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هٌبٕجبر اػشوبفي ٙيُ إز هٍٍَي ثَ سبٍين ًؾَيتِّتبي اػشوتبفي ثيتبًگَ ى
إز كِ اُ ديياي٘ ًوٖشيي ًؾَيِّبي ػبهقٌِٙبهشي سب ثِ اهٍَُ ،هَضَؿ سجييي
ىٍلز ٍ ٌٙبهز فَايٌي سكَيي ،سغٍَ ٍ سلَل ى ّوَاٍُ ىلهٚغَلي سقياىي اُ
ًؾَيِ دَىاُاى اػشوبفي ثَىُ إز ىٍ ايي هيبى ،ػبهقتٌِٙبٕتبى كالٕتين ً ت٘
ٍيُْاي اي ب كَىُاًيُ ،يَا ثب عَف ىييگبُّب ٍ ًؾَيِّبي ػبهـ هَى ،فَٝتِاي ٍا
هلق كَىًي كِ ىٍ ى ه ٍَضبر ًؾَي ٍ ثٌيبىّتبي هقَفشتي ايتي ٍٙتشِ إتشَاٍ
گَىييُ إز سأطيَگٌاٍي ايي ًؾَيِ دَىاُاى ثِ ًلَي إز كِ ٕذَْ اًييً ِٚبى
عيف گٖشَىُاي اُ فَايٌي ًؾَيِدَىاُي اػشوبفي ىٍثبٍُ ىٍلز ٍا سب ثِ اهٍَُ ٍقن
ُىُ إز ثٌبثَايي ؿَى فقبليز ه طَ ىٍ ايتي فَٝتِ هغبلقتبسي مػبهقتٌِٙبٕتي
ىٍلز)ً ،يبُهٌي ٌٙبهز ىييگبُّب ٍ ًؾَيِّبي هقبّ ٍ َٝوـٌيي گبّي اُ ًلَُ
دَيبيي ىّب إز؛ دٔ ثبيي گ ز كِ ٌٙبهز ثْشَ سٌْب ثب ٍقَف ثِ ثيهبيتِّتب ٍ
َٕؿٚوِّبي ايي ٍاء هوكتي هتيگتَىى ايتي اهتَ ،ستيافيگتَ ّوتبى دَٕت٘
ّويٚگي إز كِ "ؿَا ثبيي كالٕينّب ٍا هَاًي؟"
ٍاشگاى مليذي :ىٍلزً ،ؾَيِ اػشوبفي ،كبٍل هتبٍكٔ ،اهيتل ىٍٍكتين،
هبكٔ ٍثَ

درآهذ
ىٍلز ديييُ اي اػشوبفي إز كِ ثب سبٍين ػَاهـ اًٖبًي ديًَي هٍَىُ ٍ ىٍ ايتي
سبٍين ثِ فٌَاى ثبُيگَ اػشوبفي ،سقبهلي هٖشوَ ثب ىيگَ دييتيُّتبي هَػتَى ىٍ ػبهقتِ
ىاٍى ىٍلز ثِفٌَاى ين ًْبى اػشوبفيٕ -يبٕي اُ غبُ سإٔئ سب كٌَى ىائوبً گٖتشَُ ٍ
ٕيغَُ هَى ٍا افِاي٘ ىاىُ إز ،ثِگًَِاي كِ ثِ ػَأر هيسَاى گ ز كتِ ّتن اكٌتَى
«ًُيگي هب ىٍ ىٍٍى ؿبٍؿَة ىٍلز غبُ ٍ دبيبى هي يبثي ٍ ىٍلز ٍاققيز ٍٍُهَُاي
إز كِ ًويسَاى ىٍا ًبىييُ اًگبٙز» مٍيٌٌٖز )51 :5031 ،اُ اييٍٍ ،الُم إتز ستب
ىٍثبٍُ ه َْم ىٍلز ٍ ًؾَيِ ّبي هَسجظ ثب ى كوي ثيٚتشَ غتٍَ كتَى ٍ ثتب هوشٞتبر ٍ
ٍيْگي ّبي ى ثيٚشَ ٌٙب ٙي ػٖشبٍ دي٘ ٍٍ كَٚٙي ثب ّويي ّيف إز كتِ ىٍ ى
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اُ ٍّيبفشي ه بيِٖاي ىٍ كَُُ ػبهقٌِٙبٕي ىٍلز إش بىُ ٙيُ ٍ ثِگًَِاي اهشٞبٝي
ثَاي هقَفي ٍ ٌٙبهز ٍاي ِٕ ػبهقٌِٙبٓ ثٍِگ كالٕين مهبٍكٔ ،ىٍٍكين ٍ ٍثتَ)
ٕبهبى يبفشِ إز ىٍ اييػب ٕوي اُ كٖبًي إز كتِ ثٌيبىّتبي ًؾَيتِّتبي اػشوتبفي
ىٍلز ٍا ٍقن ُىُ ٍ ه ٍَضبر اٝلي ىّب ٍا ثٌب ًْبىُاًي

پيشيٌِ تاريخي ًظريِّاي دٍلت
ثَهي ؽٍَْ ٍ ديتياي٘ ىٍلتز ٍا ثتِ يًَتبى ثبٕتشبى م 199ستب  399ق م) ًٖتجز
ىاىُ اًي ،ػبيي كِ ًوٖشيي ىٍلزَّْٙ -ب 5ثِ ٍػَى هيًي ثييي سَسيت ىٍلتزٙ -تَْ،
ًوٖشيي ٙكل ىٍلز سل ي هيَٙى ٍ ّوبى ػبيي إز كِ اٍليي ًؾَيِّبي ىٍلز ىٍ ى
سَليي هيَٙى افالطَى ٍ 2ثٍِيُْ ارظطٍَ 0ا هيسَاى اُ ًوٖشيي ٍاضقبى ًؾَيتِ ىٍلتز
ثِ ٙوبٍ ٍٍى ثِ ثبٍٍ إٍغَ ىٍلز َْٙ -ثبيتي اٍالً هَىك تب ثبٙتي ٍ طبًيتبً ثتِٝتٍَر
اًؼوٌي اىاٍُ َٙى ٍ طبلظبً سَٕقِ دييا ًكٌي ٍي «ثب ىكِ ٙبّي غلجِ اهذَاعٍَي ه تيًٍي
ثَ ككَهزّبي هللي ثَىٕ ،يبٕز سَٕقِ ىٍلز ٍا ًوتيدٖتٌييي اٍ ىٍلتزٙ -تَْ ٍا
كوبل هغلَة ٕيبٕز هيٙوَى ٍ هي گ ز كِ ًٚبًِ ك بيتز اىاٍي ىٍلتز ؿيتِي ػتِ
طجبر ًيٖز» ميَٕ يبى)535 :5019 ،
ايي ثبٍٍ ثب اضولالل سويى يًَبى ،ثِ سويى ٍٍم هٌش ل ٙي ٍ ىؿبٍ ػَف ٍ سقييل
گَىيي ٍ ثٍِإغِ سَٕقِعلجي ٍٍم ،گٖشَُ ىٍلز اُ  َْٙثِ كٚتٍَ افتِاي٘ يبفتز ثتِ
ىًجبل ايي ػَيبى ٍ ثب هشالٙي ٙيى ًؾبم ٍٍهي ماٍايل ٕيُ دٌغ هيالىي) ٍ كٚبك٘ هيبى
اٍثبثبى فئَىال اٍٍدبٙ ،بّي ّيؾ ًؾَيِ هْوي ىٍثبٍُ ىٍلز ًيٖتشين ايتي ًٍٍتي ستب ٕتيُ
ٙبًِىّن اىاهِ هييبثيٕ ،يُاي كِ ىٍ ى ٍفشٍِفشِ كٚوكّ٘ب دبيبى يبفشتِ ٍ قلوٍَّتبي
َُٕهيٌي سظجيز ٙيُ ٍ ىٍلتزّتبي هٖتش ل اٍٍدتبيي ٙتكل هتيگيًَتي ىٍ ايتي ىٍٍاى
5

. city-state

2

). Plato (421-041 BC

0

). Aristotle (034-022 BC
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ًؾَيِ ّبي ًَيي ىٍلز اُ َٕي اٙوبٝي ّوـَى ًينلَ هامياٍلي 5ايشبليبيي ٍ شاى بُذَى

2

فَاًَٖي دب ثِ فٍَ ِٝػَى هيگٌاًٍي
هبكيبٍلي ىٍ اطَ ثٍِگ هَى" ،شْريار" ،0هٌٚبء ىٍلز ٍا قتَُ قَْيتِ هتيىاًتي ٍ
هقش ي إز كِ ٙكل ٍ هبّيتز ػبهقتِ ٍا ىٍلتز سقيتيي هتيكٌتي ٍ هْتنستَيي اٝتل،
هبًيگبٍي ىٍلز إز ٍي ثَهالف إٍغَ طجبر ٕيبٕي ٍا فضيلز ًوتيىاًٖتز ٍ ثتَ
ايي ثبٍٍ ثَى كِ «ىٍلز ًِ سٌْب اُ قَُ قَْيِ ثَهبٕشِ ،ثلكتِ ثتَاي ث تبي هتَى ًيبُهٌتي
سَٕقِعلجي إز ،ؿَا كِ ىٍ غيَ ايي ٍَٝر ًبثَىي ى كشوتي هَاّتي ثتَى

ثنتيى

[هقب َٝاٍ] هقش ي ثَى كِ ىٍلز هؼوَفِاي اُ گٍَُ ّبي اػشوبفي إز كِ ثَ اطتَ قتَُ
قَْيِ ثِ يكييگَ ديَٕشِاًي» مّوبى )536 :ثَاي ٍي قتيٍر ثتِ سٌْتبيي ثتَاي هلتق ٍ
فَيٌ٘ َْٙيبٍ كبفي ًيٖز ثلكِ قَافي ثبيتي ثتب اهالقيتبر ثتبىٍام ٍ هٖتشوَ ثتَ ٍٍىُ
ًَٙي ًؾَيِ ىٍلز ثنيى عاليِىاٍ هَُُ "ك َق الْي ٙبّبى" ىٍ ٕيُ ّ يّن ثتَى ،كتِ
ثتتتِ هَػتتتت ى ٕتتتلغٌز هغل تتتِ ٙتتتكل هٖتتتلظ ككَهتتتز ىٍ اٍٍدتتتب گَىيتتتي
)(Britannica, 2002

ثييي سَسيتً ،ؾَيِّبي هغلق گَا مهبكيبٍلي ٍ ثنيى) ُهيٌِ ٍا ثَاي ثٍَُ اييُّتبي
اٝالفعلت ٕيُ ّ يُ هبىُ ٕبهشٌي سب ىٍثبٍُ هٌٚبء ٍ ّيف ىٍلتز اٍُيتبثي ٙتَى ىٍ
ؿٌيي ٍإشبيي إز كِ ثب ٍاء جاى الك ٍ 4ه َْم كلييي اٍ يقٌي فَُ ِٝاىي 1هَاػِ
هي َٙين ثِ ف ييُ الك ،ىٍلز ،قَاٍىاىي اػشوبفي إز كِ هتٍَى سَافتق افتَاى إتز،
ايي قَاٍىاى ثبيي هبًـ سولتف ٍ سؼتبٍُ ثتَ قتَاًيي عجيقتي ىيگتَاى ىٍ ًُتيگيُ ،اىي،
هبلكيز ٍ ىاٍايي َٙى مّبثِ ،الك ٍ هيل)512-510 ،569 :5034 ،

)Niccolo Machiavelli (5460-5121

5.
2

). Jean Bodin (5109-5106

0

). The Prince, (written 5191, published 5151
)John Locke (5602-5194

4.
1

. sphere of liberty
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ثب ٍٍٍى ثِ ٕيُ ًَُىًُ ،ؾَيِّبي اهالقي ىٍلز ٙكل هيگيًَتي ثتَاي ّگل ،5
ىٍلز ثبالسَيي كي فول اهالقي ٍ كَكز ٍٍف ىٍ سبٍين إز ٍ ىٍ دبيبى ٝلق اثتيي

2

ٍا ثِ اٍهغبى هي ٍٍى ثِ ثبٍٍ ٍي «ىٍلز اػشوبؿ اهالقي هٌٖؼوي إز كِ ىٍ ى عج ِ
كبكن هَؽف ثِ ك ؼ إش الل ٍ يكذتبٍؿگي اهالقتي فوتَهي ٍ ٕتالهز هقٌتَي ى
إز

ثِ ًؾَ ّگل ًََٕٙز ٍ ؽَفيز فَى اًٖبًي ثَاي ُاىي ىٍ ىٍلتز ػييتي ثتِ

هظبثِ ػبهقِ اهالقي كِ فبقالًِ ٕبُهبىيبفشِ ٍ اُ ًؾَ ٕيبٕي ثَسَ إز فولي هتيٙتَى»
مدلًْيٖكي)219 ٍ 260 :5019 ،
ًيوِ ىٍم ٕيُ ًَُىُ ٍ َٙايظ اػشوبفي ،اقشٞبىي ٍ ٕيبٕتي ى ىٍٍاىُ ،هيٌتِ ٍا
ثتتَاي ديتتياي٘ اًييٚتتِّتتبي ىيگتتَي ىٍثتتبٍُ ىٍلتتز فتتَاّن ٍٍى كتتِ فوتتيسبً ٝتتجغِ
ػبهقٌِٙبهشي ىاٙشٌي هضوَى اٝلي ايي اًييِّٚب ،هٞلزيتبثي ًْبىّتبي هتيٍى ثتَى
مثَگَّب ٍ كلٌَ ،)591 :5035 ،ػَيبًي كِ ثِ دتٍٍَٗ ىٍ ٕتٌز ثتٍِگ ػبهقتٌِٙبٕتي
هٌشْي ٙي:
ٌٕ -5ز ػبهقِ ٌٙبٕي هبٍكٖيٖشي :هبٍكٖيٖن هٞلز ًْبىّبي هيٍى
ٍا ثب سَػِ ثِ هٞلز َٕهبيِىاٍي هيٍى ،سجييي هتيكٌتي ٍ "ٍٍاثتظ اػشوتبفي
سَليي" ىٍ ًؾبم َٕهبيِىاٍي ٍا ثِ هٌِلتِ هشغيتَي سقيتيي كٌٌتيُ ثتَاي ػبهقتِ
هقب َٝهياًگتبٍى اُ ايتيٍٍّ ،وتِ ٍػتَُ ىيگتَا ػبهقتِ ٕتَهبيِىاٍي ككتن
هشغيَّبي ٍاثٖشِ ٍا دييا هيكٌٌي اُ ايي هٌؾَ إز كِ ًؾَيتِ عج تبسي ىٍلتز
ٙكل هيگيَى كِ ثٍِإشيٍ ،اكٌٚي ًٖتجز ثتِ ًؾَيتِّتبي ديٚتيي هلٖتَة
هيَٙى ايي ًؾَيِ اُ مارل هارمط غبُ ٙيُ ٍ سب كٌَى اىاهِ يبفشِ إز
ٌٕ -2ز ػبهقٌِٙبٕي ثٍٍَّايي :ىٍ ىِّّبي دبيبًي ٕتيُ ًتَُىُ ٍ ثتب
ؿَه٘ قَى ٍ ٍٍٍى ثِ ٕيُ ثيٖشنً ،ؾَيِّبي ػبهقٌِٙبهشي ىيگتَي ىٍثتبٍُ

)G. W. F. Hegel (5119-5305

5.

perpetual peace

2.
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ىٍلز ٙكل گَفشِاًي كِ فويسبً ىٍ سجبيي ثب ًؾَيِّبي هبٍكٖيٖشي قَاٍ ىاًٍتي
اُ ى هيبى هيسَاى ثِ ًؾَيِّبي اهي دٍرمين ٍ 5هامط ٍبر ٍ ديٍَاً٘ اٙبٍُ
كَى كِ فَايٌي ًؾَيِدَىاُي ايي ًللِ ًيِ سب كٌَى دبي ثَػبٕز
ثٌبثَايي ،ىٍ فلَم اػشوتبفي ثتِعتٍَ فتبم ٍ ىٍ ػبهقتٌِٙبٕتي ثتِعتٍَ هتب،ٛ
اًييِّٚبي هْوي ثَ ًؾَيِ ىٍلز ٍ سلليلّبي هَثَط ثتِ ى ٕتبيِ اًياهشتِاًتي كتِ ىٍ
اىاهِ ثِ ِٕ هٍَى ثَػٖشِ ىّب دَىاهشِ هيَٙى

2

آراي جاهعِشٌاظاى مالظيل
ىٍ ايي ثوٍ٘ ،اء ٍ اًييِّٚبي ثَػٖشِستَيي ػبهقتٌِٙبٕتبى كالٕتين مكتبٍل
هبٍكٔ ،اهيل ىٍٍكين ٍ هبكٔ ٍثَ) 0ىٍثبٍُ "ىٍلز" ثٍَٕي ٍ ه بيِٖ هيَٙى هتٍٍَي
ثَ طبٍ ٍ ًؾَيِ اػشوبفي ايي اًييٚوٌياى ًٚبى هيىّي كِ ديييُ ىٍلز ٍ ػبيگتبُ ى ىٍ
ػبهقِ ٍ ٕبهشبٍ اػشوبفي ،ىٍ هٌؾَهِ فكَي ايٚتبى ه َلتِاي هلتٍَي إتز الجشتِ ثتب
سَػِ ثِ س بٍر دبٍاىاينّب ،ىييگبُّب ٍ ه ٍَضبر ًؾَي َّ ،ين اُ ايي ًؾَيِدَىاُاى ثِ
گًَِاي هش بٍر ثِايي ديييُ ًگَيٖشِ ٍ ٍاي هش بٍسي ىٍثبٍُ ى اٍائِ كتَىُاًتي ستالٗ
ايي ه بلِ ًيِ ثَ ايي اهَ إشَاٍ إتز كتِ ثتب ٍٍيكتَى ه بيٖتِاي ثتِ ٙكبٍٕتبُي ايتي
س بٍرّب ثذَىاُى
ثَاي ىٕشيبثي ثِ ؿٌيي هٌؾٍَي ّ ،ز هلٍَ سقييي ٙيُ كتِ اُ ٍاُ ىّتب اهكتبى
ه بيِٖ ًؾَيِّبي هٍَى ثٍَٕي فَاّن هيگَىى ثَ دبيِايي هلٍَّتب هتيستَاى ثٌيتبىّتب،
5

 ىٍٍكين ًؾَيِ هٚوٙ ٍ ٜكبٍي ىٍثبٍُ ىٍلز اٍائِ ىاىُ ،اهب ًؾَيِ ٍي ًٖجز ثِ ىٍ اًييٚوٌي ىيگَ مهبٍكٍٔ ٍثَ) اُ ثَى ٍ ً ًَ كوشَي ثَهٍَىاٍ إز

2

 گ شٌي إز كِ ًگبُ غبلت ىٍ ايي ػٖشبٍ ،ثِ فَاهٍَ ٍٙشِاي كِ ىٍ ى ٕبهبى هييبثي مػبهقٌِٙبٕي)ً ،گبّيفلٖ ي ٍ يب ك َقي ًيٖز ،ثلكِ هجشٌي ثَ ثَىاٙشي ػبهقٌِٙبٕبًِ إز؛ َّؿٌي كِ ؿٌيي ثَىاٙشي ًويسَاًي فبٍي
اُ ثٌيبىّب ٍ ه ٍَضبر فلٖ ي ٍ ك َقي ثبٙي اُ اييٍٍ ،ىٍ دبٍُاي هَاٍى ثِ ايي ثٌيبىّب ٍ ه ٍَضبر اٙبٍاسي
هَاّي ٙي
0

). Karl Marx (5353-5330), Emile Durkheim (5313-5051) & Max Weber (5364-5029
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اَٝل ،هَاضـ ٍ ٍٍيكَىّبي ًؾَي ِٕ اًييٚوٌي كالٕين هٍَى هغبلقِ ٍا ثتب يكتييگَ
ه بيِٖ كَىُ ٍ ٍػَُ سٚبثِ ٍ سوتبيِ ىّتب ٍا اُ يكتييگَ ثبُٙتٌبهز هلتٍَ ًوٖتز،
ىٍثَگيًَيُ ٍٍيكَىي إز كِايي ًؾَيِدَىاُاى ىٍثتبٍُ سكتَيي ًؾَيتِ هتَي٘ ىٍثتبٍُ
ىٍلز اسوبً كَىُاًي ٍ ًٚبى هي ىّي كِ ً غِ فِيوز اًييً ِٚبى اُ كؼب ٍ ؿگًَِ غبُ
ٙيُ إز هلٍَ ىٍم ٍ َٕم ىٍثَىاًٍيُ ه ٍَضبر ّٖشيٌٙبهشي ٍ هقَفتزٙتٌبهشي

5

إز؛ يقٌي اًگبٍّٗبي ثٌيبىيٌي كِ هجٌبي كبٍ ًؾَيِدَىاُي قَاٍ هتيگيًَتي ٍ قضتبيب ٍ
گِاٍُّبي ىيگَ ثِ ٍٕيلِ قَافي إشيالل يب إشٌجبط اُ ىّب هٌشغ هتيٙتًَي هلٍَّتبي
ؿْبٍم سب ٚٙن ايي دٍّْ٘ ثِ ٕبُ ٍ كبٍ ديياي٘ ىٍلز دَىاهشِ ٍ قلوٍَ ٍ كبٍكَىّبي
ىٍلز ٍا اُ ًگبُ ػبهقٌِٙبٕبى كالٕين ًوبيبى هيٕبًُي هَيي هلٍَ مهلٍَ ّ شن) ثِ
غبيزٌٙبٕي ىٍلز اهشٞب ٛىاٍى ،هلٍَي كتِ ثتِ يٌتيُايتي دييتيُ اُ هٌؾتَ ًؾَيتِ
اػشوبفي هيدَىاُى ثييي سَسيت ،هؼوَفِ هٌٖؼوي ٙكل هيگيَى كِ اُ غبُ ستب اًؼتبم
ديييُ هٍَى ثٍَٕي مىٍلز) ٍا ىٍ ًؾَيِّبي ػبهقتِٙتٌبهشي هتبٍكٔ ،ىٍٍكتين ٍ ٍثتَ
دَ ٘ٙىاىُ ٍ اهكبى ه بيِٖ ٍاي ًبى ٍا فَاّن هيٕبُى
 )1اتخار رٍينرد اًتقادي در تنَيي ًظريِّاي جاهعِشٌاختي دٍلت
هٍٍَي ثَ اًييِّٚتب ٍ ٍاي ػبهقتٌِٙبٕتبى كالٕتين ًٚتبى اُ اسوتبً ٍٍيكتَى
اًش بىي ىاٍى َّ ين اُ ايي اًييٚوٌياى ًؾَيِ اػشوبفي هَى ىٍثتبٍُ ىٍلتز ٍا ىٍ ً تي
ًؾَيِّبي ديٚيي ثٌب ًْبىُاًي
هارمط :ثلض ثلض هبٍكٔ ىٍثبٍُ ىٍلتزٍ ،يٚتِ ىٍ ٍٍيكتَى هبسَيبليٖتشي ٍي
ىاٍى كِ ديٚيٌِ ىٍا هيستَاى ىٍ ٍاي لَىٍيتف فَئَثتبم 2يبفتز ،كٖتي كتِ ىٍ كشتبة
"گََّ هٖيليز" ،0هبسَيبليٖن ٌٍٍٙگَي ٍا اكيب كَى مكتبليٌيكٍَٓ )06 :5030 ،لتي
5

. ontological & epistemological assumptions

2

). Ludwig Andreas Feuerback (5394-5312

0

).The Essence of Christianity , (5345
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هبٍكٔ ىٍ كٌبٍ سأييي ايي ٍٍيكَى هقش ي ثَى كِ فَئَثبم ثِ قيٍ كبفي دي٘ ًَفشتِ إتز،
اُ ايي ٍٍ ً ،غِ فِيوز هَي٘ ىٍ هبسَيبليٖن ٍا ثب ً ي فَئَثبم غبُ هيكٌي هبٍكٔ ىٍ
ًوٖشيي سِ اُ "سِّبيي ىٍثبٍُ فَئَثبم" م )5341يبى ٍٍ هيَٙى:
فيت اٝل سوبهي هبسَيبليٖن اُ غبُ سب كٌَى -اُ ػولِ هبسَيبليٖتن فَئَثتبم-
ايي إز كِ اٙيبءٍ ،اققيز ٍ ػْبى هلٖتَٓ ٍا سٌْتب ثتِٝتٍَر هَضتَؿ هغبلقتِ
هيًگَى ًِ ّوـَى فقبليز كٖي اًٖبًي ًِ ،ثِ هظبثِ فقبليز فولتي ٍ ًتِ ثتب ًٌّيشتي
فقبل

فَئَثبم هَضَؿّبي كٖي ٍا ٍاققبً هش بٍر اُ هَضَؿّبي س كَ هيهَاّتي

ٍلي ٍي هَى فقبليز اًٖبًي ٍا ؿًَبى فقبليتز فيٌتي ىٍ ًؾتَ ًوتيگيتَى مهتبٍكٔ،
)04 :5030

دٔ اُ ًگبٙشي "اييئَلَّي لوبًي" 5ثَى كِ هبٍكٔ ثِ ىٍك هبسَيبليٖشي سبٍين
ىٕز يبفز  2اُ ايي دتٔ ٍ ىٍ طتبٍ ثقتيي ،سكبهتل اٍضتبؿ هتبىي ثٚتَ ٍ ٙتيَُّتبي
گًَبگَى سَكيت اػشوبفي اًٖبى ّب ثَاي سأهيي ٍٕبيل ًُيگيٙبى ،هَضَؿ كبٍ هتبٍكٔ
هيَٙى ثييي سَسيت ،ثَهالف اگَٕز كٌزّ ٍ 0گل كِ سكبهتل ًتَؿ ثٚتَ ٍا هٌتشغ اُ
سكبهل افكبٍ يب ٍٍف اًٖبى هيىاًٖشٌي ،هبٍكٔ ثِايي ًشيؼِ ٍٕتييُ ثتَى كتِايتي سكبهتل
ٍي ِٚىٍ اٍضبؿ هبىي ًُيگي اػشوبفي ىاٍى:
هغبلقبسن هَا ثِايي ًشيؼِ ٍٕبًي كِ ٍٍاثظ ك َقي ٍ ًيِ ٙكلّبي ىٍلز ٍا ًِ ،ثِ
ٍإغِ هَىٙبى هي سَاى ٌٙبهز ٍ ًِ ثِ ٍإغِ ديَٚفز ثِ اٝغالف فوَهي اًييٚتِ
اًٖبًي هيسَاى سجييي كَى ،ثلكِ ىّب ىٍ َٙايظ هبىي ًُيگي ٍي ِٚىاًٍي مّوبى)11 :

5

). Germany Ideology , (5346
2

 -اًگلٔ ىٍ " ًشي ىٍٍيٌف" َٝيلبً ثِ ايي ًكشِ اٙبٍُ هيكٌي كِ «هبٍكٔ ٍ هي س َيجبً سٌْب كٖبًي ثَىين كِ

ىيبلكشين گبُ ٍا ثَاي ثَىاٙز هبسَيبليٖشي عجيقز ٍ سبٍين اُ ؿٌف فلٖ ِ اييُ ليٖشي لوبًي ٍّبًييين» ماًگلٔ،
)54 :5016
0

). August Comte (5103-5311
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دٍرمين :ىٍ قغت ىيگَ ًؾَيِ دَىاُي ىٍثبٍُ ىٍلز ،اهيل ىٍٍكين قَاٍ ىاٍى ،كٖي
كِ هٞون ثَى سب ىييگبُ هَى ٍا اُ ىييگبُّبي هش كَاًي ؿَى َّثَر إذٌَّٖ ٍ 5گتل
هشوبيِ ٕبُى ثِ ف ييُ ىٍٍكين:
ى ىٍلشي كِ إذٌَٖ ى ٍا كوبل هغلَة هيىاًي ىٍ ٍاقـ ٙتكل اثشتيايي ىٍلتز إتز
ؿَا؟ ثَاي اييكِ سٌْب ً ٘ ّبي هقوَلي ايي ىٍلز ثِ ف ييُ إذٌَٖ ً ّ٘بي سأهيي فتيالز ٍ
اىاٍُ اهٍَ ػٌگي إز ،ىٕز كن ىٍ كيي كِ ػٌف اهَي ضٍٍَي ٙوَىُ هتيٙتَى ٍي ،ىٍ
ػَاهـ فٍَسَ ،ىٍلز ىٍٕز ّويي ىٍ ً ٘ ٍا ىاٍى الجشتِ هضتوَى ايتي ىٍ ً ت٘ ىٍ ىگًَتِ
ػَاهـ ثب هضوَى اهٍَُي ىّب فَق ىاٍى؛ ٍلي ثب ّوِاييّتب ً ،تّ٘تب فتَق ًوتيكٌٌتي سوتبم
ىهبلز ػجبٍاًِاي كِ إذٌَٖ ثَاي ىٍلز ىٍ ػَاهـ يبى ٙيُ هتيٌٙبٕتي ؿيتِي ػتِ يكتي اُ
ٍاُّبي افوبل قيٍر قضبيي ًيٖز

ثَفكٔ ،ثِ هتَاُار ديٚتَفز اػشوتبفي ٍ ًِىيتنستَ

ٙيى ثِ اًَاؿ اػشوبفي ثَسٍَ ،ؽبي ي كِ ثِ ىٍلز ًٖجز ىاىُ هيَٙى هشقتيىسَ ٍ گًَتبگَىستَ
هيَٙى

ثٖيبٍي اُ ً ّ٘ب كِ ىٍ گٌٙشِ دَاكٌيُ ٍ ًبهشوبيِ ثَى ىيگَ سوَكِ هتييبثتي

ىٍ

ًشيؼِ ،اًيام يبى ٙيُ سَٕقِ هييبثتي ٍ ّوِهتبى ثتب ىٙ ،تجكِ سٌگبسٌتفستَ ٍ ديـيتيُستَي اُ
ٙبهِ ّبي ىهبلز اًيام هَكِي ىٍ َٕإَ ػبهقِ گٖشَىُ هيَٙى كِ يب ػبي اًيامّتبي هللتي
ديٚيي ٍا هيگيًَي ٍ يب ى اًيامّب ٍا ىٍ هَى اىغبم هيكٌٌي مىٍٍكين)504-501 :5034 ،

ىٍ ً ي ىييگبُ ّگل ،ىٍٍكين يبى ٍٍ هيَٙى كِ ىٍلتز ىؿٌتبى كتِ ّگتل گ شتِ
ثَى سؼٖن ػبهقِ ثِ هٌِلِ ين كليز ًيٖتز ،ثلكتِ ًْتبىي سوٞٞتي إتز مكَايتت،
 ٍ )540-519 :5032هلتتق ى ًٚتتبى اُ ديتتتياي٘ قَافتتي ػييتتي ك تتتَقي ىاٍى اٍ
يبى ٍٍ هيَٙى كِ «سبٍين ثِ گًَِاي هٌؾن ًٚبى هتيىّتي كتِ َّؿتِ ػبهقتِ ىٍ ٕتغق
ثبالسَي ثبٙي ك َق اىاٍي ًيِ سَٕقِ ثيٚشَي دييا هيكٌي» ثييي ٕجت َّ« ،ؿِ ػَاهتـ
سَٕقِ ثيٚشَي دييا كٌٌي ىٍلز ّن سَٕقِ هييبثي ،كبٍٍيُّْبي ى ًيِ ثيٚشَ ٙتيُ ٍ ىٍ
5

). Herbert Spencer (5329-5090
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ىيگَ كبٍٍيُّْبي اػشوبفي كِ هَى ثبفض سوَكِ ٍكير ىّب ٙيُ ًيِ ً ًَ هيكٌتي اُ
اييٍٍ ،ديَٚفز سوَكِگَايي ًيِ ثب ديَٚفز سويى ّويٍٗ إتز» مثتييـ ٍ ثيتَىثتَم،
)26 ٍ 24 :5010
ٍبلرً :ؾَيِ هبكٔ ٍثَ ىٍثبٍُ ىٍلز [يب ثِ فجبٍر ٝتليقستَ ىٍثتبٍُ ٕيبٕتز]5
ىٍ ً ي ٍاي هبٍكٔ ٍ ىٍٍكين ٙتكل هتيگيتَى ً تي ٍثتَ اُ هتبٍكٔ ،ػبهقتٌِٙبٕتي
ٍا ىٍ هقَ ٟايي س بضب قَاٍ ىاى كِ ثَ دبيِ "هبسَيبليٖتن ٕيبٕتي" يتب ًؾتبهي كتِ هتَى
ثِ اًياُُ "هبسَيبليٖن اقشٞبىي" اُ قَر ثَهٍَىاٍ إز ،ثِ هالكؾِ ٍاققيز ديييُّتبي
ٕيبٕي 2ثذَىاُى اُ ايي دٔ ،ىيگَ ًويسَاى قجَل كَى كِ سٌْتب اثِاٍّتبي سَليتي ّٖتشٌي
كِ ىگَگًَي ًؾبمّبي اػشوبفي ٍا ٍقن هتي ًٌُتي ثلكتِ اثِاٍّتبي ٕيبٕتي ٍ اىاٍي ًيتِ
ىٍ ايي اهَ ه طًَي مّوبى )00 :اُ ايي ٍٍٍ ،ثَ ًوٖشيي ػبهقٌِٙبٕي إز كِ ديييُّبي
ٕيبٕي ٍا ؿَى اهٍَ ٍيُْاي سل ي هيكٌي كِ ىاٍاي هٌغتق هتب ٍ ٛستبٍين هوٞتَٛ
ثتتِ هتتَى ّٖتتشٌي اُ ٕتتَي ىيگتتَ ،اٍ ثتتَهالف ىٍٍكتتين س ٖتتينكتتبٍ ٕيبٕتتي ٍا ستتبثـ
ًٍٍي فوَهي ػبهقِ ًويىاًي ٍ ى ٍا ثِگًَتِاي هٖتش ل هتٍَى هغبلقتِ قتَاٍ هتيىّتي
ٍي هيكَٙي سب ٍيْگي ايي دييتيُ ٕيبٕتي ،يقٌتي ىٍلتز ٍا اُ ٍاُ ػٖتشؼَي ٙتَايظ
سبٍيوي ٙكلگيَي ى ثِ فٌَاى ٙكل هبٝي اُ قيٍر ٕيبٕي سَضيق ىّي
ًؾَيِدَىاُ
كبٍل هبٍكٔ
اهيل ىٍٍكين
5

ً ي ًؾَيِّبي ديٚيي
ً ي هبسَيبليٖن فَئَثبم ً ،ي ًؾَيِ سكبهل ث َٚكٌز ٍ ّگل
سأكيي ثَ َٙايظ هبىي ًُيگي اػشوبفي
ً ي ىييگبُ إذٌَٖ ٍ ّگل ىٍثبٍُ ىٍلز ،سأييي ًؾَ كٌز ىٍثبٍُ ه ٞي

ٕ -يبٕز ىٍ ًؾَ ٍثَ ،ين فقبليز فوَهي هَػَى اًٖبًي إز كِ ىاٍاي هٚوِّٞبي فيٌي هب ٛهَى

هي ثبٙي ٍ هبًٌي الگَّبي فبم هبٍكٔ ٍ ىٍٍكين ،اُ ٍاُ ٍٍاثظ سَليي ٍ س ٖينكبٍ سجييي ًويَٙى (Giddens,
)5011: 204
2

. political phenomena
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اػشوبفي ىٍلز
سأكيي ثَ سوبيِار اػشوبفي ٍ ًْبىّبي سوٞٞي
ً ي ٍاي هبٍكٔ ٍ ىٍٍكين

هبكتٔ ٍثتَ

سأكيي ثَ هبسَيبليٖن ٕيبٕي ،س ٖينكبٍ ٕيبٕي ٍ َٙايظ سبٍيوي ٙكلگيَي
ىٍلز

 )2توايسات ّعتيشٌاختي
ّٖشيٌٙبهشي 5ثِ هؼوَفِاي اُ ه ٍَضبر فلٖ ي 2اعالق هتيٙتَى كتِ ىٍ دتي
دبٕن ثِ دَٕ٘ هبّيز ّٖشي ٙكل هي گيًَي ىٍ فلَم اػشوبفيّٖ ،شيٌٙبٕي ثِ ىًجبل
ٌٙبهز هبّيز ٍاققيز اػشوبفي إز ٍ ىٍ دي ايي ٌٙبهز ثٖشَي ٍا فَاّن هيٕتبُى
كِ ثَ ٍٍي ى دبٍاىاين ٍ ىييگبُ هبٝي ىٍثبٍُ ػْبى اػشوبفي ثٌب ًْتبىُ ٙتَى مثليكتي،
 ٍ 09 :5030ثليكي )25 :5034 ،س بٍر ىٍ ه ٍَضبر ّٖشيٌٙبهشي ثِ سٌَؿ دبٍاىاينّب
ٍ ىييگبُّبي گًَبگَى هياًؼبهي ٍ ىافيتِّتبي هش تبٍسي ٍا ىٍثتبٍُ هَضتَؿ يتب دييتيُ
ٍاكيي ٍقن هيًُي ىٍ ايي ه بلتِ هٚتو ٜهَاّتي ٙتي كتِ ثوٚتي اُ س تبٍر ٍاي
ًؾَيِ دَىاُاى كالٕين ىٍثبٍُ ىٍلز ثِ س بٍر ىٍ ه ٍَضبر ّٖتشيٙتٌبهشي ًتبى ثتبُ
هيگَىى
هارمط :ثِ للبػ ّٖشي ٌٙبٕي ،ػبهقِ هتٍَى ًؾتَ هتبٍكٔ اُ ىٍ ثوت٘ فوتيُ
سٚكيل ٙيُ إزُ" :يَثٌب ٍ ٍٍثٌب"ُ 0يَثٌب كِ ّوبى ٕبهشوبى اقشٞبىي ٍ ىٍ اٝل ثٌيبى
ٍاققي ػبهقِ إز اُ كبٝل ػوـ هٌبٕجبر سَليي مًيٍَّتب ٍ ٍٍاثتظ سَليتيي) سٚتكيل
ٙيُ ٍ كبل ىكِ ًْبىّبي ك َقيٕ ،يبٕي ٍ ّوـٌيي ثيٌّ٘ب ،اييئَلَّيّب ،فلٖ ِّتب،
ٍ ٍَٝرّبي هقيٌي اُ گبّي كِ ثب ىّب هغبث ز ىاًٍي ّوِ ػِء ٍٍثٌب ّٖشٌي
5

. ontology

2

. philosophical assumptions

0

. infrastructure and superstructure
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فرهاظيَى اجتواعي -اقتصادي
ُيَثٌب
ًيٍَّبي هَلي
ًيٍَي
كبٍ

هٌبثـ ٍ
اثِاٍ سَليي

ٍٍثٌب
ٍٍاثظ اػشوبفي سَليي

ٍٍاثظ
هبلكيز

ٕبُهبًيّي
اػشوبفي سَليي

ًْبىّبي
ك َقي

ًْبىّبي
ٕيبٕي
مىٍلز)

ٍَٝرّبي
هقيٌي اُ گبّي
ماييئَلَّي)

ىٍ فَهبٕيَى اػشوتبفي -اقشٞتبىي ،ىٍلتز ثتِ فٌتَاى هؼوَفتِاي اُ ًْبىّتبي
ٕيبٕي ،ثوٚي اُ ٍٍثٌبي ػبهقِ إز ثٌبثَاييً ،لَُ ٕبهز ٍ سٚتكيل ى ٍ ّوـٌتيي
َٕٙز ٍاثغِاي كِ ثب ٕبيَ ثوّ٘بي ػبهقِ ثَقَاٍ هيكٌي ثٖشگي ثتِ ُيَثٌتب يتب ثٌيتبى
ٍاققي ػبهقِ ىاٍى
دٍرمين :هٍٍَي ثَ ٍاي ىٍٍكين ًٚبى هيىّي كِ ه ٍَضتبر ّٖتشيٌٙبٕتي اٍ
هش بٍر اُ هبٍكٔ إز ػبهقِ هٍَى ًؾَ ىٍٍكين اُ ىٍ ثو٘ ُيَثٌتب ٍ ٍٍثٌتب سٚتكيل
ًٚيُ ،ثلكِايي ػبهقِ كليز ٍاكتيي إتز كتِ گًَتبگًَي ّوجٖتشگيّتبي اػشوتبفي
مّوجٖشگي هكبًيكي ٍ اٍگتبًيكي )5سقيتيي كٌٌتيُ ًتَؿ ى هتيثبٙتي ثتِ ىًجتبل ؿٌتيي
ه ٍَضبسي إز كِ ىٍٍكين ٍاثغِ هيبى ىٍلز ٍ فَى ٍا هغَف هيكٌتي؛ ىٍ ػتَاهقي كتِ
ّوجٖشگي هكبًيكي هٖلظ إز ايي ٍاثغتِ هٖتألِٕتبُ ًيٖتز ،ؿتَا كتِ فتَى ىٍ كتل
اػشوبفي ػٌة ٙيُ إز ٍلي ثِ سيٍيغ كِ ّوجٖتشگي اٍگبًيتن گٖتشَٗ هتييبثتي،
سوبيِار هَػَى ىٍ ايي ٍاثغِ ثيٚشَ ًوبيبى هي َٙى ىٍ ايي ّوجٖشگي ىٍلتز ثتِ هبًٌتي
اٍگبًي هيهبًي كِ ً بط سوبٓ هب ثب ى ثِعٍَ ىائن افِاي٘ يبفشِ ٍ اُ ايي ٍاُ ٍاثٖشگي هب
ًٖجز ثياى ٍٍُثٍٍُِ ثيٚشَ هيَٙى مىٍٍكين)299 :5034 ،
ٍبلر :ىييگبُ ٍثَ ىٍثَىاًٍتيُ ه ٍَضتبر ّٖتشيٌٙبٕتبًِاي إتز كتِ ٍاققيتز
اػشوبفي ٍا ّوـَى ثَٕبهشِ اػشوبفي كٌٚگَاى اػشوبفي سل ي هيكٌي ٍثَ دٍٍَىُ ين

5

. mechanic solidarity & organic solidarity
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ٌٕز لوبًي إزٌٕ ،شي كِ ثِ ٙير اُ ايوبًَئل كبًتز 5ستأطيَ دٌيَفشتِ ٍ ىٍ ى،

هيتبىا

"ػْبى اًٖبًي" ٍ "ػْبى عجيقي" هَُ هٚوٞي كٚتييُ ٙتيُ إتز ىٍ ؿٌتيي ٕتٌشي
ٙئَى اًٖبى ثِ ىٍ گًَِ ٌٙبهشِ هيَٙى:
 اًٖبى ثِ فٌَاى ين ٌٙبهشِ فيٌي 2،هَػَىي ػٖوبًي إز كتِ ىٍ ػْتبىديييُاي َٙكز هيكٌي
 اًٖبى ثِ فٌَاى ين ٌٙبٕب 0،هَػَىي ٍٍكبًي إز كِ فَٝتِ ى قلوتٍَافكبٍ إز
ثَهالف هبٍكٔ ٍ ىٍٍكين ،سأكيي ه ٍَضبر ّٖتشيٙتٌبهشي ٍثتَ ثتَ كٌٚتگَاى
فَىي إز؛ ُيَا فَى إز كِ قبىٍ ثِ كٌ٘ اػشوبفي 4هقٌتبىاٍ إتز ٍ ػوتـّتب ثبيتي
َٝفبً ًشبيغ ٍ ًلَُّبي ٕبُهبىيبفشگي كٌّ٘تبي هقتيي اٙتوب ٛهٌ تَى سل تي ٙتًَي
ثٌبثَايي ،ىٍ ّٖشي ٌٙبٕي ٍثَ ،ىٍلز ّوـَى هلزٕ ،بُهبى ٍ

َٝفبً ًتَؿ هبٝتي اُ

ٙكلگيَي كٌّ٘بي اػشوبفي ٍاققي يب هوكي اٙوب ٛهٌ َى إز
ًؾَيِدَىاُ

ه ٍَضبر ّٖشيٌٙبهشي
ػبهقِ ين كل هش بثالً ٍاثٖشِ إز كِ اُ ىٍ ثو٘ ُيَثٌب ٍ ٍٍثٌب سٚكيل ٙيُ

كبٍل هبٍكٔ

إز ىٍ فَهبٕيَى اػشوبفي ،ىٍلز ثِ فٌَاى ين ًْبى ٕيبٕيً ،وَىي فَفي
إز ٍ ػِء ٍٍثٌبي ػبهقِ هلَٖة هيَٙى ثٌبثَايي ،ؿيٖشي ى ٍ َٕٙز
ٍاثغِاي كِ ثب ىيگَ ثوّ٘بي ػبهقِ ثَقَاٍ هيكٌي ،ثٖشگي ثِ ُيَثٌب ىاٍى

5

). Immanuel Kant (5124-5394

2

. object

0

. subject

4

. social action
كٌٚي كِ ىٍ ى فَى كٌٚگَ )ٍ (acting individualفشبٍ ىيگَاى ٍا ًيِ ىٍ هقبًي ًٌّي هَي٘ هٌؾٍَ كٌي ٍ
ٍفشبٍ هَي٘ ٍا ثب سَػِ ثِ ى ػْز ىّي مٍثَ)0 :5014 ،
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ػبهقِ ين كليز ٍاكي إز كِ هشوبيِ اُ اػِا هَى هيثبٙي ًَؿ ػبهقِ

اهيل ىٍٍكين

ثٖشگي ثِ ًَؿ ّوجٖشگي اػشوبفي غبلت ىٍ ى ػبهقِ ىاٍى ًَؿ ّوجٖشگي
مهكبًيكي يب اٍگبًيكي) سقييي كٌٌيُ ٍاثغِ هيبى ىٍلز ٍ افَاى ػبهقِ إز
ّٖشي ٍ ٍاققيز اػشوبفي ثَٕبهشِ اػشوبفي كٌٚگَاى اػشوبفي إز ػوـ
ين ٍاققيز قبئن ثِ ًار ًيٖز ،ثلكِ فَى إز كِ اُ ايي ٍيْگي ثَُْ هيثَى

هبكتٔ ٍثتَ

ثٌبثَايي ،ػوـّب ًشبيغ ٕبُهبىيبفشگي كٌّ٘بي هقيي اٙوب ٛهٌ َى ّٖشٌي
ىٍلز ًيِ ًَؿ هبٝي اُ ٙكلگيَي كٌّ٘بي اػشوبفي ٍاققي اٙوب ٛهٌ َى
إز

 )3توايسات هعرفتشٌاختي
هقَفزٌٙبٕي 5ثِ ٍٍٗ يب ثٌيبى ّتبي ٙتٌبهز اٙتبٍُ ىاٍى ىٍ فلتَم اػشوتبفي،
هقَفزٌٙبٕي ًؾَيِاي ىٍثبٍُ ؿگًَگي كٖت هقَفز ىٍثتبٍُ ػْتبى اػشوتبفي إتز؛
يقٌي ىافيِ ّتب ٍ ه ٍَضتبسي كتِ ىٍثتبٍُ ٍاُّتبي هوكتي كٖتت هقَفتز ثتِ ٍاققيتز
اػشوبفياًيَٝ ،ف ًؾَ اُ َّ هقٌبيي كِ ٍاققيز اػشوبفي ىاٙشِ ثبٙتي مثليكتي:5030 ،
 ٍ 06ثليكي )22 :5034 ،ه ٍَضبر هقَفزٌٙبهشي هش بٍرٍَٝ ،رّبي گًَتبگًَي اُ
سلليل ػبهقٌِٙبهشي ىٍثبٍُ ىٍلز ٍا ٍقن هيًُي كِ ىٍ ٍاي ػبهقتٌِٙبٕتبى كالٕتين
هٍَى ثٍَٕي ًيِ ثِهَثي ًوبيبى إز
هارمط :هبٍكٔ ىٍ هشتَى هش تبٍر هتَى فٌبٝتَي اُ ًؾَيتِ ىٍلتز ٍا فَضتِ
هيىاٍى كِ هَى ًٚبى ىٌّيُ سكظَ ٍاُّب ٍ هٖيَّبي سبٍيوي إز اٍ هقش تي إتز كتِ
ًجبيي اُ ين ىٍلز ٍاكي ٕوي ثِ هيبى ٍٍى ثلكِ ثبيتي اًتَاؿ گًَتبگَى ىٍا ٌٙبٕتبيي
كَىُ ٍ َّ ين ٍا ىٍ ثٖشَ اػشوبفي هَى ٍ ثَ إبٓ سبٍين هب ٛى سلليل كَى

5

. epistemology
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هبٍكٔ ثَاي ىييگبُ ًؾَي هَىٍٍ ،يكَى سبٍيويٍ 5ا اسوبً هيكٌي ٍ ثَ ايي ثتبٍٍ
إز كِ سبٍين ثيًِ اٝلي سوبم هغبلقبر طوَثو٘ ىٍثبٍُ اًٖتبى ٍ ػبهقتِ إتز الجشتِ
سبٍين هي ًؾَ هبٍكٔ ،سبٍيوي إز كِ ثبيي ثِ هبًٌي عجيقز ثتِعتٍَ هبسَيبليٖتشي ىٍك
َٙى؛ يقٌي ًٍٍيّبيي كِ هبىي ّٖشٌي ٍ ثٌبثَايي ىاٍاي هٞبىيق قغقي ٍ هٚوٜاًي ثَ
دبيِ ؿٌيي ٍٍيكَىي إز كِ هبٍكٔ ًؾَيِاي ىٍثبٍُ هبّيز ًُيگي اػشوبفي ثتِ هظبثتِ
ٕبهشبٍي ىٍ كَكز سبٍيوي اٍائِ هيىّي الگَي ُيَثٌبٍٍ -ثٌتبي فَهبٕتيَى اػشوتبفي
هبٍكٔ ًيِ هلَٞل ؿٌيي ٍٍيكَىي إز هبٍكٔ ىٍ طتبٍ هش تيم هتَى سأكيتي ثٖتيبٍ
ػِم هيِي ثَ ثَسَي فَاهل اقشٞبىي ىاٍى ثِ ًؾَ اٍ ،گَؿِ ديييُّتبي ستبٍيوي ًشيؼتِ
سأطيَ ٍ سأطَ فَاهل گًَبگًٌَيٍ ،لي ىٍ سلليتل ًْتبييّ ،وتِايتي فَاهتل ثتِ ػتِ فبهتل
اقشٞبىي ،هشغيَّبي ٍاثٖشِ اًي الجشِ ثب گٌٙتز ُهتبى ،هتبٍكٔ ىٍ طتبٍ هشتأهَٗ ًؾتَ
سقييل ٙيُاي ىٍثبٍُ ٍاثغِ هيبى ُيَثٌب ٍ ٍٍثٌب اٍائِ هتيىّتي اُ هٌؾتَ ػييتي« ،سلتَل
ٕيبٕي ،ك َقي ،فلٖت ي ،اىثتي ٍ ٌّتَي ّوگتي ثتَ سلتَل اقشٞتبىي إتشَاًٍي ،اهتب
ّوِايي ّب ثَ يكييگَ ٍ ثَ هجٌبي اقشٞبىي ًيِ سأطيَ هيگٌاًٍي ايي ثياى هقٌب ًيٖتز كتِ
هَف يز اقشٞبىي سٌْب فلز فقبل ثِٙوبٍ هي يي ٍ َّ ؿيِ ىيگَي سٌْتب هقلتَل هٌ قتل
ايي فلز إز ،ثلكِ ىٍ ؿبٍؿَة ضٍٍَر اقشٞبىي ،ايي فَاهل گًَبگَى ىٍ كتٌ٘ ٍ
ٍاكٌ٘ ثب يكييگًَي» مكٍَُ)13 :5030 ،
ثَاي هبٍكٔ ،قيٍر اييئَلَّين عج ِ كبكن اُ قتيٍر اقشٞتبىي ٍ ٕيبٕتياٗ
ػيايي ًبدتٌيَ إتز ايتي ثَىاٙتز ثَ هتيُ اُ ه ٍَضتبر ّٖتشيٙتٌبهشي ٍ ٍّيبفتز
كلگَاي 2هبٍكٔ إز كِ ػبهقِ ٍا اُ ًؾَ ٕبهشبٍي ين كل هش بثالً ٍاثٖشِ هياًگتبٍى
ثَاثَ ثب ايي ٍّيبفز َّ ،ػٌجِاي اُ ايي كتل ،اُ قتَاًيي ك تَقي ٍ ًؾتبمّتبي هَُٙتي
گَفشِ سب ىيي ٍ ٌَّ ٍا ًويسَاى ػياگبًِ ٍ ثيٍى سَػِ ثِ ػٌجِّبي ىيگَ ىٍك كَى
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اُ ًؾَ هبٍكٔ ،عج ِ ثِ للبػ اقشٞبىي هٖتلظ ،عج تِ كتبكن ًيتِ ّٖتز ،يقٌتي
عج ِاي كِ هْبٍ ٍٕبيل سَليي ٍا ىٍ ىٕز ىاٍى ،هْتبٍ ىٍلتز ًيتِ ثتِ ىٕتز إٍتز اٍ

ىٍلز ٍا ٍٕيلِ ٍ إجبة ٕلغِ عج بسي هي ىاًي ٍ ىٍ فجبٍر ه ٍَْٚهَى ىٍ "هبًي ٖز
كوًَيٖز" 5ثيبى هيىاٍى كِ «ّيأر اػَايي ىٍلز ًَيي سٌْب كويشِاي ثَاي اًؼبم اهتٍَ
فوَهي كل [عج ِ] ثٍٍَّاُي إز» مهيلِ )11 :5032 ،ثِ ٕوي ىيگَ ،قتيٍر ٕيبٕتي
َٝفبً قيٍر ٕبُهبى يبفشة عج ِاي ثَاي ٕشن ثَ عج ِ ىيگَ إز
دٍرمين :ىٍ هقَفزٌٙبٕي ىٍٍكيوي ،س ٖينكبٍ 2كِ ًوَىي هٚشق ٍ طبًَي إتز
هْنسَيي فبهل سكبهل اػشوبفي ٌٙبهشِ هيَٙى اُ ايي هٌؾٍَ ،ػَى ّوجٖشگي ًبٙتي اُ
س ٖينكتبٍ ثَػٖتشِ ستَيي ٍيْگتي ػَاهتـ اهتٍَُي ىٍ س بثتل ثتب ػَاهتـ ٕتٌشي إتز
( )Thompson, 0992: 48اُ ًؾَ ىٍٍكين:
ىٍ ػبيي كِ ّوجٖشگيّبي اػشوبفي ٍػتَى ىاٍى ،ػبهقتِ ثتِ گتَى ٍ غجتبٍي اُ
ًٍار دَاكٌيُ فَىي كِ ىٍ كٌبٍ ّن قَاٍ گَفشِ ٍ اٍسجبعي ػِ سوبّٓتبي هتبٍػي ٍ
ٍُىگٌٍ ثب ّن ًياًٍي هالً ِٝوي َٙى ثلكِ ثَفكٔ ،افضبي ػبهقِ ،ثتب ديًَتيّبيي
كِ ٍٍاء ديًَيّبي ٍُىگٌٍ ىقبيق كَسبُ هجبىلِ افَاى ثب يكييگًَي ،ثِ ّن ثٖشِاًتي ّتَ
ين اُ ً ّ٘بيي كِ افَاى اػَا هيكٌٌي ،ثِ ًلَي طبثزٍ ،اثٖشِ ثِ ً ّ٘بي ىيگًَي ٍ
ّوَاُ ثب ىّب ين ىٕشگبُ ّوجٖشِ ٍا ثِ ٍػَى هي ًٍٍي مىٍٍكين)500-299 :5034 ،

ىٍ ؿبٍؿَة ًؾَي ىٍٍكين ،ه َْم يكذبٍؿتِ ػبهقتِ غبلتت إتز ثٌتبثَايي ،ىٍ
سلليل سَٕقِ ػَاهـ ثَ دبيِ س ٖين فِايٌيُ كبٍ ،ىيتيگبُ اٍ ىٍ ػْتز كتبهالً هوتبلف اُ
ىييگبُ هبٍكٔ قَاٍ هيگيَى هبٍكٔ ػِ ىٍ دتبٍُاي طتبٍ ػتَاًي هتَى ،س ٖتينكتبٍ ٍا
ؿًَبى هشغيَي إبٕي سل ي ًوي كٌي ،ىٍ كبلي كِ ىٍٍكين ثتَ ايتي ثتبٍٍ إتز كتِايتي
س ٖينكبٍ ثِ سٌْبيي هيسَاًي سلَل ًؾبمّبي اػشوبفي ٍا ٍقن ًُي اُ ايتي ُاٍيتِ ،س كتَ
ىٍٍكين فوي بً ُيَ ً ًَ اًگبٍُّبي اٍگبًيٖشي ثبقي هيهبًي كِ ىٍ ٕيُ ًَُىّن اُ هٌِلتز
5
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ٍيتتُْاي ثَهتتٍَىاٍ ثَىًتتي ٍ س ٖتتينكتتبٍ ٍا اٝتتل سَضتتيلي ستتبٍيوي ػَاهتتـ قلوتتياى
هيكَىًي؛ 5ؿٌبىكِ گَيي ػَاهـ ًيِ هبًٌي ًؾبمّبي ثيَلَّين ٍٙي كتَىُ ٍ اًتيامّتبي
ىّب ديَٕشِ سوٞٞيسَ هتيٙتًَي ٍ ّتَ يتن اُ ىّتب كتبٍكَى هبٝتي ٍا ثتَ فْتيُ
هي گيًَي ىٍ ّوبى كبل ىٍٍكين اُ اٍگبًيٖن هغلتق كتِ ػٖتن ثيَلَّيتن ٍا ثتب ّيتأر
اػشوبفي كبهالً يكٖبى هيدٌياٍى فبٝلِ گَفشِ ٍ ًٚبى هيىّي كتِ ؿگًَتِ ٕتبهشبٍّبي
اػشوبفي هي سَاًٌي كبٍكَى هَى ٍا سغييَ ىٌّي ىٍٍكين ّوـٌيي ثب الْبم اُ سَكَيتل 2ثتِ
سَٕين سبٍين ىٍلز ثِ فٌَاى ين ًيٍَي ٍاكي سوَكِگَا هيدَىاُى ٍي ًٚتبى هتيىّتي
كِ ؿگًَِ ىٍلز «ثِ سيٍيغ ٙجكِاي فَٚىُ ٍ ديـييُ اُ ٙبم ٍ ثَگّتبي هتَى ٍا كتِ
ثبيي ػبًٚيي اٍگبىّبي هللي ديٚيي ٙيُ يب ىّب ٍا ثب هتَى ّوتَاُ ٕتبُى ٍا ىٍ سوتبم
ٕغق ك ٍَٚهيگٖشَاًي» مثييـ ٍ ثيَىثَم)21 ٍ 20 :5010 ،
ىٍٍكين ،ػبهقِ ٍ ىٍلز ٍا ثِ فٌَاى ٕبُهبىّبي اهالقي هيٌٙبٕي ٍ كشي سأكيتي
هي كٌي كِ ه َْم قيٍر هالُم اهالق إز مگييًِ )10 :5060 ،ىٍ ًِى ٍي ،ىٍلز ين
ٕبُهبى اهالقي ىٍ كٌبٍ ٕبُهبى ّتبي اهالقتي ىيگتَ إتز ٍ كبكويتز ى ثتب ٕتبهشبٍ
اهالقي ىًٍٍي ػبهقِ هيًي اٍسجتبط ىاٍى ىٍ ٙتَايغي كتِ سَٕتقِ س كيتن اػشوتبفي،
گٖشَٗ س كين اهالقي ٍا ثِ ّوَاُ هي ٍٍى ،ىٍلز كِ هْتنستَيي كتبٍكَى ى ستيثيَ ٍ
سق ل إز سجييل ثِ فبهل اهالقي هْوي هيَٙى كِ ثبيي ثَ ًؾبمّتبي س كيتن ٙتيُ اُ
ػولِ هَُٗ ٍ دٍٍَٗ ٍ اهٍَ هؼِايي ّوـَى هجبىالرٍ ،اُّبي اٍسجبعي ٍ

ًؾبٍر

ٍ كٌشَل ىاٙشِ ثبٙي ىٍ ايي ػبٍ ،ي ىٍ س بثل ثب ٍاي هبٍكٔ ،ايي ستِ كتِ ىٍلتز اثتِاٍ
ٕلغِ عج بسي إز ٍا ٍى هيكٌي ٍ ثَفكٔ ،ثَ ايي ثبٍٍ إز كِ ىٍلز هيسَاًي ٍ ثبيتي
اُ ٍاُ گٖشَٗ فَٝزّبي ثَاثَ هلولي ثَاي سل ق اٝالف اػشوبفي ثبٙي

5

 ثَاي هظبل ،ىٍثًَبلي ٍ ىٍهيٖشَ س ٖينكبٍ ٍا اثِاٍ سؼيى هيىاًٖشٌي2

). Alexis de Tocqueville (5391-5310
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ٍبلر :ىٍ طبٍ ٍثًَ ،ـِ ثِعٍَ كبهل ؽبَّ هيَٙى اًٖتبى إتز ٍ ٍاكتي ًْتبيي
سلليل اٍ ًيِ ٙو ٜكٌٚگَ إز ّويي سأكيي سلليلي ثَ كٌٚگَاى فَىي 5إز كتِ اٍ
ٍا اُ ثٖيبٍي اُ ديٚيٌيبً٘ هش بٍر هتيٕتبُى ٍثتَ ىٍ "اقشٞتبى ٍ ػبهقتِ" 2سلليلتي
ػبهقٌِٙبهشي اُ گٍَُ اػشوبفي اٍائِ هيكٌي كِ ثِ گًَتِاي هٌغ تي اُ كتٌ٘ اػشوتبفي
فَىي غبُ هيَٙى ٍ ثب گٌٍ اُ ٙكلّبي گًَبگَى ٍٍاثظ اػشوبفي ثِ كٌّ٘بي ػوقي
ّوبٌّف ىٍ ٕبُهبى ٍ ىٍ دبيبى ثِ ٕلغِ هٚتٍَؿ هتيٍٕتي مثٌتييكٔ :5032 ،ىٍاُىُ)
الجشِ ىٍ ػبي ىيگَي اُ ّويي اطَ ٍثتَ ثتِايتي هغلتت اٙتبٍُ ىاٍى كتِ ىٍ ثيٚتشَ اًتَاؿ
كٌ٘اػشوبفيٕ ،لغِ ً ٘ ؿٚوگيَي اي ب هيكٌي ٍ ثيٍى إشظٌب ّتَ كتَُُاي اُ كتٌ٘
اػشوبفي فوي بً سلز ستأطيَ ٕتبهشبٍّبي ٕتلغِ إتز ( )Weber, 0998: 940ستالٗ
اٝلي ٍثَ ًيِ ثيٚشَ َٝف ثٍَٕي هٍَٚفيز ٕلغِ ،0ثٍِيُْ اًَاؿ هٍَٚفيز ٙيُ إز
كِ ىٍ ى اُ ٙيَُ ّبي گًَبگَى فْن ٍاثغِ هيبى فَهبًتيّي ٍ فَهتبًجَي يتب ٍاثغتِ هيتبى
ٍّجَي ٍ اعبفز ثلض هيكٌي
اُ ىييگبُ ٍثَ ،سبٍين هٚلَى اُ ٍفشبٍّبي ٕيبٕي إز ىٍ عَل ُهتبىٕ ،يبٕتز
ؿَُْ ّبي گًَبگًَي يبفشِ ،ثَ اَٝل هش بٍسي ثٌب ٙيُ ٍ هٌٚبء ًْبىّبي ثٖتيبٍ گًَتبگَى
ثَىُ إز ثب ايي هٚوٞبر ثييْي إز كِ ٕيبٕتز ٍا ًجبيتي ثتب ىٍلتز كتِ يكتي اُ
سؾبَّار سبٍيوي ٕيبٕز ٍ ٍػْي اُ ى إز ،اٙشجبُ كَى ٕيبٕز قتيينستَ اُ ىٍلتز
إز كشي اگَ اهٍَُُ فقبليز ٕيبٕي ثِ فقبليز ىٍلشي هليٍى گَىى اُ ّوتيي ٍٍٕتز
كِ سالٗ ٍثَ فويسبً َٝف فْوييى ديييُ ٕيبٕي ثِعٍَ فبم ٙتيُ ٍ كوشتَ ثتِ ٕتبهز
سبٍيوي ىٍلز سَػِ ًوَىُ إز اٍ يبى ٍٍي هيكٌي كِ إش بىُ هٍَٚؿ اُ هًَٚز كتِ
اُ ه ل ِّبي ىٍلز هيٍى هلَٖة هيَٙى ،ىٍ اهشيبٍ گٍَُّبي اػشوبفي ىيگَ ّوـَى
هبًَاىُٕ ،بُهبى  ٌٝي ٍ كشي فئَىال ّب ًيِ ثَىُ إز اُ ايي هٌؾَ ،ايي اييُ ٍا ثتِايتي
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ٙكل هغَف هيٕبُى كِ "ٍاكي ٕيبٕي"ّ ،وِ ٍقز ٍَٝر ين گٍَُ ٍا ىاٙشِ ،اهتب ىٍ
ىٍٍُ هيٍى إز كِ ٍَٝر ين ًْبى قَام يبفشتِ ٍا ديتيا كتَىُ إتز ثٌتبثَايي ،ثتَاي
فْوييى ديييُ ٕيبٕز ىٍ ً ٔ هَى ،ثبيي هٞلز ًَفيا گٍَُ ٕيبٕتيٍ 5ا سجيتيي كتَى
ٍثَ اُ ايي سجييي ًشيؼِ هي گيَى كِ ٕلغِ ىٍ هَكِ ٕيبٕز إز ٍ گتٍَُثٌتيي ٕيبٕتي
دي٘ اُ َّ ؿيِ ين گٍَُثٌيي ٕلغِ إز مفًٍَي)296-293 :5030 ،
ه ٍَضبر هقَفزٌٙبهشي

ًؾَيِدَىاُ

سبٍين ثيًِ اٝلي سوبم هغبلقبر طوَثو٘ ىٍثبٍُ اًٖبى ٍ ػبهقتِ إتز الجشتِ

كبٍل هبٍكٔ

سبٍيوي كِ ثبيي ثِ هبًٌي عجيقز ٍ ثِعتٍَ هبسَيبليٖتشي ىٍك ٙتَى ثٌتبثَايي،
هقَفز اػشوبفي قبثل اسكبء ،هقَفشي سبٍيوي ٍ هبسَيبليٖشي إز كِ ثِ ٍٍٗ
ىيبلكشيكي ىٍك هيَٙى
ػَاهـ هبًٌي ًؾتبم ّتبي ثيَلَّيتن ٍٙتي كتَىُ ٍ اًتيامّتبي ىّتب ديَٕتشِ
سوٞٞيسَ هيًَٙي ٍ َّ ين كبٍكَى هبٝي ٍا ثَ فْيُ هتيگيًَتي ػبهقتِ

اهيل ىٍٍكين

ين ٕبُهبى اهالقي إتز ٍ ثتَاي ٙتٌبهز ى ثبيتي ٍٍاثتظ هيتبى ستبٍين ٍ
ًيٍَّبي اهالقي ٍا ثٍَٕي كَى ىٍ ايي هيبى ،ثٍَٕي س ٖتينكتبٍ ٍ سلتَالر
ثَ هيُ اُ ى فٌ َٞكلييي ٌٙبهز ٍاثغِ يبى ٙيُ ٍ اٝل سَضتيلي ستبٍيوي
ػَاهـ إز
ًـِ ىٍ هقَفز اػشوبفي ثِعٍَ كبهل ؽبَّ هيَٙى اًٖبى يب ثِ ٕتوي ىيگتَ
كٌٚگَ اػشوبفي إز گٍَُّبي اػشوبفي ًيتِ ثتِ گًَتِاي هٌغ تي اُ كتٌ٘
اػشوبفي فَىي غبُ هيًَٙي ٍ ثب گٌٍ اُ ٙكلّبي گًَبگَى ٍٍاثظ اػشوبفي

هبكتٔ ٍثتَ

ثِ كٌّ٘ب ٍ ٍفشبٍّبي ػوقتي ّوبٌّتف هتيٍٕتٌي ستبٍين هٚتلَى اُ ايتي
كٌّ٘ب ٍ ٍفشبٍّبٕز كِ ىٍ عَل ُهبى ؿَُّْبي گًَبگًَي يبفشِ ،ثتَ اٝتَل
هش بٍسي ثٌب ٙيُ ٍ هٌٚبء ًْبىّبي ثٖيبٍ گًَبگَى ثَىُاًي ٍ ٍٍي ّويي اٝتل
هٍَى افشٌبي ػبهقٌِٙبٕياًي
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 )4ظاز ٍ مارّاي پيذايش دٍلت
ايي هلٍَ ثَ دبيِ دبٕن ثِايي دَٕ٘ ٙكل گَفشِ إز كِ «هٌٚبء ىٍلز ؿيٖتز
ٍ ىٍ ؿِ َٙايغي ىٍلز ٙكل هيگيَى؟»
هارمط :سأهل ىٍ هؼوَفِ طبٍ هبٍكٔ ،ه يي ٍيْگتي ستبٍيوي ٍ ٍاققتي ىٍلتز
إز اُ ًگبُ اٍ ،اٙكبل ىٍلز ،ثِ هَىي هتَى قبثتل فْتن ًيٖتشٌي ،ثلكتِ ىّتب ٍيٚتِ
ىٍ َٙايظ هبىي ًُيگي ىاًٍتي ىٍلتز ًتِ ًشيؼتِ هبلكيتز هَٝٞتي اثِاٍّتبي سَليتي
كتتِ هلٞتتَل هكبًيٖتتن كلتتي س ٖتتينكتتبٍ إتتز ٍ إتتش الل ى ًشيؼتتِ ًٍٍتتي فتتبم
سوبيِگٌاٍي اػشوبفي إز كِ ثبفض ػيايي كَُُ ٕيبٕز اُ ىيگَ كَُُّتب هتيٙتَى
( )Hill, 2009: 050ايي ًؾَ هبٍكٔ كِ ىٍ ًؾَيِّبي ػبهقتٌِٙبٕتي هقبٝتَا ىٍلتز
ثٍَِٝر اًييِٚاي ثٌيبىي ىٍ هيُ ،ثِ گًَِاي هب ٛىٍ "اييئَلَّي لوبًي" سٞتَيق
ٙيُ إز هبٍكٔ كِ ٙؼَُ ىٍلز ٍاّ ،وَاُ ثب ٙؼًَُبهِ ىيگتَ ًْبىّتبي اػشوتبفي ٍ
عج بر ػبهقِ سب س ٖينكبٍ ىًجبل هيكٌي ثيبى هيىاٍى كِايتي س ٖتينكتبٍ إتز كتِ ّتن
ٙكل گيَي عج بر اػشوبفي ٍ ّن ٙكلگيَي ىٍلز ٍا ٍقن هيًُي مهبٍكٔ ،اًگلتٔ ٍ
دلوتتبًف )059 ٍ 230 :5039 ،ىٍ اىاهتتِ ؿٌتتيي اًييٚتتِاي إتتز كتتِ ٍاي فللردريش

اًگلط ،5ىٍٕز ٍ ّوكبٍ هبٍكٔ ٙكل هيگيَى اًگلٔ ىٍ كشتبة "هٌٚتبء هتبًَاىُ،
هبلكيز هَٝٞي ٍ ىٍلز" 2اٙبٍُ هيكٌي كِ ىٍلز اُ اُل ٍػَى ًياٙشِ ،ثلكِ ٍٙتي
ٍٍُ افٍِى ػبهقِ ٍ س ٖينكبٍ [كِ س ٖتين ػبهقتِ ثتِ عج تبر ٍا ٍقتن ُىُ] ،ديتياي٘ ٍ
سكبهل ٍام ىٍلز ٍا ثِ فٌَاى ين ضٍٍَر ىٍ دي ىاٙشِ إز اُ ًگتبُ اٍ ،ىٍلتز يتن
هلَٞل اػشوبفي ىٍ هَكلِ هقيٌي اُ سكبهل اقشٞبىي ػبهقتِ إتز ٍ ايؼتبى ٙتيُ ستب
سضبىّب ٍ ثَهٍَىّبي عج بسي ٍا كبّ٘ ىّي ٍ ًؾن ٍا إتشَاٍ ٕتبُى ىٍ ٍاقتـ ،ىٍلتز
5

. Friedrich Engels

2

). The Origin of the Family, Private Property and the State, (5334
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ٍٙشِ ديًَي ػبهقِ ٍ سويى إز ٍ اُ ىػب كِ ىٍلز ىٍ هيبىگبُ ٕشيِ عج بسي دييي هيُ
إز ،دٔ ثبيي ىٍلز عج ِ قَي سَ ٍ اُ ىيي اقشٞبىي ؿيَُ ثبٙتي؛ عج تِاي كتِ اُ ًؾتَ
اقشٞبىي هٖلظ ثَىُ ٍ ثِ ثَكز ّويي ىٍلز ثِ عج ِ هٖلظ ٕيبٕي ّن سجييل هيٙتَى
دٔ ايي ىٍلز ،ىٍلز عج ِ كبكن ٍ ٕبُهبى عج ِ ىاٍا إز ٍ ثِ ىٍٕشي هبٙتيٌي ثتَاي
َٕكَة عج ِ ُيَ ٕشن ٍ ُيَ إشظوبٍ إز ماًگلٔ)294-259 :5036 ،
دٍرمين :ىٍٍكين ًيِ ّوـَى هبٍكٔ ،هٌٚبء ىٍلز ٍ سلتَل ىٍا ىٍ س ٖتينكتبٍ
ػٖزٍػَ هيكَى ٍلي ثب ايي س بٍر كِ ثَىاٙتز ىٍٍكيوتي اُ ىٍلتز كتبهالً هش تبٍر
إز اُ ًؾَ هبٍكٔ ،س ٖتينكتبٍ هَلتيب ثيگتبًگي 5إتزٍ ،لتي اُ ًؾتَ ىٍٍكتين اثتِاٍ
كبٍكَىي ػبهقِ ػييي إز ّوـٌيي ،اُ ًؾَ ىٍٍكين اييگًَِ ًيٖز كِ سٌْب دتبٍُاي اُ
ػَاهـ ىٍ َٙايظ سبٍيوي هب ٛثِ ين هَكِ ٕيبٕي ىٕز دييا كٌٌي ىيگَ ىكِ ثتَاي
هبٍكٔ ىٍلز ثِ هظبثِ اثِاٍي ثَاي ثوٚي اُ ػوقيز إز ،كبل ىكتِ ثتَاي ىٍٍكتين
ىٍلز إبٕبً ٍإغِاي هيتبى گتٍَُّتبي فَفتي 2إتز ثتيييٕتبى ،ىٍٍكتين ه ْتَهي
سكبهلگَايبًِ اُ ىگَگًَي ػَاهـ هيٕبُى كِ گتَيي س ٖتينكتبٍ ضتٍٍَي [ثتٍِيتُْ ىٍ
ػبّبيي كِ ٍؽبيف ٍ ً ّ٘بي اػشوبفي ثٖيبٍ سوٞٞياًي]ً ،بگِيَ ثِ ديتياي٘ ىٍلتز
هياًؼبهي اُايي ٍٍ ،ىٍلز ين ديييُ عجيقي هلَٖة هيٙتَى كتِ هتَى ًشيؼتِ ٍٙتي
س ٖينكبٍ إز
ىٍ ًؾَيِ ىٍٍكين س ٖين ديَٕشِ ٍ فِايٌيُ كبٍ ،ثٌب ثِ هبّيتز هتَي٘ كتِ ًتَفي
ٕبهزدٌيَي سوبم ػبهقِ إز ،سأطيَ دَاكٌيُ ٕبُي ىاٍى ٍ ثبفض كبّ٘ ًيٍَي ٍػتياى
ػوقي ٍ 0گٖشَٗ گٍَُّبي فَفي هيَٙى ايي سغييَ اػشوبفي اُ ًؾَ ىٍٍكين ،هٌؼَ ثِ

5

. alienation
2

 ايي گٍَُّب افَاىي ٍا ىٍثَ هيگيًَي كِ كبٍّبي هٚشَك ٍ ٍاكيي ىاًٍي ٍ ىاٍاي هٌبفـ هٚشَك ّٖشٌيمىٍٍكين)466 :5013 ،
0

. collective conscience
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گٖشَٗ ػبهقِ هيٍى [كِ ثًَْبى 5ػبهقِ اثشتيايي إتز] ٍ ؽْتٍَ ٕتبهشبٍّبي ػييتي
هيَٙى ٍ ىٍ ًشيؼِ ،اٙكبل ػيييي اُ قيٍر ٍا ضٍٍَي هيٕبُى اٍ ىٍ كٌبٍ سكظتَ ،ثتِ
ضٍٍَر ٍكير ًيِ سأكيي ىاٍى ٍ ثيبى هيكٌي كِ «ديكَ اػشوبفي ًيبُهٌي اًتيام ٍيتُْاي
إز كِ ٍؽي ِ ى هَاقجز ىٍ ايؼبى ٍ ك ؼ ٍكير اػشوبفي إتز» مىٍٍكتين:5034 ،
 )051ؽٍَْ ىٍلز هيٍىً 2يِ اُ ّويي ػب ًٚأر هيگيَى ٍ ٍيْگتي اٝتلي ى ًؾتبٍر
ثَ گٍَُثٌييّبي اػشوبفي فَفي إز
ٍبلر :ثَاي ٌٙبهز ىييگبُ ٍثَ ىٍثبٍُ ديياي٘ ىٍلزً ،وٖتز ثبيتي ثتِ ثٍَٕتي
فٌبَٝي ؿَى ٕلغِ ،هٍَٚفيز ٍ اعبفز 0دَىاهتز ٍثتَ هقش تي إتز كتِ َّگًَتِ
ٕلغِاي هقوَالً [ٍ ًِ ّويً ]ِٚيبُهٌي ين ٕتبُهبى اىاٍي إتز كتِ سَٕتظ ى ثشَاًتي
ؿيَگي هَى ٍا ثَ سقياىي اُ افَاى افوبل كٌي ٍ فَهبىّبي هٚتوٝ ٜتبكت ٕتلغِ ٍا
ديبىُ كٌي افضبي ؿٌيي ٕتبُهبًي هوكتي إتز اُ عَيتق ٍٕتَم ،ديًَتيّبي فتبع ي،
اًگيُِّبي اٍُٙي ٍ يب هؼوَفِاي اُ هٌبفـ كبهالً هبىي ،ه يي ثتِ فَهتبًجَىاٍي اُ ٕتٍٍَ
هَى ثبٌٙي ثييي سَسيت ،هٌبٕجبسي ٙكل هي گيَى كِ ثَ هجٌبي ى هيبى ٍٍَٕ ٍ ٕتبُهبى
اىاٍي ٍي ّوجٖشگي ايؼبى هيَٙى ٍلي ايتي فَاهتل مٍٕتَم ،اًگيتُِّتبي فتبع ي يتب
اٍُٙي ٍ هٌبفـ ٙوٞي) ،هجٌبي قبثل افشوتبىي ثتَاي يتن ٕتلغِ ٍ سضتويي ستياٍم ى
ثِٙوبٍ ًويًٍٍي ،ثلكِ ثِ ًؾَ ٍثَ فٌ َٞثٌيبىي ىيگَي إز كِ سظجيز كٌٌيُ ٍ سقويتق
كٌٌيُ ٕلغِ ٍ ث بي ى إز؛ ايي فٌ َٞثٌيبىيّ ،وبًب ثبٍٍ ثتِ هٚتٍَفيز إتز مٍثتَ،
 )260-215 :5014ىٍ ٍاقـ ،هٍَٚفيز هٍَى اىفبٕز كتِ ًتَؿ اعبفتزً ،تَؿ ٕتبُهبى
اىاٍي ٍ ٙيَُ افوبل ٕلغِ ٍا هٚو ٜهيٕبُى

5

. antithesis

2

. modern state
ىٍلز هيٍى ىٍ ه بيِٖ ثب ثٖيبٍي اُ ديييُّبي اػشوبفي ىيگَ هبًٌي هبًَاىُ يب ًْبىّبي ىيگَ ،ديييُاي ًَيي
إز

0

. domination, legitimacy & obedience
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سالٗ ٍثَ ىٍ ىٕشِ ثٌتيي اًتَاؿ ٕتلغِ ٕيبٕتي هٚتٍَؿ ثتَ هجٌتبي ًتَؿ اىفتبي
هٍَٚفيز ثِ ِٕ ًوًَِ هظبلي ثَ هيُ اُ اًَاؿ كٌّ٘بي اػشوبفي هشن هيَٙى كِ ثَ ايي
دبيِاًيٕ :لغِ ٌٕشيٕ ،لغِ كبٍيِهبيي ٍ ٕتلغِ ف الًتي -قتبًًَيٍ 5ي ّوـٌتيي ًٚتبى
هي ىّي كِ اًَاؿ ٕلغِ ثَ هيُ اُ اًَاؿ كٌّ٘بي اػشوبفي إز گًٌَِٙبٕي اٍ ثِعتٍَ
كلي ثيبًگَ ى إز كِ ه َْم ٕلغِ ٌٕشي هيسَاًي ثَ هيُ اُ كٌّ٘بي ٕتٌشي 2ثبٙتي ٍ
ثَ دبيِايي ثبٍٍ إز كِ ٌٕزّب ه يٓ ٍ اُلي ّٖشٌي ٍ ثبيي اُ كٖبًي كِ ٌٕز ًتبى ٍا
فَهبًٍَا هيىاًي اعبفز كَى  0ىٍ ه َْم كبٍيِهبييٕ ،لغِ هيسَاًي ثَ هيُ اُ كٌّ٘تبي
فبع ي 4افضبي ػبهقِ ثبٙي ٍ اسجبؿ ثَ إبٓ اكٖبٕي كتِ ثتب ًُتيگي ٍٍُهتَُ ثيگبًتِ
إز ،اُ قَْهبًي ،اُ س يٓ يب اُ اٍُٗ َٕهٚقگًَِ ين ٙوٞيز ديتٍَي هتيكٌٌتي

1

ٕلغِ ف الًي -قبًًَي هيسَاًي اُ كٌّ٘بي ف الًيًٚ 6أر ثگيَى ؿٌتيي ٕتلغِاي ثتَ
ُهيٌِّبي هق َل ٍ ثَ ايوبى ثِ هٍَٚفيز قَافي ٍ ٍّجَاًي إتشَاٍ إتز كتِ ثتَ دبيتِ
قَافي غيَٙوٞي ٍ قبًًَبً سَٞيت ٙيُ سقيتيي هتيٙتًَي ( & Kalberg, 2005: 092

)Poggi, 2006: 96-99

ً غِ فِيوز هبكٔ ٍثَ ثِ ه َْم ىٍلز ثِ َٕهيي ًَؿ ٕلغِ مف الًي -قتبًًَي)
ثبُ هي گَىى اُ ًؾَ ٍثَ ُاي٘ ىٍلز هيٍى ٍ إش َاٍ ى ثتِ هقٌتبي ٍُال ّوتِ اٙتكبل
قيٍر ٌٕشي ثٍِيُْ دبسَيوًَيبليٖن إز اٍ ىٍلز ٍا هشقلق ثِ ػبهقتِ هتيٍى هتيىاًتي،

5

. traditional domination, charismatic domination & rational-legal domination

2

. traditional actions
0

 اًَاؿ ٕلغِ ٌٕشي :ديَٕبالٍي ،ديٍٕبالٍي ،دبسَيوًَيبليٖن كِ هَى ٙبهل دبسَيوًَيبليٖن هَسجِاي ٍ ٕلغبًيٖنهيَٙى
4

. affective actions
1

 ٍىلف ُم )ً (Rudolf Sohmوٖشيي كٖي ثَى كِ ىٍثبٍُ ٍيْگي ػبهقِ ٌٙبهشي ايي ديييُ كبٍ كَى كبٍ اٍىٍثبٍُ اقشياٍ كٚيٚيبى ىٍ كليٖبّبي ًوٖشيي ثَى اهب ٍثَ هقش ي إز كِ َّ ؿٌي كبٍيِهب ثيٚشَ ىٍ كَُُ ىيٌي
هٚبّيُ هيَٙى ،اهب ديييُاي فوَهي ٍ ػْبًي إز )(Weber, 5013 :5552
6

. rational actions
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ػبهقِاي كِ ىٍ ى هْنسَيي إبٓ هٚتٍَفيز ،قبًًَيتز 5إتز كتِ ثتب سَافتق ثتِ ى
هي ٌٍٕي ٍ يب ثب ىؿِ فوَهبً اقشياٍ هٍَٚؿ فَ ٟهيَٙى سلويتل هتيگتَىى مكَايتت،
 )252 :5032اُ ايي هٌؾَ ،ىٍلتز ثتِ ّتيؾ ٍٍي ثيتبًگَ ّتيؾگًَتِ ٍٍثٌتبيي ًيٖتز ٍ
ٙكل گيَي ى ًِ هقَف ٍاثغِ ًيٍَّبي اػشوبفي [ ًـٌبى كِ هبٍكٔ هيگ ز] ،كِ هجيي
ف الًيز 2ثيٍق ِ إز ٍثَ ًيِ ثِ هبًٌي ىٍٍكين هقش ي إتز كتِ ىٍلتز اُ س ٖتينكتبٍ
فِايٌيُ اػشوبفي َٕؿٚوِ هيگيَىٍ ،لي سَٕقِ ىٍا ف ظ ًشيؼِ سلَل عجيقي س ٖينكبٍ
اػشوبفي سل ي ًويكٌي
ٕبُ ٍ كبٍّبي ديياي٘ ىٍلز

ًؾَيِدَىاُ

ّوِ اٙكبل ىٍلز ٍي ِٚىٍ َٙايظ هبىي ًُيگي ىاًٍي ىٍلز ين هلَٞل
اػشوبفي ىٍ هَكلِ هقيٌي اُ سكبهل اقشٞبىي ػبهقِ إز ىٍلز ًِ ًشيؼِ
كبٍل هبٍكٔ هبلكيز هَٝٞي اثِاٍّبي سَليي كِ هلَٞل هكبًيٖن كلي س ٖينكبٍ إز
س ٖينكبٍ ّن ٙكلگيَي عج بر اػشوبفي ٍ ّن ٙكلگيَي ىٍلز ٍا ٍقن
هيًُي
هٌٚبء ىٍلز ٍ سلَل ى ىٍ س ٖينكبٍ اػشوبفي إز س ٖين ديَٕشِ ٍ فِايٌيُ
كبٍ ،سأطيَ دَاكٌيُٕبُي ىاٍى ٍ ثبفض كبّ٘ ٍػياى ػوقي ٍ گٖشَٗ

اهيل ىٍٍكين

گٍَُّبي فَفي هيَٙى ايي سغييَ اػشوبفي هٌؼَ ثِ گٖشَٗ ػبهقِ هيٍى ٍ
ؽٍَْ ٕبهشبٍّبي ػييي هيَٙى ؽٍَْ ىٍلز اُ ّويي ػب َٕؿٚوِ هيگيَى
كِ ٍيْگي اٝلي ى ًؾبٍر ثَ گٍَُّبي اػشوبفي فَفي إز ثٌبثَايي،
ىٍلز ين ديييُ عجيقي إز كِ ىٍ فَايٌي سكبهلي ػَاهـ ٕبهشِ هيَٙى
َّ گًَِ ٕلغِاي ًيبُهٌي هٍَٚفيز ،اعبفز ٍ ين ٕبُهبى اىاٍي إز ايي

هبكتٔ ٍثتَ

هٍَٚفيز هٍَى اىفبٕز كِ ًَؿ اعبفز ٍ ٕبُهبى اىاٍي ٍا هٚوٜ
هيٕبُى ىٍ هيبى اًَاؿ ٕلغِ مٌٕشي ،كبٍيِهبيي ٍ ف الًي -قبًًَي)ٕ ،لغِ
5

. legality

2

. rationality
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ف الًي -قبًًَي إز كِ هٌٚبء ديياي٘ ىٍلز هلَٖة هيَٙى اُ اييٍٍ،
ىٍلز هشقلق ثِ ػبهقِ هيٍى ٍ هجيي ف الًيز ثيٍق ِ إز

 )5قلورٍ دٍلت
ىٍ اىاهِايي ًَٙشبٍ ثِ ٍاي ِٕ اًييٚوٌي كالٕين ديَاهتَى يكتي اُ هَضتَفبر
كلييي ىٍ ثلض ىٍلز هَاّين دَىاهز ىٍ ايي ه َلِ كِ ثِ دٌياٙز ايتي ٕتِ ً تَ ثتِ
قلوٍَ ىٍلز اهشٞب ٛىاٍى هلٍَّبيي ؿَى كيٍى ٍ طغٍَ ىٍلز ،ىاهٌتِ قتيٍر ى ٍ
هٖئَليزّبيي كِ ثَ فْيُ ىاٍى ،هٍَى سَػِ قَاٍ هيگيَى
هارمط :دي٘ اُ هبٍكٔ ،اًييٚتوٌياى ٍٍٙتٌگَي ،ىٍلتز ٍ ػبهقتِ هتيًي ٍا اُ
يكييگَ هشوبيِ هي كَىًي ىٍ إشيالل ًبى ،ىٍلز ًوبيٌيُ هٌبفـ فوَهي ًٍَْٙياى ثتَى
اُ َٕي ىيگَ ،ػبهقِ هيًي كَُُاي ثيٍَى اُ ىٍلز ثِٙتوبٍ هتي هتي كتِ ىٍ ى افتَاى
هٌبفـ اقشٞبىي هَٝٞيٙبى ٍا سق يت هيكَىًي ًبى هقش ي ثَىًتي كتِ ثتيٍى ىٍلتز،
ػبهقِ ثِ َٙة كٚييُ هيَٙى ٍ فٍَ هيدبٙي فَ ٟثَ ايي ثَى كتِ اًٖتبىّتب عجيقشتبً
هشؼبٍُ ،كَي ،ٜهَىهَاُ ٍ ٍٍُگَ ّٖشٌي ٍ اگَ ثيٍى هَاًقي كِ ىٍلز ثَاي هلتيٍى
كَىىٙبى سلويل كَىُ ،ثِ هَىٙبى ٍاگٌاٙشِ ٙتًَي ًشيؼتِ "ػٌتف ّوتِ فليتِ ّوتِ"
هيَٙى كِ تاهط ّابس 5ىٍا ثٍَِٝر هوَفي ىٍ "لَيبسبى" 2ثتِ سٞتَيَ كٚتييُ ثتَى
مكبليٌيكَٓ )35-32 :5030 ،هغبثق ثب ايي اٝل مػٌف ّوِ فليِ ّوتِ) ،ىٍلتز هتيٍى
هَىهلٍَ ٍا هيسَاى ؿٌبى س َيَ كَى كِ گَيي ٝبكت ًيٍَي إبٕتي ،افشجتبٍ اثتيي ٍ
ػْبًٚوَلي قَاًيي عجيقز إز ٍ سالٗ هبٍكٔ ًيِ ىٍ ػْتز ٝتَاكز ثوٚتيى ثتِ
ّويي اٝل إز مهٖبٍٍٗ )31-36 :5039 ،

5

). Thomas Hobbes (5133-5610

2

). Leviathan , (5615

Engare.Net

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﯽﺼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭﻩ

 / 26فصلنامه علوم اجتماعي شماره 45

لَؿيَ كَلشي 5ىٍ ه يهِ اطَ اًٍُيُ هبٍكٔ "-ىٕتز ًَٙتشِّتبي اقشٞتبىي ٍ
فلٖ ي  -2"5344ثيبى هي ىاٍى كِ ىٍ سلليل هبٍكٔ ،ىٍلز هقب َٝهيبى ػبهقِ هيًي ٍ
ػبهقِ هلكَسي يب اًشِافي ،ػيايي هياًياُى مهبٍكٔ )01 :5032 ،دي٘ اُ ايي ،هتبٍكٔ
ىٍ "ً ي فلٖ ِ كق ّگل" گ شِ ثَى كِ ىٍلز هيٍى ثب ػتيايياٗ اُ ػبهقتِ هتيًي ٍ
ػيايي اٗ اُ كيبر اقشٞبىي ٍ اػشوبفي هٚو ٜهي گَىى ىٍلز ثب ػيإبُي هَى اُ
ػبهقِ هيًي 0كِ ُيَ فٚبٍ َٙايظ سبٍيويٕ -يبٕي هبٍَٝ ٛر گَفشتِ ،سَاًٖتز ثتب
سكيِ ثَ ىٕشگبُ ىيَاًي ثِ سوبيِگٌاٍي هَى ثذَىاُى 
ىٍ ًؾَ هبٍكٍٔ ،قشي ىٍلز سَاًٖز ىٍ اٍسجبط ثب هشغيَّبي ٕيبٕي سَٕقِ يبثتي،
ؿًَبى ين ًْبى ٍ ثِ هبًٌي ين اًيامٍاٍُ ماٍگبًيٖن) ػلَُگَ هيَٙى ايتي ًكشتِ كتِ اُ
ثبُيبفشِّبي ّگل إز 4ثَاي هبٍكٔ ثٖيبٍ اّويز ىاٙتز ٍ ثتِ ٍي اهكتبى ىاى ستب ثتَ
ديييُ ثٍٍَكَإي 1كِ ثِ ثَكز ى ىٍلز سَاًٖز هيفي ّيايز ٍ اىاٍُ ػبهقتِ هتيًي
َٙى ،اًگٚز سأكيي گٌاٍى ّگل ثٍٍَكَإي ىٍلشي ٍا عج ِاي فَاگيَ ىٍ ًؾَ هيگَفز،
ؿَا كِ س ٍَٞهيٙي ايي عج ِ ىٍ اهشالفبر هيبى هٌبفـ ٍ عج بر ٍقيت هيتبًؼي ٙتَى ٍ
ى ّب ٍا ثب ّن ٙشي ىّي ٍ ثيييٕبى ثِ ديٚجَى هيَ ّوگبى كون كٌي ٍلي هبٍكٔ ايي
ىييگبُ ٍا ىٍثبٍُ ثٍٍَكَإي ىٍلشي ًذٌيَفز ٍ ثٍٍَكَإي ٍا ىٕشگبّي هيىاًٖتز كتِ
ً ـ هَٝٞي ٍا ثٍَِٝر ً ـ فوَهي ػلَُ هيىّي ٍ ىٍ ٍاقـ ،ثَاي ك تؼ ٍ افتِاي٘
هٌبفـ اقشٞبىي عج ِ هٖلظ فول هيكٌي ( )Giddens, 0995: 206-209ثِ ّويي ىليل
هبٍكٔ ديٌْٚبى كٌف ى ٍا هيىّي
5

). Lucio Colletti (5024-2995

2

. Economic and Philosophic Manuscripts of 5344

0

. civil society

ّ -4گل ًؾَيِّبي هكبًيكي ٍا ٍى هيكٌيُ ،يَا ايي ًؾَيِّب هيگَيٌي كِ ىٍلز ؿيِي ًيٖتز ػتِ كبٝتل ػوتـ
اٍاىُّبي فَىي كِ ٍٙشِ قَاٍىاى اػشوبفي يب قَاٍىاى سٖلين ىّب ٍا فَاّن ًگتِ هتيىاٍى ّگتل هبًٌتي ًَيٖتٌيگبى
هكشت ٍٍهبًشين اَٝاٍ ىاٍى كِ ىٍلز ىاٍاي ٍكير ٍ اًياهَاٍ ماٍگبًيف) إز مكبٕيٍَ)004 :5062 ،
1

. bureaucracy
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دٍرمين :اُ ًؾَ ىٍٍكينّ« ،يف ػبهقِايي إز كِ ػٌف هيبى ىهيتبى ٍا اُ هيتبى
ثَىاٍى يب ىٕزكن ،سقييل اٗ كٌي ٍ ثِ ػبي قبًَى ػٌگل ،كِ هيگَيي كق ثتب قتَيستَ
إز ،قبًَى فبليسَ ٍا هٖش َ ٕبُى» مىٍٍكين )55 :5034 ،اٍ كتِ كبٍّتبي٘ ٍا ثتَ دبيتِ
سوبيِ هيبى ّوجٖشگي هكبًيكي ٍ اٍگبًيكي قَاٍ ىاىُ ،سوبيِدٌيَي اػشوتبفي 5كتِ ًوتَى
هب ٛػَاهـ ػييي إز ٍا ٍاّكبٍ هٖبلوزػَيبًِ سٌتبُؿ ث تب هتيىاًتي م ٍٍى:5011 ،
)012
ىٍٍكين ىٍ ىٍّٓبي هَى 2ه َْم ىٍلز ٍا ثب هٞلز كلي ٍٍٗ هَى ّوبٌّتف
ٕبهز ٍ ًؾَيِ سكبهل يبفشِاي اُ ىٍلز ٍ ٍاثغِ ى ثتب ٕيبٕتز هقبٝتَ اٍائتِ كتَى ىٍ
ثَىاٙز ىٍٍكينّ ،يؾ ين اُ ٍاي هبٍكٔ ىٍثتبٍُ ٕتلغِ عج تبسي ىيتيُ ًوتيٙتَى اٍ
هقش ي إز كِ هوبل ز كبكن ٍ هلكَم ىٍ قلت كيبر ٕيبٕي ػتبي ىاٍى ٍ ايتيگًَتِ
ًيٖز كِ س ٖين گٍَُ اػشوبفي ثِ كبكن ٍ هلكَم سٌْب ىٍ ىٍلزّب ًوبيبى َٙى ّوبًٌي
ايي س ٖين ىٍ هبًَاىُ ديٍٕبالًٍ 0يِ ىييُ هيَٙى ،دٔ ًيبُ ثِ يبفشي ؿيتِي ىاٍيتن كتِ
ىٍلز ٍا اُ ؿٌيي ٕبُهبىّبي اػشوبفي هشوبيِ گَىاًي
ىٍ ىييگبُ ىٍٍكين ،ىٍلز ىٍ ين ػبهقِ ٕيبٕيٙ 4كل هيگيَى كِ س ٖين قيٍر
ىٍ ى ايؼبى ٙيُ ٍ فَهبًيُ ٍا اُ فَهبًٍَا ػيا هيٕبُى ايي ػبهقِ ٕيبٕي ٍا هيسَاى ثَ
كٖت ؿٌيي هٞيِٞاي اييگًَِ سقَيف كتَى« :ػبهقتِاي كتِ سٚتكيل يبفشتِ إتز اُ
اػشوبؿ سقياى ُيبىي گٍَُ اػشوبفي طبًَي 1كِ سبثـ ين قيٍر ٍاكيًي كِ [ايي قتيٍر]
5

. social differentiation
2

 ىٍٍكين ايي ثو٘ اُ ٍاي هَى ٍا ّن ىٍ ديٚگ شبٍ ؿبح ىٍم اطَ ًبهياٍٗ ت"س ٖين كبٍ ىٍ ػبهقِ" (The) Division of Labour in Societyت ٍ ّن ىٍ ٕلٖلِ ىٍّٓبيي اٍائِ ىاى كِ ثَاي ًوٖشيي ثبٍ ىٍ ثٍَىٍ ىٍ
ين ىٍٍُ ىُ ٕبلِ ٍ ،ثقيّب ثِ ٍَٝسي سقييل يبفشِ ىٍ ٍَٕثي ثب ًبم "اهالق كَفِاي ٍ اهالق
هيًي") (Professional Ethics and Civic Moralsايَاى كَى

0

. patriarchal family

4

. political society
1

 ىٍٍكين ثَاي ايي قجيل گٍَُّبي طبًَي ً ٚي ىٍگبًِ ىٍ ًؾَ هيگيَى :ىّب ثبيي ّوـَى ك بؽي ميب دلي) هيبىىٍلز ٍ فَى قَاٍ گيًَي ٍ اُ فَى ىٍ ثَاثَ ُيبىٍٍُيّبي اكشوبلي ىٍلز هلبفؾز كٌٌي ٍلي ّوـٌيي ثبيي ثِ ك ؼ
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قيٍر] سبثـ قيٍر ىيگَي ًيٖز» ثٌبثَايي ىٍلز هيسَاًي ثِ فٌَاى ٕتبُهبى هتأهٍَيٌي
ٙوَىُ َٙى كِ هٖئَليز اىاٍُ قيٍر ككَهشي ػبهقِ ٕيبٕي ٍا ثِ فْيُ گَفشتِاًتي اُ
ًؾَ ىٍٍكين ىٍلز يقٌي «گٍَّي كبٍهٌي فوَهي كتِ ثتب اقشتياٍ ٍ ٕلٖتلِ هَاستت گتَُ
هٍَىُاًي» ٍي ًٚبى هي ىّي كِ ؿگًَِ كبٍگِاٍاى ىٍلز ثبيي ثَ دبيِ ً ـ ّوگبًي فول
كٌٌي ٍ ٍفشبٍ ىّب كشي ىٍ ًُيگي هَٝٞي ًيِ ستبثـ كتبٍٍيُْ ىّتب ثبٙتي ٍ ،ؿگًَتِ
كبٍهٌي ثبيي ٍضقيز هَى ىٍ ه بم كبٍگِاٍ ىٍلز ٍا ثَ ػٌجتِ ٙتًٍَْيي هتَى ستَػيق
ىّي ىٍٍكين ثب ٍفشي ثِ ً غِ ًْبيي ايي هٌغق كشي ثتب ٕتٌييكبيي كتَىى كبٍهٌتياى كتِ
ثبفض عَف اىفبي ػبهقِ هيًي ىٍ ثغي ىٍلز هيَٙى ًيتِ ثتِ هوبل تز ثَهتيهيتِى ٍ
هقش ي إز كِ ىٍلز ثبيي ثَفكٔ اُ ػبهقِ هيًي فبٝلِ ثگيَى سب ثشَاًتي اثتِاٍ ٝتَف
س كَ  ٙبف ٍ ف الًي ثبٙي ()Giddens, 0996: 089-092

ٍبلر :ىٍ ىييگبُ ٍثَٕ ،لغِ 5هؾَْ فيٌي ٍ هلوَٓ قيٍر 2إز ىٍ ايتي هقٌتبي
كلي ،اگَ ًشَاى ه بّين قيٍر ٍ ٕتلغِ ٍا ثتِ اًتَاؿ ٍٍاثتظ اػشوتبفي سٖتَي ىاى ،ايتي
ًشَاًٖشي ىٍ ثيٚشَ ايي ٍٍاثظ قبثل ىييى إز ىٍ ٍاقـٕ ،لغِ ٙتيَُ هبٝتي اُ افوتبل
قيٍر إز كِ ىٍ ى ثَ دبيِ هالكؾبر گًَبگَى ٍ هشٌَؿ ،اًگيُِّتبي اعبفتزٍ 0ػتَى
ىاٍى َٕؿٚوِ ؿٌيي اًگيُِّبيي هيسَاًي اُ ٕبىُسَيي فتبىار ،ستب هتبلٜستَيي اًتَاؿ
فبٝلِ هيبى ػبهقِ هيًي ٍ ىٍلز كون كٌٌي ،سب اعويٌبى كبٝل َٙى كِ ًؾبم اػشوبفي ثِ َٕي هلبفؾِكبٍي
هبلي اُ ف ل ًويلغِى مگييًِ)10 :5060 ،
5

. herrschaft / domination

ٙبًٔ ٍٍثٍَ ٙيى ثب اٙوبٝي ىٍ ىٍٍى ٍٍاثظ اػشوبفي كِ هبىگي اعبفز اُ اهَي ٍا كِ ثِ ًبى ىاىُ هيَٙى،
ىاٙشِ ثبٌٙي» مٍثَ)61 :5014 ،
2

. macht / power

ٙبًٖي كِ ين فَى ىٍ ثغي ٍٍاثظ اػشوبفي هَفق َٙى هَإز ٙوٞياٗ ٍا ثب ٍػَى ه بٍهشي كِ ىٍ ثَاثَ ى
هيَٙى ثِ كَٕي ثٌٚبًي مٍثَ)61 :5014 ،
0

. obedience

اعبفز هيسَاًي ثِ ىاليل فَاٍاى ٍَٝر دٌيَى ،هبًٌي :سَٓ ،اكشَام ،ثَُْهٌيي ،فَٝزعلجيٌٕ ،ز ،هلبٕجبر
ف الًي ٍ
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هلبٕجبر ف الًي ثبٙي ( )Poggi, 2006: 90ثٌبثَايي ،اييگًَِ ًيٖز كِ سٌْب ىٍ كَُُ
ٕيبٕز ثب قيٍر ٍ ٕلغِ هَاػِ ثبٙين ُيَا هَققيزّب يب ضٍٍَرّتبي ىيگتَ ًُتيگي
اػشوبفي مهبًٌي اقشٞبىي ،سَثيشي) ّن ٍػَى ىاًٍتي كتِ ىٍ ىػتب اًٖتبى الُم هتيثيٌتي
اٍاىُاٗ ٍا ثِ كَٕي ثٌٚبًي اُ اييٍٍ ٍثَ ديٌْٚبى هيكٌي كِ ٍاُّ ٕلغِ سٌْتب ىٍ هقٌتبي
هليٍىٗ ثِ كبٍ ٍٍى ٍثَ دي٘ اُ َّ ؿيِ ثِ عجيقز ٍٍاثظ ٕلغِ ٍ قيٍر سَػتِ ىاٍى
ٍ هقش ي إز كِ ىّب ٌّگبهي هٞلز ٕيبٕي دييا هيكٌٌي كِ اٍاىُ ثِ ٙيَُ هقٌتبىاٍي
ثِ سجـ ين گٍَُ َُٕهيٌي ،ثِ هٌؾٍَ سل ق ّيفي كِ سٌْب ثِ ٕجت ّٖشي ايتي گتٍَُ ثتب
هقٌبٕز ،ػْز گيَي كٌتي ثتييي ًلتَ ،ىٍ إتبٓ ّتَ ٕتلغِ ٕيبٕتيٍ ،اثغتِ ثٌيتبىي
فَهبًيّي ٍ فَهبًجَي ٍػَى ىاٍى مفًٍَي )290 :5030 ،ثِ ٕوي ىيگتَٕ ،تلغِ ىٍٕتز
هبًٌي قيٍر اقشياٍگَايبًِ فَهبًيّي إز ،يقٌي قيٍسي كِ اُ اقشياٍ ٍيِٚىاٍ هََٕم 5ثتِ
ىٕز هيُ ٍ كق فَهبًيّي ٍ ٍؽي تِ فَهتبًجَي ٍا سقيتيي هتيكٌتي مثٌتييكٔ:5032 ،
 )051ثيييٕبى ،هالك ثَقَاٍي هٌبٕجبر ٍاققي ٕلغٍِ ،ػَى ىٕتز كوتي اُ هيتل ثتِ
اعبفز إز سب ٌّگبهي كِ اٍاهَ اعبفز ًَٙيٙ ،توٝ ٜتبكت ٕتلغِ ىاٍاي اقشتياٍ
إز ايي هَضَؿ ،ككبيز اُ ين ٍاثغِ ىٍَٕيِ هيبى كبكن ٍ ككَهز ًَٙيگبى ىاٍى
ىٍلز هي ًؾَ ٍثَ ،ين ٕبهز يب گٍَُثٌيي ٕيبٕي إز كِ ثَ دبيتِ قتيٍر ثٌتب
ٙيُ ٍ ثِ هٌِلِ يتن اػشوتبؿ اًٖتبًي ،ىٍ هلتيٍىُ يتن ٕتَُهيي هٚتو ،ٜاًلٞتبٍ
هًَٚز قبًًَي ٍ هٍَٚؿ ٍا ىٍ اهشيبٍ ىاٍى 2مٍثَ )30 ٍ 30 :5016 ،الجشِايتي هٞتلز
ًَفيا ى إز ٍ ثبيي ىٍ  ٝز ىيگَ ٍا ًيِ ثِ ى افٍِى؛ اُ ينَٕ ،ىٍلتز ىٍثَگيًَتيُ
ف الًيٙيى 0ك َق ٍ ًشبيغ هشَست ثَ ى إز كِ فجبٍسٌي اُ :سوٞٞتي ٙتيى قتيٍر
5

. established authority
2

 ًٍيال كبليٌِ ىٍ سَضيق ايي سقَيف ٍثَ هيگَيي« :ىٍلزٙ ،يَُاي إز كِ عي ى هًَٚزٕ ،بُهبًيّيهي َٙى ىٍلز هشٚكل اُ افَاىي إز كِ هبىُ إش بىُ اُ ٕالف ٍ ٕبيَ ػٌفافِاٍّب ّٖشٌي؛ ىٍ ى گًَِ اُ
ٕبُهبىّبي ٕيبٕي كِ ىٍ ػْبى هيٍى يبفز هيًَٙي ًيِ ّوبى افَاى هيفي إش بىُ اًلٞبٍي اُ ّويي ٍٕبيل
ّٖشٌي» )(Collins, 5011: 015-012
0

. rationalization
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قبًَىگٌاٍي ٍ قضبيي ٍ اُ َٕي ىيگَ ،ين ًْبى دلتئ هَؽتف ثتِ كوبيتز اُ اهٌيتز
افَاى ٍ سأهيي ًؾن فوَهي إز ىٍلز هشكي ثِ ٕبُهبى اىاٍي ف الًي هجشٌي ثَ ه ٍَار
َٝيق إز كِ ثِ اٍ اػبُُ هيىّي ىٍ ُهيٌِّبي ثٖتيبٍ گًَتبگَى كيتبر اػشوتبفي ،اُ
هَُٗ ٍ دٍٍَٗ سب ثْياٙز ،اقشٞبى ٍ كشي فٌَّف هياهلِ كٌي مفًٍَي-291 :5030 ،
 )296ؿٌيي ىٍلشي ،ين "ىٍلز هيٍى" إز كتِ اُ ؿْتبٍ ٍيْگتي هشوتبيِ ثَهتٍَىاٍ
إز:
 )5ىاٍاي ًؾوي قبًًَي ٍ اىاٍي إز كِ ثِ ٙيَُ قبًًَي قبثل سغييَ إتزً ،تِ
ثب هيل اٍثبة يب فَهبى ٍّجَ كبٍيِهب
 )2ىاٍاي اىاٍُاي إز كِ هغبثق ثب قَاًيي كبٍ هتيكٌتي كبٍهٌتياى ٍ قضتبر
اككبم هَى ٍا افوبل ًويكٌٌي ثلكِ اككبهي ٍا كِ قَُ قبًَىگٌاٍي ٍضـ كَىُ ثِ
هٍَى اػَا هيگٌاًٍي
 )0ىٍلز اقشياٍ الِام ٍٍ ثَ سوبم افضبي هَى ٍ 5ثَ فقبليزّتبيي ىاٍى كتِ ىٍ
هليٍىُاٗ اًؼبم هيَٙى
 )4ىٍلز اگَ اُ ًؾَ قبًًَي ه ٍَ ٍ يب هؼبُ ٙيُ ثبٙي هيسَاًي اُ ٍٍُ إش بىُ
كٌي مكَايت)203 :5032 ،
ًؾَيِدَىاُ

قلوٍَ ىٍلز

سٍ ٍَٞثَ اُ فَايٌي ف الًي ٙيى سٍَٞي ديـييُ إز اٍ اُ ايي ه َْم ثَاي سَضيق ِٕ ىٕشِ اُ ديييُّبي
هَسجظ ثِ ّن إش بىُ هيكٌي كِ فجبٍسٌي اُ:
الف) « ًـِ كِ ثِ اًلبء گًَبگَى اُ ى ثِ فٌَاى هَىدٌيَي ) ٍ (intellectualizationهٍَع اُ كيَر ٍ
ٙي شگي يبى هيكٌي
ة) ٍٙي ف الًيز ثِ هقٌي ىٕشَٕي ٍٍٗ ٌٙبهشي ثِ ين غبيز هقيي ٍ فولي اُ عَيق إش بىُ اُ ين
هلبٕجِ ىقيق ٍ ٕبىُ هٍَى لٍِم كِ ىقز ى ٍٍ ثِ افِاي٘ إز
ع) ٍٙي ف الًيز ثِ هقٌي ٙكلگيَي ين ىاً٘ اهالق كِ ثِ ًلَ ًؾبم يبفشِ ٍ ٍٍٙي ٍٍ ثِ اّياف
هٚوٞي ىاٙشِ ثبٙي» مگييًِ)62 :5030 ،

5

 -فضَيز هقوَالً اُ ٌّگبم سَلي إز
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ىٍلز هقبًْ ،َٝبىي ػيا اُ ػبهقِ هيًي إز ىٍلز كِ اثِاٍ ٕلغِ عج بسي
إز ثِ ثَكز ثٍٍَكَإي سَاًٖز ثَ كل ػبهقِ هيًي اكبعِ يبثي ٍ ّيايز
كبٍل هبٍكٔ ٍ اىاٍُ ىٍا ىٍ ىٕز ثگيَى ثٍٍَكَإي ،ىٕشگبّي إز كِ ثَاي ك ؼ ٍ
افِاي٘ هٌبفـ اقشٞبىي عج ِ هٖلظ فول هيكٌي ٍ ىٍ ايي ٍاُ ً ،ـ هَٝٞي
ٍا ثٍَِٝر ً ـ فوَهي ػلَُ هيىّي
ىٍلز ثِ ثَكز س ٖين ديَٕشِ ٍ فِايٌيُ كبٍ ً ٘ هٖش لي دييا كَىُ ٍ ىٍ
ٍٍاي ّوِ س ٖينثٌييّبي اػشوبفي قَاٍ هيگيَى ىٍلز ٕبُهبًي إز كِ

اهيل ىٍٍكين

هٖئَليز قيٍر ككَهشي ػبهقِ ٕيبٕي ٍا ثِ فْيُ ىاٍى ىٍلز ًِ ثوٚي اُ
ػبهقِ هيًي إز ٍ ًِ ػبهقِ هيًي ثبيي ىٍ ثغي ىٍلز ٙكل ثگيَى ىٍلز
ثبيي اُ ػبهقِ هيًي فبٝلِ ثگيَى سب ثشَاًي اثِاٍ َٝف س كَ  ٙبف ٍ ف الًي
ىٍ ػْز اىاٍُ اهٍَ ثبٙي
ىٍلز ين ٕبهز يب گٍَُثٌيي ٕيبٕي إز كِ ثَ دبيِ قيٍر ثٌب ٙيُ ٍ ىٍ
هليٍُ ين َُٕهيي هٚوٞي ،اًلٞبٍ هًَٚز قبًًَي ٍ هٍَٚؿ ٍا ىٍ

هبكتٔ ٍثتَ

اهشيبٍ ىاٍى ىٍلز هشكي ثِ ٕبُهبى اىاٍي ف الًي هجشٌي ثَ ه ٍَار َٝيق
إز كِ ثِ اٍ اػبُُ هيىّي ىٍ ُهيٌِّبي ثٖيبٍ گًَبگَى كيبر اػشوبفي ،اُ
هَُٗ ٍ دٍٍَٗ سب ثْياٙز ،اقشٞبى ٍ كشي فٌَّف هياهلِ كٌي

 )6مارمردّاي دٍلت
دٔ اُ ثٍَٕي هٌٚبء ديياي٘ ىٍلز ٍ قلوٍَ فقبليز ى كبل ثبيي ىيي كِ َّ ين
اُ ػبهقِ ٌٙبٕبى كالٕين ؿِ ً ٚي ثَاي ىٍلز سقَيف كَىُ ٍ ؿتِ ٍؽتبي ي ثتَاي ى
ثَ ٙوَىُاًي
هارمطّ :ويي كِ هبٍكٔ ثَىاٙز هبسَيبليٖشي هتَى ٍا اُ ستبٍين ستيٍيي كتَى،
هشَػِ ٙي كِ ىٍلز ػِ ٍٕيلِاي ثَاي ٕلغِ عج بسي ًيٖز ثِعٍَ كلي قيٍر ٕيبٕي
َٝفبً قيٍر ٕبُهبى يبفشِ ين عج ِ ثَاي ٕشن ثَ عج ِ ىيگَ إز اُ ًؾتَ هتبٍكٔ ،ثتِ
سيٍيغ كِ ػَاهـ ديـييُسَ هي ًَٙيٍ ،ػَى ًَفي كبٍگِاٍي ٕبُهبى ىٌّيُ هَكِي الُم
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هي يي ىٍلز ًيِ كبٍگِاٍي ٕبُهبى ىٌّيُ إزٍ ،لي كبٍگِاٍي كِ لٍِهبً ىٍ سٖلظ يتن
عج ِ اػشوبفي إز ًبگ شِ ًوبًي كِ سوَكِ هبٍكٔ ثِعٍَ ٍيُْ ثَ ػتَاهقي إتز كتِ
ىاٍاي ًؾبمّبي اقشٞبىي اُ ًَؿ َٕهبيِىاٍي ّٖشٌي ًؾبهي كتِ ًاستبً ىٍ كتبل گٖتشَٗ
إز ٍ ى عج ِ اػشوبفي كِ ىٍ ثبالي ى قَاٍ ىاٍى ّتن ثتِ قتيٍر ٕيبٕتي هتيٍٕتي
ثٌبثَايي ٍ َٕ ،كبٍ هبٍكٔ ثب ًٍٍيي إز كِ فوَ ين ىٍٍُ ٍيتُْ ستبٍيوي ٍا ىاٍى كتِ
ّوبًب ىٍٍُ سبٍيوي َٕهبيِىاٍي ٌٝقشيٕ 5يُ ًَُىّن إز
ثَاي هبٍكٔ ٍ اًگلٔ ،ىٍلز ثَ يٌي سضبىّبي عج بسي إتز هتبٍكٔ ىٍ كشتبة
"ػٌف ىاهلي ىٍ فَاًِٖ 2"5315 ،كِ كبٝل هٚبّيار سؼَثي إٍز اييگًَِ ثيتبى
هي ىاٍى كِ «ثِ هَاُار ديَٚفز ٌٝقز هيٍى ،سوبٝتن عج تبسي ًيتِ گٖتشَٗ يبفشتِ ٍ
سٚييي هيَٙى ٍ قيٍر ىٍلشي ،ثي٘ اُ دي٘ ،هٞلز قيٍر فوَهي ٕبُهبىيبفشِ ٍا ثتِ
هَى هيگيَى كِ ّيفّبي ى فجبٍسٌي اُ :گٖشَٗ ثٌيگي اػشوبفي ٍ سجتييل ٙتيى ثتِ
اثِاٍي ثَاي ٕلغِ عج بسي» مهتبٍكٔ )591 :5039 ،ثتِ ٕتوي ىيگتَّ ،وتِ سضتبىّبي
ػبهقِ ىٍ ىٍلز ثبُسبة هييبثٌي ٍ ثَػٖشِ هيًَٙي
ىٍ ايي ُهيٌِ ،هبٍكٔ هَضـ ًؾَي هَى ٍا ثِ ديٍَي اُ ؿخسَيي ّگليبى ػتَاى

يقٌي لَىٍيف فَئَثبم ،ثب ثلض فليِ ّگتل هٚتوٕ ٜتبهز ىٍ "ً تي فلٖت ِ كتق
ّگل" م ،)5340هبٍكٔ ثِ ٍى اييُ ّگل ،كِ ىٍلز فَإَي عج بر إتز ،هتيدتَىاُى
ٍي إشيالل هيكَى كِ فلٖ ِ ّگل ثِ عٍَ كبهل هَىٍى إز؛ غبُگبُ فلٖ ِ ًِ هيا يتب
اييُ ،كِ اًٖبىّب ٍ َٙايظ هتبىياي إتز كتِ ىٍ ى ًُتيگي هتيكٌٌتي اًش تبى إبٕتي
هبٍكٔ اُ ّگل ايي ثَى كِ ،اٍ ثِ اٙشجبُ كبٍ ٍا اُ اًيي ِٚىٍلز غبُ كَىُ إزّ ٍ 0وِ

5

. industrial capitalism

2

. Civil War in France, 5315
0

 ىٍ ًؾَ ّگل ىٍلز ًِ سٌْب ػِئي اُ سبٍين يب ثو٘ هبٝي اُ ى إز ،ثلكِ ّٖتشِ اٝتلي ًُتيگي ستبٍيوي ٍغبُ ٍ اًؼبم سبٍين إز ّگل هيگَيي كِ ثيٍَى اُ ىٍلز ٍ دي٘ اُ ى ًويسَاى اُ سبٍين ٕوي گ ز اُ ًؾتَ اٍ
ىٍلز ًِ سٌْب ًوبيٌيُ ،ثلكِ فيي سؼٖن "ٍٍف ػْبى" إز مكبٕيٍَ)009-005 :5062 ،
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ؿيِ ىيگَ -هبًَاىُ ٍ گٍَُّبي گًَبگَى اػشوبفيٍ -ا هشكي ثَ ايي اًييً ِٚوَىُ إز
مهنلتالى ،)49 :5062 ،ىٍ كتبلي كتِ ىٍلتز هَػتَىي ثيًٍَتي إتز ٍ ىٍ ٍاققيتز،
هلَٞل ًيٍَّبي ػبهقِ ،يقٌي ًيٍَّبي هتَىاى ٍ ًُتبًي إتز كتِ ػبهقتِ ٍا سٚتكيل
هيىٌّي هبٍكٔ ثِ ٍيُْ فالقِهٌي ثَى كِايي ًؾَ ّگل ٍا ٍى كٌي كِ ثٍٍَكَإي ً ت٘
هيبًؼي هيبى گٍَُّبي اػشوبفي گًَبگَى اي ب هيكٌي ٍ ثيييٕبى ثِ فٌَاى عج ِ ػْبًي

5

ىٍ هيهز هٌبفـ ّوگبى إز هبٍكٔ سَػِ ىاٙز كِ إتش الل ىٍلتز ىٍ گتٍَ هٌتبثـ
هبٝي إز كِ ىٍ اهشيبٍ ىاٍى ٍ اُ ٍاُ ثٍٍَكَإي ،س ٖيوبر ٕيبٕي ٍا كِ ثَاي اىاهتِ
ٍػَى هَىٗ إبٕي إز ٍا سَغيت هيًوبيي ٍ ثيييٕبى ّيفّبي هَى ٍا ثتِ ُيتبى
كل ػبهقِ ىًجبل هيكٌي ثَاي هظبل ،هبٍكٔ ديَاهتَى ٙتَايظ اً الثتي ٕتبلّتبي-5319
 5343فَاًِٖ ٍ ديبهيّبي ى يبى ٍٍي هتي كٌتي كتِ ؿگًَتِ هبٙتيي ىٍلتز ثتب قتيٍر
ىٍ ثَاثَ ػبهقِ س َيز ٙي ٍ ىٍلز ىيَاىٕتبالٍ ثتِ ٝتٍَسي هٖتش ل اُ ػبهقتِ ىٍ هتي
( )Marx & Engels, 0999: 290-299ايي ىٍلز كِ فبقتي َّگًَتِ ػٌجتِ كتبٍكَىي
إز ٍ كبهالً ىٍ ىٕز عج ِ هٖلظ قَاٍ ىاٍى ىاك اٝبلز اًگلي ٍا ثتَ ديٚتبًي ىاٙتشِ ٍ
ثٍٍَكَإي ى ثِ ػبي ايي كِ ثَاي إش الليبثي ىٍلز ضٍٍَي ثبٙي ،هبًٌي ين ُايتيُ
ثَ كل ػبهقِ ٕبيِ افكٌيُ ٍ ّوِ هٌبفٌ ٍا هٖتيٍى كتَىُ إتز مهتبٍكٔ-000 :5030 ،
)031
دٍرمين :ثِ ًؾَ ىٍٍكين ،ىٍلز ثِ ثَكتز س ٖتين ديَٕتشِ ٍ فِايٌتيُ كتبٍ ً ت٘
هٖش لي دييا كَىُ ٍ ثٍَِٝر ين اٍگبى هؼِاي ػبهقِ ىٍهي يي ٍ اُ ايي دٔ ىٍ ٍٍاي
ّوِ س ٖين ثٌيي ّبي اػشوبفي اُ ػولِ عج بر ،اٌٝبف ٍ گٍَُّبي گًَبگَى اػشوتبفي
قَاٍ هي گيَى ىٍلز ًِ سٌْب ثبيي ٍؽبيف اهالقي هْوي ٍا ىٍ ػبهقِ سَٕقِيبفشِ ثَ فْيُ
گيَى ثلكِ ىيگَ ً ّ٘بي ى ًيِ ثبيي گٖشَٗ يبثي ؽٍَْ َّ ؿِ ثيٚشَ ىٍلز ثِ فٌتَاى
ًْبىي ػيا اُ ًْبىّبي ػبهقِ هيًيً ،شيؼِ فبىي ٍٙي س ٖينكبٍ إز ٍ گَايٚي ًيٖز
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كِ ثشَاى ى ٍا هقكَٓ كَى ًؾَيِ اي كِ ثٌتب ثتَ ى ػتيايي هيتبى ىٍلتز ٍ ػبهقتِ ٍا
هيسَاى ٍفـ كَى ٍ ىٍ ًشيؼِ هيسَاى قيٍر ٕيبٕي ٍا اُ هيبى ثَىًٚ ،بىىٌّتيُ كَكشتي
إز ثِ ف ت ٍ ثِ َٕي ٍَٝسي اُ ػبهقِ كِ اكٌَى هٌَٖم ٙيُ إز ف تياى ىٍلتز،
سٌْب ىٍ سَٕقًِبيبفشِ سَيي ًؾبم اػشوبفي ،كتِ ىٍ ى افضتبي هٌ تَى ُاىي ثٖتيبٍ كوتي
ىاًٍي ٍ فَى ىٍ سٖلظ ٍػياى ػوقي ٍ ىٍ اً يبى گٍَُ إز هقٌب ىاٍى؛ ثِ ٕتوي ىيگتَ،
ٌَُّ ىٍ ىٍٍى ىقيٍ س كين ًٚيُ كِ ػبهقِاي ٕيبٕي َٙى
ّوبىگًَِ كِ ىٍٍكين ىٍ كشبة "س ٖين كبٍ" ًٚبى ىاىُ إز ،سَٕقِ س ٖينكتبٍ
َٙط گٖشَٗ اًقغبفدتٌيَي ٍ ُاىيّتبي اًٖتبًي إتز مىٍٍكتين )200 :5034 ،ىٍ
ايي ػب اهكبى ىاٍى كِ ىٍ ًگبُ ًوٖز ؿيِي ٙجيِ سضبى ثِ ؿٚتن ثوتٍَىُ ،يتَا هوكتي
إز سَٙ ٍَٞى گٖشَٗ ً ٘ ىٍلز ضتٍٍَسبً ُاىي فتَى ٍا هلتيٍى هتيكٌتيٍ ،لتي
ىٍٍكين ثبٍٍ ىاٍى كِايي گًَِ ًيٖز ٍ كبهالً ثَفكٔ ،ىٍلز ٍؽي ِ ىاٍى كِ هٚوٞبً ثتِ
سل ق ٍهبى ّبي فَىگَايي اهالقي يبٍي ٍٕبًي ىٍ ًؾَ اٍ فَىيز اهالقي ثِ ّيؾ ٍٍي
ىٍ سقبٍ ٟثب ىٍلز ًيٖز ثلكِ هلَٞل ى إز 5مگييًِ )15 :5060 ،ؿٌتيي ىٍلشتي،
ثِ هظبثِ اثِاٍ سٞوين گيَي إز ٍ ٍؽي ِ ى ايؼبى سوَكِ ٍ ّوبٌّگي ىٍ ٕيبٕتزّتبيي
إز كِ ثِ ًيبُّبي افَاى ىٍ ػبهقِ هيًي هَثَط َٙى دٔ ٘ ً ،ىٍلتز ػوتـثٌتيي ٍ
ىٍ فيي كبل فَاسَ ٍفشي اُ افكبٍ دَاكٌيُ ٍ اكٖبٕبر كل هَىم إتز ثتَ ايتي إتبٓ،
ىٍلز اُ ىيگَ ًيٍَّبيي كِ ػبهقِ هيًي ٍا سٚكيل هيىٌّي هٖش ل هيَٙى ٍ ثتِ هظبثتِ
اٍگبى ف الًيز س ٍَٞهي گَىى ىٍلز ثبيي دبٕوگَي ًؾَّتبي ٙتًٍَْياى ثبٙتي ٍلتي
هٖئَل إز كِ ىّب ٍا ثِ گًَِاي ٍٍٙتي ٍ ف اليتي سٌؾتين كٌتي ،ديبهتيّبي ىّتب ٍا
ٍٍٙي ٕبُى ٍ ٕيبٕزّبي هَثَط ثِ ىّب ٍا سيٍيي كٌي
ٍبلر :ثِ ًؾَ ٍثَٕ ،بهشبٍ ىٍلز هيٍى كِ ثَ دبيِ ٕلغِ ف الًي -قبًًَي مثتٍِيتُْ
ثٍٍَكَإي) إزٕ ،بهشبٍي هٖشوَ ٍ ٍٍُهَُ إز ايي ٕتبهشبٍ دبيتياٍ ثتب ًؾتبهي اُ
5

 الجشِ ايي هَضَؿ ثِ ى هقٌب ًيٖز كِ ىٍٍكين اُ فْن ايي ًكشِ غبفل ثَى كِ ىٍلز هيسَاًي ىٍ َٙايغيُاىيّبي فَىي ٍا سْييي كٌي
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قَاًيي ف الًياٗ ًيبُّبي هٖشوَ ٍ هلبٕجِدٌيَ ٍا ثب ٍٕتبيل هٌبٕتت ٍ فتبىي هَس تـ
هيٕبُى (ً )Weber, 0998: 0000ؾبم كبكن ثَ ايي ٕبهشبٍ ،كِ هيبى قلوٍَ هَٝٞي
ٍ اىاٍي سوبيِ قبيل هيَٙى ،ثَ دبيِ ه تٍَارّ ،تيف ،فيٌيتز غيَٙوٞتي ٍ 5س يتي ثتِ
ضَاثظ قبثل سلليل إز مٍثَ )34 :5016 ،ثٌبثَايي ،ؿٌيي ٕلغِاي اُ ٍاُ قبًًَي سظجيز
ٙيُ كبٝل هيَٙى ٍ هٍَٚفيز هَى ٍا اُ ثبٍٍ ثِ هقشجَ ثَىى ين ٍضقيز ك تَقي ٍ
ٝالكيز اطجبسي هجشٌي ثَ قَافي ف الًي ىٍيبفز هيكٌي
ثٍٍَكَإتتي كتتِ هلٞتتَل اٝتتل ف الًيتتز إتتز سؼٖتتن ٙتتكَفبيي ٕتتبهشبٍ
ػْبًٚوَلي إز كِ ثبيي ثِ ىٍلز اهكبى ىّي سب هأهٍَيز هَى ٍا ىٍ هتيهز ثتِ كتل
ػبهقِ ثِ اًؼبم ٍٕبًي مثييـ ٍ ثيَىثَم )49 :5010 ،ىٍ ؿٌيي ٕتبهشبٍيّ ،تَ ٌّؼتبٍي
هيسَاًي ىٍ قبلت قبًَى ه تٍَ ٙتَى ثتِايتي اهيتي كتِ اُ ى ديتٍَي كٌٌتي ككَهتز ٍ
ىٕشگبُّبي ككَهشي ثب ايي ًؾبم اًشِافي كِايي قَاًيي ىاٍا هيثبٌٙي هليٍى هيًَٙيٍ ،
ايي فيالز اػَاي ايي قَاًيي إز كٖبًي كِ قيٍر ٍا ىٍ ىٕز ىاًٍي ٝتَفبً ٝتبكت
هٌٞجبى هَقز اًي ٍ ًِ افَاىي ىاٍاي اقشياٍ ٙوٞي ٍ هَىم هغيتـ قتَاًيياًتي ًتِ هغيتـ
ٝبكت هٌٞجبًي كِ قَاًيي ٍا افوبل هيكٌٌي ىٍلز ًويسَاًي ىٍ ك َق فتَىي ىهبلتز
كٌي هگَ ثب ٍضبيز هَىم اُ عَيق ًوبيٌيگبى هٌشوت ىّب كِ ثِعٍَ ٙبيٖشِاي اًشوتبة
ٙتتيُاًتتي مكَايتتت )200 :5032 ،ثٌتتبثَايي ،ىٍلتتز ٍ ػبهقتتِ ثتتيٍى ّوتتبٌّگي س َيج تبً
ًويسَاًٌي ّوِيٖشي ىاٙشِ ثبٌٙي
ًؾَيِدَىاُ

كبٍكَىّبي ىٍلز
ىٍلز اثِاٍ ٕلغِ عج بسي إز ٍ سٌْب كبٍكَى ى َٕكَة عج ِ إشظوبٍ ٙيُ

كبٍل هبٍكٔ إز ىٍلز ين كبٍگِاٍ ٕبُهبىىٌّيُ هَكِي إز كِ ىٍ سٖلظ ين عج ِ
اػشوبفي قَاٍ ىاٍى ىٍلز هٌبفـ عج ِ كبكن ٍا سضويي هيكٌي ٍ اُ عَيق
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ثٍٍَكَإي ،س ٖيوبر ٕيبٕي ٍا كِ ثَاي اىاهِ ٍػَى هَىٗ إبٕي إز ٍا
سَغيت هيًوبيي
ىٍلز ثبيي ٍؽبيف اهالقي هْوي ٍا ىٍ ػبهقِ سَٕقِيبفشِ ثَ فْيُ گيَى
ىٍلز ٍؽي ِ ىاٍى كِ ثِ سل ق ٍهبىّبي فَىگَايي اهالقي يبٍي ٍٕبًي

اهيل ىٍٍكين

ىٍلز اٍگبى ف الًيز إز ٍ ٍؽي ِ ىاٍى كِ ٕيبٕزّبي هَثَط ثِ ًيبُّبي
ًٍَْٙياى ٍا ثِگًَِاي ٍٍٙي ٍ ف اليي سيٍيي كٌي ىٍلز هيسَاًي ٍ ثبيي اُ
ٍاُ گٖشَٗ فَٝزّبي ثَاثَ هلولي ثَاي سل ق اٝالف اػشوبفي ثبٙي
ىٍلز هيٍى كِ ثَ دبيِ ٕلغِ ف الًي -قبًًَي إز ٍؽي ِ ىاٍى ًيبُّبي

هبكتٔ ٍثتَ

هٖشوَ ٍ هلبٕجِدٌيَ ػبهقِ ٍا ثب ٍٕبيل هٌبٕت ٍ فبىي هَس ـ ٕبُى ىٍلز
ثَاي ثَقَاٍي فيالز ،هَؽف ثِ اػَاي قَاًيي إز ىٍلز ٍؽي ِ ىاٍى سب
اٝل ٙبيٖشِٕبالٍي ٍا ىٍ ىٕشگبُ ثٍٍَكَاسين هَى ًْبىيٌِ ٕبُى

 )7توايسات غايتشٌاختي
ّ شوتتيي ٍ هتتَيي هلتتٍَ اُ هؼوَفتتِ هلٍَّتتبي ّ شگبًتتِايتتي هغبلقتتِ ،ثتتِ
غبيزٌٙبٕي ىٍلز هيدتَىاُى ٍ ىٍ ى دتي٘ثيٌتيّتب ٍ ؿٚتناًتياُّبيي كتِايتي ٕتِ
ػبهقٌِٙبٓ ثٍِگ كالٕين ىٍثبٍُايٌيُ ىٍلتز سَٕتين كتَىُاًتي ثتب يكتييگَ ه بيٖتِ
هيَٙى
هارمط :ىٍ غبُ ٕيُ ًَُىّن ،گَاي٘ ثيٚشَ اًييٚوٌياى ٍ ًؾَيِدَىاُاى ايي ثَى
كِ ٕيبٕز يب ىٍلز ٍا ًٖجز ثِ ًوَىّبي إبٕي ،كِ اقشٞبىي يب اػشوبفياًتيً ،وتَىي
فَفي ثياًٌي هبٍكٔ ّن ػِء ايي ػٌج٘ فوَهي إز ٍ ثب سأكيي ثتَ ىٍ ثوٚتي ثتَىى
ػبهقِ مُيَثٌب ٍ ٍٍثٌب) هقش ي إز كِ ٕيبٕز يب ىٍلزًٖ ،جز ثِ ىؿِ ىٍ هَى ػبهقِ
هتتيگتتٌٍىً ،وَىّتتبيي فَفتتياًتتي اُ ايتتيٍٍ إتتز كتتِ ٍي قتتيٍر ٕيبٕتتي ٍا هؾْتتَ
سقبٍّ ٟبي اػشوبفي هي ىاًي ًِى اٍ قيٍر ٕيبٕي ٍٕتيلِاي إتز كتِ عج تِ هٖتلظ
معج ِ إشظوبٍ كٌٌيُ) ،ثِ يبٍي ى سٖلظ ٍ إشظوبٍگَي هَي٘ ٍا ك ؼ هتيكٌتي دتٔ
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ىٍلز ،ثِ فٌَاى ٍٕيلِ ٕلغِ ين عج ِ ٙوَىُ هيَٙى اُ ايتيٍٍ ،اگتَ ىٍ ّوتيي هتظ
اًيي ِٚدي٘ ٍٍين هٌغ بً هلَ سضبىّبي عج بسي ثبيي ثِ ًبثَىي ٕيبٕز ٍ ىٍلز ثيٌؼبهي
ُيَا ٍػَى ىٍلز ٌّگبهي ضٍٍَر ىاٍى كِ ين عج ِ ثَاي ثَُْكٚتي اُ عج تبر ىيگتَ
ثياى ًيبُهٌي إز ٍ ثِ ٕوي ىيگَٕ ،يبٕز ٍ ىٍلز ،ىٍ ؽبَّ ،هلَٞل فَفي يب هؾَْ
سقبٍّٟبي اػشوبفياًي اًيي ِٚىيبلكشيكي سٞييق هيكٌتي كتِ قتبًَى ٍاققيتز ّوبًتب
قبًَى سغييَ إز هب ثب ىگَگًَي هياٍم ٍٍثٍَ ّٖتشين ٍ ايتي ىگَگتًَي هتياٍم ّتن ىٍ
عجيقز غيَ لتي ٍػتَى ىاٍى ٍ ّتن ىٍ ػْتبى اًٖتبًي ّتيؾ اٝتلي ػتبٍىاى ًيٖتز ٍ
اىٍاكّبي ثَٚي ٍ اهالقي ّن ىٍ ّتَ ىٍٍُاي فتَ ٟهتيٙتًَي م ٍٍى،519 :5011 ،
 )253-250 ٍ 290ىٍ ّويي ٍإشب ،هبٍكٔ كِ ٕبُ ٍ كبٍ اً الةّتب ٍا ٙتٌبهشِ ثتَى ٍ
ىّب ٍا "لَكَهَسيَّبي سبٍين" هتياًگبٙتز مهتبٍكٔ ،)501 :5035 ،هقش تي ثتَى كتِ
كٌف ىٍلز ين ضٍٍَر سبٍيوي إز ٍ ايتي ًََٕٙتز دٍَلشبٍيتب إتز كتِ ً ت٘
ػْبًي ٍا اسوبً كٌيّ ،وبى ً ٚي كِ ّگل ثِ اٙشجبُ ثَ ىٍٗ ثٍٍَكَإي گٌاٙشِ ثَى
ايي ىييگبُ سلَيلگَا اُ ىٍلتز هٌغ تبً ثتِ ه ْتَهي سكبهتلگَايبًتِ اُ ستبٍين ى
هياًؼبهي ىٍلز ؽٍَْ هيكٌي ،سَٕقِ هييبثي ٍ ثبيي اُ هيبى ثٍَى ٍ ثِ ّوبى ًََٕٙتشي
ىؿبٍ َٙى كِ ىٍ اًشؾبٍ َٕهبيِىاٍي إزَٕ ،هبيِ ىاٍي كِ هَى ىٍ دي ػبهقِ ثبٕتشبًي،
ثَىُ ىاٍي ٍ ٙيَُ سَليي فئَىالي هيُ ،ثبيي ػبي هَى ٍا ثِ كوًَيٖن ثيّي هتبٍكٔ ثتَ
ايي ثبٍٍ إز كِ ىٍ هَكلِ اًش بلي كِ هيسَاى ى ٍا هقبىل اً الة گَفزً ،وٖز عج ِ
هٖلظ اُ هيبى هي ٍٍى ٍ ىٍ ىٍٍى ػبهقِ ىيگَ سوتبيِ عج تبسي ٍ هجتبٍُُ عج تبسي ٍػتَى
ًوَاّي ىاٙز افٍِى ثَ ى ،سوٞٞي ٙيى كبٍ ٍ سوبم س بثتل اٍطتي كتبٍ يتيي ٍ كتبٍ
فكَي ٍ سضبى هيبى ٍٍٕ ٍ َْٙشبّ ،وِ اُ ثيي هَاٌّي ٍفز ٍقشتي ىٍ ػَيتبى سكبهتل،
سوبيِار عج بسي اُ ثيي ٍفشِ ثبٌٙي ٍ ّوِ سَليي ًِى سوبم هلز سوَكِ يبفشِ ثبٙي ،قتيٍر
فبهِ هٞلز ٕيبٕياٗ ٍا اُ ىٕز هَاّي ىاى دٔ ىٍ ٍّلِ ىٍم ،ىٍلتز كتِ هوتبلف
ثب هٌبفـ ٍاققي ّوِ افضبء ػبهقِ إز ٍ سٌْب كبٍكَى ى ٕتَكَة عج تِ إتشظوبٍ ٙتيُ
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إز اُ هيبى هَاّتي ٍفتز مهيلتِ )500-504 :5032 ،هتبٍكٔ ىٍ كشتبة "ًجَىّتبي
عج بسي ىٍ فَاًِٖ  5"5343-5319يتبى ٍٍ هتيٙتَى كتِايتي هَكلتِ ًٚتبى اُ الغتبء
ثيثبُگٚز س بٍر ّبي عج بسي ىاٍى ،يقٌي الغبء ّوِ هٌبٕجبر سَلييي كِايي س تبٍرّتب
ثَ هجٌبي ىّب ٙكل هي گيًَي ،الغبء ّوِ هٌبٕجبر اػشوبفي هالُم ثب ايي گًَِ هٌبٕتجبر
سَليييٍ ٍ ،اّگَى كَىى ّوِ اًييِّٚبيي كِ اُ ايتي هٌبٕتجبر اػشوتبفي ثَهتيهيًِتي
مهبٍكٔ)541 :5035 ،
دٍرمين :ىٍٕز إز كِ ىٍٍكين ّيؾ فالقِاي ثِ هبٍكٖيٖن اً الثتي ًياٙتز ٍ
هقش ي ثَى كِ اً الةّب سغييَار ثٖيبٍ اًيكي ثٍِػَى هي ًٍٍيٍ ،لي ثَ ايي ثبٍٍ ثَى كتِ
ىگَگًَي فويق ًشيؼِ سكبهل اػشوبفي ىٍاُ هير إز مگيتيًِ )50 :5060 ،ثتِ ّوتيي
هٌؾتٍَ ،اٍ ثتتَ ى ثتتَى ستتب اُ ًتتَفي ليجَاليٖتتن اػشوتتبفي ىٍ ثَاثتتَ ثًَبهتتِّتتبي فولتتي
اييئَلَّين ؿخ ٍ ٍإز ىفبؿ كٌي ٍ اهييٍاٍ ثَى كتِ ػبهقتٌِٙبٕتي ىٍ ايتي ٍاُ اٍ ٍا
يبٍي ٍٕبًي مٕييهي)16 :5036 ،
ه َْم ّگلي ىٍلز ،ىٍلز ٍا ثَ هجٌبيي ثِ كلي هش بٍر ثب ػبهقِ هتيًي  -كتِ ثتِ
ٕبًي ثِ ػجبٍيشي هَىكبهِ هٍَٚفيز هي ثوٚيي  -هبًيگبٍ كَى مگيتيًِ)590 :5013 ،
ىٍ ّويي ٍإشبٍ ،قشي ىٍٍكين ايي ًكشِ ٍا هللَػ هيىاٍى كِ ٍٙي قَي ىٍلز هيسَاًتي
ثِ اىفبي ٕلغِ ثَ كل ػبهقتِ هتيًي ثيٌؼبهتي ،ىٍ ٍاقتـ ّوِهتبى ثتِ الْبهتبر ّگلتي،
هبٍكٖيٖشي ٍ سَكَيلي 2گتَٗ ٕتذَىُ إتز اُ ًؾتَ ىٍٍكتين «ػبهقتِاي هشٚتكل اُ
گَىٍغجبٍي اُ افَاى ٕبُهبىيبفشِ ،كِ ٕيغَُ ّوِػب كبضَ ىٍلز هتيكَٙتي اُ دَاكٌتيُ
ٙيى ٙبى ػلَگيَي كٌي ٍ ّوِ ٍا ثب ّن ًگبُ ىاٍى ،ثٍِإشي ّيَاليي سٌَٕبك اُ ىيتيگبُ
ػبهقٌِٙبٕي إز» مىٍٍكينٍ )02 :5034 ،لي ثب ٍػتَى ايتي ،ىيتيگبُ ىٍٍكتين ثيٚتشَ
5

. The Class Struggles in France: 5343-5319
2

ثَاي سَكَيل ىٍلز فجبٍر ثَى اُ « :قيٍر هَكِي فؾيوي كِ سوبم اثِاٍّبي اقشياٍ ٍ ً ًَي ٍا كِ دي٘ اُ ايي
ثٍَِٝر دَاكٌيُ ىٍ قيٍرّبي طبًَي ،عج بر ،اقٚبٍ ،هٚبغل ،هبًَاىُّب ٍ افَاى قَاٍ ىاٙز ٍ ىٍ سوبم ّيأر
اػشوبفي هٖشليل ثَى ٍا ثِ هَى ػٌة كَىُ ٍ ىٍ هَى فٍَ ثَىُ إز» مثييـ ٍ ثيَىثَم)09 :5010 ،
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اىاهِ ىييگبُ سَكَيل إزُ ،يَا َّ ىٍي ًبى ًؾَيِدَىاُ ػبهقِ ستَىُاي ّٖتشٌي ٍ ًتِ
ًؾَيِدَىاُ ػبهقِ عج بسي ثَاي ايي ىٍٍ ،ي ِٚإشجياى ىٍلشي ىٍ ُاي٘ ػبهقِ ستَىُاي ٍ
فوي بً ًٍُ اي ٙيُ قَاٍ ىاٍى كِ ىٍ ى ّيؾ گٍَُ طبًَي يب ٍإظ يب ّيؾ اًؼوي يب سٚكل
 ٌٝي ،قيٍر ًْبى ىٍلز ٍا هليٍى ًويٕبُى اُ ايتي هٌؾتَ ،ىٍلتز ًْتبىي إتز كتِ
ّوَاٍُ ثبقي هيهبًي ٍ ىٍ ٍَٝسي هَىكبهِ هيَٙى كِ گٍَُّبي طتبًَي ٍ كتبًَىّتبي
اػشوبفي ً ٘ سَاُىثو٘ هَى هيبى ىٍلز ٍ فَى ٍا اي ب ًكٌٌي
ٍبلر :اُ ًؾَ ٍثَ يٌيُ َّ ىٍلشي ثٖشگي ثِ كبٍكَى ى ىٍلز ىاٍى ىٍلتز ثتٍِگ
اهٍَُي اُ ًؾَ فٌي ثِ عٍَ هغلق سبثـ هجٌبي ىيَاًٖبالٍي هَي٘ إز ٍ َّ ؿِ ىٍلتز
ثيٚشَ ٍٙي كٌي سبثقيز اٍ ّن اُ ثٍٍَكَإي ثيٚشَ هيٙتَى اگتَ ثٍٍَكَإتي ثتِعتٍَ
كبهل سظجيز َٙى ،سجييل ثِ ٕبهشبٍي اػشوبفي هيٙتَى كتِ ًتبثَىياٗ ثٖتيبٍ ىٙتَاٍ
إز ايي ٕبُهبى ىيَاًي «ٍٕيلِاي ثَاي اػشوبفي كَىى هٌبٕجبر قيٍر إز ٍ ثتَاي
كٖي كِ ىٍا ّيايز هي كٌي ثِ فٌَاى ًَفي اثِاٍ افوبل قيٍر هلَٖة هيَٙى» مٍثَ،
 )269 ٍ 200 :5032اُ ايتتيٍٍ ،هوكتتي إتتز ىٕتتشگبُ ىيتتَاًي ثتتب هتتٍَع اُ ٕتتذَْ
فقبليز ّبي هب ٛهَى ىٍ هٖيَي ًبثٌْؼبٍ قتَاٍ ثگيتَى ىٍ ايتي هٖتيًَ ،ؾتن قتبًًَي
هوكي إز ضٍٍَسبً ىهكَاسين ًجَىُ ٍ ثب غٞت قيٍر سجييل ثِ إتشجياى ثٍٍَكَإتي
َٙى هْن سَيي ىليل ايي اهتَ ى إتز كتِ ثٍٍَكَإتي قتيٍر ٍا ىٍ ىٕتز هٖتئَالى
ىٕشگبُ ثٍٍَكَاسين هشوَكِ كَىُ ٍ ثييي ٍٕيلِ ىهكَإي ٍا سضتقيف هتيكٌتي مثتالٍ،
ٍ )521-526 :5034ثَ ثب كون هظبلّبي سؼَثي ثٖيبٍ ًٚبى هيىّي كِ ؿگًَِ ىٕتشگبُ
اىاٍي ثب فبٝلِ گَفشي اُ ثنقي ف الًي ٍ ثيعتَف هتَى ىٍ ػْتز ٕيبٕتي ٙتيى قتَاٍ
هي گيَى ؿٌيي افوبلي اُ ًؾَ ٍثَ هغبي فبك٘ هلَٖة هيَٙىُ ،يَا ثب سجتييل ٙتيى
كبٍهٌياى ثِ فقبالى ٕيبٕي ػٌجِ كبٍكَىي ثٍٍَكَإي كبّ٘ هييبثي ٍثَ ثب ؿٌيي ٍّين
كبٍهٌيي ثِ هوبل ز ثَهي هيِىُ ،يَا اُ ًؾَ اٍ كبٍهٌياًي كِ اُ ًؾتَ اهالقتي ىٍ ٙتغل
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هَى ه بم ٍااليي ىاًٍي ،الِاهبً اُ ثيسَيي ًتَؿ ٕيبٕتشوياٍاى هَاٌّتي ثتَى مٍثتَ:5016 ،
)594
سوبيِار غبيزٌٙبهشي

ًؾَيِدَىاُ

ىٍلز هلَٞل فَفي يب هؾَْ سقبٍّٟبي اػشوبفي إز ٍ ٍٕيلِ ٕلغِ
عج ِ إشظوبٍ كٌٌيُ ثِٙوبٍ هيٍٍى ،ىٍ ٍاقـ ٍػَى ى ٌّگبهي ضٍٍَر ىاٍى

كبٍل هبٍكٔ

كِ ين عج ِ ثَاي ثَُْكٚي اُ عج بر ىيگَ ثياى ًيبُهٌي إز ثٌبثَايي ثب
كٌف عج ِ هٖلظ ٍ ثِ سجـ ى هلَ سضبىّبي عج بسيٕ ،يبٕز ٍ ىٍلز ًيِ
ًبثَى هيَٙى ّوَٖ ثب هٌغق سكبهلگَايبًِ سبٍين ،ىٍلز ؽٍَْ هيكٌي ،سَٕقِ
هييبثي ٍ ثبيي اُ هيبى ثٍَى
ًْبى ىٍلز سغييَ هيكٌيٍ ،لي هلَ ٍ ًبثَى ًويَٙى ىٍ ػبهقِاي كِ
گٍَُّبي طبًَي ،اًؼويّب يب سٚكلّبي  ٌٝي قيٍر ًْبى ىٍلز ٍا هليٍى

اهيل ىٍٍكين

هيٕبًُي ،ىٍلز ثِ كبٍكَى اهالقي هَى اىاهِ هيىّي ٍ ّوَاٍُ ثبقي هيهبًي
ىٍلز ىٍ ٍَٝسي هَىكبهِ هيَٙى كِ گٍَُّبي طبًَي ٍ كبًَىّبي اػشوبفي
ً ٘ سَاُىثو٘ هَى هيبى ىٍلز ٍ فَى ٍا اي ب ًكٌٌي ىٍ ايي كبلزٍٙ ،ي
قَي ىٍلز هيسَاًي ثِ اىفبي ٕلغِ ثَ كل ػبهقِ هيًي ثيبًؼبهي
يٌيُ َّ ىٍلشي ثٖشگي ثِ كبٍكَى ى ىٍلز ىاٍى ىٍلز ثٍِگ اهٍَُي اُ ًؾَ
فٌي ثِعٍَ هغلق سبثـ هجٌبي ىيَاًٖبالٍي هَي٘ إز ٍ َّ ؿِ ىٍلز ثيٚشَ

هبكتٔ ٍثتَ

ٍٙي كٌي سبثقيز اٍ ّن اُ ثٍٍَكَإي ثيٚشَ هيَٙى اگَ ثٍٍَكَإي ثِعٍَ
كبهل سظجيز َٙى ،سجييل ثِ ٕبهشبٍي اػشوبفي هيَٙى كِ ًبثَىياٗ ثٖيبٍ
ىَٙاٍ إز ىٍ ايي هٖيًَ ،ؾن قبًًَي هوكي إز ضٍٍَسبً ىهكَاسين ًجَىُ
ٍ ثب غٞت قيٍر سجييل ثِ إشجياى ثٍٍَكَإي َٙى

اًتقاد جاهعِشٌاظاى هعاصر از آراي ًظريِپردازاى مالظيل
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هٍٍَي ثَ سبٍين ًؾَيِ اػشوبفي سيافي گتَ ايتي اهتَ إتز كتِ ىٍ كتَُُ سَليتي
اًييّ ،ِٚوَاٍُ ديًَيي ًبگٖٖشٌي ثيي ًٖلّبي گًَبگَى ًؾَيِ دَىاُاى اػشوبفي ثَقَاٍ
ثَىُ إز دَيبيي ايي اٍسجبطُ ،هيٌِٕبُ فَٝشي گٚشِ كِ َّ ًٖلي ىٍ فيي ٍفبىاٍي ثتِ
ًٖل ديٚييٍٕ ،بلز فلوي هَي٘ ٍا ثِ ػبي ٍٍىُ ٍ ثب دبي گٌاٙشي ثَ ىٍٗ إتشبىاى
ٍ هقلوبى هَي٘ ٍ ثبُهَاًي ًبى ،ثتِ ٍفتـ كبٕتشيّتبي ًؾتَي دَىاهشتِ ٍ افتقّتبي
ػيييي اُ هقَفز ػبهقٌِٙبهشي سَٕين َٙى سل ق ايي اهَ ف ظ اُ ٍّگٌٍ ً تي هيٖتَ
إزٍ ،اُ َٕىهٌيي كِ هٌؼَ ثِ سغٍَ ٍ سكبهل اًيي ِٚثَٚي هيَٙى
كَُُ ًؾَيِ اػشوبفي ىٍثبٍُ ىٍلز ًيِ اُ ايتي اهتَ هٖتشظٌب ًجتَىُ إتز ستبٍين
سيٍيي ًؾَيِّبي ػبهقِ ٌٙبٕي ىٍلز ًٚبى هي ىّتي كتِ ثتب ً تي ٍاي ػبهقتٌِٙبٕتبى
كالٕين ،ػَيبىّبي هشقيىي اُ اًييٙ ِٚكل گَفشِ كِ َّ كيام ٍي ِٚىٍ س كَ يتن يتب
ؿٌي سي اُ كالٕينّب ىاًٍي ثَاي هظبل ،ثَهي ًؾَيِدتَىاُاى مهبٍكٖيٖتزّتب) سكبهتل
اًيي ِٚػبهقٌِٙبٕتبًِ ٍا إبٕتبً ٍٍي هتظ ديَٕتشِاي اُ اًييٚتِّتبي هتبٍكٔ ىًجتبل
كَىُاًي ىٍ ايي ٍّيبفز ،گَايّ٘بي هش بٍسي اُ هبٍكٖيٖن ،ثِ ٍيتُْ اُ ًيوتِ اٍل ٕتيُ
ثيٖز ثِ ثقي ،دب ثِ فٍَ ِٝػَى گٌاٙشٌي كتِ ىليتل ى ،سأكيتي هش كتَاى گًَتبگَى ثتَ
ػٌجِّبي هب ٍ ٛيتب طتبٍ هبٝتي اُ هتبٍكٔ هتي ثبٙتي ىٍ ايتي هيتبى هتيستَاى ثتِ
"ػجَگَايبى اقشٞبىي" مهبٍكٖيٖتن اٍستيكٔ) هبًٌتي اًگلتٔ ،كبئَسٖتكي ٍ دلوتبًف،
"هبٍكٖيٖزّبي ّگلي" هبًٌي كَٗ ،گَاهٚي ٍ لَكتبؽ" ،هبٍكٖيٖتن ٕتبهشبٍگَا" ثتب
هش كَاًي ؿَى لشَٕتَ ٍ دتَالًِآ" ،هبٍكٖيٖتزّتبي اًش تبىي" هبًٌتي ٍَّكْتبيوَ،
ىًٍٍَ ،هبٍكَُُ ٍ ّبثَهبٓ اٙبٍُ كَى اُ ايي گَايّ٘بي گًَبگَىً ،ؾَيتبر هش تبٍسي
ىٍثبٍُ ىٍلز ٙكل گَفشِ إز ٍ َّكيام سالٗ كَىُاًي كتِ ثتِ گًَتِاي ًتَاق ٜكتبٍ
هبٍكٔ ٍا ثَعَف ًوبيٌي هٚبثِايي فَايٌي اُ َٕي هش كَاًي كتِ ديتٍَ ىٍ ًؾَيتِدتَىاُ
كالٕين ىيگَ مىٍٍكين ٍ ثٍِيُْ ٍثَ) ّٖشٌي ًيِ يبفز هيَٙى ديَٕتشگي ايتي ػَيتبى
ككبيز اُ ى ىاٍى كِ ثٌب ثَ سغييَار ٍَٝر گَفشِ ىٍ فَ ِٝكيبر اػشوبفيٕ -يبٕي،
فَايٌي ًؾَيِ دَىاُي اػشوبفي ىٍثبٍُ ىٍلز ًيِ ايٖشب ًجَىُ ٍ ّوَاٍُ ًٍٍتيي دَيتب ٍ ٍٍ
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ثِ ٍٙي ىاٙشِ إز ثٌبثَايي ،ثَاي ىٕشيبثي ثِ ٌٙبهشي ػتبهـ ىٍثتبٍُ ًؾَيتِ اػشوتبفي
ىٍلز ثبيي ثِ ثٍَٕي يكبين ايي فَايٌيّب دَىاهز ٍ سغييَار ىّب ٍا دي گَفتز ٍلتي
ايي اهَ اُ ؽَفيز ايي ػٖشبٍ هبٍع إز ٍ هؼبل ىيگَي ٍا علت هيكٌي اُ اييٍٍ ،ىٍ
اىاهِ ثلض ثِ اهشٞبٍ ثِ ؿٌتي اًش تبى كَستبُ ٍ هٚتو ٜاُ ٕتَي ؿٌتي ػبهقتِٙتٌبٓ
ثَػٖشِ هقب َٝىٍثبٍُ ٍاي ػبهقٌِٙبٕبى كالٕين ثٌٖيُ هيَٙى
اُ ى ؿِ ىٍ هجبكض دي٘ ىٍثبٍُ ًؾَيِ هبٍكٔ گ شِ ٙتي ؿٌتيي ثتَ هتي يتي كتِ
فجبٍر عج ِ كبكن هشليّ ،وَٖ ثب ه َْم هبٍكٔ اُ ىٍلز ٍ ًؾَيِاٗ اُ قيٍر إتز؛
ايي ًؾَيِ كِ عج ِ ثَسَ اقشٞبىي لٍِهبً عج ِ ثَسَ ٕيبٕي ّن ّٖز اُ ًؾَ هتبٍكٔ ،ىٍ
ّوِ ػَاهـ عج بسي ،ىٍلز اثِاٍ ٕلغِ عج بر هشولن إز ٍلي ّوتبىگًَتِ كتِ ظلي
رايت هيلسًٚ 5بى هيىّي ،ايي ًكشِ ىٍ ّوِ هَاٍى ٝبىق ًيٖز ثيگوبى ًؾَيِ هتبٍكٔ
ثيبى سوبم ٍ كوبل اُ كبٍكَىّتب يتب هتَاٍى هتيهز ىٍلتز ثتب ّوتِ سٌتَف٘ ىٍ ػَاهتـ
َٕهبيِ ىاٍي ديَٚفشِ ًيٖز ىٍ ػَاهقي كتِ عج تبسي ّٖتشٌي ٍ ىاٍاي عج تبر هشولتن
هيثبٌٙي ،ىٍلز ٍا ًويسَاى َٝفبً اثِاٍ ىٕز ؿٌيي عج بسي دٌياٙز ىٍ ػَاهقي ّن كِ
فبقي عج بر هشولن ّٖشٌي ىٍلز ًتبثَى ًوتيٙتَى ثٌتبثَايي ،هٌٚتبء هغتبي هتبٍكٔ،
ػجَگَايي اقشٞبىي اٗ إز اگَ هب ىٍلتز ٍا ثتِ فٌتَاى كويشتِاي اُ عج تِ كتبكن يتب
كويشِاي اُ عج تبر هشولتن سقَيتف كٌتينً ،وتَاّين سَاًٖتز ثتِ هتَثي ،ىٍ ػَاهتـ
گًَبگَى ،عيف ٍٍاثظ هيبى عج بر اقشٞبىي ٍ ٙكل ّبي ٕيبٕي ٍا ثِ ُهَى ثگتٌاٍين
ٍلي اگَ اثشيا سَػِهبى ٍا ثِ گًَِاي ٍٍٙي ٍ ينَٕيِ ثتَ ه ْتَم فَهتبًٍَايي ٕيبٕتي
هشوَكِ كٌين ٍ ،ىٍلز ٍا مهبًٌي هبكٔ ٍثَ) هيلي ٕبىُ ثِ فٌَاى ين ٕتبُهبىثٌتيي كتِ
«افوبل قيٍر هٍَٚؿ ثَ َُٕهيٌي هٚوٍ ٜا ثتِ اًلٞتبٍ هتَى ىٍ هتي ٍٍى» سقَيتف
كٌينً ،گبُ هيسَاًين ثِ س كَارهبى ػْز ٍيُْ سبٍيوي ثيّين ٍ ىٕشوبى اُ ًؾَ سؼَثتي
ثبُ هَاّي ٙي مهيلِ)539 ٍ 513 :5032 ،
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هٍٍَي ثَ ٍاي ىٍٍكين ًيِ هٚو ٜهيٕبُى كِ ىٍلز ػييتي اُ ًؾتَ ىٍٍكتين،
ثي٘ اُ َّ ؿيِ ين فبهل اهالقي إز كِ اٍُّٗتبي ػبهقتِ گٖتشَىُستَ ٍا ىٍ هتَى
هشوَكِ هيكٌي ٍ ثِ ىّب ٌٍٍٙي ٍ َٝاكشي هي ثوٚي كِ ىٍ كل ػبهقِ قبثتل ىٕتشيبثي
ًيٖز ٍلي ّوبىعٍَ كِ اظتيَى لَمط ٍ آًتًَي گيلذًس 5اٙتبٍُ هتيكٌٌتي ،ىٍ ًؾَيتِ
ىٍٍكين ًٖجز هيبى ىٍلز ٍ ٍٍاثظ ٕلغِ ٍ اً يبى اٝالً هٍَى هالكؾِ قَاٍ ًگَفشِ إز
ىٍٍكين ين قيٍر هَكِي قيٍسوٌي ٍ ثتيٍى ه بٍهتز ٍ هوبل تز ٍا ثتِعتٍَ ستبٍيوي
هلشول هيثيٌيٍ ،لي ى ٍا لٍِهبً ثب ّوجٖشگي هكبًيكي هَسجظ ًويثيٌي ىٍٍكين اُ ؿٌتيي
فَٝشي ثَاي ثلض ىٍثبٍُ اهكبى ديياي٘ ككَهشي هَىكبهِ ىٍ ػَاهـ ديَٚفشِ ٍ ثَ دبيِ
ّوجٖشگي اٍگبًين إش بىُ ًويكٌي ( )Lukes, 0990: 258ىٍٍكين ايتي اهتَ ٍا هٖتلن
هي ٙوبٍى كِ ىٍلز ،ىٕز كن ىٍ ٍَٝر فبىيا ّوجٖشگي اٍگبًين ًوبيٌيُ هٌبفـ ستَىُ
هَىم إز ثِ َّ كبل ايي ٍاققيز كتِ گتٍَُّتبي طتبًَي ٍ اًؼوتيّتبي كَفتِاي ىٍ
ػَاهـ غَثي ثِ ٙيَُاي كِ ىٍٍكين دي٘ثيٌي كَى سلتَل ًيبفشٌتيًٚ ،تبى ىٌّتيُ ٍػتَى
سقبٍ ٟدبيياٍ ىٍ س ٖينكبٍ إز اسلبىيِّب ٍ اًؼويّبي كَفِاي ّوـٌتبى ٍ ثتِعتٍَ
فويُ ثٍَِٝر ٕبُهبىّبي سقبٍضي ثبقي هبًيُاًي ٍ ثتَهالف دتي٘ثيٌتي ىٍٍكتين ثتِ
ٕبُهبىّبي اهالقتي سجتييل ًٚتيُاًتي مگيتيًِ )04 :5060 ،سقتبٍ ٟىٍ س ٖتينكتبٍ ٍ
دبيتتياٍي ى ككبيتتز اُ ًبكتتبهي ىٍٍكتتين ٍ ايتتي ّتتيف ثتتٍِگ ىٍ كتتبٍثَى ىٍٍكيوتتي
ػبهقِ ٌٙبٕي ىاٍى كِ قَاٍ ثَى سب ً ٚي كيبسي ىٍ سقييي ىٍثبٍُ دبيِّتبي اهالقتي ًؾتن
اػشوبفي ػييي ثبُي كٌي
ٍاي ٍثَ ىٍثبٍُ ىٍلز ٍ ثِعٍَ كلتي ػبهقتٌِٙبٕتي ٕيبٕتي اٍ ًيتِ اًش بىّتبي
هشقيىي ٍا ثِ ىًجبل ىاٙشِ إز ثَاي ًوًَِ ،فراًل پارميي 2كِ هتَى يكتي اُ ديتٍَاى
ٍثَ إز ايي ً ي ٍا ىاٍى كِ ٍٍيكَى ٍثَ ،ػبيي ثَاي ه تبّيوي هبًٌتي ّْهتًَي ًتياٍى،
ُيَا ٍثَ هيبى سجقيز ٌّؼبٍي كِ اُ سقْي اهشيبٍي َٕؿٚوِ هيگيَى ٍ سجقيتز ًبٙتي اُ
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ٍاّجَى ىٍاُ هير ثَاي ث بء ،سوبيِي ثَقَاٍ ًويكٌي ثٌبثَايي ،دَّٕ٘بيي كِ هتبٍكٔ ٍ
ديٍَاً٘ ىٍثبٍُ ٍاثغِ هيبى اػجبٍ ٍ سجقيز هغَف هيكٌٌي ثب ٍٍيكَى ٍثَ ثِايتي هَضتَؿ
هقغل هي هبًي افٍِى ثَ اييٍ ،ثَ ثلَاى هٍَٚفيز ٍا ٌٙبٕبيي ًكتَىُ إتز اگتَ ٍثتَ
افغبي هٍَٚفيز ٍا كبٍي ثبطجبرب قغقي سل ي ًويكَى ،هيسَاًٖز گٖتشَُ سللتيل٘ ٍا
ثٖظ ىّي ثَاي ًوًَِ ،هوكي ثَى هَاٍىي ٍا كِ غيَهقوَل ّن ًيٖز ثجيٌي ،هَاٍىي كِ
ىٍلز ًبسَاى اُ سظجيز افشجبٍ اهالقي هَى ىٍ ثَاثَ هَىم إز ،يب هَاٍىي كِ هٚتٍَفيز
ىٍ اثشيا افغب هي َٙى ٍ ثِ ىًجبل ى دٔ گَفشِ هتيٙتَى مدتبٍكيي)555 ٍ 593 :5034 ،
گييًِ ًيِ ثِ هٍَى هبٝي ًؾَ ىاٍى ٍ هقش ي إز كِ سلليل ٍثَ اُ ثٍٍَكَإتي هَػتَى
ىٍ ىٍلز هيٍى ،اٍ ٍا ثِ هَضتقي كٚتبًي كتِ ىٍ ى اٍُّٗتبي ىهكَاسيتن ٍ ليجَالتي
هغلَة ٍي ،ىٕز ثبال ثِ فٌتَاى اثتِاٍ ٍ ٍٕتيلِ فْويتيُ ٙتيُ ٍ ىٍ ًشيؼتِ اُ اّويتز
ىًٍٍي فبٍي هيًَٙي مگييًِ ً )30 :5030 ،ي ىيگَي كِ ثتَ ًؾَيتِ ثٍٍَكَإتي ٍثتَ
ٍاٍى إز ثِايي ًكشِ اٙبٍُ ىاٍى كِ اُ ىيي ٍثَ ،ثٍٍَكَإي ًَفي ٕبُهبىىّي إز كِ
هشقلق ثِ هيًٍيشِ إز؛ ىٍ كتبلي كتِ ثٍٍَكَإتي هلتيٍى ثتِ هيًٍيشتِ ًيٖتز اُ ايتي
ىييگبُ ،ثٍٍَكَإتي ثتِ هؼوَفتِاي اُ ًْبىّتب هلتيٍى هتيٙتَى كتِ ٍؽي تِ اػتَاي
سٞويوبر ٕيبٕي ٍا ىاًٍي ٍ َٝفبً ىٍ ين ٍاثغِ ىيبلكشيكي ثب هيًٍيشِ قتَاٍ ًوتيگيتَى
مدبلَهجَ)539-535 :5033 ،
هٌش ي ىيگَ ٍثَ ،يَرگي ّابرهاض 5إتز كتِ ىٍ دتي ثبُٕتبُي ه ْتَم "ىٍلتز
قبًًَي" إز ،يقٌي ىٍلشي كِ سؼٖن ككَهز قبًَى إز اٍ ً ي هَى ٍا ثب ايي دَٕ٘
ثٌيبىيي غبُ هيكٌي كِ ٙكلّبي ك َقي ٕلغِ ىٍلشي ؿگًَِ هيسَاًٌي هٍَٚؿ ثبٙتٌي؟
ّبثَهبٓ دبٕن ثَ هيُ اُ ىييگبُ ٍثَ ٍا ًويدٌيَى كتِ ف الًيتز هٌتيٍع ىٍ ايتي ٙتكل
ك َقي إز كِ هٍَٚفيز ٕلغِ ٍا سأهيي هي كٌيُ ،يَا هقش ي إز كِ ه بّين ف الًيز
ٍ هٍَٚفيز ٍثَ ثي٘ اُ اًياُُ كن هبيِاًي اٍ هقش ي إتز كتِ «هتب ًوتيستَاًين قتبًَى
ف الًي اهتالقُىايتي ٙتيُ ٍ هتَى هٚتٍَفيزثوت٘ ىاٙتشِ ثبٙتين؛ فَايٌتيّبيي كتِ
0
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ٌّؼبٍّبي قبًًَي ثِ ٍإغِ ىّب ثِ ٍػَى هي يٌتي هتَى ثبيتي ثتب ٌّؼبٍّتبي هٖتش ل
ف الًيز ٍٍيِهٌي اهالقي -فولي سغجيق كٌٌي» ماٍص ٍيزّ )501-503 :5036 ،بثَهبٓ
ىٍ ػلي اٍل كشبة "ًؾَيِ كٌ٘ اٍسجبعي"ً 5ؾَيِ ف الًيز اثتِاٍي ٍثتَ ٍا ثتِ ؿتبل٘
هيكٚي ٍ هقش ي إز كِايي ًَؿ ف الًيز ،ثَ هيُ اُ سأكييي ينَٕيِ إز ٍ ٍثتَ ثتِ
غلظ فَايٌي ف الًيٙيى ٍا فَايٌيي اػشٌبةًبدٌيَ سل ي هيكٌي اٍ ثَاي ٍفـ ايي كبٕتشي
ثِ عَف ًؾَيِ "ف الًيز اٍسجبعي" هيدَىاُى ٍ اُ ايي ٍاًُ ،ؾَيِ ٍثَ ٍا كبهل هيٕبُى

جوعبٌذي ٍ ًتيجِگيري
ثَ إبٓ ًـِ گ شِ ٙي هٚو ٜگَىيي كِ ػبهقتٌِٙبٕتبى كالٕتين ً ت٘ دتَ
اّويشي ىٍ سكَيي ًؾَيِّبي ىٍلز ىاٙتشِاًتي هغبلقتِ ٍ ثٍَٕتي ه بيٖتِاي ٍاي ايتي
اًييٚوٌياى ًِ سٌْب ثٌيبىّبي ًؾَيا اًيي ِٚاػشوبفي ٍا ىٍثبٍُ ىٍلز هٚتو ٜهتيكٌتي،
ثلكِ اهكبًي ٍا ثَاي فَضِ سيذَلَّيّبي گًَبگَى ًؾَيِّبي اػشوبفي ىٍثتبٍُ يكتي اُ
كليييسَيي هَضَفبر ػبهقٌِٙبٕي ٕيبٕي فَاّن هيٕبُى
ٍٍيكَى ه بيِٖاي ايي هغبلقِ ًوبيبى ٕبهز كِ هَضـگيَي هتبٍكٔ ،ىٍٍكتين ٍ
ٍثَ ًٖجز ثِ هَضَؿ ىٍلز هش بٍر اُ يكييگَ إزَّ ،ؿٌي كِ َّ ِٕ ًبى ىٍلتز ٍا
هشقلق ثِ ىٍٍاى هيٍى ٍ هلَٞل س ٖين كبٍ اػشوبفي قلوياى هيكٌٌتي يكتي مهتبٍكٔ)
ىٍلز ٍا ًوَىي فَفي ىٍ فَهبٕيَى اػشوبفي هي ىاًي ،ىيگَي مىٍٍكين) ىٍا دييتيُاي
عجيقي قلوياى هيكٌي كِ ىٍ فَايٌي سكبهل ػبهقِ ٕبهشِ هيَٙى ٍ ً َ ٕتَم مٍثتَ) ،ثتِ
ثَٕبهشِ اػشوبفي ثَىى ى سَٕظ كٌٚگَاى اػشوبفي سأكيي ىاٍى اًييٚتوٌيي ىٍلتز ٍا
اثِاٍ ٕلغِ عج بسي هي ىاًي ،اًييٚتوٌي ىيگتَ ى ٍا ٕتبُهبى اهالقتي ٍ ى ىيگتَ ،هجتيي
ف الًيز ثيٍق ِ هيٌٙبٕي ىٍ ًِى يكي سٌْب كبٍكَى ىٍلز َٕكَة عج ِ إشظوبٍ ٙتيُ
إز ،ثَاي ىٍهي ىٍلز ٍؽي ِ ىاٍى كِ ثِ سل ق ٍهبىّتبي فَىگَايتي اهالقتي يتبٍي
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ٍٕبًي ٍ هلولي ثَاي اٝالف اػشوبفي ثبٙي ٍ َٕهي هقش ي إتز كتِ ىٍلتز هَؽتف
إز كِ ًيبُّبي هٖشوَ ٍ هلبٕجِدٌيَ ػبهقِ ٍا ثتب ٍٕتبيل هٌبٕتت ٍ فتبىي ثتَ ٍٍىُ
ٕبُى يكي ثِ ىًجبل كٌف ىٍلز ىٍ فَايٌي سكبهتل اػشوتبفي -ستبٍيوي إتز ٍ ى ىٍ
ىيگَ ،ىٍ دي ٌٙبهز ٕبُ ٍ كبٍّبي سغييَ ٍ اٝالف ى ّٖشٌي
ًـِ ثِهَثي ًوبيبى إز س بٍر هَضـگيَيّبي فلٖ ي ٍ ًؾبمّبي هقَفشي َّ
ين اُ ايي هش كَاى إز كِ هٌؼَ ثِ ٕبهز ثٌبي ٍاكيي اُ ػبهقٌِٙبٕي ىٍلز ًٚيُ
إز ثِ ّويي ىليل إتز كتِ ىٍلتز ثتَاي هتبٍكٔ اُ يتن هقٌتب ٍ ػبيگتبُ هبٝتي
ثَهٍَىاٍ إز ٍ ًِى ىٍٍكين هقٌب ٍ ػبيگبُ ىيگَي ىاٍى ٍ ثِ ّوتييگًَتِايتي س تبٍر
ثَاي ٍثَ ًيِ ىييُ هي َٙى ُيَا ثتِ سقجيتَ ٍّلتيي فًٍَتيّ ،تَ يتن اُ ًتبى اُ ٍاُّتبي
گًَبگًَي كَكز كَىُاًي ٍ ًؾبم ف ييسي هَي٘ ٍا ثَ دبيِ ه ٍَضبر]ّٖتشيٙتٌبهشي،
هقَفزٌٙبهشي ٍ غبيزٌٙبهشي[ هش بٍسي گٖشَٗ ىاىُاًي ٍ ثِ افشجبٍ ّوتبى ه ٍَضتبر
ثَهي اُ ػٌجِّبي ين ٍاققيز ٍاكي ٍا ثَگِييُ ٍ ثَهي ىيگَ ٍا هتٍَى هٖتبهلِ قتَاٍ
ىاىُاًي مفًٍَي)523 :5030 ،
ىٍ دبيبى ،ثيبى ايي ًكشِ ىاٍاي اّويز إز كِ ثَىاٙزّتبي هتبٍكٔ ،ىٍٍكتين ٍ
ٍثَ اُ ىٍلز سأطيَ فوي ي ثَ ًؾَيِ ّبي فلَم اػشوبفي هقبٝتَ گٌاٙتشِ ٍ ىيتيگبُّتب ٍ
ًؾَيِّبي ًبى ّوـٌبى هلٍَ دٍّّْ٘ب ٍ ثلضّبي هَافق ٍ هوتبلف ثٖتيبٍي إتز
گ شٌي إز كِ ٍاي ايي ِٕ ػبهقٌِٙبٓ ثٍِگ كالٕين ،ثٍِيُْ هبٍكٔ ٍ ٍثَ ىٍثتبٍُ
ىٍلز ٍ ً ٘ ى ىٍ ػبهقِ اًٖبًي اُ ػبيگبُ ٍ اّويز ٍيُْاي ثَهٍَىاٍ ثتَىُ ٍ ٕتْن
ثِِٕايي ىٍ سيٍيي ٍ ٙكلگيَي ثٖيبٍي اُ ًؾَيِّبي اػشوبفي هقب َٝىاٍى ٍاي ايتي
اًييٚوٌياى ً غِ غبُي ىٍ ػْز سكَيي عيفّتبي گٖتشَىُاي اُ ًؾَيتِّتبي ىٍلتز
إز؛ ًؾَيِّبيي كِ َّ ين ثِ ًلتَي اُ ٍّگتٌٍ ً تي ٍ ثتبُهَاًي اًييٚتِّتبي ايتي
هش كَاى ثٍِگ ٙكل گَفشِاًي ٍ ثَ دبيِ ى ثٌب ٙيُاًي اهٍَُُ ًؾَيِّتبي ثٖتيبٍي ٍا ىٍ
كَُُ ػبهقٌِٙبٕي ٕيبٕي ،ثٍِيُْ ثب هَضَؿ ىٍلز ،هيسَاى يبفز كِ ثِ ٙير ٍاهتياٍ
ٍاي ايي ِٕ ًؾَيِدَىاُ ثٍِگ ّٖشٌي
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هؼوَؿ ايي هٖبئل ٍ هَضَفبر ،اّويز ايي اهَ ٍا ثي٘ اُ دي٘ ٙكبٍ هيٕتبُى
كِ ًويسَاى ثِ ٕبىگي ٍ ثيسَػْي ،كالٕينّب ٍ ٍاء ٍ اًييٚتِّتبي ىّتب ٍا ًبىيتيُ
اًگبٙز ٍ ٙبيي اُ اييٍٍٕز كِ هيگَيٌي" :مالظيلّا را بايذ خَاًذ"

هٌابع
 ٍٍىٍ ،يوَى م ،)5011هراح اظاظي ظير اًذيشِ در جاهعِشٌاظي ،سَػوِ:ثبقَ دَّبم ،سَْاى :فلوي ٍ فٌَّگي ،ؿبح ؿْبٍم
 اًگلٔ ،فَىٍين م ،)5016آًتي دٍريٌگ ،سَػوِ] :ثيًب[ ،سَْاى :كبهي ،ؿتبحاٍل
 اًگلٔ ،فَىٍيتن م ،)5036هٌشاء خلاًَادُ هالنيلت خصَصلي ٍ دٍللت،سَػوِ :هٍَٖ دبٍٕب ،سَْاى :ىيگَ ،ؿبح اٍل
 اٍصٍيتتزٍ ،يليتتبم مّ ،)5036ابرهللاض ،سَػوتتِ :لتتيال ػَافٚتتبًي ٍ كٖتتيؿبٍٙيبى ،سَْاى :اهشَاى ،ؿبح اٍل
 ثييـ ،ثَسَاى ٍ دي يَ ثيَىثَم م ،)5010جاهعِشٌاظي دٍللت ،سَػوتِ :اكوتيً يتُاىُ ،سَْاى :ثبُ ،ؿبح اٍل
 ثَگَ ،ديشَ ،ثَيؼيز ثَگَ ٍ ّبًٖ َيي كلٌَ م ،)5035رّي بيخاًواىًَ :ظازيٍ آگاّي ،سَػوِ :هلوي ٕبٍػي ،سَْاىً :ي ،ؿبح اٍل
 ثالٍ ،ديشَ ام م« ،)5034ؿٌي اًش بى اُ ًؾَيِ اقشياٍ ٍثتَ» ،ىٍ هؼوَفتِ ه تبالرعقالًيت ٍ آزادي ،سَػوِ :ييالِ هَقي ٍ اكوي سييي ،سَْاىَّ :هٔ ،ؿبح ىٍم
 ثليكيًٍَ ،هي م ،)5034طراحلي پلصٍّش ّلاي اجتولاعي ،سَػوتِ :كٖتيؿبٍٙيبى ،سَْاىً :ي ،ؿبح اٍل
 ثليكيًٍَ ،هي م ،)5030اظتراتصي ّلاي پلصٍّش اجتولاعي ،سَػوتِّ :بٙتنقبثيندٍَي ،سَْاى :ػبهقٌِٙبٕبى ،ؿبح اٍل
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 ثٌييكٍٔ ،يٌْبٍى م ،)5032ظيواي فنري هامط ٍبر ،سَػوِ :هلوتَى ٍاهجتي،سَْاىَّ :هٔ ،ؿبح اٍل
 دبٍكيي ،فَاًن م ،)5034هامط ٍبلر ،سَػوتِٙ :تٌْبُ هٖتويدَٕتز ،سْتَاى:ق ٌَٓ ،ؿبح اٍل
 دتتبلَهجًَ ،شًَيتتَ م« ،)5033فَايٌتتيّبي ٕيبٕتتي :ككَهتتز ،ىٕتتشگبُ اىاٍي ٍثٍٍَكَإي» ،ىٍ هؼوَفِ ه بالر راٌّواي جاهعِشٌاظي ظياظلي ،ػلتي اٍل ،سَػوتِ:
قييَ ًَٞي ،سَْاى :دٍّْٚكيُ هغبلقبر ٍاّجَىي ،ؿبح اٍل
 دلًْيٖكي ُ ،ا م« ،)5019اّويتز س كيتن ّگلتي ىٍلتز ٍ ػبهقتِ هتيًي»،سَػوِ :فؾين ٍّيي ،فصلٌاهِ علَم اجتواعي ،ىاًٚگبُ فالهِ عجبعجبئيٙ ،وبٍُ 2 ٍ 5
 ىٍٍكين ،اهيل م ،)5013خَدمشلي ،سَػوتًِ :تبىٍ ٕتبالٍُاىُ اهيتَي ،سْتَاى:ىاًٚگبُ فالهِ عجبعجبئي ،ؿبح اٍل
 ىٍٍكين ،اهيتل م ،)5034دربارُ تقعين ملار اجتولاعي ،سَػوتِ :ثتبقَ دَّتبم،سَْاى :هَكِ ،ؿبح ىٍم
 ٕييهي ،إتشيَى م ،)5036مشلامش آرا در جاهعلِشٌاظلي ،سَػوتِّ :تبىيػليلي ،سَْاىً :ي ،ؿبح اٍل
 فًٍَيٍّ ،لتيي م ،)5030جاهعلِشٌاظلي هلامط ٍبلر ،سَػوتِ :فجياللٖتييًينگَْ ،سَْاى :سَسيب ،ؿبح اٍل
 كبٕيٍَ ،اًٍٖز م ،)5062افعاًِ دٍللت ،سَػوتًِ :ؼتف ىٍيبثٌتيٍي ،سْتَاى:هَاٍُهي ،ؿبح اٍل
 كبليٌيكَٓ ،لكٔ م ،)5030اًذيشِ اًقالبي هارمط ،سَػوتِ :دٍَيتِ ثبثتبيي،سَْاىُ :اىهَْ ،ؿبح اٍل
 كَايت ،يبى مً ،)5032ظريِ اجتواعي مالظيل (هقذهِ اي بر اًذيشِ هارمطٍبر دٍرمين ٍ زيو ) ،سَػوٌِْٙ :بُ هٖويدَٕز ،سَْاى :گِ ،ؿبح اٍل

Engare.Net

Engare.Net

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﯽﺼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭﻩ

دولت در نظريه اجتماعي 59 /

 كٍَُ ،ليَئئ م ،)5030زًذگي ٍ اًذيشِ بسرگلاى جاهعلِشٌاظلي ،سَػوتِ:هلٖي طالطي ،سَْاى :فلوي ،ؿبح يبُىّن
 گييًًِ ،شًَي م ،)5060دٍرمن ،سَػوتِ :يَٕتف اثتبًٍي ،سْتَاى :هتَاٍُهي،ؿبح اٍل
 گييًًِ ،شًَي م ،)5013ظياظت جاهعِشٌاظي ٍ ًظريلِ اجتولاعي ،سَػوتِ:هٌَؿَْ ٝجٍَي ،سَْاىً :ي ،ؿبح اٍل
 گييًًِ ،شتًَي م ،)5030ظياظت ٍ جاهعِشٌاظلي در اًذيشلِ هلامط ٍبلر،سَػوِ :هؼيي هلويي ،سَْاى :قغَُ ،ؿبح ىٍم
 هبٍكٔ ،كبٍل م ،)5039جٌگ داخلي در فراًعِ  ،1871سَػوِ ثتبقَ دَّتبم،سَْاى :هَكِ ،ؿبح اٍل
 هبٍكٔ ،كبٍل مً ،)5035بردّاي طبقاتي در فراًعِ ،سَػوِ ثبقَ دَّبم ،سَْاى:هَكِ ،ؿبح اٍل
 هبٍكٔ ،كبٍل م ،)5032دظتًَشتِّاي اقتصادي ٍ فلعليي  ،1844سَػوتِ:كٖي هَسضَي ،سَْاى :گِ ،ؿبح ؿْبٍم
 هبٍكٔ ،كبٍل م ،)5030گسيذُ ًَشتِ ّاي مارل هارمط در جاهعِشٌاظلي ٍفلعيِ اجتواعي ،سَػوِ :دٍَيِ ثبثبيي ،سَْاىً :گبُ ،ؿبح اٍل
 هبٍكٔ ،كبٍل؛ فَىٍي٘ اًگلٔ؛ گئٍَگي دلوبًف م ،)5039لَدٍيگ فَئرباخٍ ايذئَلَشي آلواًي ،سَػوِ :دٍَيِ ثبثبيي ،سَْاى :ؿٚوِ ،ؿبح ىٍم
 هٖتتبٍٍٗ ،ايٚتتشَاى مً ،)5039ظريللِ بيگللاًگي هللارمط ،سَػوتتِ :كٖتتيٙؤ ٍٍي ٍ كبؽن فيٍَُهٌي ،سَْاى :هَكِ ،ؿبح اٍل
 هنلالى ،ىيَيي م ،)5062هارمط ،سَػوِ :هٌ ٍَٞهٚگييدَٗ ،سْتَاىٍ :اُي،ؿبح اٍل
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 لَف: سَْاى،بيبٍ ىيْيويٚ ه:ِ سَػو، هارمعيعتّا،)5032 ٕي ٍايز م،ِ هيل ؿبح اٍل،َفك
، فجتبٓ هٌتَؿَْي ٍ ىيگتَاى:ِ سَػو،ِ اقتصاد ٍ جاهع،)5014 هبكٔ م،َ ٍث ؿبح اٍل، هَلي:سَْاى
: سْتَاى،ُ اكوي ً يتتُاى:ِ سَػو، داًشوٌذ ٍ ظياظتوذار،)5016 هبكٔ م،َ ٍث ؿبح ىٍم:گبُ سَْاىًٚىا
: سْتَاى، اكوتي ستييي:ِ سَػوت،ِ ديلي قلذرت جاهعل،)5032 هبكٔ م،َ ٍث ؿبح اٍل،َّٔه
، ًي: سَْاى،ِيَيٚ كٖيي ث:ِ سَػو، ًظريِّاي دٍلت،)5031 اًيٍٍ م، ٍيٌٌٖزؿبح دٌؼن
 آزادي فلرد ٍ قلذرت،)5034 ػبى الك ٍ ػبى إشَاٍر هيتل م،ٔ سبه،ِ ّبث ؿبح دٌؼن،ٔ َّه: سَْاى،ٌبفيٝ  هلوَى:ِ سَػو،دٍلت
تبءٌٚلبة ًللِ ٕشيِ ىٍثبٍُ هٝ «ًؾَ اثي هليٍى ٍ ا،)5019 ػَاى م، يَٕ يبى2 ٍ 5 ٍُوبٙ ،گبُ فالهِ عجبعجبئيًٚ ىا، فصلٌاهِ علَم اجتواعي،»ىٍلز
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