود به همین جهت بود که جامعه تکثرگـراي امریکـا را    کاري و توده امعه ایجاد گردد. دو توکویل که طرفدار محافظهج

اي معتقداند کـه جامعـه تـوده اي     عده  گفت دموکراسی بد است. و برعکس دیده بود و از تکثر گرایی بدش آمده بود و می

اشد پس این عوامل نسبی است ممکن است در بعضی جوامع خـوب و  مناسب است جامعه باید تکثر و دموکراسی حاکم ب

  در جوامع دیگر بد باشد.

  اي ویژگیهاي جامعه توده -

  از بین رفتن شئونات سنتی -9

 داري مبتنی بر کارخانجات پیدایش شهرهاي گسترده و سرمایه -10

 پیدایش روابط سنتی و پدر ساالرانه -11

 افسردگی و دلتنگی -12

 دیکتاتوري ماشین -13

 پادگان و زندان به کل زندگی اجتماعی اشاعه نظم -14

 افزون زدایی و گرایش به عقل بروکراتیک -15

 هنجاري ضعف همبستگی سنتی و پیدایش آنومی یا وضعیت بی -16

اي را به عنـوان مفهـومی در مقابـل جامعـه مـدنی بکـار        کنند از دموکراسی و جامعه توده تئوریهاي گروه دوم حمایت می

آرنت در رابطه این موضوع خیلی مهـم اسـت او    الفت از فاشیسم و توتالیتاریسم است. هانابرند بیشتر دغدغه ایشان مخ می

شود که ساختار اجتماعی قدیمی از بین بـرود و انسـان دچـار تنهـایی بشـود و ایـن        معتقد است انقالب صنعتی باعث می

کنـد و آنهـا را از    نهـا را جـذب مـی   شـود و افـراد ت   اي می هاي توده تنهایی داراي عوارض منفی است و باعث ایجاد جنبش
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کند  گوید دولتهاي توتالیتر در قرن بیستم به انسانها دوباره هنجار و همبستگی به آنها اعطاء می دهد. می تنهایی نجات می

و آن هنجار فاشیستی است. دو تا هنجار فاشیستها یکی ترور است و یکی هم گسترش ایدئولوژي تمام و فراگیر است کـه  

  بخشند. برند و ایدئولوژي خودشان را تحکیم می نی را از بین میجامعه مد

کننـد روي   گوید انسانهاي تنها که احساس عدم امنیت مـی  اریک فروم در این زمینه کتاب گریز آزادي را نوشته است می 

ي قـدرت سـوق   آورند به سوي قدرت و اقتدار، انسان اگر عدم امنیت داشته باشد و احساس عدم امنیت نماید بـه سـو   می

کند. مبحثی دیگر در رابطه با رابطه دولت و جامعه در چگونگی است اما انواع جامعه سیاسی داریم کـه براسـاس    پیدا می

شود و پس ما جامعه سیاسی را براساس معیـار جامعـه مـدنی تقسـیم بنـدي       نوع رابطه دولت با جامعه مدنی شناخته می

اي  اي و دولـت رابطـه   ه مدنی رابطه وجود دارد یا نه. یا اینکه میان جامعه تـوده کنیم در این جامعه میان دولت و جامع می

خواهند مستقیماً توده را بسـیج نماینـد. ارتبـاط دولـت بـا جامعـه مـدنی ارتبـاط          وجود دارد یا خیر. دولتهاي توتالیتر می

یک است. معیار این است که دولـت چقـدر   اي ارتباط ایدئولوژ سازمانی است نه ایدئولوژیک اما ارتباط دولت با جامعه توده

  وابسته است به جامعه کنونی 

توانیم داشته باشیم این نوع جامعه یک نظام سیاسی و کشوري اسـت   ما یک جامعه سیاسی تکثرگرا می در حالت اول -

  ها قرار دارد. که در آن گروههاي مختلف و اقشار مختلف وجود دارند. جامعه مدنی مابین دولت وتوده

  ویژگیهاي اصلی این رژیم تکثرگرا: - 

  بین دولت و جامعه رابطه ارگانیک وجود دارد. - 6

 بضاعت اي بی بسیج توده -7

 رود. زندگی به سمت غیر ایدئولوژیک شدن پیش می -8

 قدرت جامعه مدنی -9

جامعه سیاسی بسته سنتی است.در این نوع جوامع جامعه مدنی هنوز رشد نکرده اسـت مشـروعیت جامعـه     نوع دوم - 

  گویند. نتی، سنتی است. جامعه مدنی وجود ندارد که او را به چالش دعوت کنند که به آن جامعه سنتی بسته میس

طلبـد. امـا    اي است که داراي نوعی جامعه مدنی است و تا حدي نظام سیاسی را به چـالش مـی   جامعه توده نوع سوم - 

گوینـد دولـت در مقابـل     . با این نوع رژیـم پوپـولیتی مـی   دولت دائماً در حدود این است که جامعه مدنی را تضعیف سازد

  کند آن راتضعیف سازد. کند سعی می جامعه مدنی مقاومت می
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اي است. یک سري جوامع بعد از جنگ دوم به وجود آمدند کـه اینهـا نیمـه     جامعه نیمه سنتی و غیر توده نوع چهارم -

کنـد ولـی    معه مدنی ضـعیف اسـت و قـوت و قـدرت پیـدا نمـی      اي هستند در این جوامع سیاسی جا اند و غیر توده سنتی

تواند با مدرنیزاسیون گسترش پیدا کند. براي اینکه این نوع جوامع مشروعیت خودش را از دست ندهد دولـت مجبـور    می

اش از این جهت حفظ بشود. مانند رژیم پهلوي در این وسـط   شود جامعه مدنی را مقداري تقویت کند تا نظام سیاسی می

  گردد. یک سري گروهها پایدار می

اي است که در ایران در فاصـله کودتـا تـا اصـالحات ارضـی دولتـی غیـر         جامعه سیاسی سرکوبگر غیر توده نوع پنجم -

بردکه بـه آن جامعـه    خواست قدرت خودش را تثبیت کند همه احزاب سیاسی را از بین می آید. شاه می اي بوجود می توده

  گویند.   می اي سرکوبگر و غیر توده

اي  پردازنـد داراي طراحـی تـوده    اي است. به سرکوب مردم می گر توده ششمین نوع جامعه سیاسی جامعه سیاسی سرکوب

  هستند و ایدئولوژي عام و فراگیر دارند. مثل: فاشیسم 
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  مبحث تکمیلی جامعه شناسی سیاسی

  تعریف جامعه شناسی سیاسی ، علوم سیاسی ، تفاوت این دو با هم 

  اریخچه جامعه شناسی سیاسی ت

  سه تحلیل عمده در ارتباط با جامعه شناسی سیاسی از حیطه روش تحقیق 

  خرد   -4

 میانه  -5

 کالن  - 6

  ها  نظریه

  سن سیمون  –پوزیتویسم ( اثباتی ) کنت  -3

 مارکسیسم: کارل مارکس  -4

  مارکسیسم هاي ساختاري 

  التوسر   -5

 پوالنزاس   - 6

 کالوس اوفه  -7

 رالف میلبند   -8

  کارکردي ) : پارسونز  - ها ( ساختیفونکسیونالیست 

  مکتب تفهمی : وبر 

  نخبگان یا الیتیسم

  پاره تو  - 

  سی رایت میلز ( نخبگان قدرت )  - 

  الگارشی )  –رابرت میخلز یا میشلز ( قانون آهنین  - 

  ( تکثر گرایی ) پلورالیسم رابرت دال  - 
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  گراسی . . . مریتو –تئوکراسی  –اي  جامعه توده –جامعه مدنی  اصطالحات :

  جامعه شناسی سیاسی 

بحث از زمینه اجتماعی قدرت است به عبارت دیگر به تأثیر ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی بر روي ساختار 

  یعنی بررسی مبانی اجتماعی قدرت را شامل می شود .  –پردازد. یعنی بررسی اجتماعی سیاست  دولت می

  ر روي ساختارهاي اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جامعه می پردازد . علوم سیاسی : به تأثیر سیاست ب

در نهایت می توان گفت : که جامعه شناسی سیاسی ، به بررسی محیط اجتماعی سیاست یا به مبانی اجتماعی قدرت 

  مربوط است . 

ه جامعه شناسی مطرح شده او معتقد است ک»  لوئیس کورز« تعریفی که از جامعه شناسی سیاسی ارائه شده توسط 

  سیاسی به تأثیر گسترده ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی بر روي ساختار سیاسی می پردازد . 

  قدرت :

  اعمال زور به دیگران یا توانایی اعمال زور به دیگران علی رغم میل باطنی آنها است . 

  بیشتر بحث قدرت و اقتدار را وبر مطرح می کند . 

  اقتدار :  

است که مشروع و پذیرفته شده اي که افراد با میل شخصی و باطنی آن را می پذیرند و حق اطاعت از مافوق را بر قدرتی 

  نقطه نظر وبر می باشد .  –خود ضروري می دانند 

  نفوذ :  

   عبارت است از تأثیر گذاري در پذیرش یک سري از عقاید و باورهاي سیاسی بدون داشتن سمت و مقام رسمی و سیاسی  

  حزب :  

مشروع ترین مکان براي به دست گیري قدرت و یا تعویض قدرت است باز هم وبر آن را مطرح می کند معتقد است بین 

  دمکراسی و حزب رابطه مستقیم وجود دارد . 
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  تاریخچه شکل گیري جامعه شناسی سیاسی

اصول حاکمیت » شهریار«اکیاول در کتاب  به دوران یونان باستان مربوط است . جایی که افالطون و ارسطو و بعد از آن م

کند. ( ظاهرسازي ، خوب بودن براي مردم و در باطن سعی در نگه داشتن قدرت و حاکمیت  سیاسی را مطرح می

  )    سیاسی

کردند . این دوره نقطه عطف جامعه شناسی سیاسی به  فارابی ، افالطون ، ارسطو ، ماکیاول از مدینه فاضله صحبت  می

  و پیدایش مکتب پوزیتویسم است .  19قرن 

و قرن اخیر این رشته به دموکراسی و تحوالت اجتماعی عصر جدید مربوط است که داراي تأثیرات  20اما بعد از قرن 

سیاسی است . پیدایش دموکراسی مدرن و همچنین موضوع روز جامعه شناسی  سیاسی در جامعه امروز بحث از دولت 

  مدرن است . 

  ویژگی جامعه امروزي است که داراي سه بحث اصلی است :دولت مدرن : 

  یعنی پیدایش آن به این سه بحث برمی گردد :

  از بین رفتن سلطه دولت مرکزي بر حکومتهاي محلی   -4

 حاکمیت رابطه اقتصادي بازاري بر جامعه  -5

 تضعیف رابطه دین و دولت  - 6

  ست :از لحاظ سطح تحلیل جامعه شناسی سیاسی داراي سه حوزه تحلیل ا

  گرایش رفتاري یا رفتار شناسی سیاسی در سطح خرد  -4

 گرایش تأثیر نیروي هاي اجتماعی بر تحوالت سیاسی در سطح میانه  -5

 گرایش ساختاري یعنی تأثیر ساختارها فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادي و سیاسی برهم سطح کالن  - 6

  مکتب پوزیتویسم

ین ساختار اقتصادي جامعه و نهادهاي سیاسی اجتماعی و فرهنگی مکتب پوزیتویسم براي اولین بار به بررسی رابطه ب

  پرداخت . 
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ها تغییر  آنها معتقدند که بر اساس تحوالت اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی در جامعه حاکمیت سیاسی هم بر اساس آن

  خواهد یافت . یعنی مردم بر ساختار سیاسی تأثیر دارند. 

یک جامعه صنعتی است پس کسانی باید در جامعه حاکم باشند که بر صنایع سن سیمون : معتقد است جامعه آینده 

   حاکم هستند . و رسیدن به یک جامعه ایده ال سیاسی به صورت اصالح گرا و تدریجی خواهد بود . ( سوسیالست تخیلی )

تقل کنت : فکر و کنت : معتقد است که ویژگی سیاسی جامعه بستگی کامل به جریان فکري جامعه دارد . ( متغیر مس

  ذهن است.) 

  او معتقد است سه مرحله گذر فکري در جامعه وجود دارد که هر دوره داراي ویژگی خاص سیاسی است . 

خانواده نوع   - معروف به مرحله آنیمیسم (جان گرایی )  –است  1300مرحله ربانی حاکمان سیاسی : روحانیون تا سال 

  دین انسانیت  –نوع بشر  –نوع دوستی  –جامعه جهانی  –دفاع  –غلبه . دولت  –واحد اجتماعی 

می باشد .نوع واحد اجتماعی : دولت  1300تا  1800کلیسا ) از  –مرحله ماوراء طبیعه : حاکمان سیاسی ( نظامیون 

  است . دفاع نوع فعالیت سیاسی است . 

ه بعد می باشد . نوع واحد اجتماعی ب 1800 –حاکمان سیاسی صاحبان صنایع و دانشمندان هستند  مرحله اثباتی :

  جامعه جهانی است و نوع دوستی ، نوع فعالیت سیاسی است . 

  مکتب مارکسیم  

  کارل مارکس 

براي اولین بار ویژگی دولت مدرن را و رابطه بین دولت و جامعه را مارکس مورد بررسی قرار داده است . مارکس موضوع 

  دولت با ساختار طبقات اجتماعی حاکم بر جامعه تجزیه و تحلیل می کند .  جامعه شناسی سیاسی خود را بررسی رابطه

مارکس معتقد است که در صحنه سیاسی و تاریخی همواره تعدادي از افراد هستند که داراي روابط ساختاري و عینی با 

  سازند .  یکدیگرند . چنین افرادي در جامعه سرمایه داري طبقات اجتماعی را می

است که به عنوان ترکیب عین و ذهن عامل خالق و تعیین کننده در » کار « گی تاریخ از نظر مارکس : مهمترین ویژ

کند . ( مارکس معتقد است که  جامعه و تاریخ است . مارکس دولت مدرن را در درون جامعه سرمایه داري را بررسی می

  ست. ) دولت در جامعه سرمایه داري بازتابی از اقتصاد زیر بنا و روبنا ا
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  اساس ساختار جامعه 

  الف ) زیر بنا (اقتصاد)  

  نیروهاي تولید  -1  

   روابط تولید ( روابط مالکیت ) : -2  

  الف ؛ مالکیت ابزار تولید ( کارفرما )

  ب ؛ عدم مالکیت ابزار تولید ( کارگر ) 

  ب ) روبنا ( سیاست ، ایدئولوژي ، . . . )   

ي و آلت دست طبقه سرمایه دار و حاکم است و کارکرد دولت در دیدگاه مارکس حفظ سیاست بازتابی از شرایط اقتصاد

منافع طبقه مسلط و یا همان حفظ سلطه است . دولت و سیاست آلت دست افراد حاکم براي جامعه است . سیاست و 

چه کسانی در جامعه حاکم  ایدئولوژي بازتابی از اقتصاداند  و در درون اقتصاد داشتن مالکیت ابزار تولید باعث می شود

  باشند . 

آید و به سوي  دار است با تغییري که در جامعه به وجود می مارکس معتقد است دولت یا سیاست که آلت دست سرمایه

رود . عالیترین دوره تکامل دولت از نظر مارکس مرحله سوسیالیست است . دولت در  رود دولت از بین می کمونیست می

اي در دوره کمونیست وجود ندارد پس دولتی هم وجود ندارد . کسانی که  ندارد و چون طبقه دوره کمونیست وجود

  وسایل تولید را دارند قدرت سیاسی را هم در اختیار دارند . ریشه دولت در روابط طبقاتی قرار دارد . 

  اهی کاذب است . دولت ابزاري براي مشروع سازي سلطه است به توسل به یک نوع ایدئولوژي که مبتنی بر آگ

  مارکسیسم هاي ساختاري

داري مدرن ) یا ( رد نظریه ابزار انگارانه بودن  هاي ساختاري ( دیدگاه استقالل نسبی دولت در جامعه سرمایه مارکسیسم

  کنند.   دولت ( همان نظریه مارکس )را مطرح می

  اصول مارکسیسم هاي ساختاري در جامعه شناسی سیاسی 

  ارگانیستی به ساختار سیاسی در مقابل نگرش زیر بنا و روبناي مارکس  نگرش اندام واره و -4
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 توجه به نظامهاي پنهان ولی مسلط بر جامعه سرمایه داري   -5

 توجه به روابط درونی ساختارها و تناقضات درونی آنها    - 6

  بنیان گذار مارکسیسم ساختاري است .  لوئی آلتوسر :

، سیاست ، ایدئولوژي )  روابط اندام وار و ارگانیستی وجود دارد. و هر ساختاري  معتقد است که بین سه ساختار ( اقتصاد

داراي استقالل نسبی است به این علت که هر ساختی بتواند تغییر و تحوالت خاص خود را داشته باشد و از دیگر ساخت 

تضادها در دل این ساختارها قابل  ها به طور نسبی مستقل باشد اما در درون این ساختارها تضادي دیده می شود که این

  کند .  حل و فصل است . که اگر امکان حل و فصل نهایی آنها وجود نداشته باشد اقتصاد وارد می شود و مسائل را حل می

  در این کتاب به رابطه بین دولت و ساختار  طبقاتی جامعه می پردازد . » قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی « پوالنزاس : 

توسط پوالنزاس مطرح می شود . او معتقد است رابطه بین دولت و طبقه مسلط یک » استقالل نسبی دولت  «اصطالح 

هاي  رابطه شخصی ، ایدئولوژیک یا اقتصادي نیست بلکه میان ساخت دولت و ساختهاي دیگر در درون صورت بندي

   اجتماعی یک رابطه عینی بین منافع دولت و منافع طبقات مسلط وجود دارد .

  کارکرد اصلی است :  3دولت در جامعه سرمایه داري یک دولت سامان بخش است و داراي 

  انسجام طبقات مسلط از طریق کارکرد دولت در جامعه سرمایه داري    -4

 تضعیف سازمانهاي کارگري از نظر پوالنزاس    -5

 وحدت بخشی و انسجام به طبقات باال   - 6

ي حفظ وحدت طبقه مسلط در جامعه است . براي حفظ سلطه در سطح مهمترین وظیفه دولت در جامعه سرمایه دار

  جامعه نیازمند یک ایدئولوژیک است . 

  کالوس اوفه 

معتقد است که هم دیدگاه ابزار انگارانه مارکس و هم دیدگاه ساختار گرایی آلتوسر و پوالنزاس در رابطه بین طبقه مسلط 

تقالل نسبی است و نه آلت دست طبقه مسلط . اما این بروکراسی دولتی . زیرا دولت نه داراي اس و دولت ، درست نیست

  کند .  است که زمینه را براي تأمین منافع طبقه سرمایه دار فراهم می
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اوفه معتقد است دولت به عنوان یک داور بی طرف می تواند بین طبقات قرار بگیرد اما در گزینش منافع ، منافع طبقات 

و ساخت قدرت دولتی را باز تولید می کند و به همین علت است که منافع طبقه مسلط را  مسلط را انتخاب می کند

  کند .  گزینش می

گذاري که مبتنی بر   گانه سیاست هاي  سه اوفه معتقد است سه حوزه تعارض در جامعه امروز وجود دارد که آن را منطق

  عدم عقالنیت هستند نام می برد : 

  مبتنی بر کارآیی است اما بر عدم کارایی منطبق است .  منطق بروکراتیک عقالیی : -4

 منطق بروفاق اجتماعی : مبتنی بر دمکراسی است اما بر عدم دمکراسی منطبق است .  -5

 هاي اقتصادي که مبتنی بر منابع مادي است .   منطق مبتنی بر سیاست - 6

  رالف میلبند : (مارکسیست ساختاري) 

  داري  در جامعه سرمایهبحثی را مطرح می کند به نام دولت 

داري طبقه مسلطی وجود دارد که وسایل تولید را در کنترل یا مالکیت خود دارند و  در جامعه سرمایه  وي معتقد است

هاي گروهی و احزاب سیاسی دارند . طبقه مسلط ممکن است در سیاست و  رسانه رابطه بسیار نزدیکی با نظامیان ، 

سرمایه داري  جامعهحتی اعضاء حکومت از این طبقه نباشد اما با این حال دولت در حکومت دخالتی نداشته باشند و 

  کند .  ي مسلط عمل میها گروهاساساً به نیابت از جانب منافع 

  فونکسیونالیست ها  

  پارسونز 

یک  حوزه سیاسی برقراري روابط بین نظام اجتماعی و نظام سیاسی است . یعنی پارسونز بار اساس بحث پارسونز د

  .  پردازد یمرویکرد سیستمی به بررسی رابطه بین نظام اجتماعی و نهاد سیاسی 

  از نظر پارسونز چهار عامل همبستگی اجتماعی وجود دارند : 

   ها ارزش -5

 هنجارها  - 6

 نهادها  -7
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    ها نقش -8

ي که بین ا لهمبادی به هدف و عنصر ابی دستخرده نظام سیاسی به عنوان یکی از اجزاء اجتماعی است که کارکرد آن 

  ي وجود دارد قدرت است . ها نظامخرده 
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  شود یماطالعات بیشتري         

  حفظ الگو                                            یکپارچگی       

  

  

      

  انطباق با محیط                     قدرت –دست یابی به هدف 

  .شود یمانرژي بیشتر 

  چهار کارکرد اصلی باشد : هر نظام سیاسی باید داراي 

  ایدئولوژي و قانون اساسی  -5

 دستگاه قضایی  - 6

 بروکراسی دولتی   -7

 اجرایی یا اداري  -8

  به طور کل در داخل نظام اجتماعی کارکرد اصلی سیاست :

  دست یابی به هدف  -3

 حفظ تعادل است  -4

  مکتب تفهمی -

 ماکس وبر 

انفصال  برد یمرابطه نظام سیاسی و نظامهاي دیگر به کار مهمترین اصطالحی که ماکس وبر در مقابل مارکس براي بیان 

بنا در حالیکه وبر معتقد است بین ساخت اجتماعی و ساخت اقتصادي رابطه  نسبی است . مارکس معتقد به : روبنا و زیر

  کند .  ود دارد . هر ساختی به صورت تقریباً به صورت اتفاقی ساخت متناسب خود را انتخاب میوجانتخابی 

 اجتماع فرهنگ

 سیاست اقتصاد
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ي اجتماعی ندارد و حوزه سیاسی حوزه ها منزلتبین طبقات و  رابطهبر معتقد است که زندگی سیاسی و حزبی و

  رفتارهاي کامالً عقالنی نیست . 

  

  واحد تحلیل  غیر عقالنی  عقالنی

  بروکراسی و سرمایه داري 

  کنش عقالنی معطوف به هدف

  اقتدار عقالیی قانونی

  و احساسات و عواطف ها ارزش

  عاطفی –سنتی کنش 

  عقالنی ریو غکنش عقالنی معطوف به ارزش بین عقالنی 

  اقتدار کاریزماتیک - اقتدار سنتی

  تاریخ 

  جامعه 

  سیاست

  

  .  کند یمي آن را مشخص ها یژگیووبر بر اساس ساختار جامعه تا به امروز در حوزه سیاسی با توجه به اقتدار 

  اقتدار سنتی 

  ریمونیالیسم دارد که آداب و رسوم،سنت تعیین کننده این اقتدار هستند . ریشه در پدرساالري یا بحث پات

  اقتدار کاریزماتیک یا فرهمندانه 

گیرد .  و منحصر به فرد شخص رهبر شکل می العاده خارقریشه در احساسات و عواطف مادرانه دارد و بر اساس شخصیت 

  پایه عقالنی ندارد .  –هیتلر  –مثل گاندي 

  قانونی –امروزي یا اقتدار عقالیی  اقتدار جامعه

یعنی ریشه این نوع اقتدار در قانون مقررات ، انتخابات ، رقابت و رأي گیري آزادانه قرار دارد . بین هدف و وسیله رابطه 

  عینی وجود دارد . 

  رابطه دولت ، حزب و دمکراسی از نظر وبر 

  ر در یک سرزمین معین است . دولت به عنوان تنها عامل منحصر به فرد کاربرد مشروع زو

  مکان براي به دست گیري مسالمت آمیز قدرت است .  نیتر مشروع حزب :
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بین حزب و دمکراسی : رابطه مستقیم وجود دارد . یعنی احزاب تنها در جوامع دمکراسی وجود دارند . و تنها جامعه 

  دموکراسی است که تحمل احزاب مخالف را داراست . 

  نخبگان (الیتیسم)

  بحث نخبگان مبتنی بر این است که بحث تحوالت سیاسی مربوط به حوزه نخبگان است . 

  ها به سطح باال یعنی نخبگان توجه دارند .  آن

  : کنند یمها را بر حسب معیار قدرت یابی تقسیم  در بحث الیت مهمترین بحثی که وجود دارد آن

  ند . رس هاي که معیارهاي سنتی یا عقالیی به قدرت می الیت -4

 رسند .  هاي که به منظور انجام کارکردهاي خاص اجتماعی به قدرت می الیت -5

 رسند .  هاي که به حسب دالیل احساسی یا فایده گرایانه به قدرت می الیت - 6

  :   کند یمها را به سه دسته تقسیم  باتامور ( هندي ) الیت

  الیت هاي روشن فکر  -4

 مدیران صنعتی  -5

 کارمندان عالی رتبه   - 6

  :  کند یمیت میلز نخبگان قدرت را به سه دسته تقسیم سی را

  تجار و سرمایه داران  -4

 نظامیان  -5

 سیاستمداران   - 6

  :  کنند یمدر یک تقسیم بندي کلی الیت ها را به چهار دسته تقسیم 

  هاي سیاسی  الیت -5

 هاي اقتصادي  الیت - 6

 هاي نظامی  الیت -7

 هاي فکري  الیت -8
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  دیدگاه نخبگان

  در دیدگاه پار تو به اوج رسید . از ماکیاول شروع شده و

  دیدگاه الیتیسم پاره تو

  شکل گرفت . پاره تو معتقد است رفتار انسان دو بخش است :  ها ستیرئالدیدگاه الیتیسم در مقابل مکتب ( واقع گرایی ) یا 

  رفتار منطقی = حوزه اقتصاد و علم  -3

 غیر منطقی است . رفتار غیر منطقی = بقیه رفتارها  به غیر از اقتصاد و علم  -4

روانی است . تنها رفتارهاي موجود در اقتصاد  -مبناي منطقی و غیر منطقی بودن رفتار نزد پاره تو : مبناي ویژگی زیستی

  و علم منطقی است که مبناي آن آزمونی و تجربی بودن است . 

  تجربی بودن = ویژگی زیستی و روانی  –یعنی عینی بودن 

شان غیر منطقی است . پاره تو معتقد است در انسان احساسات ریشه داري وجود دارد که تمامی رفتارهای ها انسان

که  بخشند= ته نشست یا بازمانده یا بقایا غریزه : شش  ندیگو یمهمیشه با ثبات و بادوام است به این احساسات ریشه دار 

  دو بخش اصول آن مربوط به سیاست است. 

  ا ترکیبات ) غریزه تدبیر است ( ی غریزه اول :

این غریزه در حاکمان سیاسی وجود دارد و از لحاظ سیاسی در  – باشد یممبتنی بر توانایی ،تفکر ، خالقیت و ابتکار 

  مثبت و منفی باشند .  تواند یمقشري به نام روباهان وجود دارد . نخبگان در این قسمت هم 

ادات ، رسوم عقاید و فرهنگ است که وجود این عنصر عامل مبتنی بر ع ها مجموعه تداوم ها مجموعه: بقاي  غریزه دوم

ویژگی  شود یمشیران گفته  دهند یمي مردم را تشکیل ها تودهاتحاد و همبستگی است . از لحاظ سیاسی به این گروه که 

  اصلی این گروه محافظه کار و خواستار حفظ وضع موجود هستند . 

  بحث انقالب در دیدگاه پاره تو :

  نخبگان پاره تو : بحث چرخش 

  :  دیگو یمپاره تو 
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ویژگی نخبگی ارثی نیست . فرزند روباه ، روباه » تاریخ آمد و شد نخبگان است . » «  است ها تیاشرافتاریخ گورستان « 

؟ ضعف  شود یم؟ یعنی چرا انقالب  شود یمنیست . در چه صورت از بین شیران و روباهان و از بین روباهان شیران ایجاد 

  سستی حکومت در سرکوب عامل اصلی انقالب است . و 

  نظریه نخبگان میخلز یا مشیلز : 

  قانون آهنین الیگارشی

یعنی گروه اندك متنفذ سیاسی و الیگارشی مساوي اندك ساالري است او معتقد است نخبگان در جامعه بعد از رسیدن 

چون آهنین  دهند ینمراحتی در درون خود راه  که هر کسی را به شوند یمبه قدرت تبدیل به یک الیگارشی آهنین 

گوید انقالبیون قشر محرومند تا قبل از رسیدن به قدرت اهدافی را اعالم دارند و بعد از رسیدن  هستند . ربرت میخلز می

  شود .  عوض می اهدافشانبه قدرت 

  نظریه موسکا

علت تسلط گروه نخبه بر دیگران سازمان یافته بودن  – ندا افتهینتوده مردم گروه سازمان  – اند افتهنخبگان گروه سازمان ی

  آنها است . 

  نظریه نخبگان سی رایت میلز : 

. معتقد است بین نخبگان اشتراك  دهد ها را مورد بررسی قرار می کند و به صورت تجربی آن نخبگان قدرت را مطرح می

  ستند از تجار + سیاسیون + نظامیون   منافع سیاسی ، اقتصادي و فرهنگی وجود دارد و نخبگان ترکیبی ه

  نخبگان در جامعه آمریکا ساختار قدرت را کامالً درست دارند . 

  پلورالیسم (تکثرگرایی)

از طرف رابرت دال مطرح شده است . مبتنی بر این است که دمکراسی به مفهوم متداول و واقعی چیزي جز تعدد 

سیاسی در میان گروهها و طبقات نیست . تکثر و تعدد منابع گروههاي قدرت و احتمال دست به دست شدن قدرت 

قدرت فرض اصلی دیدگاه پلورالیستی است . دیدگاه پلورالیسم مبتنی بر این است که در جامعه مدرن با افزایش 

 هاي مختلف ، قدرت تمایل به تفرق و پراکندگی وجود دارد . در پلورالیسم پیچیدگی ساختار اجتماعی و پیدایش الیت

  تحمل فرد مخالف   میگو یم
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  نظریه کورپوراتیسم (مشارکت)

. در حالیکه در کورپوراتیسم همزیستی وجود دارد   دهند یم+ کارگران = کورپوراتیسم ( همه ) را تشکیل  ها تودهدولت + 

ی به ویژه آید که طبقات اجتماع جامعه است و این هماهنگی زمانی به دست می تداومهماهنگی و وحدت طبقاتی الزمه 

  ي طبقاتی از حقوق و وظایف خود آگاه باشند . ها سازمان

  در بحث اصطالحات سیاسی 

  انواع حکومت

  ویژگی : پدرساالري است .  –وجود یک فرد در رأس حکومت  حکومت فردي ( سلطنتی ، استبدادي )  -11

 بر جامعه ) را گویند .  ها اشرافآریستوکراسی ( حکومت  -12

مردم ساالري ) از یونان باستان بنیان گذاري شده امروزه با انتخاب  –بر مردم دمکراسی ( حکومت مردم  -13

 نمایندگان امکان تحقق آن وجود دارد . 

حکومتهاي دینی جزء این  کنند یمحکومتهاي که خود را منتصب به خدایان   تئوکراسی ( خدا ساالري )  -14

 .  اند دسته

قانونی وبر است . افراد متخصص و شایسته حکومت را در مریتو کراسی (شایسته ساالري ) اقتدار عقالیی  -15

 گیرند .  دست می

 میلیتاریسم ( حکومت نظامیون) را گویند .  -16

 تیموکراسی ( حکومت مالکان یا مالکان برجامعه ) را شامل می شود .  -17

 سوسیالیست ( حکومت جمع بر جمع است. )  -18

 آنارشیسم ( هرج و مرج طلب )  -19

 مثل شوروي سابق   میت خواه )توتالیتر ( دولتهاي تما -20

 سنگاپور  –مالزي  –مثل کره جنوبی  –ها  پروتستان مذهب -سکوالریسم ( حکومتهاي دنیاگرا ) ضد دین -21
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  انواع جامعه سیاسی

  جامعه مدنی  

شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی و مجموعه اي از  معموالً در مقابل دولت به حوزه از روابط اجتماعی اطالق می

هاي خصوصی و مدنی است . به طور خالصه جامعه مدنی حوزه روابط اجتماعی و  ها و تشکیل دها و مؤسسات، انجمننها

  دولت حوزه روابط سیاسی است . 

اي است که در آن کش  کند و معتقد است که جامعه مدنی حوزه اولین بار مارکس بحث جامعه مدنی را مطرح می

  گیرد .  ولوژیک شکل میهاي اقتصادي ، اجتماعی و ایدئ مکش

  در نظریه گرامشی جامعه مدنی جزء روبنا و مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک است . 

  اي ( نظریه گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرنیسم ) جامعه توده

  ویژگی اصلی جامعه توده اي 

  همسان سازي  -7

 کم رنگ شدن تمایزهاي گروهی و صنفی  -8

 قات مختلف هاي طب همگرایی میان ایدئولوژیک -9

 ها  بسیج توده -10

 همبستگی کاذب و زودگذر  -11

 رود .  به سوي ایدئولوژیک شدن پیش می  جامعه اساساً -12

  اي  نظریه پردازان جامعه توده

  هانا آرنت  -5

 کورون هاوزر  - 6

 اریک فروم  -7

 دورکیم   -8

  جامعه سیاسی تکثرگرا
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  تحمل آراء و عقاید . مخالف از ویژگی اصلی آن است .  نظریه رابرت دال است . در این جامعه منابع قدرت کامالً پراکنده شده و
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  مجموعه تست  

  اساس بحث جامعه شناسی سیاسی بحث از .............. در زمینه اجتماعی است ؟ - 1
  ) جنبش 4  ) قدرت    3  ) نفوذ              2) احزاب سیاسی             1

  دام یک از عوامل زیر می تواند باشد ؟از دیدگاه توکویل نتایج جنبش هاي دموکراتیک ک – 2
  ) گرایش اصلی آن ایجاد برابري اجتماعی از راه لغو امتیازات موروثی 1

  ها براي هر یک از اعضاي جامعه  ) امکان دسترسی به تمام مشاغل و پاداش2

  ) هر دو 3

  کدام  ) هیچ4

  ر خواهد شد ؟ به اعتقاد توکویل آینده دموکراسی به کدام یک از عوامل زیر منج – 3
  ) آزادي 2  ) برابري                                                1

  ) همه موارد 4  ) برابري در بردگی ( منجر به نابرابري )                  3

  به نظر موسکا عامل اساسی فرمانبرداري گروه اکثریت از اقلیت کدام عامل زیر می تواند باشد ؟  – 4
  داري است . ) چون اکثریت فاقد صالحیت حکومت2  تر است . یت سازمان یافته) چون اقل1

  ) همه موارد 4  تر است . ) چون اکثریت طبقه پر جمعیت3

  مفهوم دموکراسی هاي با ثبات توسط کدام یک از مکاتب زیر مطرح شد ؟  – 5
  ) ساختار گرایی 2  ) فونکسیو نالیسم                         1

  ) تکامل گرایانه 4  یسم اجتماعی                    ) داروین3

زمنیه هاي برجسته جامعه شناسی سیاسی در اولین دوره شکل گیري آن در نیمه اول قرن نوزدهم چه  – 6

  تواند باشد ؟ عوامل             می
  ) پی آمدهاي اجتماعی ظهور دموکراسی به عنوان شکلی از حکومت 1

  قات بر اساس سرمایه داري صنعتی )اهمیت سیاسی تکامل طب2

  ) ظهور مبارزات فراگیر دهقانی و سیاسی در سر تاسر جهان 3
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   2و  1) 4

  آینده دموکراسی از نظر مارکس به چه چیزي بستگی دارد ؟  – 7

  ) رابطه بین بورژوازي و طبقه جدید و پرولتاریا 2  داري   ) به گرایش هاي درونی تولید سرمایه1

  ) همه موارد 4  ع طبقاتی بین مدیران واحدهاي تولیدي ) به تضاد وسی3

  عامل اساسی و اصلی تکامل بیشتر دموکراسی از نظر مارکس .......... است . – 8

  ) جنبش طبقه کارگري 2  داري  هاي طبقه سرمایه ) خواست1

  داري  ) محیط درونی سرمایه4  هاي قدرت حاکم  ) خواست3

  ان بعد از چه زمانی به دست آمد ؟ حق رأي همگانی در سرتاسر جه – 9

  ) اواخر جنگ جهانی اول 2  ) جنگ جهانی اول                      1

  ) انقالب صنعتی 4  ) جنگ جهانی دوم                    3

  اوج حرکت جنبش هاي دانشجویی در چه دوره اي از تاریخ شیوع وسیعی داشت ؟  – 10

1 (1960                     2(1970              3 (1965                 4 (1980  

دموکراسی تنها وسیله اي است براي انتخاب رهبران سیاسی و به عنوان رژیمی که در آن به نوعی  – 11

  حکومت مستقیم به وسیله مردم وجود دارد این عقیده به کدام یک از جامعه شناسان زیر منتسب است ؟

  ) ماکس وبر 4  ) پارتو             3  یل              ) توکو2  ) شومپیتر            1

  دموکراسی رهبري مبنی بر آراي عمومی از نظر وبر چه کسانی هدفها را تعیین می کند ؟  – 12

  ) رهبران تکنو کراتیک 2    ) رهبران پیشرو 1

  ) رهبران سنتی 4  ) رهبران که داراي نفوذ کالم در بین توده هستند 3

  دموکراسی شومپیتر بر اساس .......... است . اساس تئوري – 13

  ) رقابت سیاسی 2  ) بازار آزاد                                                 1

  ) آزادي فردي4  ) مؤسسه اقتصادي سرمایه داري             3
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  تضاد بنیادي تکامل یافته از نظر مارکس چه نوع تضادي می تواند باشد ؟ – 14

  د بین خصلت اجتماعی تولید گرایش آن به نامحدود بودن نیروهاي مولد  ) تضا1

  ) مالکیت خصوصی وسایل تولید که هدف آن حفظ و افزایش ارزش خود سرمایه است .2

  ) شرایط سیاسی و مبارزه طبقاتی بین کارگر و کارفرما 3

   2و  1) 4

اي که در آن خصومتهاي  رمایه داري به منزله جامعهبا رشد فزاینده ........... باعث تغییر تصویر جامعه س – 15

  طبقاتی ساده شده است می شود ؟ 

  ) طبقه بورژوا 2  ) طبقه یقه سفیدان                     1

  ) طبقه کارگر 4  ) طبقه متوسط                           3

نی شونده جوامع سرمایه یک موضوع مشترك در تفسیرهاي مختلف از اقتصاد و ساخت طبقاتی دگرگو – 16

دار پیشرفته مورد سئوال قرار دادن ........... در پدید آوردن شکل بنیادي و انقالب جامعه از سرمایه داري به 

  سوسیالیسم است ؟

  ) نقش برجسته طبقه یقه سفیدان 2  ) نقش برجسته طبقه کارگر                 1

  برجسته کارگران خدمات ) نقش 4  ) نقش برجسته طبقه کارگر صنعتی    3

  به عقیده پوالنزاس در کتاب قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی .......... . – 17

  ) دولت استقالل نسبی دارد .1

  ) در آخرین مرحله سطح اقتصادي تأثیر تعیین کننده دارد .2

  ژیکی و علمی در جامعه استقالل ندارند.  کدام از مقوالت سیاسی و ایدئولو ) هیچ3

   2و  1) 4

  ي ساخت گرا تحت تأثیر کدام یک از صاحب نظران زیر واقع شده بودند ؟ها ستیمارکس – 18

  ) والرشتاین              2  ) لوئی آلتوسر                      1
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  ) مارکوزه 4    ) پوالنزاس             3

ي که خود بخشی از آن ا جامعهونی در .............. به کوشش جمعی براي پیشبرد یا مقاومت در برابر دگرگ -  19

  ؟  شود یمدهد اطالق  را تشکیل می

  ) همه موارد 4  ) جنبش اجتماعی      3  ) سازمان                   2  ) حزب                 1

  ي اجتماعی به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد ؟ ها جنبشموفقیت دراز مدت  – 20

  ا براي خود مهیا کند .) جنبش باید یک دکترینی ر1

  هاي سیاسی سازمان یافته تر ایجاد کند . ي از گسترش خود گروها نقطه) جنبش در 2

  ) جنبش باید در مراحل بعدي از اصول رویه خود دست بکشد .3

   2و  1) 4

  هاي تک حزبی یا مبتنی بر حزب مسلط به طور کلی مخلوق ............ هستند ؟  رژیم – 21

  ) احزاب سوسیالیست 2  رث                    ) احزاب و ا1

  ) همه موارد 4  ) احزاب ناسیونالیست         3

  تواند باشد ؟  گوناگونی نظام هاي جزبی در دموکراسی هاي غربی بر آیند چه تأثیراتی می – 22

  ) تأثیرات تاریخی 2  ) تأثیرات اجتماعی و فرهنگی               1

  ) همه موارد 4                            ) نظام هاي انتخاباتی3

... و انتخاب بر اساس اکثریت نسبی...و  یت ساده معمولی نظام ..........سیستم تک رایی مبتنی بر اکثر – 23

  آورد و به ترتیب کدامند ؟  ... وجود دارد را به وجود میکثریت ساده رژیم که در آن ....نظام دو رأیی مبتنی بر ا

  چند حزبی  –دو حزبی  –) چند حزبی 2  چند حزبی  –چند حزبی  –و حزبی ) نظام د1

  کدام  ) هیچ4  دو حزبی  –چند حزبی  –) چند حزبی 3

  ها در جامعه معاصر چه نقشی را می توانند ایفا کنند ؟  جنبش – 24

  ها وسیله مستقیم تر و بی واسطه تر عمل سیاسی است . ) جنبش1

  کند . امعه را در امر حکومت تسهیل می)مشارکت بسیاري از اعضاي ج2
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  ساالرانه را از بین بردند . ) جنبش هاي بعضی از نتایج تمرکز و اداره دیوان3

  ) همه موارد 4

هاي سیاسی براي جامعه شناسی سیاسی مسئله اصلی در این کار کدام یک از  در تقسیم بندي رژیم – 25

  عبارات زیر است ؟ 

  ي سیاسی ها میرژ) توصیف 1

  ) طبقه بندي بر اساس شکل خارجی 2

  ) تقسیم بندي بر اساس رابطه بین شکل جامعه و نوع نظام سیاسی 3

  ) همه موارد 4

  ي سیاسی در آغاز و در دهه اخیر تحت تأثیر کدام یک از مفاهیم زیر قرار داشت ؟ ها میرژطبقه بندي  – 26

  ي اجتماعی ها شرفتهیپ) 2    ) تکامل               1

   2و  1) 4    ضاد                 ) ت3

  ي اصلی تباین بین جوامع توسعه نیافته و جوامع غربی در کدام گزینه آمده است ؟ ها یژگیویکی از  – 27

  ) پویندگی جوامع غربی در برابر بی تحرکی جوامع آسیایی  1

  جوامع غربی  استقالل) عدم استقالل جوامع آسیایی در مقابل 2

  ر جوامع آسیایی و توجه به مصرف در جوامع غربی  ) توجه به صنعت د3

  کدام  ) هیچ4

به وسیله کدام یک از افراد زیر سلطه به منزله یک خصیصه عام و فنا ناپذیر جوامع انسانی در نظر  – 28

  ؟  شود یمگرفته 

   3و  1) 4  ) موسکا            3  ) مارکس              2  ) پارتو             1

  چه جوامعی بوده با چه خصوصیات ؟  اصوالًبی دولت  جوامع – 29

  ) بدون تقسیم کار 2  ي کوچک                                 ا لهیقب) 1
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  ) همه موارد 4  ) از لحاظ اقتصادي فقیر                      3

  ي از تاریخ به وجود آمد ؟ ا دورهدر چه » دولت رفاه « ي به عنوان ا مقوله – 30

  19) اواخر قرن 4              18) قرن 3              11) قرن 2                  20رن ) ق1

  کدام یک از صاحب نظران جامعه شناسی زیر قدرت را با اختیار مشروع همانند دانسته است ؟  – 31

  ) دورکیم 4  ) پارسنز           3  ) شومپیتر              2  ) ماکس وبر           1

  کدام است ؟  کند یمسئله اصلی که ماکس وبر را از سایر جامعه شناسان در توجه دولت متمایز م – 32

  . ردیگ یم) دولت را بر اساس سلطه در نظر 2  .  ردیگ یم) دولت را بر اساس نفوذ در نظر 1

  ) همه موارد 4  . ردیگ یم) مقوله دولت و اقتصاد را مساوي 3

  ی دولت ماکس وبر تحت تأثیر  کدام یک از افراد زیر قرار داشت ؟ ي اساسها هیپادر طرح تئوریک  – 33

   3و  1) 4  ) موسکا            3  ) پارسنز                2  ) مارکس              1

  باشد ؟  تواند یمناشی از عاملی  دیآ یمي سیاسی به وجود ها نظامتمایزاتی که بین  – 34

  ي سیاسی ها يریدرگ) 2      ي قومی               ها يریدرگ) 1

   3و 2) 4  ) تضادهاي سیاسی                 3

جامعه شناسان اولیه چه عواملی را نخستین گام در تکامل اجتماعی گسترش جوامع انسانی مطرح  – 35

  کردند ؟ 

   کدام چیه) 4  ) جنگ         3  ) خدمات               2  ) تکنولوژي              1

  قرن هفدهم در اروپاي غربی عصري است که با ........... مشخص شده است ؟ دوره  – 36

  ي ملی ها دولت) 2  ) تکامل اولیه سرمایه داري                    1

  ) همه موارد 4  ي مذهبی                              ها جنگ) 3

  آمده است ؟ ي اساسی جنگ در قرن بیستم در کدام یک از عبارات زیر ها یژگیو – 37

  ) جنگ محدود           2  ) جنگ آرام                                  1

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 غر ب و ایران جامعه شناسی سیاسی» 512«
 
 
 

 

  کدام  ) هیچ4  ) جنگ تمام عیار                          3 

  ي از تاریخ رواج راشت ؟ ا دورهدولت گزمه در چه  – 38

   17) آخر قرن 4                    20) قرن 3              19) قرن 2           18) قرن 1

  ي فاشیستی در چه شرایط از اوضاع جامعه ظهور پیدا کردند ؟ها جنبش – 39

  ) مبارزات شدید طبقاتی 2  ي اقتصادي               ها بحران) 1

   2و 1) 4  ) طبقه مالکان بزرگ                  3

  رفت ؟ي زیر ( کشور ) انقالب از باال صورت پذیها میرژدر کدام یک از  – 40

  ي ناسیونالیستی و نظامی ژاپن ها میرژ) 2    ي فاشیست اروپا ها میرژ) 1

    2و  1)  4  ) رژیم کمونیستی شوروي 3
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  پاسخنامه مجموعه تست  

  صحیح است. 3گزینه  -1

  صحیح است. 3گزینه  -2

  صحیح است. 3گزینه  -3

  صحیح است. 1گزینه  -4

  صحیح است. 1گزینه  -5

  صحیح است. 4گزینه  - 6

  است. صحیح 2گزینه  -7

  صحیح است. 2گزینه  -8

  صحیح است. 3گزینه  -9

  صحیح است. 1گزینه  -10

  صحیح است. 4گزینه  -11

  صحیح است. 2گزینه  -12

  صحیح است. 3گزینه  -13

  صحیح است. 4گزینه  -14

  صحیح است. 3گزینه  -15

  صحیح است. 3گزینه  -16

  صحیح است. 4گزینه  -17

  صحیح است. 1گزینه  -18

  صحیح است. 3گزینه  -19

  صحیح است. 4گزینه  -20

  صحیح است. 4ینه گز -21
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  صحیح است. 4گزینه  -22

  صحیح است. 1گزینه 

  صحیح است. 4گزینه 

  صحیح است. 3گزینه 

  صحیح است. 4گزینه 

  صحیح است. 1گزینه 

  صحیح است. 4گزینه 

  صحیح است. 4گزینه 

  صحیح است. 1گزینه 

  صحیح است. 3گزینه 

  صحیح است. 1گزینه 

  صحیح است. 4گزینه 

  ح است.صحی 4گزینه 

  صحیح است. 3گزینه 

  صحیح است. 4گزینه 

  صحیح است. 3گزینه 

  صحیح است. 2گزینه 

  صحیح است. 4گزینه 

  صحیح است. 4گزینه 
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