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 جامعه شناسی چیست؟فصل اول: 
 و علم سیاست یشناسجامعه

 ا جامعه واحد اساسی تحلیل استو از این جهت ب؛ بنابراین مطالعه رفتار اجتماعی انسان سنیاسی: یشنناسنجامعه
 که واحد اساسی تحلیل در آن فرد است تفاوت دارد یشناسروان

  :رفتارشان با  و کنندیماز افراد انسانی که در مجاورت یکدیگر زندگی  اییوستهپ همبهمتمایز و  یبند گروهجامعه
 انسانی دیگر متمایز است یبند وهگر و با  شودیمعادات، هنجارها و اعتقادات مشترکی مشخص 

  ر ، تعاریف سیاست متکثبودن متهم شنده و اتتالفات زیادی درباره مووو  آن وجود دارد علمشنبهسنیاسنت به
 هستند؛ برتی از تعاریف:

 ستا هاانسان تضادهای حل سیاست 
 را هایاسننتسنن یا ذاتخا را تصننمیمات توزیع، مقتدرانه را هاارزش و منابع آن طریق از جامعه که فرایندی 

 کندیم تعیین
 است جامعه در نفوذ و قدرت اعمال استیس 

 مسأله یک هوسیل به مووو  این ... مستقل رشته یک نه و است مطالعه مووو  یک سیاست علم: برنارد کریک 
 تنظیمی و نظم یعن کندیم تعریف« نظم حفظ فعالیت» را آن او که است حکومت نقش مسأله آن؛ شودیم تعریف

 .است جامعه در حکومت کارکرد مطالعه سیاست علم پسا؛ هگروهروابط بین افراد و 
  قائل به وحدت اساسی در علوم اجتماعی هستند.رانسیمنیگر و برنارد کریک : 
 مطالعه سیاست: یهاحوزه 

 و اهبوروکراسی، سنیاسنی احزاب، گذاری قانون ،اجرایی هایدسنتگاه مثل سنیاسنی نهادهای مطالعه 
 محلی و مرکزی اداری هایاهدستگ

 انتخاباتی فرایندهای 
 گذاری سیاست گذاری قانون 
 اداری و سازمانی فرایندهای و 

 منتشر کرد. 1938( را در نفعیذ  یهاگروهفشار ) یهاگروه: نخستین کتاب درباره ای.اف.بنتلی 
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 شد سیاسی شناسی جامعه رشد موجب که اساسی تحّول دو: 
 1 ود. اجتماعی ب هاییدهپدرویکرد رفتناری در علوم اجتماعی برای مطالعه . نخسنننتین تحّول پیندایش

رفتنارگرایی بر مشننناهنده و تحلینل رفتار فردی و گروهی متمرکز گردیده بود. این روش تأکید زیادی بر 
 هاییهفروننسنننجش دقیق و منّظم و تالش برای اثبات وجود الگوهای رفتاری داشننت که اسننا  

 .دهدیمرا تشکیل مربوط به قوانین رفتار 
 1 در  های جهان سوم و. تحّول بعدی، توجه تاص دانشمندان سیاسی آمریکا به مطالعه سیاست کشور

 استعماری بودند یهاحکومتتابع حال توسعه بود که 
 :که  دهندیمکه همه جوامع، یک نظام اجتماعی را تشکیل  کندیمدر کتابش نظام اجتماعی اسنتدالل  پارسونز

و نیز معتقد اسنت نظام اجتماعی تودتنظیم شونده است که تود  کنندیمفعالیت  هانظامتردهادی درون آن تعد
 که با پاسخ به تقاواهای مورد انتظار به دست ؛ حالت طبیعی نظام حالت تعادل استدهدیمرا با شرایط انطباق 

روری برای و یجام دهنده کارکردهاساتتارها یا الگوهای رفتاری ان : یعنیکارکردگرایی ساتتاری نظریه ؛آیدیم
 از: اندعبارتکارکردهای نظام ؛ بقای نظام
 نظام فرهنگیترده توسط ))کنترل تنش در درون نظام(  حفظ الگو 
  ترده نظام اقتصادی)کارکرد سازگاری و توزیعی 
 ترده نظام حقوقی)اعضای نظام( اهنگی روابط درونی میان )هم کارکرد یکپارچگی 
 ترده نظام سیاسی)( جمعی یهاهدفبسیج افراد و منابع برای دستیابی به به هدف ) کارکرد دستیابی 

 :داددرون تحلیل و پرداتت محیط و سیاسی نظام بین رابطه به سیاسی دانشمندان از ایستن دیوید دیوید ایستن 
 .آورد وجود به را دادبرون –

 و هانگرش( هاحمایت و سننیاسننی مسننائل مورد در مطلوب سننیاسننی هاییتصننمیم) تقاوننا: داددرون 
 هاگروه و افراد هایکنش

 هاکنش و تصمیمات :برونداد 
  آوردمی وجود به را بیشتری هایحمایت و تقاواها توردی باز حلقه طریق ازنظام 

 :یل آلموند  برتی و داد اقانطب ساتتاری کارکردگرایی با را ایستن دادبرون – داددرون تحلیل آلموند گابریل گابر
 ورهایکشنن برای ویژه به تطبیقی سننیاسننی تحلیل او هدف؛ نامید دادبرون را دیگر برتی و داددرون را کارکردها

 و هااندیشه) سیاسی فرهنگ مفهوم کشور 2 بررسی با و نوشتند را مدنی فرهنگ وربا و آلموند؛ بود توسعه درحال
 .آورد پدید را( سیاسی نظام یک کننده تقویت هاینگرش

 کارکردگرایی ساتتاری: هاویستمسدات به نظریه انتقا 
 است تجربی پشتوانه فاقد. 
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 است دشوار تحقیقات در آن کاربرد 
 ندارد عی عمده و بنیادین در جوامهادگرگونی از کافی تبیین 
 قادانت مورد «کارکرد» و «ساتتار» از ناقص یساز مفهوم جهت از این بر عالوه سناتتاری گرایی کارکرد 

 .گرفت قرار
 ودارای مدارانهقوم (یاتوسعه چارچوب یک در و سیاسی هاینظام انوا  بررسی) آلموند مفهومی طرح 

 .است ارزشی بار
 ددار  اشاره آمریکا سیاسی نظام در توسعه تلویحا   و است منطبق آمریکا سیاسی نظام بر چون. 

 
 سیاسی شناسیجامعهپیدایش و گسترش 

 «ندهای میان سننیاسننت وجامعه را مطالعه کند و با تحلیل رابطه بین پیو کوشنندیم« سننیاسننییشننناسننجامعه
ساتتارهای اجتماعی و ساتتارهای سیاسی و بین رفتار اجتماعی و رفتار سیاسی، سیاست را در زمینه اجتماعی 

 آن قرار دهد.
 دارد هریش جامعه در سیاست نظرشان بهو  اندیاسیس یشناسجامعه انبنیادگذار  حق به وبرماکسو  مارکس. 
 :رئو  نظریات مارکس: 

  این نظریه را بر پایه تضاد مادی نیروهای اقتصادیتاریخی: ولی برتالف هگل  یریناپذاجتنابنظریه 
 انجامدیم طبقهیبو تشکیل جامعه  دارییهسرماکه به سرنگونی  قرار داد

  و  هاروهگبین افراد و که رابطه  مسنلط در آن جامعه بستگی دارد تولید هاییوهشنطبیعت هر جامعه به
، بنابراین دگرگونی در جامعه معلول دگرگونی کندیممسننلط در جامعه را تعیین  یهاارزشو  هایشننهاند

 تولید است هاییوهشبنیادین در 
  :و  آیدیمو در نهایت انقالب پدید  کنندیمطبقه حاکم را رد  یهاارزشبقنات پائین جامعه طبیگنانگی

گاهی پیش از این به مرحله  ر رابطه با د شانیقیحقیعنی ادراک طبقات پائین از موقعیت  رسندیمتودآ
 وسایل تولید

  حوزه: نظریه عام،  1کمک مارکس به جامعه شننناسننی: کمک به توسننعه جامعه شننناسننی سننیاسننی در
 )معیارهای پژوهش( یشناسروشنظریه تاص، 

 :انتقادات 
 ستقل عامل م کهیدرحالر نظر گرفته است د اقتصادی اندیشنه را متییر وابسنته و تابع عوامل

 است
  دارییهسرماانطباق  بینییشپعدم توفیق در او  هایبینییشپتحقق نیافتن 
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 منتقد مارکس اسننت؛ وارد کردن مفاهیم مهم در جامعه شننناسننی؛ تأکید بر عوامل غیراقتصننادی و  :وبرماکس
بر موقعیت اقتصننادی و نیز اجتماعی و نیز  ناگوندر جوامع گودر مطالعه اقوام؛ قشننربندی اجتماعی  هایشننهاند

ا  و انو  مشرو ( تر مشنروعیت )اعمال قدمبتنی اسنت؛ مفاهیمی مانند: قدرت، موقعیت فرد در سناتتار قدرت 
گو یا تاریخی به صورت القابل مشناهده  هاییتواقعکاریزمایی، عقالنی، قانونی؛ انوا  آرمانی )سناتت  گانهسنه

(: درک بهتر رفتار انسننان با یفهمدرونمشننابه دیگر را سنننجید؛ ادراک درونی ) هاییدهپدمدل که با آن بتوان 
 هایزهانگلحاظ کردن نیات و 

 ::بررسی و تبیین رابطه بین سیاست و جامعه، رابطه بین نهادهای اجتماعی و سیاسی و  وظیفه جامعه شنااس
 رابطه بین رفتار اجتماعی و سیاسی است.
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 جامعه فصل دوم: دولت و
  از دولت: یک نهاد سنیاسنی اجباری و دارای سنازمانی مسنتمر و پیوسته که تود و مقامات اداری آن  وبرتعریف

 نکات:حق انحصاری استفاده از زور را در اجرای دستورهای دولت برتوردار هستند؛ 
 ؛دارند عیبنابراین، تعلق داشتن افراد به کشوری تاص اجباری است و تنها مهاجرین حق انتخاب واق 
  که میزان آن باید با تحلیل تجربی به دست آید گرددیبرماستفاده انحصاری از زور به مشروعیت 

 
 تشکیل دولت یهاهینظر
  تبیین کرد: توانیمنظریه  1تحول از جوامع ابتدایی به دولت را با 

  تضاد: هاییهنظر 
  وجود هب جوامع بین یا هاوهگر  و افراد بین برتورد نتیجه در هادولت: یشننناتتانسننانتبیین 

مبارزه بین  .اندبوده قدرت اعمال دربارهٔ  اندآورده پدید را هادولت که تضنننادهایی؛ انندآمنده
 مبارزه هدف را قدرت) تویشننناوندی و در نتیجه تجمیع قدرت در یک گروه معین یهاگروه
 (داندمی

  :جامعه در مسلط دتولی شیوهٔ  از ناشی تاریخی طبقاتی مبارزهٔ  نتیجه دولتتبیین مارکسنیستی 
 (داندمی مبارزه وسیله را قدرت) .است

 )دولت محصنننول نیاز فرد به حمایت در برابر تضنننادهای : نظریه قرارداد )تضنننادهای فردی
 )هابز و الک( جتناب ناپذیر استا

  :)افراد چیره شده و برای حفظ سلطه تود دولت  ترینیقو داروینیسم اجتماعی )تضاد فردی
 .دهندیل متشکی

 ردی: به آسانی قابل آزمون نیستندنقد هردو نظریه تضاد ف 
  :تضاد وجود دارد اما اثبات ارتباط آن با تشکیل دولت مشکل استنقد کلی نظریات تضاد 
  کندیمو عوامل دیگر مانند همکاری را نفی  تضاد انحصارگرا است دیگر: نظریهنقد. 

  قسم هستند: 1بر  :سازیگانه هاییهنظر 
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  :جمعیت مازاد تود را به علت موانع  تواندینمکه  یاجامعهیگانگی ناشی از محدودیت جامعه
به  مؤثرتر یاگونهاز طریق مهاجرت به بیرن بفرسنننتد، تواهد کوشنننید تود را به جیرافینایی 

صنورت یک سازمان درآورد؛ تضاد در اینجا به صورت داتلی )موانع عدم گسترش( و تارجی 
 نقش داشته باشد تواندیم( گرغارتمهاجمان  )جوامع رقیب یا

 ه کتجارت داتلی و تارجی مانند گسننترش  آوردیمکه مزایای سننازمانی به همراه  اییگانگی
منافع قشنننر یا گروه معینی را افزایش دهد و و یا  شنننودیمبه افزایش ثروت کل جامعه منجر 

 داشته باشند سیاسی و اداریبرای سازماندهی ساتتارهای  اییزهانگآنان 
  آیا در جوامع گذشنته ایجاد بناهای باشکوه ونقد نظریات تشنکیل دولت: مشنکل در اثبات صنحت این نظریات؛ 

؟ )وجه شد تشکیل ییهاسازهآبیاری و ... علت تشکیل دولت شده است یا دولت ایجاد چنین  هاییسنتمسن مثال  
امعی که گزارش مکتوب از آنان وجود ندارد . تبیین چگونگی تشنننکیل دولت در مورد جو اسنننت( ترمحتمنلاول 

بسیار مشکل است و در مورد جوامعی که گزارش در مورد آنان وجود دارد اغلب گزارش شفاهی در قالب اسطوره 
 ؛و افسانه است که قابل اعتماد نیستند

  ؛هاآنتا تشکیل  کندیمرا تفسیر  هادولتنظریه داروینیسم بیشتر بقای 
 ولتنه تبیین منشأ پیدایش تود د دهدیمرا توویح  دارییهسرمادایش دولت نظریه مارکسیستی پی 

 
 پیدایش دولت مدرن

 1 انقالب صنعتی، ظهور دولت ملیدارییهسرمادارد: ظهور  همرحل ، 
  دارییهسرماظهور: 

 صاد ت: توسعه دو اقتصاد بازار )مبتنی بر مبادله گسترده و توزیع کاال( و اقکندیماستدالل  فرنان برودل
و توسعه  وده استمقدم ب دارییهسرمابر اقتصاد  نفی مبادله پایاپای و ابتناء بر ثروت قابل تبدیل(پولی )

مبنی  تسهیل کرد؛ برودل استداللی دارییهسرماناشی از سود را برای ایجاد اقتصاد پولی انباشت ثروت 
این دو  گویدیمو تنها  کندینمارائه  دارییهسرمابر چگونگی منجر شدن اقتصاد بازار و اقتصاد پولی به 

 پیش یهاتمدندر  دارییهسرمافقط در اروپا پدید آمد ) دارییهسرماو اقتصناد در نقاط مختلف جهان 
تحوالت  اینکه  کندیماستدالل  (.از تمدن اروپایی مانند تمدن اسالمی و چینی و هندی به وجود نیامد

 وروری بود: دارییهسرمابرای رشد 
 سننلطنتی برای به وجودآمدن انباشننت ثروت از طریق  یهاتاندانو  هاسننلسننله. بقای الف

 وراثت و ازدواج
  سنناتتن امکان تجدید طبقات باالتر  فراهمب. جامعه طبقاتی با تحّرک اجتماعی کافی برای

 ترینپائو تشویق طبقات 
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 ج. توسعه تجارت جهانی برای افزایش میزان سود 
 داشنننتند که در آن انوا  مختلف قدرت سنننیاسنننی، اجتماعی، « بازدارنده قدرت» هاتمدن: جان هال

یروی ن ؛ جوامع اسالمیشنوندیماقتصنادی و ... با یکدیگر در سنتیز هسنتند و مانع دگرگونی اجتماعی 
 بر یمبتن اشیاقتصنناد رشنندکه  بود قوی عثمانی امپراتوری فقط مذهبی داشننتند ولی بخشوحدت

 اسننتقالل شننهرها؛ در جوامع اسننالمی شنند متوقف اقتصننادی رشنند آن فتوق باو  بود قلمرو گسننترش
 (اروپایی شهرهای تالف بر) نداشتند اقتصادی

 ::انقالب صننعتی عالوه بر سرمایه، وابسته به شرایط دیگری مانند منابع، نیروی انسانی، غذا،  انقالب صناعت
در این امور بود:  –ولی نه کافی  –اسنننی سنننرمایه عامل اسنننمدیران اقتصنننادی، بازار و حمایت ایدئولوژیک بود. 

، یاطونقالرتبملدر تولید، نگهداری سنننیسنننتم  گذارییهسنننرمانگهداری نیروی کار، از منابع تام،  یبردار بهره
ما انگستان ا اقتصاد معیشتی به اقتصاد پولی در همه جای اروپا رخ داد تیییرسنیستم آموزشی و سیستم رفاهی. 

ئودالیسم، . به دنبال فروپاشی فدست یافت دارییهسرمابا سنرعت بیشنتری به رشد  ییهایبرتر به دلیل داشنتن 
جدید کشنننت و گردش محصنننول و اسنننتفاده از کود منجر به انقالب  یهاروشجدید کشننناورزی و  هاییوهشننن

افزایش بازده محصول، رشد جمعّیت را آسان کرد. تعارض میان کلیسا و دولت به نفع دولت حل  ؛کشناورزی شند
یایی و عتی به منزله یک قدرت در نای پروراندن انقالب صنننر گردید و دولت هرگز تابع کلیسنننا نشننند. انگلسنننتان ب

 1انی در موقعّیت برتری قرار داشت.بازرگ
  مل:: یهادولتظهور 

  اروپا قرن ناسیونالیسم است  19قرن ؛ یک نیروی اجتماعی در اروپا است عنوانبهتاستگاه ناسیونالیسم
 ؛و پیمان ورسننای نقشننه اروپا تیییر کردب بلشننویکی روسننیه و شننکسننت آلمان در ج.ج اول که با انقال

که بود  آلمان –وحدت ایتالیا آن  ینتر مهمنافرجام ناسیونالیستی در سراسر اروپا رخ داد اما  یهاانقالب
دمختاری وشالوده برای دولت است و در پیمان ورسای بر اصل ت ینتر مناسبنمایانگر این بود که ملت 

اری در ایجاد بسیهویت ملی نقش مهمی احسا  نیرومند مدارک فراوانی وجود دارد که ملی تأکید شد. 

                                                           

به دلیل شننرایط مسنناعدی که داشننت، محل مناسننبی برای پیدایش و رشنند لیبرال  . نکته قابل توجه اینجاسننت که جزیره انگلسننتان1
 دو عامل مهم اشاره کرد: توانبهیمدموکراسی بود. از این رو 

دولت و مردم آن سامان شده بود، زیرا نه نیازی به ارتش  هایینههز بودن آن، سنبب کاهش  اییرهجز شنرایط جیرافیایی انگلسنتان و  -1
ند، معارض حمایت ک یهادولتبه دولتی قدرتمند که از کیان کشنننور در برابر  ینچنهما از مرزهای کشنننور دفا  کنند و منظم داشنننتند ت

ه آزادانه ب توانسنننتنیمو مردم  شننندیم هایاتمالعمومی و  هایینههز حاجتی نبود؛ عدم نیاز به دولت قوی و ارتش منظم سنننبب کاهش 
 .اقتصادی دلخواه بپردازند هاییتفعال

ر پایه دریانوردی و ب المللینبشننرایط جیرافیایی انگلسننتان امر دیگری را نیز سننبب شننده بود و آن توسننعه اقتصننادی مبتنی بر تجارت  -1
 194 - 191: صص همان، اونیل، پاتریک فردی شده بود. هاییآزادبود و این سبب نهادینه شدن مالکیت تصوصی و  رانییکشت
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تودمختاری در قالب  یهاجنبشرهبران  برانگیزیجانهو سننخنان  ملی ایفا کرده اسننت یهادولتاز 
 .است گردیدهیماصطالحات ناسیونالیسی بیان 

  در ن آ آمیزترینیتموفقکه مدلی برای دولت مدرن درآمد  صننورتهبایی دولت ملی پارو اسنناسننا  مفهوم
و این واقعیت که استقالل به زور اسلحه به دست آمده بود و امریکا محقق شد؛ جنگ استقالل امریکا 

 هاییالتاو نیز شناسایی  مهاجرین اروپایی پیروز یک انقالب بودند به ایجاد هویت ملی قوی کمک کرد
ط بد قبلی در شرای هایینسرزمکلی مهاجرین اروپایی که در  طوربههویت کمک کرد و به ایجاد امریکا 

 اگرچه که در امریکا اقوام وآمادی پذیرش هویت جدید امریکایی را داشننتند  بردندیماقتصنادی به سننر 
 .سهیم بودنددر ایجاد هویت امریکایی  هاآنکه همه نژادهای گوناگونی به آن مهاجرت کردند 

 که در جستجوی مرز هستند؛ ناسیونالیسم جدید: مرزهایی  ییهاملتناسیونالیسم قدیم: : )یاز سملت
د پس جدی یهاملتالگوی امریکایی در حقیقت همان الگویی بود که  (.که در جستجوی ملت هستند

اهی لبخو د  یافتهاستقالل؛ مرز بسنیاری از کشورهای تازه از دوران اسنتعمار کوشنیدند ان را دنبال کنند
ند فرهنگ و زبان مشترکی بودو در نتیجه این کشورها فاقد  شدیممختلفی را شامل  هاییتقومبود و 

زبان یا فرهنگ یا ایدئولژی مشترکی برگزیده و هرجا که ممکن بود  حرکت کردند یساز ملتو به سوی 
ود رچم ملی، سر تاریخ، ایدئولوژی، پنمادهای هویت ملی: زبان، فرهنگ،  .شنود این کار صورت گرفت

 که مدعی نمایندگی ملت توسنط رهبران سنیاسنی انجام شد یسناز ملت. نقش اسناسنی در فرآیند ملی
 .طوالنی برای استقالل از قدرت استعماری کردند یهامبارزهدر بسیاری از موارد ملت را درگیر و بودند 

 تشکیل ملت متضمن این امور نیز هست:
  همگانی یهارسانهو  و پرورش آموزشاجتماعی کردن مردم از طریق 
 واقعی یا تیالی نیاز به دفا  از ملت در برابر تهدید تارجی 
 بخشوحدتجنگ به منزله یک نیروی  استفاده از 
  یامنطقه یهاسازمانعضوّیت در 
 توسعه اقتصادی هاییاستس 

 
 ارکسیستی دولتممفهوم 

 و به دنبال  دکنیمتنها به سود طبقه مسلط عمل  و بر اقتصاد استوار است ولت، محصول مبارزه طبقاتی است و د
یز محو ، دولت نرودیمو در آن مبارزه طبقاتی از بین  انجامدیم طبقهیبانقالب پرولتنارینایی که به ظهور جامعه 

 .تواهد شد
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 داز طریق توانایی در به وجود آوردن روایت عمومی و تهدی دارییهسرمادوام دولت  (هایستنومارکس): گرامشیی 
که  ییهاسنننازشو با پذیرش اولیه توسنننل به زور صنننورت پذیرفته اسنننت؛ بورژوازی با دادن امتیاز به طبقه کارگر 

 .کندیمبه حفظ سلطه تود کمک  کندینمبنیادین موقعیتش را تهدید  صورتبه
 زش و موآ مانند)ایدئولوژیک  یهادسنننتگاه از طریق یشهاارزشتواننایی دولت بورژوازی برای تأمین  :آلتوسیییر

لح )مانند نیروهای مس گرسرکوب یهادستگاهو در عین حال استفاده از  (کارگری هاییهاتحادپرورش، کلیسنا و 
 و پلیس(

  :ولی در  شودیمو دیکتاتوری پرولتاریا جانشین آن  شودیممحو  درنگیبپس از انقالب پرولتاریایی، دولت لنین
 و یک دولت غیرمارکسیستی را دارا بود هاییژگیوتمام لت شوروی و دو  عمل دیکتاتوری حزبی جای آن را گرفت

روی یکی از رهبران بعدی شو –و تروشچف  نام نهاد« دولت کارگری با تحریفات بوروکراتیک»لنین دولت تود را 
یستی بود نه مارکسن یهادولتمحقق شند سنقوط  عمال   چهآناگر چه سنخن از محو دولت را به زبان راند، اما  –

بود که حزب کمونیست نقش رهبری تود را از دست داد و با یک دلیل فشار اقتصادی  هبو شدن آن و آن هم مح
 .کودتای ناموفق سقوط کند

 اشته دنقش مهمی در تفسیر ماهست دولت « نیست طرفیبدولت، »که  هایستمارکسکلی این استدالل  طوربه
تاصنننی را انعکا   یهاارزشو  کنندینمتأل عمل  اسنننت، زیرا به هر حال نهادهای سنننیاسنننی و اجتماعی در

 .دهندیم
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ر و مشروعیتفصل سوم:   قدرت، اقتدا
 تعریف و تحلیل قدرت

 )را اعمال کند اشاراده تواندیم؛ یعنی با داشتن قدرت فرد یا نهاد تعریف لیوی: توانایی عمل )کنش 
 :؛قدرت، تولید نتایج مورد نظر است راسل 

 که جاآن از ؛)به دلیل نتایج مورد نظر( شنننودیمزمیننه قندرت نظنامی فهمیده  این تعریف بیشنننتر در 
 تطبیق بلقا آن بر توبی به راسل تعریف است، شده سنجیده نظامی توانایی حسب بر همیشه «قدرت»

 ایرهیرمنتظغ نتایج. است نظر مورد نتایج دارای و عمدی معموال   نظامی نیروی از اسنتفاده زیرا اسنت،
 ینیبیشپچون  و دارند فرعی جنبه شود، حاصل نظامی نیروی از اسنتفاده صنورت در اسنت ممکن که

 .نیستند قدرت اعمال معنای به ،اندنبوده اولیه هایهدف جزء یا و بودند نشده
 این که طوری هب منبع، و کاال یک تا گیردمی نظر در فعالّیت یا فرآیند یک بیشنتر را قدرت راسل تعریف 

 هیبدی. «دارد؟ وجود ،گیردیم قرار استفاده مورد کهیهنگام تنها قدرت آیا» که شودیم مطرح پرسش
مورد استفاده قرار گیرد، با شمارش تعداد  کهآنکه قدرت نظامی پیش از  است معمول یااندازه تا است

و هواپیماها و برای سنننجش اثربخشننی احتمالی  هایکشننت، هاتانک، هاموشننک، هاتوپسننربازان، 
 سنجیده شود.

 :در یک رابطه اجتماعی در موقعّیتی باشد که اراده تود  گرکنشیک  کهیناعبارت است از احتمال « قدرت» وبر
 این احتمال بر چه مبنایی قرار دارد. کهینارا به رغم مقاومت دیگران ِاعمال کند، صرف نظر از 

  ط وی اسناسی است، زیرا امکان  بالقّوة در نظر گرفته طوربهکه قدرت  دهدیمکاربرد واژه احتمال توسنّ
 طورهبنسبی در نظر بگیریم و نه  طوربه راآن کهینا ترمهمدر انتظار کاربردش باشیم و  کهیناشنود، تا 
را که به طور انحصننناری قدرت را بر مبنای اسنننتفاده یا تهدید کاربرد زور  اییهنظر هرگوننه  وبرمطلق. 
تعیین کنند که آیا اراده یک فرد یا  توانندیمعتقد اسنننت عوامل دیگری و م کندیم، رّد سنننازدیممطرح 

 گروهی از افراد بر اراده فرد یا گروهی از افراد دیگر مسّلط شده است یا نه؟
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  نباید اسنننتثناء باشننند. « قدرت»و  گرددیمعلوم اجتماعی برحسنننب احتمال بیان  هاییهنظر بیشنننتر
زله یک منبع و هم به مثابه یک فرآیند سننودمند اسننت؛ زیرا هم به من« قدرت»در نظرگرفتن  ینچنهم

قدرت  آمیزّیتیرموفقغو امکان در نظرگرفتن کاربرد  کندیمدیگری را تکمیل  یرناپذاجتناب طوربهیکی 
 .سازدیمرا نیز فراهم 

 :سه سؤال اساس: درباره قدرت 
  .؟کندیمقدرت را اعمال « چه کسی»یک 
  .؟شودیمقدرت اعمال « چگونه»دو 
  .؟گرددیمقدرت اعمال « چرا»سه 

  پاسخ وجود دارد: 1 ؟کاد:مقدرت را اعمال « چه کس:»/ 1سؤال 
 یک گروه منسجم که از نظر اجتماعی قابل تشخیص باشد، در یک  ، میلز(توپاره)موسکا،  :ی:گرانخبه

گاهانه   .کندیمرا اعمال « قدرت»جامعه معّین بر اسا  سودجویی و آ
 ::اعمال دکنیماجتماعی که وسایل تولید را در جامعه کنترل  یاطبقهتوّسط « قدرت» مارکسنیسنت ،

 .گرددیم
 نه یک گروه نخبه معّین و نه یک طبقه اجتماعی، هیچ کدام قدرت را در دسنننت ندارند،  :یانگراکثرت

 .کندیمگوناگون تیییر  هایینهزمو در  گرددیمرقیب اعمال  یهاگروهبلکه قدرت توّسط 
  بیش از همه در ارتباط با زور یا اجبار فیزیکی در « قدرت»شاید  ؟شود:مقدرت اعمال « چگونه»/ 2سنؤال

ثروت، منزلت، دانش، کاریزما و اقتدار مبتنی باشد. در  یژهوبهنظر گرفته شنود، اّما ممکن اسنت بر منابع دیگری 
ت ممکن اسنن ینچنهمسننتوار باشنند. قدرت ا هاشننالودهبسننیاری موارد ممکن اسننت قدرت بر بیش از یکی از این 

 بار، نفوذ و کنترل به تود بگیرد.متفاوتی مانند اج یهاشکل
  ب مالکّیت ، سلیریگباجشامل اجحاف،  ینچنهماجبار نه تنها شامل توّسل به زور یا تهدید به آن، بلکه

 است. هاییداراو مصادره اموال و 
  شامل ارتشا و فساد است ینچنهم، بلکه یگذار حرمتو نفوذ نه تنها شامل ترغیب عقالنی، احترام. 
  کنترل شنامل پذیرش این مسنأله به هر دلیلی است که کسانی که درصدد اعمال قدرت هستند وسایل

 انجام این کار را دارند.
  یهاهدفممکن است برای مقاصد فردی یا جمعی، برای « قدرت» ؟گردد:مقدرت اعمال « چرا»/ 3سؤال 

 صادی یا ایدئولوژیک مورد استفاده واقع شود.سیاسی، اقت
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 قدرت را تنها در حوزه  ترکیب کرده و سه نو  قدرت را مطرح کرده است: هاهدفانوا  قدرت را با  هال(
 (دهدیمآن را قرار  ترییعوسو مانند وبر در حوزه  بیندینمسیاسی 
  و تسننّلط بر همگناِن یک. قدرت سننیاسننی: ظرفّیت برتی افراد در جامعه برای سننازماندهی

)قدرن نظامی بخشنننی از قدرت سنننیاسنننی اسنننت که در عمل از منابع اقتصنننادی و  تود.
 (بردیمایدئولوژیک برای مقاصد سیاسی بهره 

 .دو. قدرت اقتصادی: توانایی سازماندهی و توسعه منابع در جامعه 
  یا  اعتقادی یهانظامسه. قدرت ایدئولوژیک: توانایی عقالنی کردن سازمان جامعه از طریق

 ارزشی.
در مواردی که قدرت ایدئولوژیک، سنیاسی و  :هال نظر از «شنوندهمانع» قدرت و «تواناسنازنده» قدرت

، بسیار محتمل است که نیروی اجتماعی زیادی ایجاد شود که کنندیماقتصادی در یک جهت حرکت 
. اّما در مواردی که میان انوا  نامدیم« توانا سنننازنده»به دگرگونی جامعه منجر گردد. این نیرو را قدرت 

تعارض وجود دارد، دگرگونی اجتماعی رخ نخواهد داد و کمتر محتمل تواهد بود که « قدرت»مختلف 
 .نامدیم« شوندهمانع»این پدیده را قدرت  هالآن بسیار ُکندتر تواهد بود؛  دادنیرو رخ دهد یا 

 یل کنترل افراد و قلمرو، تحمثروت، منزلت، مانند  ترییممستق یهاهدفبرای کسب دیگر:  یهاپاسخ
 ستا تأمین نیازهای روانیاعتقادات معنوی و ایدئولوژیک. آنچه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است 

 امل شننو هم برای کسننانی که تابع آن هسننتند  کنندیمقدرت هم برای کسننانی که ان را اعمال : نکته
 .یا جمعی یا هردو باشد و این ممکن است فردی سود و هزینه است

 گاهانه – در هردو طرف آن – قدرت گفت قدرت را  توانیمبا صرف نظر از نتایج غیرمنتظره  ؟شود:ماعمال  آ
 .مورد بحث قرار داده بودیمتاکنون برحسب اعمال آشکار آن 

  نیز  هاحکومتمتمرکز شنننده اسنننت اما  یافتهسنننازمانمبتنی بر منافع  هاییتفعالبر  گراکثرترویکرد
 .سیاسی ایفا کنند گیرییمتصمنقش مهمی در  توانندیم

 :قدرت برای رسنننیدگی به مسنننائل )یعنی تعارض قابل مشننناهده و  (گراکثرت)انتقاد از رویکرد  لوکس
ی و نیز قدرت در بعد سوم شودیمآشنکار( و مسنائل بالقوه )تعارض قابل مشاهده و پنهان( به کار برده 

که  ؛ در اینجا باید گفت کسنننینام دارد منافع واقعیتعبیر او تعارض پنهان و  که طبق کندیمنیز عمل 
گاهانه این کار را انجام  قطعا   کندیمقدرت را اعمال  اما نسبت به کسی که قدرت بر او اعمال  دهدآیمآ

که  داندینم اصال  مانع آن شود و یا  تواندینمولی  شنودیمکه قدرت علیه او اعمال  داندیمیا  شنودیم
 اسننتدالل نامدیمکه لوکس آن را دیدگاه رادیکالی ، در این صننورت دوم شننودیمقدرت علیه او اعمال 
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در  و کندیممحصول نظامی باشد که بر ود منافعشان عمل انسان  یهاتواستممکن اسنت  کندیم
نتخاب داشنننته اگر حق ابخواهند ممکن بود  هاآنبه آن چه  کنندیماین گوننه موارد مننافع را مربوط 

ی ( و منافع عینتواهندیمکه  کننندیمافراد فکر  چنهآنلوکس مینان مننافع ذهنی )بودنند؛ بننابراین، 
 .شودیمتمایز قائل  بخواهند(کن است مافراد م آنچه)

  وبر  ؛را از مفهوم قدرت به مفهوم سننلطه منتقل کرده اسننت هایسننتمارکسنن، وبر و به منافع واقعیتوجه
 «توسنط گروه معینی از افراد اطاعت تواهد شداین که یک دسنتور با محتوای ویژه  احتمال»سنلطه را 

 .دانستندیمرا عقاید طبقه حاکم  یادورهعقاید حاکم در هر ؛ مارکس و انگلس نامدیم
 یهاالسننزمان زندانی بودنش در حکومت موسننولینی بین  یهانوشننتهدر  آنتونیوگرامشییی: گرامشییی 

 روننایت کردنفراهمرده اسننت که بورژوازی کمتر از طریق زور و بیشننتر با اسننتدالل ک 1914و  1916
تود، سلطه تود را بر جامعه  ینیبجهانروایت از طریق استفاده از نهادهای فرهنگی به منظور تفّوق 

 توانستیمرا برای توصنیف ووعّیتی که در آن طبقه حاکم  «سنرکردگی». وی اصنطالح کندیمبرقرار 
 .ُبردیمکّلی جلوه دهد، به کار  طوربهه منزله منافع جامعه منافع تود را ب

  :لیسا و کاحزاب، )نظام آموزشی، ایدئولوژیک  یهادسنتگاهسنلطه ایدئولوژیک دولت از طریق آلتوسنر
گاهانه است ...(  .که همگی از نو  اعمال قدرت ناآ

  :گاو هنجارهای جامعه  هاارزشاجتماعی شندن گاهانه از طریق فرآیند یادگیری آ از نسلی به هانه و ناآ
ن اصطالح ای) مورد استفاده قرار گیرد تواندیم؛ فرهنگ سیاسی هم در اینجا یابدیمنسل دیگر انتقال 

 تودساتته آلموند و وربا است(
  :نای مع بعدا  ، اما توانایی عمل یا تحمیل اراده تود بوده اسنننتبه معنای  صنننرفا  معنای ابتدایی قدرت تالصنننه

و  که اشننکل گوناگونی دارد –بر دیگران در جامعه  هاگروهاسننت و درباره تسننلط برتی از افراد و  یافته اییچیدهپ
گاهانه باشنندبرای دو طرف آن هزینه و سننود دارد و اِ منابع گوناگون دارد و  گاهانه یا ناآ  و عمال آن ممکن اسننت آ

ش مردم قدرت با پذیر ا اینکه آیا همیشه ام .اطالق شده است – ممکن اسنت گاهی نتایج غیرمنتظره داشته باشد
 .محل بحث بعدی یعنی اقتدار و مشروعیت است شودیمروبرو 

 
 اقتدار و مشروعیت

 1 :سؤال مهم در فلسفه سیاسی 
  ؟کنندیمچرا مردم اطاعت 
 چرا مردم باید اطاعت کنند؟ 
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  پاسخ وجود دارد: 1 / چرا مردم باید اطاعت کااد؟2سؤال 
  .اراده »این اسننت  قرارداد اجتماعیدر کتاب  روسییوژاکژانپاسننخ  جتماع:(:قرارداد اروسننو  یک

از طریق دموکراسی مشارکتی مستقیم برآورده شود و از قوانینی که  تواندیم« تیر همگانی»یا « عمومی
باید اطاعت شنننود. چنین وونننعّیتی از طریق یک قرارداد اجتماعی میان  کنندیماراده عمومی را بیان 

کوچکی بود که دموکراسی  شهردولت. آرمان روسو شودیمو حفظ  آیدیمدر جامعه به وجود  همه افراد
 است. یرپذامکانمستقیم در آن 

  .که به سننود افراد اسننت که به  اندکردههر دو اسننتدالل  الکجانو  هابز سننود همگان:(:هابز  دو
 یک حکومت توانیمی که در آن تاطر حفاظت تودشان سلطه حکومت را بپذیرند، اّما در مورد شرایط

تسلیم در برابر یک حاکم دارای قدرت مطلقه یا لویاتان را تنها وسیله  هابزداشتند.  نظراتتالفرا رّد کرد 
به حالتی از  جامعه . بدون حمایت یک حکومت قدرتمند،دیدیماجتناب ازحالت هرج ومرج و آشنننوب 

ط ها گشنننتیبازمطبیعنت  « اه، حیوانی و کوتبارنکبت منزوی، فقیر،»بز که در عبارتی مشنننهور توسنننّ
ود ممکن ب کردیمکوتاهی  کردنیتحماتوصننیف گردیده اسننت. تنها در صننورتی که حاکم آشننکارا از 

نظرّیه هابز، توجیه نهایی دولت مطلقه و اقتدارگرا که  سنننانینبدوفناداری به جای دیگری انتقال یابد. 
 .شودیم، در نظر گرفته گیردیدربرنماتباعش  یهاتواستتعّهدی را برای اجرای  گونهیچه

  حمایت برای فرد در  ساتتنفراهمنیز حکومت را وسنیله  الک رضایت همگان:(:الک  سنه. جان
 فتر یماز حکومت انتظار  کهیحال، اّما دامنه حکومت به وسنیله روایت محدود بود. در گرفتیمنظر 

حقوق مدنی، آزادی و دارایی فرد نیز حمایت کند و کوتاهی  که از رفتیمکنه نظم را حفظ کند، انتظار 
که رونننایت تود را پس بگیرند و در صنننورت لزوم حکومت را  سننناتتیمدر این کنار، افراد را محّقق 

 سرنگون سازند.
  ؟کااد:م/ چرا مردم اطاعت 1سؤال 

 ر منافع تودشانهابز: به تاط 
  :اگر پس ،است حکومت از اطاعت موجب منفعت ؛ندارد وجود منفعت از غیر دیگری اصل هیچهیوم 

 .شود متوقف باید اطاعت به نسبت تعهد شود قطع
  یف  اقتدار:تعر

  وادار برای زور کاربردن به نیاز که قدرتی یعنی گویند؛ «اقتدار» را مشرو  قدرِت : ینرگسرمضناناسنتاد 
 .ندارد تود، از اطاعت به کردن
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  :کنندگان و هم توسننط کسننانی که قدرت در موردشننان  پذیرش اعمال قدرت هم توسننط اعمالکتاب
 شودیماعمال 

 2 :نوع اقتدار 
 «از و پذیرندیم را تودشان بر قدرت ِاعمال افراد، از گروهی یا فرد که دارد وجود هنگامی «بالفعل اقتدار 

 .کنندیم اطاعت هستند، قدرت دارای که کسانی دستورهای
 «ط حق یک منزله به قدرت ِاعمال که دارد ودوج زمانی «قانونی» یا «مشننرو  اقتدار  هک کسننانی توسننّ

 .گرددیم توجیه و شودیم پذیرفته ،گرددیم ِاعمال هاآن به نسبت قدرت
  ت»رابطنه ت»بنا « مشننروعین  انی   به حکومت حّق  دادن «مشنننروعّیت» ؟شننود:مچگونه تحلیل « حقن 

 معل و عقل منطق، لحاظ به حکومت حّق  نداشت «حّقانّیت». است «شوندگانحکومت» اذهان در گرانحکومت
 و اسنننت، واقعی مشنننروعّیت همان «حّقانّیت» پس. کنند انکار چه و گیرد قرار مردم قبول مورد چه اسنننت؛

 .مردم اذهان در و بالفعل مشروعّیت یعنی «مشروعّیت»
 وبر: از نظر انواع آرمان: مشروعیت 

 1 ) :تحت ه تاریخی و مشروعیت پایگاه کسانی ک یهاسنتمبتنی بر اعتقاد استوار به مشروعیت سنتی
 .شودیماقتدار آنان اعمال قدرت 

 1 ) سننرسننپردگی به تقدسننی ویژه، شننخصننیت فردی منحصننر به فرد.مبتنی بر کاریزمایی: مشننروعیت 
 ندر، سزار، هیتلر، گاندی، قذافی()اسک

 1 ) ق و حواعد هنجاری اعتقناد بنه قنانونی بودن الگوهای قمبتنی بر عقالنی:  –مشنننروعینت قنانونی
راتیک )دولت بوروک .کنندیمصنندور اقتدار چنین قوانینی داشننتن اعمال قدرت برای کسننانی که تحت 

 امروزی(
  ز ا کوشندیمرهبران کاریزمایی  مثال  ) نو  این مشروعیت است 1یبی از هر اغلب ترک هایمرژ مشروعیت

 عیت سنتی اقتدار تود را حفظ کنند(طریق مشرو
  :مخصنننوصنننا   شنننودیمپذیرفته اجتماعی و سنننیاسنننی در یک جامعه معین زانی که هنجارهای میمشنننروعیت(

ری . در نظریات ساتتا(رودیم کاربهبر دیگران  هاگروهبرتی افراد یا  در مورد اعمال قدرت و تسلطهنجارهایی که 
 کارکردی به مشروعیت توجه شده است: –

  رای باز توانایی سننیسننتم  تگوهاسننت که عبارت اسننیکی از کارکردهای اصننلی نظام حفظ السننونز: پار
 و هنجارهای فرهنگی مشترک هاارزشتأمین ثبات تویش از طریق القای 
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  :ارکت ف مشاشکال مختلسخن آورده است مانند « هاپشتوانه»از  دادبرونو  داددروندر تحلیل ایستن
 سیاسی )رأی دادن( و اشکال مختلف واکنش نسبت به بازده سیاست

 است« سیاسی شدنیاجتماع» داددرونکارکرد  1یکی از ند: آلمو 
  دارییهرماسبخش از ایدئولوژی طبقه حاکم و بخش مهمی از تبیین بقای نظام : هایستمارکسمشروعیت در نزد 

که  هابرما  است این استدالل پوالنزا  واهمیت دارد  هایستمارکسبرای  چهآن؛ گفتمیآلتوسر  چهآنمانند 
 وّسلمت دولت فزاینده مداتله به بود تواهد ناچار اقتصنادی یهابحران دفع برای دارییهسنرما نظام: گویندیم

 دارانیهرماسنن منافع با دولت انگاشننتن یکی موجب پیش از بیش دولت فزاینده مداتله پوالنزاس نظر به. شننود
 تضننعیف اسننت، آن کسننب مّدعی یادوره انتخابات طریق از که را مردمی مشننروعّیت این بنابر و گردید تواهد
 حرانب اقتصننادی، بحران قبیل از ییهابحران سننلسننله یک مداتله، گونهینا که گویدیم هابرماس. کرد تواهد

 .کرد تواهد ایجاد را مشروعّیت بحران و انگیزش بحران عقالنّیت،
 

 مشروعیت و اطاعت
 در جمله روسو اینچنین آمده است: نیرومندترین مرد هرگز  اشیدهفا مشنروعیت در ذهن مشناهده کننده است و

بدیل تقدتر تود را به حق و اطاعت را به وظیفه به اندازه کافی نیرومند نیست تا همیشه فرمانروا باشد، مگر اینکه 
 .کند

 «ت  ردگییمن صورت داوطلبانه اطاعت «مشروعّیت» بدون چه ارتباط: با هم دارند؟« اطاعت»و « مشروعی 
 «بارغبت اطاعت» میزان همان به باشنند، باالتر مردم نزد حکومتی مشننروعّیِت  میزان هر به. اجبار روی از مگر

 فاقد حکومِت . اسننت مؤمنین و امام میان و الهی حکومت در مشننروعّیت باالترین. گیردیم صننورت بیشننتر
 .است زور کاربردن به مجبور مشروعّیت

 :طبقه هفت از زنجیره این. اسنننت کرده مطرح را اطاعت و فرمانبرداری از ایهیر زنج هلد دیوید جدول هلد 
 عیفیو شکل را پنجم طبقه و کندیم محدود هفتم و ششم یهاطبقه به را مشروعّیت هلد. است شنده تشنکیل

 :از اندعبارت هلد زنجیره طبقات. داندیم مشروعّیت از
 1:ندارد وجود ابیانتخ گونه هیچ . پیروی از دستورها یا اجبار. 
 2:ت  شده انجام همیشنه که دهیمیم انجام گونههمان راآن ما و نشنده اندیشنه آن درباره هرگز . سنا 

 .است
 3 .کندینم فرقی ما برای هرصورت در :تفاوت::ب. 
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 4 را عّیتیوو توانیمینم اّما نیست، مطلوب ما برای ووعّیت این اگر چه :یانهگرامصنلحت. پذیرش 
 .یریمپذیم را رسدیم نظر به سرنوشت مانند چهآن بنابراین. کنیم تصّور باشد متفاوت واقعا   که

 5 مشوییم همراه آن با اّما هستیم، ناراوی موجود وونعّیت از رضایت مشروط(:  یابزار . پذیرش 
 .ماست نفع به مّدت دراز در زیرا پذیریمیم را ووعّیت. آوریم دست به را هدفی تا

 6ماسننت، دسننتر  در فعال   که اطالعاتی با و ماسننت برابر در که شننرایطی در ری:. موافقت هاجا 
 و «صننحیح» ،«درسننت» گروه عضننو یا فرد یک منزله به ما برای کار این که کنیمیم گیرییجهنت
 .دهیم انجام است واجب و باید حقیقتا   ما که است کاری این. است «شایسته»

 7::دانِش  تمام که شرایطی یعنی - آرمانی شنرایط در که تاسن چیزی آن . موافقت هاجاری آرمان 
 تموافق - مهّیاست دیگران هاییازمندین و شرایط کشنف برای الزم یهافرصنت همه نیز و نیاز مورد

 .دهیم انجام که کردیمیم
  هاییتعالفنتیجه یک بافت پیچیده وابسنننتگی متقابل میان نهادها و نظم سنننیاسنننی،  :گویدیمهلد 

اسننت که مراکز قدرت را تقسننیم، و فشننارهایی مضنناعف برای اطاعت را وارد  اییاجتماعو  اقتصننادی
 .، اما متییر مهم نیست. قدرت دولت یک جنبه اصلی از این ساتتارهاستآوردیم
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 توزعی قدرتفصل چهارم: 
 مقدمه

  نو  است: 1ل بر به این سؤا هاپاسخ ؟کندیمبه جامعه دیگر فرق  یاجامعهتا چه اندازه توزیع قدرت از 
 هنجاری 
 توصیفی 
  توصیفی –هنجاری 

 دست  هاآنباید تالش کنند به  هاانسنانافالطون معتقد بود که حقایق اتالقی مطلق وجود دارد که : افالطون
وجود داشته  اندتو یمتنها در جایی  شودیمحقایق ناشنی  گونهینابسنتن  کاربهجامعه کاملی که از  کهینایابند، و 
جریه عقائد افالطون از ت .کنندیمباشد که این حقایق را درک « پادشناهان فیلسنوفی»ه قدرت در دسنت باشند ک

حکومت جبار، الیگارشننی و دموکراسننی بوده و حکومت در دسننت فرد که  شننودیمیونان ناشننی  یشننهرهادولت
 .قرار داشته است سروپایبمستبد، معدودی متنفذ و مردم 

 آرمانی و فاسد هریک  یهاگونهمعدود و مردم بسیار را در  یاعدهانروای واحد، ارسطو حکومت یک فرم: ارسطو
 «حکومت اشرافی»شکل فاسد آن، « جّبارّیت»شکل آرمانی حکومت فرمانروای واحد، « پادشناهی»مطرح کرد. 

حکومت جامعه منّظم یا شننهروندان »شننکل فاسنند آن، « الیگارشننی»شننکل آرمانی فرمانروایی گروهی اندک، 
 شکل فاسد آن است.« سروپایبدموکراسی یا حکومت مردم »شکل آرمانی حکومت مردم بسیار، و « ئولمس

 اکثریت چندنفره نفرهیک 
 (شهروندان مسئول) یتیپل (اشراف) یستوکراسیآر  پادشاهی() یمونارش شکل آرمانی

 الیگارشی جّباریت() یرانیت شخصی
مردم ) یدموکراس

 (سروپایب
 
 ی:اساس یهاپاسخ 

 نخبگان، نظریه 
 گرایی، کثرت 
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 ،توتالیتاریسم 
 دموکراسی. 

 
 نظریه نخبگان

 گروهی برتر از نظر توانایی یا امتیاز (Elite )؛ در زمینه اجتماعی: مفهومی تحقیرآمیز دارد و مشابه الفاظی نخبه
 یاجامعهر هدر »که  جان کالِم نخبگان این است. مانند دستگاه سیاسی، صاحبان قدرت، اقلیت برگزیده است

 «.گیرندیمممکن است اقلّیتی وجود داشته باشد که تصمیمات عمده را در جامعه 
  ییگرانخبه پردازانیهنظر: 

 رد نظریه مبارزه طبقاتی مارکس استهستند و قصدشان  ودمارکسیست 
  ن وتا اندازه زیادی وّد دموکراتیک هستند، چ «نخبگان نظریه» پردازانیهنظر هستند و وددموکراتیک

ا  عمال  شنننکِل ذات« دموکراسنننی»میایر با واقعّیت اسنننت و « نظریه دموکراتیک»که  کنندیماسننتدالل 
 دازانپر یهنظر در عباراتی که فراوان نقل شنده اسنت، اصل اساسی  موسیااونعیفی از حکومت اسنت. 

، اندافتهی عهتوسکمدر همه جوامع از جوامعی که بسیار »بیان کرده است:  یروشنبهرا  «نخبگان نظریه»
و  ندکیمکه حکومت  یاطبقه: تورندیمجوامع، دو طبقه از مردم به چشنننم  ترینیشنننرفتهپگرفتنه تا 

طبقه نخست که تعدادش همیشه : »دهدیموی سپس چنین توویح  «.که تحت سلطه است یاطبقه
مزایایی که قدرت  ، قدرت را در انحصار تود دارد و ازدهدیمکمتر است، تمام وظایف سیاسی را انجام 

طبقه دوم که تعدادش بیشتر است، توّسط طبقه نخست  کهآن؛ حال گرددیم مندبهره آوردیمبه همراه 
و  شودیمقانونی است و گاهی مستبّدانه و تشن است، اداره و کنترل  یشوبکمکه گاهی  اییوهشو به 

لی را که برای ادامه حیات نظام وسنایل ماّدی زیست و وسای –در ظاهر  کمدسنت –برای طبقه نخسنت 
 «.سازدیمسیاسی وروری است، فراهم 

 :ویژگی نخبگان 
 .گاه است  گروه مسّلط یا نخبه از وجود تود آ
 .در رفتارش منسجم است 
 .دارای احسا  مشترکی از هدف است 

 1 ):یافتهزمانسااقلّیت ». نخبگان از طریق سازمان بر جامعه سلطه دارند رویکرد سازمان: موسکا و میشلز »
 .جویدیمدر جامعه پیشی « یافتهنسازمان»یا « یافتهسازمان ترکماکثرّیت »همیشه بر 
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 :روه که قشننر باالیی شننامل گ کندیمرا به قشننرهای باال و پائین تقسننیم « نخبگان» موسییاا موسننکا
و  ندکیمفا ای یتر کوچکرهبری  یهانقشسنیاسنی اسنت و قشر پائینی  گیرندگانیمتصنمکوچکی از 

 ، مانند رهبران عقاید و فّعاالن سیاسی.منبع گزینش برای قشر باالیی است
  ه جامعهنخبگان  رابطه بین « انگزینش نخبگ»و « اقتدار»بر حسننب  طبقه حاکم( و بقی 

 .کندیمو طبق دو گروه متیّیر فرق  شودیمسنجیده 
  از « داراقت»بسنننتگی دارد که در آن « اصنننل اسنننتبدادی»ینا به « اقتندار»رابطنه

از « اقتدار»که در آن « اصننل آزادی»، یا به یابدیمجریان « هاتوده»به « نخبگان»
 .یابدیمجریان « نخبگان»به « هاتوده»

 «که در  «ساالرانهاشراف»به گرایش دوگانه مشابهی بستگی دارد: گرایش « گزینش
« ر باالییقش»به « قشر پائینی»و از  شنودیمآن حرکت به درون گروه نخبه محدود 

به درون « هاتوده»که در آن حرکت از « سننناالرانهمردم»، و گرایش کندیمحرکنت 
 است.« گروه نخبه»

 :هاودهتاگر در کارهای اداری و بوروکراسی تنها نخبگان گزینش شوند، ممکن است  انقالب 
در  ایا غیرنخبگان به قدری ناترسنننند و بیگانه شنننوند که گروه نخبه را سنننرنگون سنننازند، امّ 

در درون غیرنخبگان مسنننئولّیت را به  یافتهسنننازمانموارد ممکن اسنننت یک اقلّیت  گونهینا
به سرعت طبقه حاکم جدیدی را تشکیل  یافتهسازماندست گیرد و در هر صورت یک اقلّیت 

 تواهد داد.
  که  ،استدالل کرد بهترین راه برای بیان منافع در یک جامعه بعدا  ابتدا وددموکراتیک بود اما

هم نخبگان باید به آ پاسننخگو باشننند و هم اقتدار مسننتبدانه بوروکراسننی از طریق آن کنترل 
باقی ماند و وجود طبقه نخبه حاکم را به  گرانخبهاسنننت ولی باز « حکومت نمایندگی»شنننود 

 .دانستیمتاطر منافع جامعه وروری 
 :نی الیگارشی(؛ سلطه پایدار گروهی )قانون آه کندیمتوجه تود را بر احزاب سنیاسی متمرکز  میشنلز

عالّیت وسننعت و پیچیدگی ف یرناپذاجتناببه این نتیجه رسننیده بود که سننازمان نتیجه  میشییلز. اندک
ه هر ک: »آیدیم، تحت سلطه رهبرانش در گرددیمتأسنیس  کهیناانسنانی اسنت. سنازمان به مح  

 «.الیگارشی گویدیمسازمان،  گویدیم
  نبوه، ا کنندگانانتخابدر شننرایط جدید  آمیزیّیتموفق طوربه کهینااحزاب سننیاسننی برای

اتی از همه مبارزات انتخاب ترمهمو  هایاستسفعالّیت کنند، برای گردآوری منابع مالی، انتشار 
ه برای ب اییلهوسننبا این اسننتدالل که احزاب اسنناسننا   میشییلز نیاز به اعضننای انبوه دارند.

برای این کار نیاز به تعدیل  هاآنکه  گویندیمرت هسنننتنند، قندرت و حفظ قند آوردندسنننت
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 انشیحزبتود به منظور جلب حمایتی فراتر از محدوده فّعاالن  هاییاستسو  هایدئولوژیا
و  هاآنتا اندازه زیادی در دسنننت رهبری حزب اسنننت و  هاینهزمدارنند. ابتکنار در تمنام این 

مزّیت سننازمانی آشننکاری نسننبت به  یگذار نونقاحزب و نمایندگان دسننتگاه  یهابوروکرات
 :گرددیمتقویت  یشننناتترواناعضننای عادی حزب دارند. این مزّیت به وسننیله یک عامل 

 کهیامهنگاز سنیاست هستند، مگر  اطال یباکثر مردم که اسناسنا   تفاوتییبو  عالقگییب
 مستقیما  بر منافعشان تأثیر بگذارد.

 2 یم )شباهت در اصل تقس :گویدیمداشت اما مانند او موسیاا اتتالف نظر با تو: پار  :شنااتتروان( رویکرد
ی از نظر تانوادگی، تحصننیلی،  هاییژگیودارای  کهیکسننانتمام  توپارهاز نظر  گروه اسننت( 1نخبگان به  تاصننّ

ت رهبری جامعه باشنننند،  افراد، . در میان این شنننوندیممحسنننوب « نخبگان»فردی و ... بوده و دارای موقعینّ
و « نخبگان حاکم»ا ر  کنندیم ینیآفر نقشمستقیم یا غیرمستقیم در تصمیمات سیاسی جامعه،  طوربه کهیکسان

 .نامدیم« نخبگان غیرحاکم»سیاسی قرار دارند را  گیرییمتصمکسانی را که بیرون از دایره 
  :یروهای در جامعه محصول ن این مفاهیم مارکسیستی را که گروه مسّلط توآشااراپارهتوویح نظریه وی

 هاییژگیوگروه نخبه از »که  گویدیمو  کندیماقتصنننادی ینا در واقع نیروهای اجتماعی اسنننت را رّد 
 «.شودیمفردی ناشی  هاییزهغر و از  هاییتواناانسانی، از 

منطقی  ورطبهتود را  یهاکنش کوشندیم، بلکه کنندینمبه طور منطقی رفتار  هاانسان توپارهبه نظر 
ا ی هاارزش، توجیه کند. این نامدیم« هااشنننتقاق»را  هاآن توپارهکه  هاارزشیا  هایندئولوژیااز طریق 
 هایناو  نامدیم« هاماندهیباق»را  هاآن توپارهکه  کنندیمایجاد  اییذهن، غرایز یا حاالت هااشنننتقاق

و « ز ترکیبغرای»را به دو نو   هاماندهیباق توپاره. دهندیمهستند که اسا  فعالّیت انسانی را تشکیل 
بر این  کهیکسان. اولی شامل استفاده از اندیشه و تخّیل است و به کندیمتقسیم « هاانبوههماندگاری »

ه و کسنانی ک کندیمو دومی بر دوام، ثبات و نظم تأکید  دهدیم« روباه»، عنوان کنندیماسنا  عمل 
و « هاروباه»که گروه نخبه آرمانی  کندیمتصدیق  توپاره. نامدیم« شیر»را  کنندیمبر این اسا  عمل 

ردش گ»که یک  یطور به، کندیمو توازن میان این دو تیییر  یابدیماو به ندرت تحّقق  ی« شنننیرهنا»
، وندشیم« هاروباه»جانشین « شنیرها»و « شنیرها»جانشنین « هاروباه»وجود دارد. بنابر این « نخبگان

ا ر « هاروباه»ناگهان جای « شننیرها»، در صننورتی که گیرندیمرا « شننیرها»به تدریج جای « هاروباه»اما 
 .گیرندیم

  یانگرانخبهنظریه پارتو با موسکا و دیگر تفاوت: 
  از نخبگان موسکا است تربزرگنخبگان پارتو گروهی 
  سطه نیروهای اقتصادی وبه وانه  شوندیمنخبگان بر اسنا  شرایط فردی بر جامعه مسلط 

 اجتماعی )تحلیل مارکسیستی(
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 «ندکیم استدالل بلکه ،پذیردینم را نخبگان میان در «مشنترک هدف» و «گروهی انسنجام 
 و ودت اعمال نتایج توانندینم اغلب دلیل، این به و کنندیم عمل فردی صننورت به افراد که
 .کنند بینییشپ را دیگران یهاکنش نیز

 3)  اما  ؛قدرت در دست صاحبان وسایل تولید استتشابه با مارکس از این جهت که: اقتصادی برنهام: رویکرد
در جوامع صنعیت این قدرت به اعضای برجسته بوروکراسی انتقال یافته که دارای تخصص اداری و فنی هستند 

 اداری درتقیا  و اقتصادی قدرت دارای که است کسانی آن از قدرت برنهام نظریه در)نخبگان جدید(. بنابراین، 
 اداری نمتخّصصی به نیاز اسا  بر مدرن دولت زیرا هستند( اداری تخصص یا ثروت دارای که کسانی) هستند،

 .است برپا دهندگان مالیات ثروت و
 4 در ساتتار جامعه جای گرفته و که گروه نخبه در امریکا  کندیماستدالل  میلز:سن:. رایت ( رویکرد نهادی

رکت که از یک گروه نخبه به گروه دیگر ح سیاسی و نظامی ،مجتمع صنعتین قدرت نهادی گردیده است. بنابرای
. گروه نخبه دهندرا تشکیل می« گروه نخبه قدرت»اعضای اصلی این مجتمع ؛ ندهست مسلطکنند وبر امریکا می

گاهانه یا بر ارزش یهاتوطئه یا بر گاه، پای اسننت نه از اشیتموقعز و قدرت آن ناشننی ا اندیمبتمشننترک  هایآ
اصلی جامعه  هایبا این تصمیمات سازمان دارند و گیرندهیمتصنمموقعیت  . نخبگان،ثروت، طبقه، یا توانایی آن

 .کنندمدرن را فرماندهی می
 :یه نخبگان  سؤال وجود دارد: 1 آزمون نظر

 1- ؟شوندهای معین در جامعه گزینش میچه کسانی برای موقعیت 
 :اجتماعی واقتصادی افراد دارای موقعیت: مانند اعضای مجالس  هاییهزمنبا بررسی  پاسخ

در احزاب  منصبانصاحباداری در دولت وگاهی  قانون گذاری، صناحب منصبان سیاسی و
 .دیگر که قدرتمندند یا تأثیر بر قدرت دارند یهاسازمان سیاسی و

  ویژگی دارند: 1نخبگان 
 انشانمی از که نیستند مردمی نمایای اقتصادی و اعیاجتم شنرایط نظر از نخبگان 

 جامعه باالی یهارده از معموال   هاآن اندکی اسنننتثناهای با. شنننوندیم برگزیده
 .وندشیم برگزیده اقتصادی –اجتماعی  پایگاه و درآمد شیل، تحصیالت، برحسب

 وردارندرتب جامعه در معّینی هاییتموقع از که هستند کسانی نخبگان کهینا دیگر 
 .شودیم گرفته هاآن توّسط تصمیمات همه و کنندیم قدرت اعمال عمال   و

 1- شوند؟چگونه گزینش می نخبگان 
  :حزبی تگیوابس و تانوادگی تحصیلی، شیلی، موقعیت به توجه با اوقات اکثر و معموال  پاسخ 

ط کاندیداها گزینش تأیید ) .گیردیم صننورت حزبی فّعاالن و رهبران از کوچکی اقلّیت توسننّ
 (گفتیمسلطه الیگارشی سازمان که میشلز 

http://politicalknowledge.blog.ir/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 
 
 

 قدرت یعفصل چهارم: توز 
 ییگراکثرت

16 

تلخیص  
تاب

ک
ج» 

ست سیا معه و  ا
م ؛«

اش یکل ر ا
 

 
 ییگراکثرت

 به نخبه رویف گروه اوال   که استدالل این با کرد؛ شنرو  نخبگان نظریه نقد با را کارش ،ییگراکثرت نظریه: دال 
 سیاسی صمیماتت ثالثا   و نیست غالب پیوسته نخبه گروه یهاتواسته و ترجیحات ثانیا   و است نشده تعریف توبی

 بر درتق توزیع مالک پس. شودینم گرفته دیگر یهاگروه به نسبت حاکم نخبه گروه یهاتواسنته طبق همواره
 تصمیمات در نتأثیرگذارد برای توانایی در منافع این صاحبان و گیردیم صورت منافع کثرت یا منافع تضاد اسا 

 دسننت در ار  قدرت پایین از فشننار و باال از یزنچانه اسننا  بر سننازمانی منسننجم برنامه یک قالب در که نابرابرند،
 .گیرندیم

 ساسیا وفاق یک چندساالری جامعه در. کنندیم توصیف «چندساالری» را نظامی چنین یانگراکثرت 
 نفعیذ  یهاگروه دارای حال عین در جامعه و دارد وجود آن سیاسی ساتتارهای و جامعه شکل درباره
 اننخبگ یا سننیاسننی نخبگان شننامل اسننت ممکن که اقلّیت یک توسننط گروه ره که هسننتند رقیب

 .شودیم رهبری باشند، سیاسی منصبانصاحب یا اقتصادی
 یاسی در تصمیمات س کوشندیمکه پدید آمده  نفعیذ  یهاگروهفشار یا  یهاگروهاز مفهوم  ییگراکثرت

ه ؛ معتقدن اگر نفعی وجود داشتوارد آورندفشار  یشانهاتواسنتنفوذ کنند و بر حکومت برای پاسنخ به 
 .در شکل نمایندگی سازمانی است و از این جهت به رویکرد سازمانی میشلز نزدیک شدند باشد

 :نقد 
   زدیکن میشییلز و موسییاا یافتگیسننازمان مفهوم به نظریه این در هاگروه یافتگیسننازمان مفهوم اوال 

 .شودیم
   یستن ممکن شهرها دیگر بر آن تطبیق و شده گرفته آمریکا از رشه یک مطالعه از نظریه این ثانیا. 
   و دوم یهال  تصننمیمات کهیحال در ،اندکرده بررسننی را مشنناهده قابل تصننمیمات تنها یانگراکثرت ثالثا 

)نقد . اندهگرفت نادیده را است، گیرییمتصمو تارج از دستور کار  (شخصی منافع) است پنهان که سوم
 گیرییممتصمسائلی که تارج از دستور کار بعد دوم:  استیون لوکس واردشده است( اساسی که توسط

گاهی  هاییزهست؛ بعد سوم: هسنتند پنهانی که ناشی از منافع واقعی اعضای جامعه است و با مفهوم آ
م حاک یهاارزشزیر هستند  تبریتودبکه در آن افراد از منافع واقعی  شودیمدروغین مارکس مربوط 

 گذاردیمدر رفتار سیاسی آنان تأثیر و ادراک افراد  که واقعیت را غلط تعبیر کنند شودیمجامعه سبب بر 
واهد با ش توانیم. بعد دوم را شنوندیمو به جای سنوق به فعالیت و عمل به سنسنتی و رتوت کشنیده 

 .شودیماست اما به دشواری اثبات  نقصیباگرچه به لحاظ منطقی اثبات کرد، اما بعد سوم 
  تراکاش دهدیم قرار تاص اقلّیتی سرِ  پشت را مردم عاّمه چهآن حقیقت در: ینرگسرمضاناستاد بیان 

 لمدادق جمع منافع را تود منافع هارسننانه کمک با که هسننتند اقلّیت این بلکه نیسننت، واقعی منافع
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 به. ندکنیم وانمود «غلط» را یتواقع هارسانه زیرا مانندیم تبریب تود واقعی منافع از مردم و کنندیم
 یزن تود برای را جمع منافع کهینا یا ؛گذاردیم تأثیر هاآن سننیاسننی َاعمال در افراد ِادراک ترتیب این

 از فادهاسننت با را تود حزبی و شننخصننی منافع قدرت، گرفتندسننتبه از بعد اّما کنندیم تعریف صننورتا  
 .کنندیم دنبال تاس مخفی مردم دید از که تاّصی یهااهرم

 
 توتالیتاریسم

 قدرتی که نامحدود  .گردد متمرکز تاصننی حزب یا کوچک گروه یا فرد یک انحصننار در قدرت تمامی که رژیمی
و با عناوینی چون جباریت، حکومت مطلقه، دیکتاتوری و اقتدارگرا از  شودیماست و به صورت مستبدانه اعمال 

لویاتان هایز و دیکتاتوری پرولتاریای مارکس همگی مصنننادیقی از  افالطون، شننناهیلسنننوفف. شنننودیمآن یناد 
یزی در جامعه، وشش برای کنترل هر چاست که با ک ییگرامطلق. توتالیتاریسم دنباله سنت توتالیتاریسنم اسنت

 .طلبدیم؛ توتالیتاریسم، نه تنها اطاعت بلکه اعتقاد را رساندیمرا به اوج  ییگرامطلق
 یف یس تعر  نو  تعریف: 1 :متوتالیتار

  ویژگی دارد: 6 تریتوتالتعریف پدیدار شناسانه: دولت 
 1- یرگهمه یا گراکل ایدئولوژی یک 
 1- فرد یک رهبری با ایدئولوژی آن به متعهد واحد حزب یک 
 1- وحشت و ترور پایه بر پلیسی قدرت 
 4- ارتباطی وسایل انحصار 
 2- تسلیحات انحصار 
 6- هاسازمان مامت کنترل و متمرکز اقتصاد 

  ه در توتالیتاریسننم ک هاییژگیوکه  کندیمرا مجزا  یابرجسننتهماهیت یا صننفات : یانهگراذاتتعریف
: ونتالم؛ اسننت تریتوتال حکومت ذات و جوهر کامل ترور: هانا آرنتپیش گفته شنند را داشننته باشنند. 

 مبتنی یاستس در فرد به رمنحص و یگانه حقیقت یک بر و کندمی سنیاسنی را زندگی کل توتالیتاریسنم
 سیاسی نام دارد. گرایییمنجکه  است

 :یسم  ماشأ توتالیتار
 1 ) عامل بود: 4هانا آرنت: توتالیتاریسم در آلمان نازی ناشی از 

  سریع پیش از ج.ج اول و شکست نظامی در ج.ج  شدندیصنعتفروپاشنی اجتماعی ناشنی از
 جنگ و رواج یافتن اندیشه لیبرالی پیش و پس از اول

  سیاسی مناسب لیبرالدر غیاب یک فرهنگ  هاتودهآزاد کردن سریع 
  سوسیالیستیونالناسحزب  صورتبه یاتودهایجاد جنبش 
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  ش )یهودیان نق وجود داشت هاآنعلیه  یامالحظهکه تعصب قابل جمعیتی بزرگ و گسترده
 (جامعه بر دوش آنان انداتته بودند هایینابسامانبالگردان را به علت 

 1 ) م اراده کلی ، مفهوگرایانهیمنجتنالمون: تبیین ایدئولوژیک که ریشنننه توتالیتاریسنننم در اعتقادات
در  فردهبیک حقیقت یگانه منحصر »در فرانسنه انقالبی که همگی معتقدند  هاژاکوبنروسنو، اندیشنه 

 «سیاست وجود دارد
 1 ) :دیگر، حرمت  یهاگروهبت به فردی مانند پرتاشننگری، عدم تحمل نسنن هاییژگیوروانشننناسننان

 به ساتتارگرایی العادهفوقنسبت به اقتدار و عالقه 
  اشکال دارد: 1 هایینتباین 

  و به جوامع کمونیستی توجهی نداشتند اندکردهتوتالیتاریسم راست را بیشتر بررسی 
  اندردهکو هر کدام بخشی از منشأ توتالیتاریسم را بررسی به تنهایی تبیین کاملی نیستند 

  لیلی مطلق، ابزار تح صنننورتبهبرده شنننود و نه  کاربهبررسنننی کلی: توتنالیتناریسنننم اگر بنه منزلنه یک گرایش
 یاسننتردهگ طوربه تریتوتال هاییمرژ برد هرچند  کاربهتحقیرآمیز  صننورتبهسننودمندتری اسننت و نیز نباید آن را 

انند ایران بعد از بنیادگرا م هاییمرژ در مورد  تواندیمی یک ابزار تحلیل عنوانبهباشننند. توتالیتاریسننم  یزانگنفرت
 هایمژ رشناه اسنتفاده شود اگر چه که مذهب یک ایدئولوژی نیست اما تشابه زیادی میان توتالیتاریسم و اینگونه 

 .نیز وجود دارد هایمرژ و وسائل ارتباطی، حزب فراگیر و کنترل گسترده بر جامعه در این  وجود دارد
  یسم»با « جامعه اسالم:»تفاوت : ینرگسمضانراستاد  :«توتالیتار

 1هستند اسالمی جامعه در مهمی جایگاه دارای احزاب و . مردم. 
 1شودیم انجام یکدیگر همکاری با نخبگان و مردم عاّمه توّسط . اصالحات. 
 1است معقول و مدّون بلکه نیست رهبر تواسته به اسالمی جامعه . ایدئولوژی. 
 4است داشته وجود قبال   تداوند توّسط بلکه شودینم تعیین حزب و رهبر توّسط وژی. ایدئول. 
 2و در  باشدیمممنو   وحشت نیز ایجاد و ترور ینچنهم. است ممنو  جرم احراز بدون افراد . مؤاتذه

 .احکام جزایی اسالم برای آن، مجازات در نظر گرفته شده است
 6است مردم از گرفته نشأت و مردم به احترم بر پایه پلیس . قدرت. 
 2نیست دولت انحصار در و است مجاز تصوصی . اقتصاد. 
 8است مشارکتی بلکه نیست، اجباری عمومی . وفاق. 

 
 دموکراسی

 در تود هتطاب در لینان آبراهام که است همان است، دموکراسی تعریف مشهورترین مسنّلم طور به تقریبا   چهآن 
 کندیمنفرض حکومِت مردم، مشکلی را حل  .«مردم برای و مردم وسیله به مردم، حکومِت . »کرد ابراز گتیسبرگ
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که امکان مشارکت مستقیم همه مردم وجود در جوامع پیچیده امروزی  مثال   کندیم نیز ایجاد هاییدشوار بلکه 
 .نه برای مردم شودیمندارد، دموکراسی حکومت به نام مردم 

 :از نظر تاریخی 
 آن که تداش یمب یبیفر عوام از افالطون. نداشتند آن به نسبت مساعدی نظر ارسیطو نه و افالطون نه 

 ممرد انبوه حکومت فاسنند شننکل را دموکراسننی ارسییطو و ؛گرفتیم نظر در دموکراسننی با ارتباط در را
 ننوی هاییشننهاند با مسننئول شننهروندان یا یافتهسننازمان جامعه آرمانی شننکل که هرچند ،دانسننتیم

 .دارد زیادی اشتراک وجه دموکراسی
  ایاالت متحده امریکا به آن معتقد  گذارانیانبندموکراسنننی به معنای حکومت غوغا بود و  18در قرن

 دانستندیمنبودند و آن را نشانه جهل و نادانی 
  ،گاه مآن گاه که  تصوصا  توکویل: تر  از استبداد اکثریت گاه باشند و بر اقلیت آ قدم اکثریت اهل یا ناآ

 ندشو
 دقراردا» بر روسییو نظریه و «عمومی روننایت» اصننل بر دموکراسننی مبانی تشننریح در الکجان نظریه 

 .روسو: دموکراسی فقط در جزیره کر  قابل تحقق است .است استوار «اجتماعی
  ال . سؤشودیمحکومت  هاآندر عمل، دموکراسی متضمن روایت عمومی و کنترل از جانب افرادی است که بر

تود  و این اسنننت« انتخابات»چگونه باید رونننایت عمومی را اسننتنباط کرد؟ آشنننکارترین پاسننخ که این اسننت 
 دیگری را به دنبال دارد یهاپرسش

 :در قطف مسننتقیم دموکراسننی؛ (نمایندگی) یرمسننتقیمغ و مسننتقیم: دارد نو  دو دموکراسننی انوا  دموکراسننی 
 نماینده امن به افرادی زیرا نیست واقعی دموکراسی غیرمستقیم دموکراسی و اسنت یرپذامکان کوچک اجتماعات

 .ندارند حکومت در مستقیم نقش مردم و کنندیم قدرت ِاعمال مردم
 دموکراسی هاییزممکان 

  ،هایفراتوان، پیشنهادها، یپرسهمهمستقیم: انتخابات 
  :نون(، قا افراد )نمایندگان(، اصول )حکومت، قضنائی(، یگذار قانونسنازمان )دسنتگاه غیرمسنتقیم

 شیوه )بررسی قضائی(
 :انتقادات به دموکراسی 

 1اقلّیت بر اکثرّیت . استبداد. 
 1جمعی یهارسانه تأثیر تحت جاهل اکثرّیت . حاکمّیت. 
 1جامعه بر انتخاباتی گزاف هایینههز  . تحمیل. 
 4رسانه و پول صاحب اقلّیت . حاکمّیت. 
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 2 .رأی یهاهتواسننت به عمل برای تضننمین نبود و ّیتاکثر  نام به نمایندگان از اقلّیتی گیرییمتصننم 
 .دهندگان

 6دهندگان رأی منافع برتالف کردنعمل صورت در نماینده عزل امکان . عدم. 
 2ان،انسنن شننخصننیت بودن پیچیده ریاکاری، دلیل به کاندیداها از مردم دقیق شننناتت امکان . عدم 

 .تودسانسوری
 8هااتانتخاب همه در انتخاباتی تخّلفات . رواج. 
 9اقتصادی آزادی دلیل به تهیدستان حقوق شدن . پایمال. 
 13اجتماعی کنترل بودن . وعیف. 
 11 دچنار نابرابری اقتصنننادی و اجتماعی باشنننند، حق رأی دادن و آزادی بیان و  هناگروه. اگر افراد و

وجه ن حالتی تو افراد بیشتر به بقا و نیازهای مادی تودشان در چنی نخواهد داشت اییدهفااجتماعات 
 .تا دموکراسی کنندیم

 
 توزیع قدرت؛ نگاهی دوباره

 ین جوامع دموکراسنننی و توتالیتاریسنننم تبی؛ اندنظریه نخبگان و مارکسنننیسنننتی مدعی تبیین کلی از توزیع قدرت
 اند.معین

  گان و ببرای نیروبخشننی به نخ اییلهوسنناما برتی آن را  شننمرندیمنخبگان، دموکراسننی را حقیر  پردازانیهنظر
 .دانندیموادشتن آنان به پاسخگویی 

 مارکس  و دموکراسنی بورژوازی اهمیت کم قائل هستند گویندیمبرای دموکراسنی یا آن چه آنان  هایسنتمارکسن
 . در جامعه کمونیسننتی دولت جانشننین کنترلسننازگاری داشننته باشنند دارییهسننرمامعتقد نبود که دموکراسننی با 

 شودیممستقیم مردم 
  :گفت همه باید برای تحقق آن بکوشندوکراتیک یعنی هرگاه حزب یک تصمیم رکزگرایی دمملنین 
 دموکراسی( ، توتالیتاریسمییگراکثرت: تالش برای پیوستن چهار اندیشه )نخبگان، کورنهاوزر آرمانی نو  چهار ،

 هاییشنننهاندبر )باز بودن در برا نخبگان بودن دسننتر  دربه الف(  دارد بسننتگی جامعه شننکلو معتقد بود: 
نو   4ه . از این رابطنخبگان توسط شدن فعل آلت برای نخبگان غیر بودن دستر  در میزان غیرنخبگان(؛ ب(

 :آیدیمجامعه پدید 
 1 ) که  ودندب وابسته هم به و تویشاوند غیرنخبگانو  بسنته نخبه گروه با سننتی جامعه ی:کمونجامعه

 دنبودن دستر  درنخبگان  شدن فعل آلت برای
 1 )و نیز دارای بودند باز نفوذ و هااندیشنننه برابر درکه  رقیب نخبه هایگروه دارای: گراکثرت جامعه 

 نخبگان شدن فعل آلت برای ناپذیریدسترس غیرنخبگان
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 1 )و هاندیشنها برابر در هنخب گروهکه در آن  نخبگان توسننط غیرنخبگان کامل بسننیج :تریتوتال جامعه 
 نیست باز گانغیرنخب جانب از نفوذ

 4 )توسنننط نخبگان غیر شننندن فعل آلت نو امکا اجتماعی یا کمونی پیوند فقدان: یاتوده جامعه 
 نخبگان

  :که بیشننتر جوامع، ترکیبی از دو یا چند نو  آرمانی وی هسننتند ولی باید  کندیموی اسننتدالل بررسننی
 دیدگاه وی التقاطی است اساسا  گفت 
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 یفصل پنجم: اجتماعی شدن سیاس 
 مقدمه

  :فرآیند »ت: اس چنینینا شدنیاجتماعاز  وایتتعریف  .شودیم گفته «اجتماعی رفتار آموزش» فرآیند بهتعریف
 «.در جامعه کردنیزندگاز یادگیرِی  اییچیدهپطوالنی و 

  در کتاب اجتماعی شدن سیاسی هایمنهربرت نخستین بحث نظام یافته از اجتماعی شدن از 
  ینفرد گرینشتاتعریف 

  :عوامل  یلهوسبهعملی سنیاسنی  هاییوهشنو  هاارزشاطالعات،  تعّمدی القای»الف( تعریف محدود
برای  تریتوتالدر کوشش آشکار جوامع ) «اسنت داده شنده هاآنکه رسنما  این مسنئولّیت به  ایینهاد

 .شودیمزطریق نظام آموزشی )مانند هیتلر و لنین( متجلی  آمعین  یهاارزشالقای 
 آلمان نازی در 

  م در پیشوا )هیتلر( تجسنسبت به دولت آن گونه که  که شندیمبه کودکان یاد داده
 یافته وفادار باشند

 محاسنبه مسناحت مستعمرات  درسنی با ایدئولوژی نازی هماهنگ بود یهاکتاب(
 آلمان و توانایی نظامی آن(

 سنازمان پیشاهنگان  ؛ اجتماعی کردن از طریقمشنابه این امور در شنوروی نیز وجود داشنت
وارد حزب  توانستندیمو از طریق آن  شدیمسنال بودند انجام  14تا  9جوان که کودکان بین 

 کمونیست شوند
  :رحله نشده در هر م یزیر برنامهتمام یادگیری سیاسی، رسمی و غیررسمی، عمدی و »ب( تعریف کلی

ه از نظر ک هایییژگیوهرا  غیرسیاسی، از دوره زندگی، شنامل یادگیری آشکار سیاسی و هم یادگیری ظا
اما  ،کلی بودن مورد انتقاد قرار گرفته است ازحدیشبتعریف اتیر به دلیل  «.هسنتند ربطیذ سنیاسنی 

گاهانه تمایز قائل شده است و از این جهت مثبت است. گاهانه و ناآ  میان اجتماعی شدن آ
 ؛ فرهنگ کندیمرتباط پیدا تعریف وسنیع اجتماعی شدن سیاسی با مفهوم فرهنگ سیاسی ا

ونه که نظام سیاسی آن گ»و به معنای  به کار رفت ورباو  آلموندسیاسی برای اولین بار توسط 
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 الگوی»؛ تعریف دیگر: «مردم درونی گردیده اسننت هاییابیارز در شننناتت، احسنناسننات و 
 «سیاسی نظام یک اعضای میان در سیاست به نسبت فردی هاییریگجهت و هانگرش

 1 :(شوندیمآرمانی وبر در نظر گرفته  یهانمونه) نو  فرهنگ سیاسی 
 1 گاهی اندک ینانهبکوته: فرهنگ سننیاسننی ینانهبکوته. فرهنگ سننیاسننی از  با آ

حکومت، انتظارات اندک از حکومت و میزان مشننارکت سننیاسننی اندک مشننّخص 
 .گرددیم

 1 گاهی  و انتظار باالتر،. فرهنگ سیاسی ذهنی: فرهنگ سیاسی ذهنی با میزان آ
 .گرددیماّما میزان مشارکت اندک مشّخص 

 1 گاهی، انتظار و . فرهنگ سیاسی مشارکتی: فرهنگ سیاسی مشارکتی با میزان آ
 .گرددیممشارکت زیاد مشّخص 

  یکی دانسنتن اجتماعی شدن سیاسی و فرهنگ سیاسی عقول نیست، بلکه فرهنگ سیاسی
گسترده  یاهگوناین اجتماعی شدن سیاسی باید به ؛ بنابر نتیجه اجتماعی شدن سیاسی است

سننیاسی و  یهاارزشبه کمک آن افراد معرفت سنیاسنی، باورهای اسناسنی، تعریف شنود تا 
 سیاسی درباره موووعات معین را کسب کنند یهانگرش

 
 نظریه اجتماعی شدن سیاسی

 یاسی و رفتار سیاسی وجود دارد؟(میان اجتماعی شدن س یارابطه)این بحث، پاسخ به این سؤال است که: چه 
 :عوامل اجتماعی شدن 

 تانواده 
 هماالن یهاگروه 
 همگانی یهارسانه 

 تواهد آمد( ادامه)توویح در  :کنندیماز این سه طریق عمل  این عوامل 
 تقلید 
 آموزش 
 انگیزش 

  و یا  هاشارز کند که ممکن اسننت به پایندگی و مداوم تعریف اجتماعی شنندن را فرآیندی پویا  کوشنندیماین مدل
قویت و یا تشننندن  یکمک کند؛ بنابراین اجتماعی شننندن ممکن اسنننت متضنننمن بازاجتماع هاآنتعدیل و تیییر 

 باشد. هانگرشو  هاارزش
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  :این  رابطه نزدیکی با فرآیند اجتماعی شدن دارند و« شخصّیت فرد»و « تجربه»دو متعّیر مستقل دو متییر اصلی
ریق آن که فرد از ط آورندیممتیّیرها با متیّیرهای دیگر، دارای کنش متقابل هستند وسرندی ادراکی را به وجود 

و در موارد مناسننب به فّعالیت سننیاسننی  دهدیمسننیاسننِی تارجی واکنش نشنان  هاییزهانگو  هایدهپدنسنبت به 
 ر فّعالیت سیاسی باشد.. ممکن است در برتی موارد رفتار مناسب شرکت نکردن دپردازدیم

 1 ) اسنا  بسنیاری از رفتارهای سیاسی و اجتماعی در مراحل اولیه زندگی فرا  ؟شنود:مچه چیزی یاد گرفته
 .شودیمگرفته 
  یه این  دوینا نتیجه پژوهشمرحله(  4): دنیسو  ایسننتنمراحل اجتماع: شنندن کودک را در نظر

، یعنی کسننی را که حق داشننت دهندیمرا تشننخیص وجود اقتدار  اول مرحله( 1 :در بود که: کودکان
از  هاآناّما به مرور ( 1فرمان صادر کند مانند پدر و مادر، پلیس، معلم و از نظر سیاسی رئیس جمهور، 

تمنایز بین اقتندار درونی ینا تصنننوصنننی پندر و منادر و معلم و اقتندار بیرونی یا عمومی پلیس و رئیس 
گاه   مانند کنگره، یرشنخصیغکه نهادهای سنیاسنی  بردندیمل آن پی به دنبا( 1. گردیدندیمجمهورآ

گاهی ( 4وجود دارند.  دادنیرأو دیوان عالی و فرآیندهایی مانند  یگذار قانوندسنتگاه  سرانجام، این آ
دتیل  هاآننهادها و فرآیندها و افرادی وجود دارد که در  گونهیناکنه تمایزی میان  آیندیمبنه دسنننت 

که  یطور بهو فراتر از افراد هستند ننن  تریرپایددر نهایت نهادها  کهیناننن  کنندیماداره  هاآنهستند یا 
افراد تاص، مانند رئیس جمهور یا یک سنناتور، به ریاست جمهوری یا  شندهیآرمانتصنویرهای ذهنی 
 .شودیمکنگره انتقال داده 

 از  از پیشننروی از سنناده به پیچیده، تصننویری شننودیمتصننویر پدید آمده از آن چه یاد گرفته  کلی طوربه
و از همانندی با کشوری تاص به  هاآنمفهوم محدود سنیاست و نهادهای سیاسی به مفهوم گسترده 

مانند دموکراسی و مشروعیت و ایدئولوژی است. افراد به درجات متفاوت از سیاست،  تریانتزاعمفاهیم 
 .کنندیممعرفت کسب 

 2 ) و ستا سیاسی اجتماعی شدن شرو  که است نوجوانی و کودکی اول مرحله ؟دشو :مچه زمان: یاد گرفته 
 کند؛ یییرت است ممکن اّما است یافته قوام که است جوانی مرحله دوم مرحله دارد؛ قرار دیگران تأثیر تحت معموال  

 .است تأثیرگذار بیشتر و کندیم تیییر کمتر که است بزرگسالی دوره سوم و مرحله
 گاه کودکان نو 1: ولگایز گاه و ناتودآ   اجتماعی شندن: اجتماعی شنندن نسننلی )اجتماعی کردن تودآ

 کندیمتوسنط بزرگسناالن(؛ باز اجتماعی شندن که دو مرحله انقالبی و مرحله پیوسنته دارد. استدالل 
که  ندکیم، کوشش رسندیمایدئولوژیک جدید به قدرت  یهاارزشهنگامی که یک رژیم جدید با که: 

ا به ر  یشنننانهاارزشسنننل جندید را اجتماعی کند، بلکه نسنننل قدیم را نیز بازاجتماعی کند و ننه فقط ن
ک فرآیند ی یلهوسبهکنترل ایدئولوژیک تود را  کندیمرژیم جدید کوشنش جدید تیییر دهد؛  یهاارزش

 .تقویت کند هارسانهتاصتا در محل کار و اجتماعی کردن مداوم 

http://politicalknowledge.blog.ir/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 
 
 

 یاسیشدن س یفصل پنجم: اجتماع
 یاسیشدن س یاجتماع یهنظر 

15 

تلخیص  
تاب

ک
ج» 

ست سیا معه و  ا
م ؛«

اش یکل ر ا
 

 اجتماعی شدن در سراسر زندگی  عی شدن به مرحله کودکی و نوجوانی(اانحصنار اجتمانتقاد از ): وایت
: اجتماعی شننندن گویدیماسنننت و « دیدگاهکنش متقابل نمادی»؛ دیدگاهش معروف به جریان دارد

موجود  رفتار و دانش تواندیمکه به وسیله آن فرد  آیدیمدر  یاشدهفرایند انباشته  صورتبه العمرمادام
و فرد با استفاده  شودیمایجاد  و ... هانگرش، هاارزشجدید انطباق دهد. ذتایری از  هاییتووعرا با 

 نیازهای موقعیت نقش دگرگون شنننونده تود را برطرف و سنننازگاری ایجاد کند. تواندیم هاآناز همنه 
دی نو اجتماعی شدن نیز فرآی شودیمکنش متقابل میان افراد وجود دارد که به سازگاری رفتاری منجر 

)بر اثر تحرک اجتماعی و  رفتارشنننان را تیییر دهندافراد طبق تجربه ممکن اسنننت  نناآشنننکار اسنننت.
 و در نتیجه جامعه نیز ممکن است تعییر کند جیرافیایی(

 انحصار اجتماعی شدن به مرحله کودکی و نوجوانی( اجتماعی شدن فرایندی انتقاد از ) :هایستمارکس
و اغلب مخفیانه  طمئن شننود که عقایدش در جامعه مسننلط اسننتمسننتمر اسننت و طبقه حاکم باید م

ابتدا از طریق نظام آموزشی و سپس از طریق  –ی کردن مداوم جامعه اعایدئولوژی مسلط از طریق اجتم
 یهادسننتگاهو  گرامشییی. )ر.ک: مفهوم سننرکردگی فرآیند اجتماعی شنندن تداوم دارد –شننیوه تولید 

دارد  بین دیدگاه مارکسیستی و دیدگاه کارکردگرا شباهت وجود معتقد بود( آلتوسرژیکی دولت که لوایدئو 
ر ؛ اما تفاوتدسازدیم دائما  به کمک آن جامعه تود را است که  اییلهوساز این جهت که اجتماعی شدن 

ی ول شنننودیمب ثبات و تعادل نظام این اسنننت کنه کنارکردگراینان نگناه مثبتی بنه آن دارنند کنه موجن
 .شوندیمآن را مانع دگرگونی و تحول جامعه  هایستمارکس

 3 ) ؟شود:مچگونه یاد گرفته 
 شودیمعوامل زیر تأکید  در پاسخ بر: 

 تانواده 
 مدرسه 
 هماالن یهاگروه 
 کار یهاگروه 
 فراغت یهاگروه 
 مذهبی یهاگروه 
 هارسانه 

 اجتماعی شنندن سننیاسننی بر دوران  یژهوبهکّلی و  طوربهتماعی شنندن بسننیاری از تحقیقات در مورد اج
بر نقش تانواده و مدرسه به منزله عوامل اجتماعی  یامالحظهو تأکید قابل  اندیدهگردکودکی متمرکز 

که هرچند تانواده و مدرسننه  کندیماجتماعی شنندن اسننتدالل  ترگسننترده؛ اّما دیدگاه اندکردهشنندن 
کار،  یهاگروههماالن،  یهاگروهمانند دارند )ند، ولی عوامل دیگری نیز وجود ممکن اسنت مهم باش
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(. اگر این مسننأله که پارامترهای اسنناسننی رفتار در طّی هارسننانهمذهبی و  یهاگروهفراغت،  یهاگروه
درست باشد، در آن صورت تانواده و  گیرندیمدوران کودکی و تا اندازه کمتری در دوره نوجوانی شنکل 

 .باشند مدرن جوامع تریشبعوامل اجتماعی شدن در  ینتر مهمدرسه ممکن است م
  مذهبی با ووعیت اجتماعی و یا  یهانگرشممکن اسنت بین این عوامل تعارض باشند؛ مانند تعارض

مؤثر  طوربهدر این صورت ممکن است تانواده تودرا از جامعه کنار بکشد تا )تعارض تانواده و مدرسنه 
 ا بر فرایند اجتماعی شدن حفظ کندتود ر کنترل 

  کنندیمو تالش  کنندیماز آن استفاده  هایشانیدگاهدبرای انتقال  هاحکومترسانه بسیار مهم است و 
 عموال  م تداوم سننلطه رژیم اسننت(برای  هارسننانهکنترل  تریتوتالدر جوامع  مثال  بر آن تأثیرگذار باشننند )

لیل به د  هارسننانهبا ایدئولوژی حاکم همنوا اسننت. نقش  دهندیمانتشننار  هارسننانهکلیه اطالعاتی که 
 . سانسور در برتی جوامع هست و در برتی دیگر نیست.کمتر روشن است هاآنپیچیدگی 

 :وسائل اجتماع: شدن 
 :در  از همه تریشبکّلی  طوربهدیگر اسنننت و  یهاگروهاز رفتار افراد یا  یبردار نسنننخه تقلید

 دارد. دوران کودکی اهمّیت
 :( و از طریق تریش)ب یرسنننمیادگیری عمدی رفتار مناسنننب از طریق تحصنننیالت  آموزش

 (.تراست )کم یاحرفهدیگر مانند کارآموزی  هاییتفّعالبحث ومطالعه و  یهاگروه
 :تجربه و از طریق فرآیند آزمایش و تطاست. یلهوسبهیادگیری رفتار مناسب  انگیزش 
  کودکی و نوجوانی مهم اسنت، اّما ممکن است هر از چندگاه در آموزش بیش از همه در دوره

 .است انگیزش در تمام دوره زندگی معمول کهیحالنیز مهم باشد، در  یسالبزرگ
 ::رابطه بین اجتماع: شدن و رفتار سیاس 

 جتماعی ا طریق از افراد کهیطور به است، «سیاسی اجتماعی شدن» نتیجه «مشروعیت» :پاسخ استاد
 .است موجود حکومِت  حکومت، بهترین که گیرندیم یاد اسیسی شدن

 طورهباجتماعی شدن دارای اهمّیت اساسی است، زیرا  نظریه برای جامعه پایایی مسناله: پاسنخ کتاب 
مسنتدّل انتقال دانش، ارزش و نگرش از یک نسنل به نسل دیگر است که توانایی یک نظام سیاسی را 

 .کندیمبه مشروعّیت و حفظ آن تبیین  یافتندستآن در جامعه و  برای بقا از طریق پذیرش گسترده
 ::یه اجتماع: شدن سیاس  نقد نظر

 جربه تاما این تنها یک هشنندار اسننت که نباید فکر کرد  و متمرکز بر تجربه امریکایی اسننت مدارانهقوم
 امریکا عمومیت دارد
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 ار سیاسی، نه نتایج آن بر رفت اندشدهز دیوید مارش: این نظریات بر فرایند اجتماعی شدن سیاسی متمرک
 اندکردهتأثیر اجتماعی شدن بر رفتار سیاسی را مسلم فرض به عبارت دیگر 

 انحصار اجتماعی شدن سیاسی به دوران کودکی 
  و یک دوره طوالنی فواصنننل زمانی منظم  افراد را در یهانگرشو  هاارزشنبود مطنالعنات طولی کنه

 بررسی کند
 1 .در تیییرات فرهنگ سیاسی که نو   هادولتزیرا توان  ،تماعی شندن افراط شده استدر اهمیت اج

 ت.ت نظام یا نظام سیاسی مطلوب، تیییر دهد محدود اسباور مردمی را درباره مشروعیّ 
 1 . یزیر رنامهبلذا  .گیردیمیندی است که مثل فرهنگ سیاسی در طول تاریخ شکل آاجتماعی شدن فر 

 .است َبرزمانبرای اجرای آن 
 1 . .فرهنگ  مردم زیرا ،فرهنگ قوی را تبلیغ کرد توانیمفقط تیییر فرهنگ جوامع کار آسننانی نیسننت

  د. اجتماعی شدن در موار پذیرندینموعیف را 
ّ
 .تی تواهد بودتالف فطرت موق

 4 . د سیاسی ممکنبرای اجتماعی شدن مجّد  یزیر برنامهاو  هاییزشانگباتوجه به شنخصنیت فرد و 
 .ثیر داردأمردم ت ۵۲٪بلکه گاهی تنها بر  مطلوب افراد نباشد. کامال   است

 2 .  و مختّل  گیردیمثیر تبلییات بیرونی قرار أفضننای اجتماعی شنندن سننیاسننی داتلی تحت ت معموال 
 .شودیم

  رازمدت و و محیط د یزستهمباید بر نقش متییرهای تقویت کننده و کالم آتر: نظریه اجتماعی شندن سنیاسنی
دیگر  یاهجنبهبا فرد تأکید کند؛ آن چه ونروری اسنت یک نظریه اجتماعی شندن سیاسی است که  مدتتاهکو

 رفتار سیاسی مربوط باشد، تاصتا با مشارکت و گزینش سیاسی.
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 فصل ششم: مشارکت سیاسی
 

 مقدمه
  :تا داشتن  رگیریدرگیرشدن فرد در سطوح مختلف فعالّیت در نظام سیاسی از عدم د« یاسیسمشنارکت»تعریف

 ت.رسمی سیاسی اس مقاِم 
 :ارتباط با برتی نظریات جامعه شناسی 

  ّعال یا را عمدتا  غیرف هاتودهو  کندیمبه نخبگان محدود  قابل توجه را یاسِی سمشنارکتنظریه نخبگان
 .داندیمآلت دست نخبگان 

  ت در که عامل مهّمی اسکلید رفتار سیاسی است از این جهت  یاسیسنمشنارکت ییگراکثرتدر نظریه
 ها.یاستستبیین توزیع قدرت وتعیین 

  گاهای طبقاتی  هایستنومارکس؛ شودیمانقالب به مشارکت منجر  صورتسرانجام به مارکسنیستی: آ
 برای کنترل مشارکت از طریق سرکردگی طبقه اشییتوانادر را  دارییهسرمابقای  و آلتوسر()گرامشی 

 دانندیمبورژوا 
  یهاودهتبه عنوان یک تکلیف دینی هم برای نخبگان و هم برای  یاسننیسننمشننارکتع تشننیّ در نظریه 

 .شودیمفی مردم معرّ 
  ،جهانی تواهد بود به این معنا که در همه جوامع  اییدهپدمشننارکت سننیاسننی اگر مرادف دموکراسننی معنا نشننود

 .شودیمیافت 
  جنبه دارد: 1جیرینت پری: مشارکت سیاسی 

 1 .می؟ ؟ آیا رسمی است یا غیررسگیردیمبه این معنی که مشارکت چه شکلی به تود  :تشیوه مشارک
رایج نسننبت به  یهانگرششننیوه مشننارکت برطبق فرصننت، میزان عالقه، منابع در دسننتر  فرد و 

تواهد  فرق شودینمیا  شودیممشارکت تشویق  کهیناو نسبت به  شنودیممشنارکت در جامعه مربوط 
 کرد.
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 1 . و نیز  ندکنیمسیاسی معّین شرکت  هاییتفّعاله در کارکت: سنجش تعداد افرادی است مشت شّد
 و منابع فرق کند. هافرصت، که باز ممکن است برطبق هاآنتعداد دفعات مشارکت 

 1 .ن بر و سنننجش تأثیر آ آیدیممیزان اثربخشننی که در نتیجه مشننارکت به دسننت  مشننارکت: کیفیت
و  هافرصننت. این نیز برطبق شننودیممربوط  گذارییاسننتسننو به  کنندیم کسننانی که قدرت را ِاعمال

 .کندیمبه مورد دیگر فرق  به جامعه دیگر و از موردی یاجامعهمنابع از 
 

 َاشکال مشارکت سیاسی
 مشارکت سیاسی در امریکا: لستر میلبرایت 

 اندفعال سیاست در: گالدیاتورها 
 درگیرند سیاست در حداقل: تماشاگرها 
 شوندنمی درگیر سیاست در: هاتفاوتیب 

  مشارکت سیاسی در امریکانایو وربا : 
 منفعل کامال   افراد 
 دادن رأی 
 مشارکت سیاسی محدود به مسائل محلی( گرایان محلی( 
 (شخصی مسائلمشارکت سیاسی محدود به ) بینان کوته 
 (کردندیم تاصی که برای آن مبارزه مسائلمشارکت سیاسی محدود به ) مبارزان 
   فعال کامال 

 :الگوی مختار 
 داشتن مقام سیاسی یا اداری (1
 جستجوی مقام سیاسی یا اداری (1
 عضویت فّعال در یک سازمان سیاسی (1
 یاسیسشبهعضویت فّعال در یک سازمان  (4
 مشارکت در اجتماعت عمومی، تظاهرات و ... (2
 عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی (6
 اسییسشبهعضویت انفعالی در یک سازمان  (2
 سیاسی غیررسمی یهابحثمشارکت در  (8
 اندکی عالقه به سیاست (9

 رأی دادن (13
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 عدم درگیری در سیاست (11
 نکات:
  سیاسی یهانظامشامل تمام انوا  مشارکت سیاسی و قابل تطبیق بر تمام ، یبند دستهاین 
  ،منابع رسمی قدرت هستندصاحبان مقامات رسمی 
  عروف نیز م« فشار که به عوامل بسیج سیاسی یهاگروهاحزاب و  :یاس:سشبهسنازمان سنیاسن: یا

 مشارکت سیاسی در همه انوا  را داشته باشند توانندیمافراد  هاآنکه از طریق  هستند
  فشننار یهاگروه. هاسننتآن یهانگرش تفاوت در فشننار یهاگروهتمایز اسنناسنن: میان احزاب و 

 کوشننش هاآن ارتقای یا ویژه و محدود یهانگرش از نمایندگی یا دفا  برای که هسننتند ییهاسننازمان
 هاآن یارتقا یا هانگرش از ترییعوس طیف از نمایندگی یا دفا  درصدد احزاب که صنورتی در کنندیم

 هستند.
 از حمایت معّینی، مقّررات و قوانین اصننالح یا الیا ایجاد، مانند محدودی یهاهدف فشننار یهاگروه 

ی گروه منافع  در .دارند معّینی هاییشننهاند یا اصننول اعتقادات، ،هایدئولوژیا ارتقای جامعه، در تاصننّ
 شنکسننت یا رسندیم هدفش به کهینا مح  به فشننار گروه و اسنت محدود هدف این موارد از بعضنی

 گروه صننورت این در که دارد مسننتمّر  ماهّیتی هدف دیگر موارد در. کشنندیم دسننت فّعالیت از توردیم
 یهاگروه ظهور موجب است ممکن که مسائلی دامنه مسّلما   دارد. حدودینام موجودّیت مربوط، فشارِ 

 دیگر یبرت و محدود حمایتی تنها هاگروه این از بعضی که است روشن اما است، زیاد بسیار شود فشنار
در فعالّیت سننیاسننی  هاگروهکرد. به همین گونه، میزان درگیری  تواهند جلب را یاگسننترده حمایت

. بنابراین کندیماز گروهی که کامال  در حوزه سنننیاسنننی فعالّیت دارد، فرق  یاحظنهمالقنابنل  طوربنه
که عّلت  شودیم ییهاگروههم شنامل احزاب سیاسی و هم شامل آن « سنازمان سنیاسنی»اصنطالح 

 یاهسازمانفشار و  یهاگروهشامل آن « یاسیسشبهسازمان »سیاسی است؛ و اصطالح  شانیوجود
 کارکردشان تنها به صورت جزئی سیاسی است. که گرددیمدیگری 

 :د، اّما برتوردار باشن اییژهویا  پراکندهفشار ممکن است از حمایت  یهاگروهنیز مانند  احزاب سیاس
 یهانگرشویژه، دارای  یهانگرشکه به جای داشننتن  کنندیمفشننار از این جهت فرق  یهاگروهبا 

، اشدبیمراسر طیف مسائلی که با جامعه روبرو است گسترده در س هاآن یهاهدفهستند.  یاپراکنده
هرچند ممکن اسننت حزب معّینی بر بعضننی مسننائل تأکید بیشننتری کند. با وجود این، بعضننی احزاب 

مایتی وسیع ح گاهیهتکحمایتی محدودی دارند. احزاب دارای  گاهیهتکو برتی  تریعوسحمایتی  گاهیهتک
تر آلمان نازی، یتوتالمدرن، احزاب  هاییدموکراسنن یگرامصننلحتو  گرهمعامل یاتودهمانند: احزاب 

، یامنطقهحمایتی محدود مانند: احزاب  گناهینهتکمختلف کمونیسنننتی؛ و احزاب دارای  یهنادولنت
 .گرانخبهمذهبی، قومی، 
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  یکی به  از تواندیممشنننارکنت فعال یا انفعالی، تمایز دقیقی میان آن دو نیسنننت و فرد با اندک تیییری
 دیگری انتقال یابد

 ... ؛ یعنی فرد ممکن است گیردیماز طریق سازمان صورت  مشارکت در اجتماعت عمومی، تظاهرات و
 شودیمبه سازمان سیاسی تعلق رسمی نداشته باشد ولی شرکت در تظاهرات از طیق سازمان محقق 

 گاه هستندو ه شودیمهمگانی حفظ  یهارسانهاز طریق  اندکی عالقه به سیاست  مواره از همه چیز آ
 و نیازمند کمترین تعهد اسننت زیرا وقتی به  رأی دادن کمترین شننکل فعال مشننارکت سننیاسننی اسننت

 رسدیمبه پایان  شودیمصندوق ریخته 
  ،توانینمزیرا  ،اندشدهمشارکت سیاسی مستثنا  مراتبسلسلهاز  تعمدا  دو موونو  بیگانگی و تشنونت 

 .بررسی کرد یمراتبسلهسلاین دو را به مفهوم 
 

 دامنه مشارکت سیاسی
  ی از قبلی که بیان شد، سطوم باالتر مشارکت به نسبت اندک مراتبسنلسلهسنیاسنت، فعالیت اقلیت اسنت. طبق

گان را در نظر نخست نظریه نخب هادادهاین گونه  .به نسبت بیشتری از جامعه تعلق دارد ترینپائجامعه و سنطوح 
 واهد کافی برای اثبات آن وجود ندارداما ش کندیمتائید 

  شودیمدر بسیاری از جوامع، باالترین سطح مشارکت سیاسی در انتخابات دیده 
  اقتصنادی، تحصنیالت، شیل، سن، جنسیت، مذهب، قومیت و ...  –مشنارکت سنیاسنی بر پایه پایگاه اجتماعی

 :کندیمتفاوت 
 ذشتهگ سال دویست در :شته و حالمشارکت سیاسی در جامعه مردان و زنان ایرانی در گذ 

 اسیسنی باالی بینش از روونه، و سنخنرانی مجالس در گسنترده شنرکت عّلت به شنهری سنّنتی زنان
 ترکم هریش سّنتی مردان اّما بود، گسترده و وسیع بسیار زنان در سیاسی مشنارکت لذا. بودند برتوردار

 کشانده یسیاس مشارکت به سّنتی زنان سطتو عمدتا   و داشتند مشارکت سنیاسی اعتراونات در زنان از
 یسینوروزنامه مثل جدید یهاشکل در مشارکت سیاسی تنها گراغرب و متجّدد زنان و مردان. شدندیم

 هاارباب تحّکم و کار به دائمی اشننتیال عّلت به روسننتایی مردان و داشننتند. زنان اویجانو حضننور در 
 داشتند. یتر کم سیاسی مشارکت نتیجه در و ندبود یریپذظلم و سرتوردگی فرهنگ دچار

 که  بوده است صورتینامشارکت سیاسی در غرب به  :تفاوت مشیارکت سییاسی ایران و برب
ط، ، طبقه متوّس تریشبتحصیالت » مقابل آنان اسنت: یهاگروهاز  تریشبزیر مشنارکت  یهاگروهدر 

یا  اهگروه، مشارکت اجتماعی و عضویت در تریطوالن، متأهل، ساکنان شهری، اقامت ترمسنمردان، 
در  ؛اشدبیمران ووعیت به صورت دیگری در ای کهیحالدر  «، سفید پوست، اکثرّیت قومی.هاسازمان
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قه ، طبقه کارگر و طبترکمتحصیالت » دیگر است: یهاگروهزیر بیش از  یهاگروهایران مشنارکت در 
 .«یزستمهیا عضویت در گروه  ترکمایی، مشارکت اجتماعی پائین، زنان، جوانان، مجّرد، ساکنان روست

 
 تبیین مشارکت سیاسی

 عوامل اصلی و فرعی برای تبیین مشارکت سیاسیگوئلو  میلبرایت : 
 ::عوامل اصل 

 سننیاسننی باشنند،  هاییزهانگبرای مثال هرچه فرد بیشننتر در معرض  سننیاسننی: هاییزهانگ
 احتمال مشارکت سیاسی بیشتر است.

 ت موقعّیت اجتماعی که با میزان تحصنننیالت، محل سنننکونت، طبقه و اجتمناعی:  موقعینّ
 .گذاردیمدر مشارکت تأثیر  یامالحظهقابل  طوربه شودیمقومّیت سنجیده 

 کندیمفرد نیز فرق  هاییژگیومشنننارکنت سنننیناسنننی برطبق : شنننخصنننی هناییژگیو :
ّعال دارد که از نظر سیاسی ف بیشتر احتمال گراتربرونو  ترمسّلط، تریاجتماع هایّیتشخص
 باشند.

 محیط سنیاسی نیز مهم است از این نظر که فرهنگ سیاسی ممکن است : سنیاسنی محیط
قواعد »را تشویق یا توبیخ کند. بنابراین  گرددیمَاشنکال مختلف مشارکت را که مناسب تلّقی 

 هانگرشانتخاب،  مانند حق رأی دادن، فراوانی انتخابات، تعداد مقامات سیاسی مورد« بازی
فشننار، همه  یهاگروهنسننبت به اجتماعات و تظاهرات تیابانی و ماهیت احزاب سننیاسننی و 

 متیّیرهای مهمی هستند.
 ::عوامل فرع 

 یهامهارتتحلیلی، توانایی سنننازمانی،  یهنامهنارتاجتمناعی،  یهنامهنارت: هنامهنارت 
 سخنوری همه ممکن است مشارکت را افزایش دهند.

 ت نیازمند منابع اسنننت، مانند وقت و پول، یا مسنننتقیما  به صنننورت تعّهد مالی و فعالی: منابع
 غیرمستقیم به صورت اتتصاص دادن وقت یا کمک جنسی. طوربهاهدایی یا  یهاکمک

  :د در اکثر موارد، فرد بنه تعّهد نیز نیاز دارد، تعّهد نسنننبت به یک آرمان یا هدف، رهبر یا تعهنّ
 سازمان.

  معیار 4فشار سنتی با  یهاگروهاجتماعی جدید و  یهاجنبشاوفه: تمایز 
  :لیم قومی، فرهنگی، هویت و زندگیمیراث محیط و شهر محله، جنسی، هویت سالمت، بدن،مسائل 

 بشری بقای و زندگی فیزیکی شرایط زبانی، و
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 و رلکنت اب مخالفت تودمختاری، بر تأکید و)تودیاری، تودگردانی، عد تمرکز(  یانهگراجهان: هاارزش 
 کردن بوروکراتیزه و وابستگی

 ی گردآور  ، تأکید بر فعالیت ارادی گسننترده،مبهم شنندن تمایز میان اعضننا و رهبران: عمل هایشننیوه
 مالی هایکمک

  و  و ... ارکمحافظهسیاسی سنتی مانند چپ و راست، لیبرال و  هاییبند گروهعامالن: قرار نگرفتن در
د و بیشنننتر از طبقه متوسنننط جدی تنی بر سنننن، جنس، منطقه جیرافیاییمب ییهناگروهقرار گرفتن در 

 ، کارکنان بخش دولتیسفیدانیقهمانند  هستند

 دو نو  نظریه ابزاری و تکاملی: پری 
  :راد ؛ معتقدند افمانند جلوگیری از اسننتبداد برای یک هدف اسننت اییلهوسننمشننارکت، نظریه ابزاری

 که در آن مشارکت وجود داشته باشد کارآمدتر است و حکومتیبهترین منافع تودشان هستند 
  :شهروند آرمانی یک شهروند مشارکت کننده است و مشارکت ِاعمال مسئولیت اجتماعی نظریه تکاملی

گاه است و مشارکت فرد را   )ارسطو، روسو( سازدیماز حقوق و وظایفش آ
 فایده –: مشارکت اجتماعی بر اسا  تحلیل هزینه آنتونی داونز 
  مشننارکت در گروه را در مقابل منافع عضننویت در  هایینههز  کندیموادار نفع شننخصننی عقالنی، فرد را : لسیناو

 گروه بسنجد
 دو نو  عقالنی و دو نو  غیرعقالنی نه نامعقول(نو  کنش:  4 :وبر( 

 نیمانند رفتار اقتصادی عقال احتمالی بر اسا  هزینه و منافع کنش :کنش عقالنی در رابطه با هدف 
 رفتن یک مانند پذی فایده وسائل معین –کنش بر اسا  تحلیل هزینه : کنش عقالنی در رابطه با ارزش

 آرمان مذهبی و ایدئولوژیک
 :مبتنی بر عاطفه کنش عاطفی 
  بر رسم و عادت یمبتن .کنش سنتی 

 جتماعی، انیازهای اقتصادی، اروای نیاز به سازگاری : نقش مشنارکت سنیاسنی، وسیله دنبال کردن رابرت لین
گاه و معین و برآوردن نیازهای  یهاارزشدنبال کردن   یشناتتروانناتودآ

 درابره متییرهای اجتماعی، روانی و سنیاسنی مشارکت در سیاست وجود ندارد اییافتهنظامنظریه  :داوز و هیوز، 
 فردی مربوط است یهامهارتاما مشارکت به متییرهای اجتماعی، روانی و 
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 ینش سیاسیگزفصل هفتم: 
 یا در  آورندیمکه به وسیله آن افراد، مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست  اسنت فرآیندی سنیاسنی گزینش

، اّما در بعضی موارد در نقش شوندیمرسنمی، اسناسا  در مقامات سیاسی و اداری، ظاهر  منصنبانصناحبنقش 
یاسی . بیشنتر مطالعات گزینش سکنندیممت دیگر مانند اعضنای قّوه قضنائیه، پلیس و ارتش تد دارانمنصنب

یا  یگذار قانون، وزیران، اعضای مجالس یرانوز نخستسنیاسنی مانند راسای جمهور،  دارانمنصنبمعموال  بر 
. ارنددمقامات انتخابی و در واقع تأکید بیشننتری )نه انحصنناری( بر  گردندیم متمرکز اعضننای شننوراهای محّلی

 انتقادات:
  ،یروز نخستانتخابی نیستند مانند برتی از مقامات 
  که وبر گفته اسننت  گونههمانو سننطوح باالی مشنناغل اداری از نظر سننیاسننی اهمیت اسنناسننی دارند

منافع تاص تود را دارند و در اسنتمرار تودشان نیز منافعی دارند و اینکه قدرت تنها در  هایبوروکراسن
 .دست سیاستمداران است یک مفهوم فروی است

 عمده در دسننتگاه حکومتی فدرال، تابع کنترل مسننتقیم  یهاپسننتفسنناد اداری امریکا: انتصنناب  نکته: نظام
در  یما  مستقپست سیاسی که  1333؛ شنتگان سنیاسی(باالی اداری با گما یهاپسنتسنیاسنی اسنت )ُپر کردن 

 قرار دارد. جمهوریسرئاتتیار 
 

 مدل گزینش سیاسی
 :گزینش سیاسی تحت تأثیر این عوامل است 

 1:هاآن داوطلب که مقاماتی «شننرایط واجد» باید آینده دارانمنصننب . واجد شننرایخ تاب بودن 
باشننند، و نه تنها شننرایط رسننمی مانند شننهروندی، محل اقامت یا تحصننیالت، بلکه شننرایط  هسننتند

نند باید از منابع الزم ما هاآنغیررسمی را نیز برآورده سازند، مانند سن، جنس و تجربه. روشن است که 
 مناسب، وقت و حمایت مالی برتوردار باشند. یهامهارت
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 2 نظام سننیاسننی تود متیّیری اسننت که زمینه را برای فرآیند  :داشننتنی:جا. در سنناتتار فرصننت
. این متیّیرها با متیّیری دیگر کندیمو قوانینی اسننناسننی و تاص تود وونننع  سننازدیمگزینش آماده 

شخصی  هایییژگوتشکیل دهند، یعنی ترکیبی از شرایط و « سناتتار فرصت»تا یک  شنوندیمترکیب 
به دسننت آورد، افزایش یا  راآنکه فرد معّینی نخسننت مقامی را جسننتجو کند و سننپس  راآنکه احتمال 

 .دهدیمکاهش 
 3 تودآغاز »در برتی مطالعات، تمایزی وجود دارد میان اصننطالحا   آشنناابودن: یاشگز واسننطه. با

 که توّسط دیگران برای جستجوی هاآنابتکار تود در جستجوی مقام هستند ن و  ن کسانی که به« گران
یعنی با « اندشدهبا واسطه گزینش ». به این گروه اتیر اغلب به منزله افرادی که شنوندیممقام ترغیب 

مانند فعالیت احزاب سیاسی در  شودیم، اشاره اندشندهن اسنتخدام گوناگو یهاواسنطه یهاکوشنش
 نتخاب مقامات انتخابی.مورد ا

 4 گزیاش:. دستگاه 
 اشرافی؛ یهاحکومتسلطنتی،  هاییمرژ است مانند « وراثت»آن از نظر تاریخی  ینتر مهم 
  صورتهب بریتانیادر  ینکاهماست که در یونان باستان و  ییآزمابختو  یکشقرعهروش دیگر 

 ؛شودیماستفاده  رأی بسته
 یا یک دوره )آمریکای التین( دن برای بیش از دو دورهچرتشی بودن: ممانعت از نامزد ش 
 اندکردهسطح مداتله نظامی را مطرح  4که  تونین یهاحسابو تصفیه  کاربرد زور: 

 نفوذ بیشتر از نظر مشورتی 
 هایاستسبرای تأثیرگذاری در یا تهدید به مداتله  یتواهباج 
  رتیعمطجابجایی یک حکومت غیرنظامی و گذاردن یک حکومت 
  مستقیم قدرت توسط نظامیانجانشینی و در دست گرفتن 

  راندامنصنب: حمایت شنخصنی یعنی توزیع مقامات سنیاسنی از طریق یزآممسنالمتشنیوه 
 موجود یا تحت حمایت افراد دارای پایگاه اجتماعی باال در جامعه

  :گزینشی انتخاب رهبر از راه مشورتظهور رهبران طبیعی 
  :ر برای انتخاب مقامات سیاسی باال. عوامل مؤث ایند گزینش سیاسیفر  ینتر معمولانتخابات

 در انتخابات:
 مستقیم یا غیرمستقیم بودن 
 چه کسانی حق رأی دارند؟ 
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  یهاحوزه، تعیین سهمیه هایکرسننظام انتخاباتی )روش شنمارش آرا، تخصنیص 
 1انتخابی(

 ::که متضمن  – توسط ساتتار فرصت اول که مقامات بالقوه هستند سالبزرگتمام جمعیت  مدل گزیاش سیاس
به  –اقتصنادی، فرایند اجتماعی شندن و شنرایط رسمی برای مقامات سیاسی است  –اجتماعی کاربرد معیارهای 

برای پیشنرفت از واجد شنرایط به داوطلبان از سناتتار فرصت دوم اصتفاده  ؛شنوندیمتقلیل داده  یتر کوچگروه 
بلندپروازی، سن و تحصیالت و شیل که از این جهت مردام ووعیت بهتری انگیزش و )آمادگی روانی،  شنودیم

                                                           

 شناسایی کرد: توانیمرا  سه نو  نظام انتخاباتی. 1
در این نو  نظام انتخاباتی، چندین نامزد برای به دست آوردن آرای بیشتر با هم  الف. نظام نخستین عبورکننده از خط پایان:

انگلیس  و و کسی که اکثریت نسبی آرا را به دست آورد پیروز انتخابات و منتَخب مردم است. امریکا، استرالیا، هند، فرانسه کنندیمرقابت 
 .کنندیماز چنین نظامی استفاده 

د ی تواهند آورد و در بیشننتر موار أروند و تنها احزاب قدرتمند ر ای کنار میمزیت این شننیوه انتخاباتی در این اسننت که احزاب حاشننیه
یرا به اباتی در نظر بگیریم، ز پارلمان در سنلطه دو حزب قرار تواهد گرفت، البته ممکن اسنت همین امر را به عنوان اشکال این نظام انتخ

حاور شوند و مردم غالبا  تمایل دارند به احزاب قدرتمند رأی  گذارییاستسو  گیرییمتصمندرت ممکن اسنت احزاب کوچک در صنحنه 
خته نشننده ی، به صننندوق ر اندکردهدهند؛ چرا که در این نو  نظام انتخاباتی، آرائی که به سننود حزب یا احزابی که بیشننترین رأی را کسننب 

 .شوندیمشناتته « آراء هدر رفته» عنوانبهباشد، 
ب، و درصننند آرای هر حز  پردازندیمانتخاباتی که در آن چندین نامزد به رقابت  یهاحوزهایجاد ب. نظیام نمیاینیدگی تناسیییبی: 

مجمو  آرای مردم را به  13بی %؛ مثال  اگر حز گیردیمپارلمان در اتتیار آن حزب قرار  هاییصنننندلکه چه تعداد از  کنندیممشنننخص 
 چه کسانی را در زمره نمایندگانی کهینامجلس را در اتتیار تواهد گرفت، اما حزب در تعیین  هاییصندلدسنت آورد، به همین میزان از 

ممکن است  زو نی رودیم، مختار اسنت، ممکن اسنت فرد پیروز در انتخابات جزء نمایندگانی باشد که به مجلس فرسنتدیمکه به مجلس 
 .کندیمنماینده حزب معرفی شود. آفریقای جنوبی از چنین نظامی تبعیت  عنوانبهفردی که در حوزه انتخاباتی رأی نیاورده است، 

صورت  احزابی که به یژهوبه، آورندیممزیت این نظام انتخاباتی این است که احزاب کوچک هم شانس حضور در پارلمان را به دست 
 کهینامشارکت بیشتری دارند و نیز  هاگذارییاستسدر  کنندیممردم احسا   کهینا، و نیز اندکردهای تود را معرفی تخصنصی نامزده
 .باشدیم تریکدموکراتو از این جهت  رودینمآرای مردم به هدر 

ن ممکن به پارلمان دارند و ایاشنکال نظام نمایندگی تناسنبی در این اسنت که احزاب آزادی عمل بیشتری در معرفی نمایندگان تود 
 قرار بگیرد و تعصبات و سالیق شخصی، مشکالتی را ایجاد کند. نفوذیذ  یهاگروهاست تحت تأثیر افراد یا 
به حزبی  کهینابه فردی تاص رأی دهد؛ و یا  کهینادر این نظام، فرد در رأی تود با سننه گزینه روبرو اسننت: یا  ج. نظام ترکیبی:

هم به فرد مورد نظر و هم به حزی دلخواه رأی دهد. پس از مشنننخص شننندن نتایج انتخابات، بخشنننی از  کهینایا  تناص رأی دهند؛ و
مجلس  هاییکرسمتفاوت باشد؛ در آلمان  توانیم. البته میزان آن گیردیمپارلمان به احزاب و بخش دیگری به افراد تعلق  هاییکرس

به افراد تعلق گرفته است. ویژگی این نظام  43پارلمان به احزاب و % هاییکرسن 63به نسنبت مسناوی تقسنیم شنده اسنت و در ژاپن %
 در انتخاب حزب یا فرد مورد نظر و دلخواه تود است. دهندهیرأانتخاباتی، آزادی عمل 
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 ،مختلف مانند سنننخن گفتن یهامهارتقومی برتوردار هسنننتند، دانش، تجربه،  هاییتاقلزنان و  هنسنننبت ب
(؛ در مرحله سوم از ساتتار فرصت استفاده ، اجتماعی شندنهانگرش، هاارزشوقت، پول، آمادگی ایدئولوژیک، 

 .شوندیمو در نهایت مقامات سیاسی انتخاب  که همان عوامل قبلی است اما با کیفیت و دقت بیشتر دشویم
مدل عرونه تقاونا: عوامل تقاونا اهمیت اسناسی دارند )معیارهایی که مسئوالن گزینش سیاسی برای مقامات 

به همراه روش تقاوننا  ؛ مدل عروننه و( و نیز عوامل عروننه نیز نقش مهمی دارنددهندیمسننیاسننی مد نظر قرار 
 .دهندیمتوالی ساتتارهای فرصت، مدل گزینش سیاسی فوق را تشکیل 

 ::گزیاش برای مقامات سیاس 
  یگذار قانونانتخابات: برای مقامات 
  عضویت موروثیترکیبی از انتخابات و 
 ( ینتر مهماحزاب سننیاسننی )1؟ از کنندیماحزاب چگونه مقامات را انتخاب  عامل گزینش سننیاسننی 

 تربزرگ، انتخاب توسط یک هیئت یحزبدرونطریق: انتخابات 
 در تعیین مقامات از سنننوی احزاب بر معیارهای رسنننمی اولویت داردررسنننمی یمعیارهای غ 

 سنی( هاییتمحدود)معیارهای رسمی مانند شهروندی، شرط محل اقامت، 
 معموال  ار آشک ؛ رقابتاندشدهگزینش سنیاسی تأسیس  منظوربهدائمی که  هاییئته مقامات اداری: گزیاش 

افرادی  آرو در فواصل منظم  گیردیمصورت  هامصاحبهو  یشنناتتروان، آزمون آزمون عملی از طریق امتحان،
 یهامهارت. این شننرایط به صننورت افقی )میزان توانایی و شننودیمکه دارای شننرایط مناسننب هسننتند دعوت 

 .بررسی تواهد شدترکیبی از هر دو  معموال  ( یا الزم یهامهارتتخصص و موردنیاز( و عمودی )
 :الزم  یارفهحو بر اسا  شرایط  تابع سنیاستمداران است گزیاش کارکاان دسنتگاه قانائ:پ پلیس و ارتش

این کارکنان،  یاگسترده طوربهو بنابراین  شوندیممعیارها کنترل از نظر  یافتهنظام یاگونهو به  بینندیمآموزش 
زیرا هر  ،مانند مقامات سیاسی رسمی، سیاسی هستند هاینا؛ اما از دیدگاه مارکسیستی هر سه دسنیاسنی نیستن

 کنندیمسه به تداوم سلطه طبقه حاکم کمک 
  گزیاش:الگوهای 

 بازتر هستند معموال  دموکراتیک  –لیبرال  ینظاها 
 ترندبسته تریتوتال یهانظام 
 مختلف  یهاروشو  مدرن و سنننتی هسننتند یهاامنظکشننورهای درحال توسننعه ترکیبی از  یهانظام

اقتصنننادی،  –اجتماعی  هاییژگیواما به هر حال مقامات رسنننمی برحسنننب  برندیم کاربهگزینش را 
 شوندیمانتخاب  کردهیلتحص، افراد تریهپابلند  یهاگروه
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 ا اندازه زیادی هد تاما این شوا کندیمنخست نظریه نخبگان را تائید  بنابراین، گزینش سنیاسی در نگاه
 استنباطی هستند

 
 مشکالت نظریه گزینش سیاسی

  سیاسی یهانظامپیچیدگی 
 و امریکامحور بودن مطالعات درباره گزینش سیاسی یمدار قوم 
  و مقامات اداری )انحصننار مطالعات بر مقامات سننیاسننی رسننمی یژهوبهمقامات رسننمی نادیده گرفتن انوا  دیگر 

 (ه قضائی، پلیس و ارتشنادیده گرفتن نقش دستگا
  آماری و عدم توفیق در اثبات رابطه عّلی و  یهادادهو  اجتمناعی –اقتصنننادی  هناییژگیوبر  ازحندیشباتکنای

 و رفتار سیاسی هایژگیومعلولی بین 
 بررسی سمِت عروه معادله عروه و تقاوای مقامات سیاسی دشوار است 
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 ارتباطات سیاسیفصل هشتم: 
 اطالعات مناسنب از نظر سنیاسنی از یک بخش نظام سیاسی به بخشی دیگر و میان  انتقال سنیاسنی ارتباطات

، اتفاق افتاده است چهآناجتماعی و سنیاسنی اسنت. اطالعات مناسب نه تنها به مسائل واقعی، مثال   یهانظام
جود ست و نه جامعه وبدون ارتباطات، نه سنیا .شنودیم مربوط نیز هانگرشو  هاارزش هایشنهاندبلکه به انتقال 

 .ندارند
  :ی( و انتخاباتی، تصمیمات حکومت هاییانیهب، مدارانیاستسنسنیاسنی )سنخنان  هاییامپارتباطات سنیاسنی

، گردهمایی حزبی، گفتگوهای سننیاسی در رادیو و یگذار قانونمذاکرات مجالس ارتباطی سنیاسنی ) یهاکانال
 تلویزیون(

 
 ارتباطاتی هاهینظر
 :؟گویدیمت یعنی: چه کسی چه چیزی را در کدام کانال، به چه کسی با چه تأثیری ارتباطا السول 

 4 :عنصر در هر مدل ارتباطی 
 ازتورد یا ، گیرنده پیام، بیابدیمپینام، تود پینام، کناننالی کنه به وسنننیله آن پیام انتقال  منبع

 پیام. کنندهیافتدر واکنش یا پاسخ 
 انتخنابناتی و پیامش تعدادی از پیشننننهادهای  ینک ننامزد توانندیم منبع مندلی، چنین در

یک مصاحبه تلویزیونی و گیرنده یا مخاطب، اعضای  تواندیممشنّخص سیاسی باشد. کانال 
. پاسنننخ یا بازتورد، تأیید یا عدم تأیید کنندیمجوزه انتخنابناتی بناشننننند که برنامه را تماشنننا 

 گیردیمبازتورد مورد اسننتفاده قرار . کانالی که برای باشنندیمپیشنننهادها یا کاندیدا یا هردو 
شنننکل، رفتار رأی دادِن کسنننانی  ینتر محمتلمختلفی به تود بگیرد.  یهاشنننکل تواندیم

، اّما عده کمیهم ممکن اسننت برای بیان عقاید تود با اندکردهتواهد بود که برنامه را تماشننا 
 نویسننند و گاهی ممکننامه ب یاروزنامهکاندیدا تما  برقرار کنند، بعضننی ممکن اسننت به 

 غیره. و شود منجر است به تظاهرات تیابانی
 :انتقادات 
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 تمایزی میان ارتباطات میان افراد و ارتباط جمعی صورت نپذیرفته است 
  ممکن اسننت ارتباطات به هدف تود نرسنند، تأثیرگذاری بر مخاطب هدف ارتباطات اسننت و

یاسی برتالف س هاییامپد، زیرا بیشتر سیاسی از مقوله تبلییات هستن هاییامپبنابراین همه 
گاهانه و پنهان هستند  تبلییات ناآ

  دانندیمبرتی کانال و رسانه را مرادف یکدیگر 
 :انه و : فرآیند ارتباط شامل انتخاب یک کانال یا رسگویدیمو  کندیم تقسیم دسته سه به را هارسانه جان فیسک

 .ب استمناسب برای آن انتخا یصورتبهپیام درآوردن 
 1::و کندیمشننامل صنندا، چهره و بدن فردی اسننت که از زبان گفتاری و حرکات اسننتفاده  . نمایشنن 

 برقرار کننده ارتباط است.
 2:و تصاویری هستند که  هانشنانهشنامل همه مواد نوشنتاری و چاپی، عکس و نّقاشنی،  . تصنویری

 دارند. گرارتباطهمگی وجودی مستقّل از 
 3::هاستآن مانند فکس و یهادستگاهفن، رادیو، تلویزیون، فیلم، تلکس و شامل تل . مکانیک. 

 :دا یا آن را سروص هاآنفرآیند ارتباطات در معرض آنچه تمایز بین سروصدای ماشینی و معنایی:  شنانن و ویور
 .کندیمیا آن را تحریف  گذاردیمدر پیام تأثیر  گیردکهیمقرار  نامندیمتداتل 
  ت بِد صدا ماننددریاف و تود منشأ در پیام حضور ندارد مکانیکی: منشأ فیزیکی داردسروصدای ماشینی

 طوط تلفنتو اتتالل در  و تصویر از رادیو و تلویزیون
  :اجتماعی  یهاتفاوتاسننتفاده از زبان تخصننصننی و مشننکالت زبان، لهجه، سننروصنندای معنایی– 

 فرهنگی
 ::ازگشتب دیگر مهم متیّیر دو به است ممکن نشود، فهمیده درست پیامی کهینا امکان رمزگذاری و رمزگشای 

 کانال با متناسب که درآید رمز صورت به مناسب شکلی به باید هایامپ همه. ادراک و رمزگشایی و رمزگذاری: کند
 و دهفرستن هک باشد یاگونه به باید رمز شود فهمیده پیام کهینا برای براین، عالوه. باشد اسنتفاده مورد رسنانه یا

 از ستفادها حرکات، مانند دیگری یهاشکل اّما است، «زبان» رمز شکل ینتر معمول. کنند درک راآن پیام گیرنده
 .دارند وجود نمادها از استفاده و انتظار مورد رفتار بروز رنگ، از استفاده صدا، آهنگ چهره، حاالت ،هاچشم

 به زیادی هانداز  تا اصلی رمز درک. شوند نیز رمزگشنایی یدبا درآیند، رمز صنورت به باید هایامپ که گونههمان
 در آن اهمّیت که کندیم مطرح را ادراک مسننأله امر این. دارد بسننتگی ،کندیم دریافت را پیام که فردی توانایی
 ممکن پیام گیرنده ادراک هم و فرستنده ادراک هم. گذشت سیاسی گزینش و مشارکت ،اجتماعی شدن مبحث

 پیامی کهآن از پیش را اطالعات پیام، فرستنده که نظر این از باشد، تأثیرگذار پیام رمزگشایی و گذاریرمز  در است
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 تفسیر دارد، ربرد پیام که را اطالعاتی پیام، دریافت مح  به پیام گیرنده و کندیم تفسنیر کند، تنظیم آن درباره
 .کرد تواهد

 :طریق  که از هایییامپامریکا(  یهاانتخاباتمطالعه یکی از  )با یادومرحلهنظریه جریان  کناتز و الزارسننفلد
که  رهبرانی – گذاردیمدر اکثر موارد از طریق رهبران عقاید اثر تود را برجای  شودیمگروهی فرستاده  یهارسانه

ب یو به این ترتاجتماعی و اقتصننادی مشننابهی تعلق دارد  یهاگروهزیرا به  – شننودیم به قضنناوت آنان اعتماد
ابطه متقابل که ر  است یاچندمرحله. از نتایج این نظریه نظریه جریان آیدیم وجودبهارتباطات افراد پیوندی میان 

 .کندیممطرح  هاگروه، افراد و هارسانهرا میان  ترییچیدهپ
 االتح حرکات، از استفاده - غیرکالمی ارتباطات ارتباطات جمع: و ارتباطات فردی: یهاتفاوت ینتر مهم 

 و حرکمت تصاویر و چاپی کلمات کهیصورت در اسنت، معمول بسنیار افراد میان ارتباطات در - بدن زبان و چهره
 کار هب نو  دو هر در یاگسننترده طور به گفتاری زبان. هسننتند جمعی ارتباطات شننکل ینتر معمول غیرمتحرک

 ای افراد، از اندکی تعداد بین معموال   افراد میان ارتباط که اسنننت نو  دو این میان اسننناسنننی تفاوت و رودیم
 یک یانم جمعی ارتباط برعکس،. دهدیم رخ نوشتاری ارتباط از شنکلی یا تلفن وسنیله به دور از یا چهرهبهچهره

 بانمخاط تعداد که جاآن تا ،دهدیم رخ افراد از بیشننتری بسننیار تعداد و سننازمان یا افراد از اندکی تعداد یا فرد
 .باشد نامشخص زیادی اندازه تا است ممکن نیز پیام فرستنده برای و نباشد معلوم تاس ممکن

 :و سردبیران انندم پیام تحلیل پیام، در تصرف پیام، سنانسنور: در یک فرآیاد ارتباط: :باندروازهکارکرد  وایت 
 .هاروزنامه تحلیلگران
 آیندفر  از نقاطی بر آن در که گرفت نظر در نیز دنامیم «باندروازه» کارکرد وایت را آنچه نقش باید سنننرانجام
 تصمیمات این .شودیم گرفته تصمیماتی پیام، یا اطالعات کنترل درباره نقاط آن در که شودیم تأکید ارتباطات

 باشند، شخصی یا روزنامه؛ یک از یانسنخه تسنلیم برای االجلونرب تعیین مانند باشنند، ابزاری اسنت ممکن
 .روزنامه معاونان یا سردبیران مانند
 تفصننیل هب گذاردیم تأثیر المللیینب تبرهای جریان در که عواملی بررسننی در باندروازه کارکرد درباره نلی مک

 گیردیم تصمیم شخصا   که تبرنگاری شنامل المللیینب رویداد یک گزارش برای هاباندروازه. اسنت کرده بحث
 در سانسور امکان گزارش، از یانسخه انتقال برای یاماهواره تمسیس فکس، تلکس، تلفن، کند، تهیه گزارشی

 چهآن هب مسأله زیادی اندازه تا. شوندیم هاآن دستیاران و سردبیران تصمیمات و زمانی یهامنطقه وجود منبع،
 تهرفگ کار به تبرها گزینش در که یاحرفه معیارهای یعنی دارد، بستگی است شنده نامیده «تبری یهاارزش»
 دیگر یاسانهر  به رسانه یک از بلکه ،کنندیم فرق دیگر نوعی به رسانه نو  یک از تنها نه معیارها این. شنوندیم

 ترجیحی و باشنند هاروزنامه از ترینشننیگز  باید تلویزیونی اتبار مثال برای. کنندیم فرق نیز نو  همان درون در
 نسننبتا   یزن تلویزیون بینندگان. «سننخنگو سننرهای» یا تحرکیب یهاعکس تا دارد بازی و فیلم برای طبیعی

 را چهآن ودت توانندگان به» توانندیم و دارند بیشتری شنده تعریف مخاطباِن  هاروزنامه صنورتیکه در نامتمایزند،
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 «انیانس عالیق» با ییهاداستان از است عبارت معموال   این پسندمردم مطبوعات برای. بدهند «تواهندیم هاآن
 و «گرژرفان» تبری پوشننش «باال سننطح»مطبوعات  برای ؛گرددیم ارائه شننخصننی بسننیار صننورتی به معموال   که

 است. هیافتیمتعماین مدل، یک مدل تاصتا سیاسی نیست و یک مدل  .است معمول شخصی ترکم رویکرد
 
 ی ارتباطات سیاسیهایژگیو
  کندیم عمل طریق سه به ؟کاد:مارتباطات سیاس: چگونه عمل: 

 ۱. عمل جامعه ارتباطات نظام طریق از سننیاسننی ارتباطات جامعه: عمومی ارتباطات نظام طریق از 
 جودو سیاسی نظام تود درون در همه از آشکارتر ارتباطات سیاسی یهاکانال و هایامپ اگرچه و کندیم

 سیاسی یهایامپ و دندگر یم برقرار جامعه ارتباطی یهاکانال طریق از سیاسی ارتباطات بیشنتر دارند،
. دشننونینم تفکیک دیگر هاییامپ از همیشننه ،کنندگانیافتدر  ذهن در موجود هاییامپ مخصننوصننا  

 اسیسی تلویزیون و رادیو مورد در مخصوصا   همگانی یهارسانه بازده از محدودی مقدار تنها مثال برای
 .است

 ٪ .منتقل رهمکا به همکار طریق از افقی صورت به یا و( مراتب سلسله) یینپا به باال از عمودی طور به 
 الحاصط در عبارتی به ،کندیم عمل افقی طور به هم و عمودی طور به هم سیاسی : ارتباطاتشودیم

 دوطرفه نجریا یک صورت به همیشه فرمانبرداران، و فرمانروایان میان مراتبی سلسله طور به نخبگان
 .گیردیم صورت هاگروه و افراد میان جانبی طور به و

 ۳ .کندیم استفاده اصلی کانال سه از سیاسی ارتباط: 
 پخش برای منابع، ینتر مهم عنوان به همگانی یهارسنننانه: همگانی یهارسنننانه( الف 

 هارسننانه. اسننت ترمهم هاآن همه از تلویزیون و هسننتند مهم سننیاسننی اطالعات گسننترده
و از  ندکنیم ایفا نقش عمومی افکار یریگکلشنن در هاگروه و افراد عقاید تبلیغ با ینچنهم

 سیاسی نقش مهمی دارند. گیرییمتصماین جهت در 
 هابوروکرات و سیاستمداران میان دوسویه روابط در: سنیاسنی احزاب و فشنار یهاگروه( ب، 

 .دارند اهمّیت جامعه در عمومی افکار و سیاسی فعاالن انوا 
 دو جریان نظریه طریق از یژهوبه هسنننتند مهم: هاگروه و افراد بین غیررسنننمی روابط( ج 

 فشنننار منابع عنوان به اطالعات، یهاکانال عنوان به عقاید رهبران آن در که یامرحله
 هم به از حمایت منابع عنوان به و گونناگون هنجنارهنای از کردنیرویپ برای اجتمناعی
 .کنندیم عمل اجتماعی و سیاسی رفتار در گروهی پیوستگی
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 مل مؤثر در ارتباطات سیاسیعوا
 پذیردیم تأثیر سیاسی و فرهنگی - اجتماعی اقتصادی، تکنولوژیک، طبیعی، عوامل از سیاسی ارتباطات. 
  به تواه ،اندهبود مهم همیشه ارتباطات طبیعی موانع مانع ارتباطات سیاس: باشد؟ تواند:مطبیعت چگونه 

 نای از است؛ بوده مهم هم تاریخی نظر از امر این. مسافت ُبعد صنرفا   یا باشنند صنحراها دریاها، ،هاکوه صنورت
 در اجتماعات و بود محدود جیرافیایی تحّرک که بود معنا این به محدود تکنولوژی و نامناسننب راههای که جهت
 درست سوم جهان کشنورهای از بسنیاری مورد در هنوز امر این. اندبوده مجّزا یکدیگر از معّین جامعه یک درون
 .است

 ::ینک و کناهش موانع طبیع  داده کاهش را ارتباطات موانع جاآن تا تحوالت تکنولوژیک تحوالت تکاولوژ
 را همگانی یهارسننانه توسننعه مدرن تکنولوژی. کرد توصننیف «جهانی دهکده» را جهان لوهانمک که اسننت

 به تا ادد انتقال باال باسرعت و گسترده یاپهنه در ارزان، توانیم را اطالعات که طوری به اسنت، کرده تسنهیل
 تأثیرات اراید نداشت، نیاز باطری به که ترانزیسنتوری رادیوی از اسنتفاده مثال برای. برسند بیشنتری مخاطبان

 شپخ زیرا داشنت، آورتری شنگفت تحّوالت ارتباطی یهاماهواره توسننعه. بود سنّوم جهان کشنورهای بر عمیقی
 .کرد کنترل آسانی به انتو ینم را ماهواره طریق از اطالعات

 :دارییهماسر پیشرفته جوامع در اجتماعات از بسیاری انزوای موجب که اسنت صنورت این به تأثیر ماطقه زمان 
 زمانی همنطق یازده و پنج چهار، با ترتیب به سابق شوروی و کانادا آمریکا، متحده ایاالت کشنورهای. اسنت شنده

 مزمانه طور به روزنامه توزیع ینچنهم و تلویزیون و رادیو یهابرنامه. اندکرده چندپاره را ارتباطی یهاشننبکه
 محّلی هایاهیستگا بر تأکید با کشورها این در چندپاره ارتباطی یهاشبکه پیدایش موجب این و شودینم پخش
 هب ملی نامهروز  کانادا و متحده ایاالت دارد؛ وجود مّلی سننطح در روزنامه دو یا یکی کشننورها این در. اسننت شننده

 .ندارند اروپایی مفهوم
 ::بپذیرند تأثیر یاقتصاد توسعه از است ممکن ارتباطات الگوهای تأثیر توسعه اقتصادی بر ارتباطات سیاس .

 به تصادیاق توسعه اّما هستند، محّلی و چندپاره ارتباطی یهاشبکه دارای معموال   یافته توسعه ترکم کشنورهای
 جرمن همگانی یهارسننانه به مردم و مدارانیاسننتسنن بیشننتر اّتکای و همگانی یاهرسننانه ترگسننترده توسننعه

 به امر این و کنندیم دریافت را هایامپ و یابندیم دسننترسننی هاکانال همان به بیشننتری مردم بنابراین. گرددیم
 وسننیله هب سننتا ممکن امر این. شننودیم منجر ارتباطی الگوهای در بیشننتر نواتتییک جهت در تریشب گرایش
 ردهگسننت زبان یا مشننترک زبان از جامعه یک برتورداری میزان و سننواد میزان مانند فرهنگی - اجتماعی عوامل
 .گردد تعدیل

 :یهارسانه؛ گذاردیمحکومت است، تأثیر  در میزانی که شنبکه ارتباطات تابع کنترل سیاسِی  :عوامل سنیاسن 
 .نی از سانسور استتابع میزا تریتوتالتاصتا در جوامع انی گهم
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 ؛ دلیل اصنننلی آن: کثرت تعداد متییرها و از ارتباطات وجود ندارد یاشننندهتناکنون مدل پذیرفته  :گیرییجنهنت
 مدل، مدل مالستیک است. ینتر جامع. هاآنپیچیدگی روابط متقابل میان 

 :دانگاره )از یک طرف تو ردگییمو گیرنده پیام را در بر  گرارتباطشخصی و اجتماعی  هاییژگیو مدل مالستیک
 هاییتمحدودو  یباندروازه؛ نقش (گیردیممحیط اجتماعی و سننازمانی را در نظر و شننخصننیت و از طرف دیگر 

 .گرارتباطه از سوی گیرنده پیام ببازتورد  بینییشپو گیرنده پیام؛  گرارتباطمتقابل میان  یانگاهرها؛ یارسانه
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کار عمومی و جامع   هفصل نهم: اف
 تعریف افکار عمومی

 :تعریف 
 در ّدیج مخالِف  عقیده فقدان و جامعه از وسیعی قشر در مشابه عقیده داشتن: ینرگسرمضنان اسنتاد 

 .جامعه مابقی
  :گاهی فرد است، بدون »کتاب  افکار .«داوری درباره درستی یا نادرستی آن گونهیچهعقیده، محتوای آ

 .است معّین د همه افراد در یک جامعهموووعات تاّص، مجمو  عقای درباره عمومی
 1 :گرایش 

  اما در اکثر موارد عقائد درباره یک  اسنننتواحد یک موجود انسنننانی  یبا  تقر افکنار عمومی ینک چیز ینا
 مووو  تاص متفرق و متشتت است

  ندارند اییدهعقاما برتی افراد درباره بسیاری از مسائل دارد  اییدهعقهرکس درباره هر چیزی 
 1 :نکته 

  همان  و عقیده بر شودینمعقیده ممکن است درست / نادرست باشد؛ جهل نسبی مانع عقیده داشتن
 درست است واقعا  نه آنچه  درست است کندیمکه شخص گمان  گیردیمچیز تعلق 

  عقائدشننان تیییر شننودیم: هنگامی که اطالعات اوننافی به پاسننخگویان داده دهدیمشنناهد نشننان ،
 کندیم

 تریکلو رابطه داشتن با عقائد  مدتکوتاهعمومی از جنبه درازمدت و  اقسام افکار: 
 ۱ .خبگان()ن .هستند شدهشناتته متخّصصان ،مربوط عقاید حوزه در که کسانی: کارشناسی عقاید 
 ٪ .گاهانه عقاید گاهی که کسننانی: آ ا )افراد مربوط ب .دارند مربوط عقاید حوزه با معقول آشنننایی یا آ

 نخبگان(
 ۳ .و  یارسننانه) .اندیرفتهپذ تأثیر مسننتقیما   مربوط مووننو  یا مسننأله از که کسننانی: پذیرفته تأثیر ایدعق

 (؛ این قسم، افکار عمومی استهمگانی شدن حتی غیرمرتبط با نخبگان
 ۴ .گیردینم قرار باال یهاگروه از کدامیچه در که کسی هر: کّلی طوربه عمومی افکار. 
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 یافکار عموم یهایژگیو
 ویژگی افکار عمومی 4: سیرزو  لین 

 1:ی از عقاید، ممکن اسننت عقاید درباره  گروه یک درون در . جهت مّتفق  یامسننألهیا بخش تاصننّ
درست است یا نه، قابل تردید است، اگرچه نسبتی که  یامسنألهباشنند، اّما اینکه آیا این امر درباره هر 

محتمل است که در افکار عمومی  ینچنهمگ باشد. دارای دیدگاه معّینی اسنت ممکن است بسیار بزر 
 باشد. داشته وجود «دانمینم» یهاپاسختعدادی از  کمدستکّلی،  طوربه

 2:ت دارد که بعضی از افراد شدیدتر از دیگران دارای عقاید تاّصی هستند  اشناره واقعیت این به . شد 
 .کندیمبیشتر که بر اسا  آن عقاید دست به عمل بزنند  راآنکه احتمال 

 3::یریگاندازه ار  عقاید شّدت نیز برجستگی که نظر این از است، شّدت شبیه برجستگی . برجسنتگ 
 ورطهمان. شننودیم، اّما به اهمّیت نسننبی عقایدی که یک فرد یا گروهی از افراد دارند، مربوط کندیم

درباره یک مسننأله در  ونهگینهمکه بعضننی افراد احسننا  شنندیدتری در مورد مسننائل معّینی دارند، 
 .داشت تواهند شدیدتری دیگر نیز احسا  یامسألهمقایسه با 

 4:نداشننت با عقیده یک داشننتن که میزانی بر اّما ،شننودیم مربوط عقاید بین رابطه به . همسننازی 
افراد ممکن است عقائد ناهمساز و متناقش که ناشی از  .گرددیم متمرکز است، همساز دیگر اییدهعق
 آن( کلی و عدم تائید مواد طوربه)تائید یک الیحه  .ل و نادانی است داشته باشندجه

  ؟شودیمدر افکار عمومی تشکیل  اییهقضچرا ناهمسازی در مورد 
 از اما کنندیم موافقت کّلی صننورت به موارد برتی در مردم کهینا برای: اسننتاد 

 .ندارند کافی اطال  جزئیات
 کسانی هوسیل به هایناهمساز  بیشنتر که گفت توانیم ّلممسن طوربه تقریبا  : کتاب 

 ای بیشنتر اطالعات چهچنان و ندارند آن مورد در دقیقی اطال  که گیردیم صنورت
 .کند تیییر عقاید است ممکن گردد، ارائه متفاوت

  که برجسنننتگی مطرح تواهد گردید امکان  جاآنبنه عمنل تبدیل گردد، از  اییندهعقهرگناه
 .یابدیمافزایش  حتما  ناهمسازی 

 :جمعی  ورطبهزمانی که است  تریچیدهپو  شودیم، امری پیچیده است هنگامی که به فرد محدود یدهعق تالصه
 .افکار عمومی در نظر گرفته شود صورتبه
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 ی افکار عمومیریگشکل
 یح باید در توو. : عقائد ناشنی اط طبیعت شنخص اسنت و آن نیز حاصل کنش متقابل فرد و محیط استچایلدز

گاهی، ارزش و نگرش بررسی شود.عقائد را با  یریگشکلرابطه   اجتماعی شدن سیاسی و رابطه متقابل آن با آ
  گاهی  تعریف شده است کهگوناگون  هاییدهپدبه اطالعات درباره  –مانند اجتماعی شندن سنیاسی  –آ

گاهی از مسائلی که گمان   .شودیمواقعیت است نیز  رودیمشامل آ
 م، مانند آزادی، بازار آزاد، لیبرالیسکلی فرد درباره موووعاتی  هاییدگاهدبه باورهای اساسی یا  هاارزش

 .و ارتباط محکمی با ایدئولوژی دارد شوندیمکمونیسم و ... تعریف 
  :مانند یک پیشنهاد سیاسی معینعقائد مربوط به موووعات ویژه نگرش 
  یگر یعنی شخصیت و تجربه فرد ارتباط داده شودعامل اصلی د 1متییر باید با  1این 

  جربهت و شخصّیت و اجتماعی شدن فرآیند محصنول معّین عقاید یا هانگرش افکار عموم:: یریگشکلمدل 
 صّیتشخ اجتماعی شدن، بنابراین. هستند دیگر طرف از تاص مسائل به مربوط ویژه عوامل و طرف یک از فرد

 و دده نشننان معّینی واکنش مسننائل به نسننبت سننازندیم قادر را فرد که آوردیم وجود به را محیطی تجربه، و
 ممکن نه، ای دهدیم نشان واکنش معّین یامسأله به نسبت فرد آیا کهینا اّما. بدهد شکل را عقایدی یا هانگرش

 :باشد داشته بستگی عامل سه به است
 1 )گاه: فرد رسانده شده است؟  آیا مسأله به آ

 مسائلی ّیتاولو تعیین یا سیاسی کار دستور تعیین معموال   عامل عوامل، نخسنتین ینا میان از 
 کار توردسنن اصننلی کنندگانیینتع و شننودیم نامیده ،شننود گیرییمتصننم هاآن درباره باید که

 اّما ،شانیانتخابات هاییانیهب طریق از همه از آشکارتر که هستند «سیاسی احزاب» سنیاسنی
 از این کار سود ببرند. کوشنندیمو  سنازندیممردم مطرح  برابر در را سنائلم پیوسنته عمل در

 ورتصننبهو یک سننلسننله مسننائل را  کنندیمیک دسننتور کار کّلی را تنظیم  ینچنهم احزاب
ا کننندیممنسنننجم ترکینب  یابرننامنه  یامالحظهقنابل  طوربنهدیگر و  کننندگنانیینتع، امنّ

ا نیز ت هارسننانه. سننازندیمائل ویژه و برنامه واحد متمرکز فشننار توجه تود را بر مسنن یهاگروه
مسنننائل و  کردنمطرحبا  ینچنهمفشنننار و  یهاگروهاحزاب و  هاییتفعالبا تبلیغ  یااندازه

گاهیا  ییگوپاسنننخفشنننار به  یهاگروهمجبورکردن این احزاب و  از آن مسنننائل، نقش  شننندنآ
عیین منفی ت یهاجنبهدر عین حال، از یاد نبردن  .کنندیمدر تعیین دستورکار بازی  یاعمده

یا از نظر اولوّیت در  داشتنگهتارج از دستورکار  توانیمدسنتورکار نیز مهم اسنت. مسنائل را 
گاه  یطور بنهمرتبنه پنائینی قرار داد،  از وجود  کهینایا  مانندیمکنه افراد از وجود مسنننألنه نناآ

گاه ترکم یامسأله  .شوندیم آ
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 2 ) است؟ مادعالقهفرد به مسأله آیا 
 (هارسانه تحصیل، ایدئولوژی، و دینی عقاید مادی، نفع )فرد  دوم یا میزان عالقه عامل که جاستینا در

گاهی از وجود مسننأله کافی نیسننت؛ فرد ممکن اسننت گرددیمبه یک مسننأله معّین مطرح   اییدهعق. آ
. دکننیمّدت و برجسننتگی نقش اسنناسننی پیدا وجود دارد، شنن اییدهعقنداشننته باشنند و در مواردی که 

وجود دارد، اّما در مواردی که فرد از مسننأله « دانمینم»که گفتیم در بسننیاری مسننائل پاسننخ  طورهمان
. به یابدیمکاهش « دانمینم» یهاپاسننخاسننت، احتمال بودن در گروه  نفعیذ یا در آن  پذیردیمتأثیر 

داشته  ایدهیعقبیشتر بدانند، بیشتر احتمال دارد که درباره آن  یاهمسألهمین ترتیب هرچه افراد درباره 
 داشته باشند اییدهعقبیشتر احتمال دارد که  کردهیلتحصباشند. افراد 

   مانع داشنتن عقیده نیست و مسأله بیشتر ممکن است « جهل»؛ تنها سنوادترکمو  ترمطلع ترکمتا افراد
 عملی. هایّیتواقعووو  بستگی داشته باشد تا م یها« ّیتواقع»به دریافت فرد از 

 ، اّما هیچکنندیمافکار عمومی بازی  یریگشنننکلهمگانی بدون تردید نقش قاطعی در  یهنارسننناننه
 هاهرسننانجامعی از آثار  یشننناسنننو  کویلمکیسدنتوافقی درباره ماهیت واقعی نقش آن وجود ندارد. 

أثیر دقیق آثار مختلف دشوار است، ممکن است در طول که سننجش ت پذیردیمفراهم آورده اسنت وی 
یر مهم و فراگ هارسننانهزمان و از یک بخش جامعه به بخش دیگر فرق کند؛ درعین حال، پیچیدگی آثار 

 .آمده است یلکومکاثر  هارسانهآثار  یشناسنو  این جدولدر  است.

گاهی یا تأثیرگذار  منظوربهکه  هاییمیاپتیییر یا مقاومت در برابر تیییر در پاسنننخ به  پاسخ فردی ی در آ
 اندیدهگردرفتار طرح 

اسننتفاده از رسننانه برای دسننتیابی به یک هدف ترغیبی یا اطالعاتی درباره یک جمعیت  یارسانهمبارزه 
 گزینش شده

 یارسانهنشده قرار گرفتن افراد بسیار در معرض یک محرک  یزیر برنامهنتایج  واکاش جمع:
 یارسانهدر معرض یک محرک  دنشده قرار گرفتن فر  یزیر برنامهنتایج  ردیواکاش ف

 جامعهدر بلندمدت توسعه  منظوربهشده  یزیر برنامهتیییر ایجاد  اشاعه در توسعه
گاه: یع آ  انتشار تبر و اطالعات توز

 گسترش همنوایی با نظم مستقر و تأکید بر مشروعیت اقتدار موجود کاترل اجتماع:

 هاییتووعو  هانقشمورد انتظار در  یهاارزشیادگیری و پذیرش هنجارهای رسنمی،  اع: شدناجتم
 معین

 تبیین نتایج رویدادهای مهم در جامعه نتایج رویدادها

http://politicalknowledge.blog.ir/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 
 
 

 و جامعه یفصل نهم: افکار عموم
 یو افکار عموم یاسیارتباطات س

59 

تلخیص  
تاب

ک
ج» 

ست سیا معه و  ا
م ؛«

اش یکل ر ا
 

یف واقعیت جانبداری »به  هارسنننانهارائنه تفسنننیرهنای نناقص از واقعینت )بنه همین دلیل، ماهیت  تعر
 (شودیمتعبیر « ندانسته

 هارسانهنهادهای موجود نسبت به تحوالت در  یلهوسبهنشده  یزیر برنامهانطباق  هادیتغییر ن
 کندیم، رفتار و نمادها که جامعه یا بخس از آن را مشخص هاارزشتیییر در الگوی کلی  تغییر فرهاگ:

 
 دارد؟ اطال  اندازه چه تا مسأله از فرد آیا 

 
 ارتباطات سیاسی و افکار عمومی

 اطات در زمینه ارتب. نکته اینجاسننت که اطات، نه تنها سننیاسننت بلکه جامعه نیز وجود نخواهد داشننتبدون ارتب
 یهاگرشنسیاسی با  یهانگرش؛ نیز روشن نیست که چگونه سیاسی و افکار عمومی مدل مناسب وجود ندارد

ماعی سیاسی از رفتار اجتکه رفتار  طورهمانو  تجربی( صورتبهنظری و نه  صورتبه)نه  شوندیمدیگر سنازگار 
 اجتماعی نیز درهم تنیده هستند یهانگرشسیاسی از  یهانگرشاست  ناپذیریکتفک
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 ایدئولوژی و جامعهفصل دهم: 
 ایدئولوژی چیست؟

  هایشهاند: علم 19در قرن  دستوت دوتریسیابدا  توسط فیلسوف فرانسوی 
 گاهی درو  غین )مارکس و انگلس(کاربرد گسترده پیداکردن پس از مرگ مارکس: آ
 ؛اجتماعی هاییدهپددرباره  اندیشه هایمانهایم: سبک 
 که گرفتیم نظر در تفسیری طرحی نیز و دارند اشتراک آن در جمع یک اعضای که اعتقادی نظام پارسونز: یک 

 سازند؛ یرپذفهم تود برای را جهان تا کنندیم استفاده آن از اجتماعی یهاگروه
  ذهبی، م نظام: از اندعبارت آن دیگر یهانظام که اسننت فرهنگی نمادی نظام چند از یکی یگیرتس: ایدئولوژ

 دارد؛ طرفیب نقش ایدئولوژی. علمی نظام ،شناتتییباییز  نظام
 دیدگاه  و درباره جهان( هایییدگاهد)اندیشنننه طبقه حاکم و  بنابراین دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه مارکسنننیسنننتی

 دلیل: 1به  ق معنای غیرمارکسیستی، ایدئولوژی را نباید مرادف فلسفه دانست،؛ طبغیرمارکسیستی
  ق، متافیزیک ، اتالیشناسمعرفتاست و تفکر درباره تفکر است و فلسفه شامل  تریکلفلسنفه بسنیار

 شودیم
 ستا اجتماعی یهااهرمبه  هایشهاند: ایدئولوژی تبدیل اندگفتهو  ایدئولوژی با عمل در ارتباط است. 

 :ظرن در حالیکه در اسننت، جهان با انسننان رابطه و فرد جهان، به نسننبت فرد ینیبجهان نوعی عالمه مصننباح 
 است. سیاست و جامعه به محدود ایدئولوژی دیگران

 
 و کارکردهای ایدئولوژی هایژگیو
 :چهار ویژگ: هر ایدئولوژی 

 ۱ .است؛ وابسته دیگر عقیده چند یا یک داشتن به تاص اندیشه یا عقیده یک داشتن 
 ٪ .داشت؛ تواهند درونی همسازی و انسجام وووح، بیش و کم اعتقادات گونهینا 
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 ۳ .مانند د،نماین منعکس را انسانی نژاد طبیعِت  به مربوط هاییدگاهد است ممکن باورها و اندیشنه این 
 اجتماعی؛ یا اشتراکی فردگرایانه، عقالنی، همکارانه، تودتواهانه، طبیعت

 ۴ .که اشندب ارتباط در ترتیباتی مجموعه یا تاص اجتماعی ووعیت یک با اسنت ممکن باورها نگونهای 
 .کرد حفظ و آورد دست به را هاآن باید کرد، تالش باید هاآن به رسیدن برای

 :کارکردهای ایدئولوژی 
 کندیمبرآورده دئولوژی بازتابی از شخصیت است که نیازهای روانی فرد را یا 
 کنندیمو موقعیت تود در جامعه را درک تود را بیان  یهاتواستهه گروهی ک اییوهش 
  به ایدئولوژی نسبت داد: توانیمو بنابراین کارکردهای زیر را  دهدیمهر دو کارکرد فوق را انجام 

 ۱ .فرد؛ برای جهان از تصویری کردن فراهم 
 ٪ .ح» تصنویری کردن فراهم  که دهدیم ترجیح فرد) ر؛آشکا یا ومنی طور به جهان از «مرجَّ

 (باشد چگونه جهان
 ۳ .جایگاه اینکه برای فرد به دادن اجازه)فرد؛  برای جهان در هوّیت وسیله یک کردن فراهم 

 (بیابد جامعه در را تود مناسب
 ۴ .ردف به دادن امکان) .هایدهپد به نسبت دادن نشنان واکنش برای اییلهوسن کردن فراهم 

 (دهد پاسخ ،شودیم گفته چهآن و دهدیم رخ چهآن به کهینا برای
 ۵ .همان به را وونننعّیت چگونه اینکه ویژه به فرد، برای عمل راهنمای یک کردن فراهم 

ح حالتی به یا کند حفظ حالت  .دهد تیییر مرجَّ
 

 دیدگاه مارکسیستی ایدئولوژی
 نافعم توجیه برای واقعیت ریفتح را ولوژیئاید مارکس چراکه اسننت، منفی امر یک مارکس نظر ایدئولوژی از 

 یمعرف جامعه همه مشننترک منافع عنوان به را تود منافع طبقه حاکم، عبارت دیگر به ،داندیم مسننّلط طبقه
 .کندیم

  یند : شیوه تولید حیات مادی، فرآگویدیمرایج در جامعه: مارکس  هاییشنهاندرابطه بین شنیوه تولید و
گاهی کندیمرا تعیین کلی زندگی اجتماعی، سنیاسی و فکری  را  هانآنیست که وجود  هاانسان؛ این آ

گاهی  هاآن، بلکه وجود اجتماعی کندیممشخص   .کندیمرا مشخص  هاآناست که آ
 طبقه تسننّلط وسننیله را ایدئولوژی آلتوسننر و گرامشننی بنابراین نیسننت، منفی هایسننتنومارکسنن نظر از ایدئولوژی 

 .است آشکار فردی زندگی اتیتجلّ  همه در که شماردیم زندگی الزمه راآن الح عین در اما ،دانندیم فرادست
 گاهی  کنندیمبر روی آن حرکت  هاانسنننان: ایدئولوژی زمینی اسنننت که گرامشیییی و از موقعیت تودآ

 کنندیمکسب 
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 پیوستگی اجتماعی است همبه: سیمان نامرئی آلتوسر 
 

 ژیایدئولوژی، فرهنگ سیاسی و تز پایان ایدئولو
 هستند متفاوت باهم جهت دو از زیرا گرفت؛ نظر در ایدئولوژی با مترادف نباید را سیاسی فرهنگ: 

 ۱ .تاصی  ممکن است ایدئولوژی کهیناو با  شودیماز ایدئولوژی در نظر گرفته  تریکلّ  سیاسی فرهنگ
 ؛تارج از آن ایدئولوژی است ییهاارزشو  هایشهاندرا منعکس کند، معموال  شامل 

 1 شودینم. فرهنگ سنیاسنی با میزان صنراحت، انسنجام و همسازی درونی بیشتر یا کمتر مشّخص ،
ماعی و اجت یهاسّنتکه با وجود  گونهآنباشد،  یزستهمبلکه ممکن اسنت شنامل عناصر متناق  یا 

 .شودیم داده نشان مختلف سیاسی
  گونه به تز پایان ایدئولوژی تتم ؟ و چرود:مچگوننه فرهانس سننیناسنن: بنه معاای ایدئولوژی به کار

 ؟شود:م
 منزله هب تواندیم که کندیم ارائه تعریفی وربا آلموندو سنننیاسنننی، فرهنگ متعدد تعاریف از یکی در 

 یهابخش و سیاسی نظام به نسبت نگرش سیاسی، مشنّخصا   هاییشگرا» رود: کار به نیز ایدئولوژی
 مارکسیستی در یک چیز اشتراک هاییهنظر  .«نظام این در تود نقش به نسنبت نگرش و آن گوناگون

 .گیرندیمرایج در نظر  هاییشهانددارند. هردو رفتار سیاسی را محصول مجموعه 
  د، بر آن ارتباط نیرومندی با آن داشتن آلموندو وربامانند  پردازانییهنظر  که سیاست یگراتوسنعه دیدگاه

زنجیره توسنعه اقتصنادی و سیاسی قرار دارند که در  بود که همه جوامع در مراحل مختلف بر روی یک
وزدهم ن قرن قدیمی روشنفکرانه یهابحث و هایدئولوژیا .شنودیم منجر نهایت به جوامع دموکراتیک

متفاوت برای مردم  یاجاذبهبا  یاتازه هاییشننهاندنوتاسننته آسننیا و آفریقا  یهادولت، اندآمدهبه سننر 
 یسم، رنگ و ناسیونالیسمعربپان، نوسازی، شندنیصننعتمانند  هایشنهاند . اینآورندیمتود به وجود 

پیشننرفته، تکنولوژی و نوسننازی عمر  صنننعتی جوامع بیشننتر در که شنندیم اسننتدالل چنین .هسننتند
ان را از حقیقت و قدرت ترغیبش هایشهاندو بنابراین، این  اندآوردهقدیمی و سّنتی را به سر  هاییشنهاند

 هافهدبود که با توافق درباره  وفاق دموکراتیکدر این جوامع پدید آمده بود، یک  چهآن، داندادهدست 
 .گردیدیمبه کار برده شوند، مشّخص  هاهدفو عدم توافق درباره وسایلی که باید برای دستیابی به آن 

 :تز پایان ایدئولوژی 
 ان در کتاب پای بلیلدانر از همه : ادوارد شنننیلز، ریمون آرون، لیپسنننت و بیشنننتاصنننلی دهندگانارائه

 ایدئولوژی
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 کشننورهای درحال توسننعه تحت تأثیر نوسننازی سننرانجاماز الگوی ایدئولوژیک واحدی پیروی لیپسییت :
 تواهند کرد

 اسنننت و نیرویی در سنننی عنوانبه هاآرمانو  هایشنننهاندمعتقد به پایان ایدئولوژی بود نه پایان : بلیلدان
؛ در آن صننورت باید از ظم اتالقی بدون اجبار و فریب وجود داشننته باشننداگر بنا باشنند یک نجامعه؛ 

 و شور و هیجان را رام کند و این شکست ایدئولوژی است درگذردنسبت به منافع  ینیبکوته
 ا ایدئولوژی باشنند. از این دیدگاه، تز پایان ایدئولوژی ووننعّیتی پید یک تواندیم تود ایدئولوژی پایان تز

وننعّیت مارکسننیسننم از این جهت که یا باید یک ایدئولوژی در نظر گرفته شننود یا یک شننبیه و کندیم
و  هایشهندااست کاهش یافته باشد یا از میان رفته باشد، اما اهمیت  نحقیقت. تضاد ایدئولوژیک ممک

یک دموکرات یهاارزشدر سنیاسنت به هیچ وجه کاسته نشده است. حتی اگر پذیرفته شود که  هاارزش
. بنیادگرایی دشوینمهستند، این امر مانع از ظهور یک رویارویی ایدئولوژیک در آینده « حقیقت»لی لیبرا

 «حقیقت» گمانیب کهینادر ادعای  یژهوبهدقیقا  به مثابه یک چنین رویارویی دید،  توانیماسالمی را 
 .است

 ست که مرده است، بلکه منظور این اایدئولوژی بگوید  تواهدینم واقعا  تز پایان ایدئولوژی : هیملستراند
 تضاد بر سر مسائلی مانند حقوق و مزایا و قیمت یگر اسنا  عمل سنیاسی و تضاد نیست؛ایدئولوژی د

اجنا  اسننت و درباره ماهیت واقعی جامعه تضننادی وجود ندارد )غیرسننیاسننی شنندن جامعه( و معتقد 
گی: گسستگی باال باشد )برجستبرجستگی پائین و  دهدیمجامعه وقتی رخ  غیرسنیاسنی شدناسنت 

کس تضاد سیاسی، ایدئولوژی را در عمل منعاهمیت ایدئولوژی در تضاد سیاسی؛ گسستگی کارکردی: 
 :آیدیمحالت پدید  4. در اینجا ([]این، همان رویکرد دوبعدی هیلمستراند است کندیم

 :یهاههدایاالت متحده در  ؛برجسننتگی پائین و گسننسننتگی باال غیرسننیاسننی شنندن حقیقی 
 1963و  1923

  :؛ بریتانیا ائینگسستگی کارکردی پبرجستگی ایدئولوژی پائین و غیرسیاسی شدن غیرحقیقی
 1923در دهه 

 وروی شنن یدئولوژی و گسننسننتگی کارکردی پائین؛نفی غیرسننیاسننی کردن: برجسننتگی زیاد ا
 استالین و ایران ]آیت الله[ تمینی

  :ن نازیگسستگی کارکردی زیاد؛ آلمازیاد و برجستگی ایدئولوژیکی نیمه غیرسیاسی شدن 
 

 هانگرشو  هاارزشایدئولوژی، 
 1  نقش ایدئولوژی:دیدگاه درباره 
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  ،گاهی افراد اندک است  برندینم ارکبهسیاسی را  هاییشهانددیدگاه مینیمالیسنتی )حداقلی(: میزان آ
شواهد ) .دغلب با یکدیگر ناسازگارنکه ا، ترجیحات سیاسی ناپایداری دارند کنندینمو یا حتی آن را درک 

 مثال   ،در تائید دیدگاه حداقلی وجود دارد اما این دیدگاه بر همه افراد منطبق نیست )کلیت نداردبسیاری 
به دیدگاه حداقلی اکثر افراد پس بهتر اسننت گفته شننود  (از این حوزه تارج هسننتند مدارانیاسننتسنن

 گرایش دارند
  که از آن یک یا چند افراد، مجموعه اقدامات منسنننجمی دارند ی(: دیدگاه ماکسنننیمالیسنننتی )حداکثر

 .آیدیم وجودبهایدئولوژی 
 هاییدئولوژیا؛ توده مردم هر دو دیدگاه صنحیح است و مکمل یکدیگر هستند: تتالکو  اسینایدرمن 

ح را بر دیگری ترجی هایدئولوژیاولی بخش قابل توجهی از آنان یکی از این  فهمنندینمسنننیناسنننی را 
اما  دشوینمبرحسنب ایدئولوژی بیان  هاسنازمانافراد از افراد دیگر و  هاییزاریب؛ تمایالت و دهندیم

یک موونننع ایدئولوژیک فرض شنننود. مردم در پاسنننخگویی به معقول  طوربه تواندیماز نظر تحلیلی 
 تود و احزاب را بر حسب ایدئولوژی مشخص کنند. توانندیمسؤاالت 

  گاهی میزان افراد دارد؟ یهانگرشو  هاارزشبا  یابطهراایدئولوژی چه  یسیاس ترجیحات و افراد سیاسی آ
 یا صتا یهاگروه منافع اسننا  بر ایدئولوژی اگر و کندیم تأمین را ایدئولوژی از تاصننی نو  به وفاداری ،هاآن

 ست.ا زیاد بسیار فرد حیات طول در آن فروریختن احتمال باشد، استوار واقعیت تحریف
  ؛ دلیل: تمدکوتاهرابطه میان ایدئولوژی و رفتار بلندمدت و  یژهوبهاسنننت  اییچیدهپایندئولوژی و جامعه: رابطه

سطح:  : باالترینکندیم؛ ایدئولوژی در چندین سطح عمل شوندیمبا هم هماهنگ  ندرتبهایدئولوژی و واقعیت 
ه برای کسانی که در آرزوی دستیابی بر دارند؛ فعال در سنیاسنت حضو صنورتبهبه رفتار کسنانی که  یدهشنکل

شکل تود است؛ برای کسانی که قدرت را در دست دارند ایدئولوژی با  ینتر منسجمقدرت هسنتند ایدئولوِژ اغلب 
 .شودیمنیاز به سازش معتدل 
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 فصل یازدهم: انقالب
 6 ویژگی انقالب 

  جامعه یهااسطورهیا  هاارزشتیییر 
 ماعیتیییر ساتتار اجت 
 تیییر نهادها 
 تیییرات در تشکیل رهبری یا در اعضای گروه نخبه یا ترکیب طبقاتی آن 
 انتقال غیرقانونی یا غیرمشرو  قدرت 
 حضور یا تسلط رفتار تشن 

 
 دیدگاه مارکسیستی انقالب

 ه بهمختلف تولید و طبقاتی اسنننت ک هاییوهشننن: انقالب، نتیجه غیرقابل اجتناب تضننناد بین انگلسو  مارکس 
 آیدیم وجودبه هاآن یلهوس

 1 یاجامعهدر هر  اسناسا  و  کندیم: شنیوه تولید، سناتتار روابط اجتماعی بین طبقات را در جامعه معین مارکس 
 شودیمطبقه وجود دارند: طبقه حاکم، طبقه اسنتثمارشده. استثمار کردن طبقه دوم به بیگانگی کارگران منجر 

که  شننودیمگاهی را به دنبال دارد و سننرانجام به انقالبی کارگری جهانی تتم و این بیگانگی از اسننتثمار شنندن آ 
 . بنابراین، انقالب جزئی از نظم طبیعی امور است.شودیمجمع  دارییهسرماطی آن بساط 

 بعدی: هاییستمارکس 
 سرکردگی؛ تسلط یک طبقه اجتماعی از نظر ایدئولوژیک و اقتصادیگرامشی : 
 های در کشنننور  هایسنننتکمونبه رهبری  ییهاانقالب؛ یاری دادن به ترویج : انقالب جهانیتروتسیییای

 ، انقالب دائمیدیگر
 سیاست سوسیالیسم در یک کشور برای حفظ انگیزه انقالبیاستالین : 
 انقالب دائمی: انقالب چریکی متکی به دهقانانمائوتسه دونگ ، 
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 دیدگاه غیرمارکسیستی انقالب
  ست.نی یرناپذاجتنابانقالب جزئی طبیعی از نظام امور است؛ تفاوت:  : انقالبهایستمارکسشباهت با 
  هاانقالبمراحل مشترک: 

 و رویدادهای اولیه هاجنبش 
 تیییر ناگهانی تشن 
 دوره وحشت 
  محدود ینینشعقبدوره 

  هاانقالب شناسییختر  در بررسی شش انقالب:کریچی 
  :یریگکنارهکه به  نخبگنان فرهنگی جنامعهدر درون بخشنننی از  طلبناننهاطالححرکنات مرحلنه آغناز 

 شودیمروشنفکرانی که قصد تیییر دارند منجر 
  مرحله نهادی شندن: گرفتن بعضی از ساتتارهای اجتماعی و سیاسی موجود برای ساتتن یک پایگاه

 قدرت جهت اجرای اصالحات
  :ارد کند، انقالب و در صنورتی اسننت که رژیم تالش کند فرآیند نهادی شنندن را متوقف مرحله انقباض

 که ممکن است انقالب به فرآیندی آشکار تبدیل شود شودیممرحله انقباض 
  :مانند جنگ داتلی تیییرات ناگهانی تشنمرحله انفجار 
  :ایدئولوژیک جهت کسب قدرت یهاگروهاتتالفات میان مرحله نوسان 
  :گیردیمرقیب، قدرت را به دست  یهاقدرتیکی از مرحله رهگیری 
 از طریق دیکتاتوری انقالبی به قدرت ترمحکم انداتتنچنگ: یبخشاستحکامه مرحل 
  :حدود از م ینینشعقبو به رژیم انقالبی را تحت فشار قرار داده گسنترش منابع در دسنتر  وارونگی

 کندیمانقالبی یا وارونگی مجبور  یهاآرمان
 ن فشار و ودانقالبیو شودیمقالب سنازش بازگشنت: وارونگی منجر به بازگشت جزئی رژیم پیش از ان

 کنندیمبیشتری برای کسب امتیازات بیشتر وارد 
  کاری در و تیییر آشننن شنننودیمتحکیم: اوج فرآینند انقالبی اسنننت که طی آن تیییرات انقالبی تثبیت

 دهدیماجتماعی و اقتصادی رخ  –و ساتتار سیاسی ایدئولوژی 
 :نکات 
  ؛ برتی مراحل ممکن اسنننت تکرار شنننود و زمان کندینمرا طی یک فرآیند یکسنننان  یقا  دقهر انقالبی

چی کریکامل نباشننند و همه مراحلی که  هاانقالبو یا اینکه برتی  طوالنی را به تود اتتصنناص دهد
 گفت را نداشته باشند

 نو  انقالب: 1: کریچی 
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 قالب انگلیس، ؛ اندهندیمکه در نتیجه نیروهای درون جامعه رخ  ییهاانقالبعمودی:  یهاانقالب
 فرانسه و روسیه

 ؛ انقالب اسنننپانیا، دهندیمکنه در تیجنه نیروهای بیرون جامعه رخ  ییهناانقالبافقی:  یهناانقالب
از یک قدرت  هاانقالبکه در این  و جهان سننوم امریکای التین 19قرن  یهاانقالبامریکا و بیشننتر 

 شدندیمتارجی رها شده و به قدرت تارجی دیگری متوسل 
 

 انقالبعلل 
 آمدند: وجودبه: انقالب فرانسه، روسیه و چین با ترکیب سه تحول اسااچپل 

  که ناشی از فشارهای تارجی است اداری یهادستگاهسقوط یا ناتوانی 
 شودیمبرقراری نظم توسط دولت که مانع از حمایت اقتصادی و  گسترده دهقانی یهاشورش 
 ک ، دانشجویان و ...( که پیشتاز یمعلمان ی دادگستری،)وکال اییهحاشسیاسی نخبگان  یهاجنبش

 گروه رادیکال بودند
 :علل انقالب 

 :علل کلی 
 اقتصادی: تیییر در قدرت اقتصادی و ناروایتی از آن 
  یامنطقهفرهنگی: ناروایتی به دالیل قومی، زبانی، مذهبی،  –اجتماعی 
  ئولوژی حاکمجدید و رویارویی با اید هاییدئولوژیاایدئولوژیک: ظهور 

 :علل ویژه 
  هاآنتقاونناهای مصننرانه از سننوی بخشننی از جامعه که گروه نخبه حاکم مایل به برآوردن 

 نیست
  اتتالف آشنننکار درون گروه نخبه حاکم در جهت امتیاز دادن به مخالفین یا مقاومت در برابر

 آنان
  یابدیماعتبار ایدئولوژی رژیم با عملکردش در برابر تقاواها تقلیل 
 گروه نخبه حاکم یلهوسبهز دست دادن گسترده مشروعیت ا 
  رژیم یلهوسبهاز دست دادن گسترده کنترل سیاسی 

  یهابخشسننناتتارهای اجتماعی تحلیل روند یا میان که  دهدیمدیندگناه کنارکردگراینانه: انقالب هنگامی رخ 
 مختلف جامعه عدم تعادل وجود داشته باشد

 جامعه و محیط آن اسنننت که آن را  یهاارزشناهماهنگی میان  : دگرگونی انقالبی نتیجنهجیانسیییون
 نامیدیمکژکارکرد چندگانه 
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  :واقعیت  و )تاصنتا انتظارات اقتصادی( ، رابطه میان انتظارات مردمهاانقالبعلت اصنلی دیدگاه روانشنناسنانه
 است
  شدکه جامعه در ووعیت اقتصادی روبه بهبود با دهدیمدوتوکویل: انقالب هنگامی رخ 
  به دنبال یک دوره طوالنی از پیشننرفت اقتصننادی یک احتمال وقو  انقالب هنگامی بیشننتر اسننت که

 .دوره کوتاه وارونگی شدید پدید آید
 

http://politicalknowledge.blog.ir/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 
 
 

 یتوسعه و نوساز  یهفصل دوازدهم: نظر 
 یاسیمکتب توسعه س

69 

تلخیص  
تاب

ک
ج» 

ست سیا معه و  ا
م ؛«

اش یکل ر ا
 

 

 فصل دوازدهم: نظرهی توسعه و نوسازی 
 همه تیییرات در جامعه را تبیین کنند توانندینمانقالب  هاییهنظر همه 

 
 مکتب توسعه سیاسی

 مع که در طی آن جوا گذرندیمتوسعه سیاسی  درپییپهمه جوامع از مراحل توسنعه سنیاسی:  جان کالم مکتب
 وجود دارد: هایژگیواین . در این جوامع شوندیمابتدایی سنتی به جوامع مدرن صنعتی تبدیل 

 تخصصی شدن فزاینده کارها 
 و ملی یانهگراعام یهانگرشبه  اییلهقبمحلی و  یهانگرشیر یتی 
  منزلت اجتماعی مبتنی بر سنت و پایگاه انتسابی به شایستگی و پایگاه اکتسابیتیییر 

 بحران دارد: 2متییر و  1: توسعه بر بایندر 
 :متییرها 

  هنهادی و ارتباطات در جامع یهاحوزه، هانقشتمایز: تخصصی شدن تدریجی 
  :فردی و هنجارهای پیشرفت یانهگراعامتوسعه شهروندی ملی، نظم قانونی برابری 
  صلحا یهاتنشظرفیت: توانایی نظام سیاسی برای برانگیختن دگرگونی و کنترل 

 هابحران: 
  و  یامنطقهقومی و  هاییوفادار و نخبگان، بین  هاتودههویت: تضناد بین احسناسات ملی

 ملی هاییوفادار 
 همشنروعیت: ادعاهای متضاد نسبت به قدرت یا رد ادعای یک حاکم یا گروه حاکم نسبت ب 

 قدرت
  برای مشارکت سیاسی و مقاومت نخبگان در برابر آن هاتودهمشارکت: تضاد بین تقاواهای 
  نفوذ: فشنار بر نخبگان برای انجام تیییرات بنیادین نهادی و سناتتاری و یا تیییرات سیاسی

 دیگر
 منابع، ایدئولوژی و دگرگونی محیطی توزیع: تضاد در مورد 
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 یاسی  سمختلف و متنّو  یهاوهان گر یم یبستگبحران فقدان هم 
 

 یسازملتمکتب 
  در تطبیق بر جوامع جهان سوم یژهوبهدر فرآیند توسعه و  هاارزشکوشش برای وارد کردن 
  اروپایی  یاهدولتناسننونالیسننم اروپایی با تأکید بر پیوندهای قومی، زبانی و مذهبی و ... عامل مهمی در توسننعه

 )ایتالیا و آلمان( بوده است
 و رهبران سنیاسی به اسم پیشرفت ملی پیروان تود را بسیج  یونالیسنم در جهان سنوم هم اثرگذار بوده اسنتناسن

و نمادهای هویت ملی )هویت ملی، پرچم، سنننرود ملی( بخشنننی از این فرآیند بسنننیجی بوده اسنننت،  انندکرده
نجاست که ای . نکتهندملی کردن صننایع، بومی کردن نیروی کار نیز بخشنی از این اقدامات هست هاییاسنتسن

تیییرات اجتماعی را تبیین کند زیرا شواهد چندانی بر وجود یک هویت ملی نیرومند  تواندیمبه رحمت  یساز ملت
 وجود ندارد

 
 مکتب نوسازی

  کشاورزی سنتی به جوامع صنعتی مدرن استدگرگونی اجتماعی یک فرآیند تطی و شامل تبدیل جوامع 
 مراحل رشد اقتصادی: روستو 

 کند است یلیرات تییتیکه در آن  یمرحله سنت: یجامعه سنت. 
 یروهایظهور ن، هاارزشتیییر در با  :(زیت یبرا یط مقندمناتیمرحلنه شنننراجهش ) هنایشنننرطیشپ 

 شود.یرات شرو  میید تییع جدید، گسترش بازارها، توسعه صنایجد ییکارفرما
 ( زیمرحله تجهش): مساعد  یا فضای یفن یا نوآور ی یاسیس ک انقالبیمحرکه مثل  یرو یک نیجاد یا

 صادرات یها و تقاوا برامتیهمراه با صعود ق یالمللنیب
 ا ی یاتیمال یق ابزارهایه از طر یدست آوردن سرماه ب (:مولد یگذار هیسرما) مرحله حرکت به سمت بلوغ

 ا تجارتیبازار بور  ا یه، فروش اوراق یسرما ی، بازارهاهابانکمثل  یمال یا از نهادهایاموال  مصادره
آغاز و  یاکارتانهد یک بخش عمده تولید ابتدا در مولّ  یگذار هی. سننرمایتارج یگذار هیا سننرمای یتارج

 .یابدیمگسترش  یاقتصاد یهاگر بخشیبه د سرعتبهسپس 
 باالرفتن ی، رشد درآمد ملّ یشیل یهاش فرصتین مرحله شناهد افزایدر ا :جاد جامعه انبوه مصنرفیا ،

 .هستیم یک بازار پرقدرت محلی یر یگمصرف و شکل یواهاتقا
 حقق از منابع انسانی و مادی ملت برای ت یبردار بهرهتوسنعه سنیاسی یعنی کارآیی فزاینده دولت در : ارگانسیای

 اهداف ملی. مراحل:
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 ره ؛ شبیه دو وحدت ابتدایی: ایجاد و حفظ حاکمیت سنیاسنی مرکزی جهت تسنهیل وحدت اقتصننادی
 استجهش روستو 

  :ی جدید و اقتصادی و سیاسدگرگونی اقتصاد و شهرنشینی وسیع، ظهور یک گروه نخبه صنعتی شدن
 تحکیم هویت ملی

  :ه روستور است؛ توسعه دولت رفاه و انقالب تودکار شدنشبیه دوره مصرف انبورفاه ملی 
  به  تماال  احو  ندکیمفراوانی: تمرکز عظیم قدرت اقتصادی و سیاسی که موجودیت دولت ملی را تهدید

 منجر تواهد شد یاقارهیا  یامنظقه یهابلوکجانشینی 
 آمده است و باید  وجودهبنوسازی  یلهوسبه: توسنعه یعنی توانایی جامعه برای رویارویی با تیییراتی که هانتینگتون

و اقتدارگرا  رتیتوتال ایهیمرژ ایجاد  یمعنابه تواندیمنهادهای ایجاد شننود که فرآیند نوسننازی را کنترل کنند که 
 باشد

 شرط است: 1نوسازی نیازمند  :اپتر 
  منطبق با تیییرات جدیدنظام سیاسی 
  یرپذانعطافساتتارهای اجتماعی 
 چهارچوبی اجتماعی که بتواند مهارت و دانش الزم برای رویارویی با تیییرات تکنولوژیک را فراهم سازد 

 مدل نوسازی 1
  گراتمصلحو  گرمعامله، احزاب یانهگراکثرتتوزیع قدرت و رهبری سازش: دنیوی یا  بخشیآزادنظام 

 هایدموکراسو تأکید بر سازش، مانند ایاالت متحده، اروپای غربی و تمام لیبرال 
  با مذهبیت سنیاسنی، رهبری شنخصنی شده یا کاریزماتیک و حزب کنندهیجبسننظام جمع مقد  یا :

 یستی و تمام جهان سومکمون یهانظامواحد؛ مانند  یاتوده
  نوسازی هاییهنظر انتقادات به: 

 و امریکامحور هستند و قابلیت تعمیم بر سایر کشورها را ندارند مدارانهقوم 
 1تمام حرکت با اوست. فرهنگ به ملتی هر سوم: هویت جهان کشنورهای برای هویت بحران . ایجاد 

 کشورهای فرهنگ به کشورها آن رهنگف که شودمی تالش عمال   غربی کشورهای مسیر در کشنورها
 دنیش کار این عمال   دارد مّلت آن تاریخ اعماق در ریشه فرهنگ یک که ییجاآن از و شدهتبدیل غربی

 رانبح دچار افراد بیگانه فرهنگ اصننلی عناصننری افزودن و تودی فرهنگ تحقیر با بلکه نیسننت،
 .شوندمی هویت

 1ازی،نوس محققین غالب چون است، غربی دانشمندان ینژاد تعصنب از ناشنی نوسنازی به . توصنیه 
 رینبهت و ترینیعیطب غرب فرهنگی هایارزش که اعتقادند این بر هسنننتند و اروپایی و آمریکنایی

 .است نژادپرستانه اندیشه یک غرب برتری به اعتقاد گونهاین و باشندمی دنیا هایارزش
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 1را تهپیشرف جوامع لقب غربی کشورهای الکیم چه اسا  بر نیست. مشخص رشد و توسنعه . مالک 
 کمال آیا. گیرندمی قرار تطاب مورد ماندهعقب عنوان با دیگر کشورهای تمامی چرا و. اندداده تود به

 دارند؟ قبول جوامع همه را غربی کشورهای
 4 .برای هک تندهس ایدئولوژیک هایبرچسب صرفا   ،ماندهعقب سّنتی، نوگرا، پیشنرفته، نظیر مفاهیمی 

 اند.قرارگرفته مورداستفاده غرب سیاست برتری توجیه
 2 .هاآن زا جامعه آن فرهنگ با متناسننب متوازن و توسننعه امکان غربی سننبک به نوسننازی بر تأکید با 

 .شودمی سلب
 6 .نشننده ابتث بشننر تاریخ در امر این کهدرحالی اسننت اسننتوار تّطی ییگراتکامل پایه بر نوسننازی تفکر 

 لمث شود تتم سنقوط رشند، ممکن اسنت به قرن یک چراکه اسنت شندهثابت آن عکس لکهب و اسنت
 هایاندیشه رشد یا بشر و حقوق رعایت لزوم و یمدار انسان اندیشه رشد از بعد جهانی هایجنگ وقو 

 امروز. غرب جهان در وّداتالقی
 2 .تجانس این غرب، فرهنگ ورود با است و برتوردار همگونی و متجانس ارزشی نظام از کشنوری هر 

 توان نوسنننازی زیرا. شننند تواهند ناهنجاری و انحرافات انوا  دچار مردم و ریختههمبه همگونی و
 ناهمگون و نامتجانس هایارزش نوسازی، ورود با و ندارد کامل طوربه را سنتی هایارزش نابودسازی

 .شوندمی مشکل دچار بد و توب تشخیص در مردم و گرفتهشکل
 8 .تپیشرف به رسیدن برای آیا شود؟می محسنوب نوسنازی جریان مانع همیشنه سنّنتی هایارزش آیا 

 هایارزش که شنندهدیده ژاپن مثل جوامعی کهدرحالی بگذاریم؟ کنار را سنننتی هایارزش باید حتما  
 (نرگسیجزوه استاد رمضان) است. داشته محوری نقش وریبهره افزایش در سّنتی

  شااسروشانتقادات: 
 1و زمان یهامحدوده از آنان فرویات که است عمومی و کلی چنان نوسازی پژوهشنگران . مباحثات 

 .رودمی فراتر مکان
 1آنان. تاسنن پیشننین و پسننین تاریخی مطالعات فاقد نوسننازی محققین توسننط شنندهانجام . تحقیقات 

آورند می حساببه هازمان همه برای معتبر و تاریخی تحقیقاتی را مفروض دوره یک تحقیقات سادگیبه
 (نرگسیجزوه استاد رمضان) کنند.می فرض اروپا تاریخ مثل را کشورها همه تاریخ و

 یکانتق  ادات ایدئولوژ
 1آمریکا هایدتالت توجیه برای که نیست سرد جنگ ایدئولوژی یک از بیش چیزی نوسنازی . دیدگاه 

 است؛ شده طراحی سوم جهان در

http://politicalknowledge.blog.ir/
../دروس/ت%20006%20-%20010%20%20جامعه%20شناسی%20سیاسی.docx
../دروس/ت%20006%20-%20010%20%20جامعه%20شناسی%20سیاسی.docx


 
 
 
 
 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 
 
 

 یتوسعه و نوساز  یهفصل دوازدهم: نظر 
 یو وابستگ یافتگینتوسعه یهنظر 

71 

تلخیص  
تاب

ک
ج» 

ست سیا معه و  ا
م ؛«

اش یکل ر ا
 

 1هایشرکت سنلطه اسنتعمار، تاریخ نظیر تارجی عوامل نقش به اندکی توّجه نوسنازی . پژوهشنگران 
 نظام ماهیت و سوم جهان کشورهای و غرب تجارت رابرناب الگوهای کشورها، این اقتصاد بر چندملیتی

 (نرگسیجزوه استاد رمضان) .اندداشته المللینب
 

 ی و وابستگیافتگینتوسعهنظریه 
 اقتصادی  یافتگینعهتوسصعتی پیشرفته مسئول ، بنابراین، جوامع است دارییهسرمانشانه سلطه  یافتگینتوسعه

 و سیاسی جهان سوم هستند
 و  دارییهرماسو نیز معتقد است تضاد  تاسدر مفهوم مارکسیستی  دارییهسرما: جهان دارای اقتصاد والرشتاین

 شودیم؛ جهان به سه گروه تقسیم سوسیالیسم تضاد ظاهری و صوری است
 جوامع صنعتی 
 قتصادشان بر محور مواد اولیه نهاده شده استجوامع پیرامونی که ا 
  هستند ِدهبهرهو هم  کشبهرهکه هم  صنعتی شده پیرامونی یااندازهجوامع تا 

  وسعه و گسترش ت یلهوسبه)نظریه وابسنتگی(: وابستگی ووعیتی است که اقتصاد کشورهای معین دوسیانتوس
جوامع وابسته متکی به صدور محصوالت اولیه و مواد ؛ شوندیمناحیه دیگری که دسته اول تابع آن است مشروط 
 که تارج از کنترل کشورهای تولید شودیمکنترل  دارییهسرماتام هسنتند که بازارهای آن توسنط اقتصادهای 

 مرحله وابستگی: 1؛ کننده است
  درت استعماریقوابستگی استعماری: انحصار تجارت، زمین، نیروی انسانی توسط 
  در زمینه مواد تام و کشاورزی در جوامع  یافتهتوسنعهجوامع  گذارییهسنرماصننعتی:  –وابسنتگی مالی

 جهت تقویت توسعه صنعتی تود یافتهنتوسعه
  دارییهسرمابه بازار جوامع  یافتهنتوسعهوابستگی جدید: تبدیل جوامع 

 یمعنابهاست و این  صادرات یجابه، جانشنین کردن واردات برای کشنورهای جهان سنوم حلراه: تنها فورتادو 
 (نددانستیم حلراهانقالب را تنها  هایستمارکسرفع نیاز به واردات است ) منظوربهتوسعه صنایع بومی 

 های اساس: مکتب وابستگ::فرض 
 1. است؛ صادق سوم جهان کشورهای همه در و بوده عام فرآیندی وابستگی 
 1مّلی، توسعه عمان ینتر بزرگ پس است، شدهلتحمی کشورها بر بیرون از که است ووعیتی . وابستگی 

 است؛ المللیبین نابرابر کارتقسیم تداوم و استعمار میراث
 1. به ومس جهان کشورهای اقتصادی مازاد انتقال است و نتیجه آن اقتصادی ووعیت یک وابسنتگی 

 است؛ تام مواد شامل عمدتا   که است غرب داریسرمایه کشورهای سمت
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 4. انعم صنعتی شدهساتته مواد شنکل به آن فراوری با غرب به تام مواد انتقال از بعد ،دیگر سنوی از 
 شود؛می سوم جهان کشورهای در توسعه

 2ندارد. وجود پیرامون در توسعه و. ناسازگارند فرآیند دو توسعه و . وابستگی 
 های مکتب وابستگ::مش:ها و تخسیاست 

 1ساسیا نیازهای )تأمین باشد. پیرامون مردم همه زندگی سطح بهبود معنای به توسعه مجّدد . تعریف 
 (تهیدستان و بیکاران روستانشینان، دهقانان،

 1ورهایکشنن باید لذا شننود،می تمام پیرامونی کشننورهای زیان به مرکز کشننورهای با بیشننتر . ارتباط 
 تارجی، تکنولوژی و کمک برتکیه جایبه و نمایند قطع مرکز کشننورهای با را تود پیوندهای پیرامونی

 ودت مخصننوص توسننعه هایراه طراحی به و برگزیده تودی منابع پایه بر را توداتکایی الگوی باید
 .یابند دست مّلی توسعه و استقالل به بتوانند تا بپردازند

 1و مرکز کشنننورهای با رابطه کامل قطع به پیرامون کشنننورهای حاکم نخبگنان کنه ییجناآن . از 
 روابط رد اساسی تیییرات ایجاد مسنتلزم توسنعه طرفی از و دهند،نمی رونایت یچندملیت هایشنرکت

 راسننتای در داتلی هایگروه و جمعیت بسننیج و بازار نظام برچیدن جهت در سننیاسننی و اقتصننادی
 تلق اب هستند، موجود ووع حامی که تارجیان نفوذ قطع مستلزم توسنعه لذا. اسنت مّلی هایفعّالیت

 .تاس توسعه برای شایسته نخبگان جایگزینی و موجود نخبگان گونیسرن جهت انقالب یک
 :انتقادات 

 و کشورهای جهان سوم دارییهسرماتبیین درست از رابطه تاریخی  معد 
 عدم تبیین موقعیت جوامع کمونیستی 
 امریکا و کانادا مثال  یشرفته، کشورهای پ عدم تبیین رابطه اقتصادی بین 
  ر گرفته پیرامون در نظ –مرکز صننحیح این اسننت که رابطه  کهیدرحال کنندیمرا تبیین  سننویهیکرابطه

 شود
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 1ست ویپ
 سیاسی« نوسازی»و « توسعه»

 
 الف. مقدمه

 شود:یمدر مقدمه به دو مطلب اشاره 
بعد از جنگ جهانی دوم رایج « نوسازی»و « توسنعه»واژه  «:نوسازی»و « توسنعه». چگونگ: پیدایش مفاهیم 1

ی پیدایش نظام دوقطبی و منازعات ایدئولوژیک ازجملهدان اجتماعی تحت تأثیر تحوالت و شرایط جدید ننن شد؛ دانشمن
میان دو قطب ننننن به مطالعه تیییرات و تحوالتی که در جوامع ممکن اسننت ُرخ دهد، پرداتتند. هدف اصننلی، یافتن 

 صننورتبهالمللی پس از جنگ جهانی دوم نیبکه فضننای حاکم بر روابط  جاآناز  1یی برای نوسننازی جوامع بود.هاراه
داری و سننوسننیالیسننم بود، دانشننمندان غربی تحت تأثیر این ووننعیت الگوها و یهسننرماجنگ سننرد میان دو قطب 

پیوسته  ه وقو بهایی در رابطه با توسنعه سیاسی ارائه دادند که مبّین تحوالت و تیییراتی بود که در جهان غرب یتئور 
 4بود.

برتی معتقدند که توسنعه و نوسازی سیاسی مرادف هم هستند؛ اما برتی  :6«نوسنازی»و  5«سنعهتو ». ماهیت 2
گر یانبشوند؛ مثال  گفته شده است که توسعه یک مفهوم ارزشی است و یمیی را قائل هاتفاوتدیگر میان این دو واژه 

مفهوم توصیفی  که نوسازی یکیدرحالیابیم، یماین است که در اثر توسعه به ووعیتی بهتر از ووعیت پیشین دست 
تر یکل گویند توسعه سیاسی، مفهومییمکه برتی یناباشد؛ یا یماست که حاکی از تیییرات ایجاد شده در یک جامعه 

نظام  گر افزایش توانیانباز نوسننازی اسننت؛ برتی دیگر نوسننازی را ناظر به تحوالت علمی و تکنولوژی و توسننعه را 

                                                           

 16(، ص: 1181اردکانی، سنت و نوسازی سیاسی )یزد: بنیاد ریحانة الرسول، . محمد عابدی1
 4(، ص: 1121سعه سیاسی و تحول اداری )تهران: قومس، . عبدالعلی قوام، تو4
2 .Political Development 
6 .Pilitical Modernization 
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، اجتماعی و گیرندگان نظام با هرگونه مشکل اقتصادییمتصمافزایش توانایی رویارویی مسئولین و  به معنایسیاسی ن 
 2دانند.یمفرهنگی ن 

 
 ی مردمی در اروپاهامیرژی ریگشکلب. تحلیل 

های مبتنی بر دولت ن ملت؛ یمرژ یری گشکل( 1اروپای باتتری سه تحول را در عرصه تیییرات سیاسی گذرانده است: 
جا به بررسی نظریات مربوط به تحول دوم ینادر  8ی حزبی.هانظامیری گشکل( 1های مردمی؛ یمرژ یری گشنکل (1
پردازیم و از سننه نظریه بحث تواهیم کرد. در تمامی این نظریات، چگونگی گذار کشننورهای اروپای غربی از دوره یم

 های مردمی مورد تحلیل قرار گرفته است.یمرژ فئودالی به 
 
یاگتن مور( .1  تحلیل وضعیت نیروهای اجتماع:  الگوی بار

 مور، سه فرمول مهم توسعه سیاسی را برای این کشورها در نظر گرفته است:
مور، سناتتار فئودالیسم در کشورهای اروپایی مبتنی بر ایستادگی در مقابل قدرت  به نظر . نوسنازی دموکراتیک:1

یبرال است نننن بوده است. در مرحله تروج از نظام کشاورزی به نظام ی مشنابه فرهنگ سنیاسی لنوعبهمرکزی نننن که 
یشننان به سننلطه بورژوازی و رشنند تدریجی هاتفاوت رغمبهپیوسننته اسننت که  به وقو ی بورژوازی هاانقالبصنننعت، 

توان به دموکراسننی دسننت یافت و ظهور ینمرو، مور معتقد اسننت بدون بورژوازی ینهمدموکراسننی منجر شنندند. از 
موکراسننی شنندیدا  به توسننعه تجارت و اقتصنناد شننهری مربوط اسننت. وی دومین عامل مؤثر در دموکراسننی را رابطه د

داند. مور، الگوی نوسننازی دموکراتیک را در انگلسننتان و فرانسننه قابل تطبیق یمدار با مالکان صنننعتی ینزممالکان 
ند در برابر دار توانستینزمق همکاری و اتحاد با اشراف داند؛ در انگلستان، مالکان صنعتی )نخبگان بورژوا( از طرییم

ی آورند؛ در فرانسه بورژوازی توانست با استفاده از قدرت انقالب باربهقدرت مسنلط دربار ایستادگی کنند و دموکراسی را 
  راهبرد دو نوحمایت کند. بنابراین، مور به تفکیک  سننرکوبگردر جهت مبارزه با اشننرافیت  هاآنی دهقانی از هاتوده

دار؛ و دوم، ینمزدموکراتیک معتقد است: یکی راهبر انگلیسی که مبتنی بر تفوق بورژوازی قدرتمند و متحد با اشراف 
ی به قوت انقالبی دهقانان در جهت مبارزه با اشنننرافیت که نتیجه هر دو راهبرد دهجهتراهبرد فرانسنننوی منبعث از 

 استقرار دموکراسی است.
است.  کند که به نوسازی سیاسی انجامیدهیممور، نظام فاشیستی را انقالب از باال تلقی  شنیسم::. نوسنازی فا2

دار پیوند داد و در نتیجه ائتالف بزرگی شکل گرفت. در ینزمدسنتگاه اداری )دیوانی(، طبقه بورژوازی را به اشنرافیت 
جاد دارگرا و در تالش برای استقرار دموکراسی ایجا نیز قدرت بورژوازی به نوسازی سیاسی کمک کرد تا نظامی اقتینا

                                                           

 48 - 46اردکانی، همان، صص: . محمد عابدی2
 111(، ص: 1126زاده )تهران: قومس، . برتران بدیع، توسعه سیاسی، مترجم: احمد نقیب8
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( وجود دهقانان فاقد 1داران به اقتدار دولتی؛ ینزم( وابستگی 1شنود. در آلمان نازی و ایتالیای فاشنیسم، دو عامل: 
ی نوعبهاحسنناسننات جمعی قدرتمند، سننبب شنند طبقات دارای منافع متفاوت مانند بورژوا، فئودال، دهقان و دیوانی 

 ه کشانده شوند و در نتیجه حاکمیت آمرانه وروری شود.مصالح
در این نو  از نوسازی سیاسی، ائتالف مردمی با مشارکت وسیع دهقانان در مقابل اشرافیت  . نوسازی کمونیست::3
ه بمور، روسنیه و چین دو کشوری هستند که این نو  انقالب در آن  به نظرگیرد. یمدار و پادشناهی مطلقه قرار ینزم

 به دلیل ی دهقانیهاتودهپیوسنننت و به دیکتاتوری کمونیسنننتی منجر شننند. ونننعف بورژوازی، قابلیت انقالبی  وقو 
دار، کشناورزان و کارگران را علیه دولت و ساتتارهای اجتماعی بسیج نمود. ینزمسنرکوب شندید آنان توسنط اشنراف 

روشنگر،  شده توسط نخبگان انقالبییتهدااسی یری بودند که با سازمان سیناپذسازشکارگران شهری نیز نیروهای 
نخبگان جدید  به رهبریی یافتند. ائتالف کارگران و کشاورزان سبب حاکمیت دیکتاتوری چپ تر افزونقدرت انقالبی 

 انجامید.
ر توریم که توسعه سیاسی را بیبرمهای مور، با سنازه ذهنی واحدی یلتحلبنابراین، در تمامی  تالصنه بح  مور:

را  دهد و سپس نو  انقالبییمیه سناتتار طبقاتی آن جامعه در زمان ورود به دوره مشنارکت سنیاسی موردتوجه قرار پا
شود )انقالب بورژوازی، انقالب از باال، انقالب دهقانی( و درنهایت طبیعت رژیم سیاسی یمکه از این ساتتار حاصل 

 (13)شکل  9آورد.یمغربی، فاشیسم، کمونیسم( را در نظر  ی انقالبی است )دموکراسیهابحرانکه انعکاسی از این 

 بررس:
 یا فرد را انقالب ( عامل1 تاریخی؛ عمق به ( توجه1 ( انسجام در تحلیل؛1: تحلیل مور، دارای مزایایی است، از قبیل

 است. ائتالف بلکه داندنمی گروه

                                                           

 142 - 141. برتران بدیع، همان، صص: 9
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 همین در بورژوازی نقش کهدرحالی بورژوا، قشازحد نیشب بودنبرجسنننته (1: این تحلینل معنایبی نیز دارد، مانند
 نیستند؛ تطیتک ها( انقالب1 بیشتری نسبت به بورژوا داشتند؛ نقش مردم انگلستان درمثال  است،  اندک هاانقالب

 اتاشننتراک و باشنند داشننته وجود اسننت ممکن متعددی عوامل انقالبی هر در زیرا ندارند، معین و ثابت عوامل یعنی
 قبول راآن که کسننانی و طبقاتی )مارکس( اسننت تضنناد اسننا  بر نظریه این (1نیسننت؛  وحدت علت همها انقالب
 13کنند. قبول توانندنمی هم را نظریه این ندارند،

 
 های اجتماع:  الگوی تدا اسکاچپول(. توجه به انقالب2

شد  تاریخی لتحو  به منجر چین و یتزار  روسیه فرانسه، در انقالب اسکاچپول در پی یافتن پاسخ این سؤال است: چرا
 جنبه انقالب 11پرو  و ژاپن انگلیس، در ولی به تاریخ این کشنورها ویژگی تاصنی بخشید نننن هاانقالبنننن یعنی این 

 کند؟نمی پیدا تاریخی
( 1( سنناتتارهای اجتماعی روسننتایی؛ 1دهد: یمپیوند  همبهاسننکاچپول، چند نسننبت کشننورهای انقالبی را  به نظر
( رها شدن 4( بحران سیاسی نظامی که بر مکانیسم سلطه اثر گذاشته است؛ 1شده؛ ینهنهادساالر و یواندی اهدولت

 انرژی انقالبی دهقانان.
 ترتیباینهبساالر در فرانسه قبل از انقالب و روسیه تزاری و چین وجود داشت؛ یوانددرگیری ساتتار روستایی و دولت 

رای فشار شدید سیاسی بودند. تالش دولت بدر مقابل دهقانانی قرار گرفتند که تحت که دولت قوی و متحد با اشراف
یابد مگر به قیمت اسننتقالل دولت از اشننراف، که همین امر زمینه فاصننله از ینمنوسننازی سننیاسننی به پیروزی دسننت 

د انقالب را شنننتاب شنننود. این برتورد توان سنننرکوب دولت را کاهش داده رونیماشنننراف و برتورد با آنان را موجب 
ن دولت در این سه کشور، انقالب در ای سرکوبگربخشند. اسنتحکام سناتتار اجتماعی کشناورزی و طبع پرهزینه و یم

 یخشان پیوند داده است.تار کشورها را به 
ه بادغام اشنراف در دولت و در انگلستان  به دلیلدار؛ و پرو  ینزمونعف اشنراف  به دلیلاما کشنورهایی مانند ژاپن 

اریخ این گاه انقالب با تیچهسنوی و سلطه اشرافیت بر جامعه مدنی از دیگر سوی سبب شد ونعف دولت از یک دلیل
 کشورها پیوند نیافت.

 بررس:
 مرتبط و یکسان همگون، ایپدیده ها( انقالب1توان سه وعف کلی را شناسایی کرد: یمدر بررسی نظریه اسکاچپول 

 استقاللش میزان و هانهادسازی که کندمی تلقی ونعیف بازیگری را دولت (1یسنتند؛ ن واحد شندهشنناتته عوامل با

                                                           

 ؛ برتی از معایب در کتاب موجود نیست.142. برتران بدیع، همان، ص: 13
شد و هایی از لیتوانی امروزی میای که عالوه بر آلمان امروزی شنامل شنمال لهسنتان، اسنتان کالینینگراد روسنیه و قسنمت. منطقه11

، امپراتوری آلمان اعالم وجود کرد. پس از ۱۷۸۱ال های پرو  شنرقی و پرو  غربی در امپراتوری آلمان تقسیم شد. از سبعدها به ایالت
 شود.جنگ جهانی دوم و تقسیم آلمان بین نیروهای متفقین، نام پرو  از جیرافیای آلمان و جهان حذف می
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 جودو اسکاچپول دیدگاه در هادولت برتی میان پیوند تحلیل در منطقی انسجام و ( نظم1 ندارد؛ تحول این در اهمیتی
 11ندارد. انطباق واقعیت با ی که باید اذعان داشت، این تحلیلاگونهبهندارد 

 
 توجه به متغیرهای سیاس:  الگوی اشتین رکان(. 3

و پنج کند یمذکر  هاتودهرا برتاسته از توسعه تدریجی بازی دموکراسی و تالش گسترده برای بسیج  11رکان، فاشیسم
 ندنتوانست مارد کهشیبرمپرتیال( را دارای سرنوشتی تقریبا  واحد  و اسپانیا ایتالیا، یش،اتر  )آلمان، کشنور اروپای غربی

ی نسبت به دیگر کشورهای اروپای غربی، ماندگعقبدهند و برای جبران  ادامه معمول شیوه طبق را دموکراسنی روند
 .کنند دنبال فاشیسم راه از را تود توسعه صنعتی درصدد برآمدند

 کشور را مطرح کرده است: پنج رکان، سه وجه اشتراک برای این
یده و در حال زوال بودند )امپراتوری پاشننازهم امپراتوری وارث تود یاییموقعیت جیراف اسننا  . این پنج کشننور، بر1

 ُرَمن، شارلمانی، شارلکن(
شده  اییهحاش اقتصاد دچار شکست سیاسی هایوتابتب به تاطر اقتصادی موقعیت اسنا  . این پنج کشنور، بر1

 .غربی( بوددر نوار اقیانو  اطلس )شمال اروپای  داریسرمایه گسترش اثر بر که بودند
 اتحاد بر کیهت با و شوند متوسنل افراطی ناسنیونالیسنم به که کردند تالش نوزدهم قرن آسنتانه . این پنج کشنور، در1

 .بسازند نو از را تود المللیبین مووع صنعتی و نظامی نخبگان
 بررس:

است و از سایر عوامل غفلت  هکرد توجه مشترک تنها به عوامل (1شنود: یمدر بررسنی نظریه رکان به این موارد توجه 
 تاریخی قیرتح نتیجه کشورها برتی در بلکه نبود، صنعتی ماندگیعقب جبران برایصنرفا   ( فاشنیسنم1کرده اسنت؛ 

 14بود. المللیبین هایسازمان
 

                                                           

 149- 148. برتران بدیع، همان، صص: 11
صی قالب از باال در نظر بگیرد که موِجد نو  تاکه فاشیسم را انجای این. تفاوت نگاه مور و رکان به فاشنیسم در این است که رکان به11

از تعادل در بین نیروهای اجتماعی است، در مطالعات تود ننن که بر اسا  مطالعه تجربی و موردی بود ننن به این نتجه رسید که فاشیسم، 
د. در نتیجه باشها است، میهآمیز بسیج تودهای ایجاد شده که ناشی از توسعه تدریجی بازی دموکراسی و جهش رقابتپاسخی به بحران

 123گیرد. برتران بدیع، همان، ص: دست میکند، قدرت را بهگرا که نظارتی مقتدرانه بر کل جمعیت ِاعمال مییک جنبش وحدت
 121 - 149. برتران بدیع، همان، صص: 14
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 های حزبی در اروپاگیری نظامج. تحلیل شکل
سنناب به ح هاآنپایی و نقطه نهایی فردیت ی حزبی، آترین مرحله از توسننعه سننیاسننی جوامع اروهانظامیری گشننکل

ی هایمرژ های مطلقه جای تود را به یپادشنناهیج و طی قرن نوزدهم یعنی زمانی که تدر بهی حزبی هانظام 12آید.یم
 دازیم.پر یمدادند، شکل گرفتند. در این قسمت به توویح و بررسی نظریه لیپست یمیش رقابتی وبکم
 

 ور مرتن لیپست(های حزب:  الگوی سیمنظام
یری گکلشیا در حال  گرفتهشکلچیزی جز بازتولید همان تطوط منازعات  هانظاملیپسنت، بر این باور است که این 

 اندعبارت هازا نباشد. این یمنیستند. لیپست، چهار نزا  را شناسایی کرده است که برآیند آن هشت نو  نظام حزبی 
 از:

 کلیسا و دولت اتحاد (1 ؛هاپروتستان برای کلیسا و دولت ( ادغام1: داشنت حالت دو که کلیسنا و دولت . نزا  میان1
 ها؛کاتولیک برای

 در سیاسی فرهنگ ( وحدت1: تر که دو حالت داشتجزئی اقلیت هایفرهنگ و غالب سیاسی فرهنگ میان . نزا 1
 بود؛ شدید فرهنگی یزتما که جایی در سیاسی فرهنگ تکثر (1 بود؛ ناچیز فرهنگی تمایز که جایی

 جایی در ( اتحاد1: که دو حالت داشت (دارزمین و اشراف) روستایی نخبگان و( دارسرمایه) شنهری نخبگان . نزا 1
 بود؛ شدید نزا  که جایی در ی عمیقهاتصومتپا گرفتن  (1بود؛  اندک نزا  که
( طبقه بورژوا 1درت در دست نخبگان بورژوا؛ ( منحصر شدن ق1که دو حالت داشت:  کارگر و دارسرمایه بین . نزا 4

 16که قدرت را در دست داشت، نظام سیاسی را وارد مشارکت سیاسی کرد.
 بررس:

 ازینوس در تفاوت به الزاما   جریان دو میان تضاد یا طبقاتی ( نبرد1رسد: یمدر بررسی نظریه لیپست، این موارد به نظر 
 که شودنمی مشخص (1 است؛ بوده حلقابل ینحو به داتلی سنطح در ازعهمن این اگر ویژهبه انجامد،نمی سنیاسنی

 بیانی چنین با (1 داشننتند؛ دموکراسننی ادعای همه و کردند پیدا سننوق وحدت سننمت به چگونه سننیاسننی هاینظام
 کار رد زاعین موارد این نازیسم که در و فاشنیسم مانند داد توونیح را ائتالفی هاینظام گیریشنکل عوامل تواننمی

 .نبوده است
 

  

                                                           

 121. برتران بدیع، همان، ص: 12
 122 - 121. برتران بدیع، همان، صص: 16
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 2ویپست 
 نوسازی در جهان سوم

 
 الیسیاسی نئوپاتریمون هاینظامتحلیل 

ا اعضننای آن ر  شننخصننا  و زیر نظر سننلطان قرار دارد  کامال  مفهومی وبری دارد و سننتلزم دسننتگاه دیوانی اسننت که که 
 .کندیمو جهت آن را مشخص  دهدیمآن را سازمان  مراتبسلسلهانتخاب کرده و 

هستند  دارای قدرت اکنونهمتحت سلطه منطق سیاسی سلطان قرار دارند و از نخبگانی  یدا  شد: این جوامع آیزشتاد
ز سیاست، . چنین الگویی اکنندیم؛ این نخبگان انحصنارگرا بوده و از ظهور نخبگان جدید جلوگیری کنندیمحمایت 

د و سیاست و اقتصا دهدیمبا برنامه نخبگان حاکم قرار همسو  کامال  که آن را  دهدیمجهت تاصی به اعطای منابع 
 هاینا. (ودشیمتابع در نظر گرفت  عنوانبه)سیاست، عامل مؤثر و اقتصاد  تحت الشنعا  نخبگان سنیاسنی قرار دارد

 و عوامل ظهور چنین ووعیتی عبارت است از: مؤثر بر جوامع جهان سوم است هاییتجزمهمه حاکی از 
 صادیاقت یماندگعقب .1
 مقاومت اجتماعی .1
 تفرقه و تشتت اجتماعی .1
 نبود طبقات تاصتا طبقه اشراف .4

 
 ر،مصنن عراق، در مدرن هایدیکتاتوری بر شننورش: اسننت دیده تود به هاانقالب از ایتازه گونهٔ  یکم و بیسننت سنندهٔ 
 درنیزهم هایتشار  و اداری هایدسننتگاه با که مدرنی شننبه هایدولت بر حاکم دیکتاتورهای …و یمن تونس، لیبی،
 برتوردار و مقتدر هایحکومت یهٔ سا زیر که کشورها این از بسیاری در انقالب سریع پاگرفتن. اندشدهمی رهبری شده

 بودند، شده رهچی هاآن بر و کرده ایستادگی تارجی و داتلی مخالفان برابر در هاسال بوده تارجی گستردهٔ  پشتیبانی از
 هاانقالب ینا روی، هر به. کردمی بینی پیش را آن کسی کمتر که آیدمی شمار به ستسیا جهان هایشگفتی از یکی

 واکاوی به توانمی آن یهٔ پا بر که هاییمدل از یکی. شننود بررسننی باید دیگر، اجتماعی و سننیاسننی یدهٔ پد هر مانند نیز
 سیاسی، اتتارس بتواند بسا چه که تاس «نئوپاتریمونیال دولت یهٔ نظر » پرداتت، هاانقالب این «چرایی» و «چیسنتی»
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 گردی از بهتر را هاآن در دیکتاتوری هایحکومت سننرنگونی علل و یادشننده عربی کشننورهای اجتماعی و اقتصننادی
 نظریه یدگاهد از بیشنننتر و «نئوپاتریمونیال دولت تئوری» چارچوب در که برآنیم نوشنننتار این در. کند بازگو هانظریه

 .پردازیمب عربی کشورهای در هاانقالب این علل بررسی به گلدستون جک و هانتینگتون ساموئل چون پردازانی
 

 نئوپاتریمونیال دولت
 از ایگونه را سننمپاتریمونیالی وبر، ماکس. اسننت سنننتی هاینظام در پاتریمونیالیسننم تازهٔ  گونهٔ  نئوپاتریمونیالیسننم،

 اعمال ،زور کاربرد و اداری طویل و عری  دستگاه با شاهی، تاندان یک آن در که داندمی سنتی سنیاسنی حاکمیت
 است آن بر و ندکمی مطرح تاورمیانه کشورهای برای بیشتر را «موروثی سلطهٔ » یا پاتریمونیالیسم وبر،. کندمی قدرت

 گونهٔ  به اجرایی، – داریا دستگاه و گیردمی شکل قبیله بر تن یک فرمانروایی با سنتی سیاسی ساتت ترینابتدایی که
 به آنان یدگردیس و بزرگ بوروکراسی این اعضنای افزایش. آیدمی پدید پدرسناالر تانوادهٔ  پرشنمار اعضنای از مسنتقیم

 [۱] .سازدمی مبدل پاتریمونیال ساتت به را پدرساالرانه ساتت حکومت، کارگزاران
 که اسننت آن بر و داندمی «فرمانروا در قدرت تمرکز» را نئوپاتریمونیال هاینظام برجسننتهٔ  ویژگی هانتینگتون سنناموئل

 وی. دارد او یپشتیبان از برتورداری و او به دسترسی فرمانروا، به نزدیکی به بستگی ها،نظام گونه این در قدرت اعمال
 [٪] .داندمی فساد و بازی رفیق تویشاوندگرایی، سرپرستی، را هانظام گونه این هایویژگی از برتی

 راینهارد بیل، جیمز شهابی، هوشنگ لینز، توان همچون وبر، نظرات شنارحان از شنماری م،دو جهانی جنگ از پس
 و یاییآس کشورهای دربارهٔ  او نظرات درستی دادن نشنان برای ترنر، بریان و گلدسنتون جک اشنرف، احمد بندیکس،
 النئوپاتریمونی و یمونیالپاتر  هاینظام میان پژوهشگران این از برتی[ ۳] .کردند چشمگیر کوشنش التین، آمریکای

 سننیمایی اند،برآمده مدرن مناسننبات دل از که نئوپاتریمونیال هاینظام لینز، توان دید از. اندشننده قائل هاییتفاوت
 نهادهای و میرس نمادهای نئوپاتریمونیال، هاینظام بیشتر در آن، از گذشته. گیرندمی تود به ترشنخصی و تندروتر

 نظام ،هادولت گونه این. است فرمانروا دست در گذشته همچون اصنلی قدرت ولی اسنت، برقرار دموکراتیک ظاهر به
 رفیق ،تویشنناوندپروری از ایآمیزه همچنین نئوپاتریمونیال نظام. دارند محدود اجتماعی پایگاه و ناروشننن اقتصننادی

 در ولتد پذیربودن آسیب و تارجی ینیروها به پشتگرمی وفاداری، آوردن دسنت به برای امتیاز و پاداش دادن بازی،
 [۴] .است اجتماعی نیروهای برابر

 :برشمرد توانمی چنین را هانظام گونه این هایویژگی هم، سر بر
 قدرت بودن شخصی. ۱
 سیاسی نهادمندی بودن اندک. ٪
 سیاسی انحصار. ۳
 مناسبات نبودن رسمی. ۴
 بخشی تاصه شبکهٔ  وجود. ۵
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 امنیتی وهاینیر  و ارتش به پشتگرمی. ۶
 ساالری دیوان. ۸
 مخالفان و هواداران میان تنش و پراکندگی ایجاد سیاست از پیروی. ۷
 [۵] .مشروعیت آوردن دست به برای مذهبی مراجع و مذهب با ظاهری ارتباط. ۹

 در نقالبا کشیدن زبانه یا اندشده انقالب دستخوش تازگی به که آفریقا شمال و تاورمیانه کشورهای از دسنته آن در
 داده مه دست به دست بیرونی فشارهای و مردمی هایشورش نخبگان، با ستیز اسنت، محتمل هاآن از دیگر برتی

 هایقدرت دیگر و اجرایی نیروی هاآن در که اندداشته هاییحکومت کشورها این بیشنتر. اسنت زده رقم را رویدادها و
 آن در که اسنت ودهب اسنتوار پارلمانی و قانونی سنیاسنی ترتیبات از هاییگونه بر بلکه موروثی، اقتدار بر تنها نه رسنمی

 اب اجرایی ریاسنننت حقیقت، در. اندنداشنننته کارها گرداندن در ایشنننده نهادینه نقش سننننتی، دارزمین نخبگان
 .است شدهمی تأیید نظامی و بوروکراتیک انتخاباتی، قواعد از ایآمیزه با و یافتهمی سازمان حزبی هایمکانیسم

 تدس به چنان حکومت حقیقت در ولی هستند؛ حزبی هایحکومت چنین دارای ظاهر، به کشورها، از ایپاره امروزه
 یافتن پی رد بیشننتر نیز آمریکا متحد هاییالتا. نهاد آن بر دیکتاتوری نام توانمی که شننودمی کنترل و اداره تن یک

 برابر در را هاآن ها،حکومت این هایویژگی هرچند اسننت؛ بوده ییهاحکومت چنین میان از ایمنطقه همپیمانان
 .است ساتته پذیرآسیب انقالب

 
 آن هایپذیریآسیب و پاتریمونیال دولت

 در هک هستند ایشده مدرن کمابیش هایدولت از دسته آن «نئوپاتریمونیال» هایدولت ،(۱۹۸۷) آیزنشتات گفتهٔ  به
 از پیروی راه از نه قدرتمند، یفرد حقیقت، در ولی دارد؛ وجود حزبی و مدرن اتیکبوروکر  ظاهر به حکومت هاآن

 هاییدولت نینچ. راندمی فرمان جامعه بر شننخصننی پشننتیبانی گسننتردهٔ  نظام یک یهٔ پا بر بلکه غیرشننخصننی، قوانین
 لیو  باشند، هداشت انتخابات و اسناسنی قانون سنیاسنی، احزاب پارلمان، همچون دموکراتیک نمادهای اسنت ممکن

 کاربرد امکان و پشتیبانی نظام زیرا چراست؛ و چونبی و قطعی دولت، رئیس تصمیمات که دانندمی توبی به همگان
 هاییروزیپ و اسناسی قانون از جانبدارانه تفسنیر سنیاسنی، احزاب و قانونگذاری قوهٔ  سنرسنپردگی تضنمین یهٔ ما زور،

 [۶] .شودمی انتخاباتی
 کنمم هاآن. شننوندمی گذارده کنار سننیاسننت از هاتوده موارد، بیشننتر در عربی، هایدولت مانند هاییدولت چنین در

 زیادی اتدازهٔ  ات سیاست و اقتصاد به شانعالقه ولی کنند، شرکت دولت کارگزاران کنترل زیر ادواری انتخابات در است
 است ووعی در رکشو اجرایی ریاست براین،بنا. هستند سیاسی سخت هاییدولت چنین در نیز نخبگان. است تدافعی

 تخصصانم ها،بوروکرات سنتی، الیگارشی اعضای همچون نخبگان فعال هایبخش میان میانجی عنوان به باید که
 و پشنتیبانی هایهشنبک و انددولت پشنتیبان بیشننتر سننتی، الیگارشنی اعضنای. کند عمل نظامی بلندپایگان و جدید

 نگاران،روزنامه مهندسان،. هسنتند آموزشنی مدرن هاینظام از برآمده جدید متخصنصنان. رنددا را تود یژهٔ و زورمدار
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 و بازرگانی با نیز نیرومندی پیوندهای و گیرندمی ریشه شنهری هایمحیط از بیشنتر بازرگانان و پزشنکان دانان،حقوق
 متوسننط قهٔ طب بخش ینتر بزرگ هاگروه این بیافزاییم، مجموعه این به را ماهر کارگران اگر. دارند المللیبین فرهنگ
 .دهندمی تشکیل را شهری

 هاآن. آیندیم شمار به ویژه منافع از برتوردار نیرویی و دهندمی تشنکیل را دولت بازوان بوروکراتیک و نظامی نخبگان
 خصصانمت ،قدیمی الیگارشی اعضای از سیاستگذاری و مالی هایزمینه در اتتالف آمدن پیش هنگام است ممکن
 به هاآن وفاداری. دشون ونعیف درونی فسناد یا چنددسنتگی علت به یا کنند، پشنتیبانی کشنور اجرایی رئیس یا جدید
 هم، سر بر. اردد بستگی حمایتی نظام کارکرد یوهٔ ش به سنخت وفاداری این زیرا نیسنت؛ یکسنان کشنور اجرایی رئیس
 در که دارند کاات نخبگان از ایمجموعه پشتیبانی به شهروندان، رب تود یطرهٔ سن حفظ برای نئوپاتریمونیال هایدولت
 .هستند اتتالف دچار تودشان موارد، بیشتر

 دگرگونی کی هانتینگتون، دید از انقالب. نگردمی مووننو  به دیگر، ایگونه به یول پایه، همین بر نیز هانتینگتون
 سنناتتار سننیاسننی، نهادهای جامعه، یک بر مسننلط هایاسننطوره و هاارزش در داتلی آمیزتشننونت و بنیادی تند،

 ها،شننورش ها،تیزش از سننانبدین و اسننت اتالقی منابع و حکومتی هایسننیاسننت و کارکرد رهبری، اجتماعی،
 تند نابودی مستلزم عیار، تمام انقالب یک وی، دید از[ ۸] .گرددمی متمایز داتلی هایجنگ و کودتاها ها،نافرمانی

 تازه سیاسی نهادهای پدیدآمدن و سنیاست میدان در تازه هایگروه پویایی موجود، سنیاسنی نهادهای آمیزتشنونت و
 [۷] .است

 است این ود،شمی گرفته نادیده بیشتر که موفق و بزرگ هایانقالب دربارهٔ  واقعیت آشنکارترین و ینتر مهم او، دید از
 تیسننن هایپادشنناهی در یا تاریخ، بزرگ هایانقالب. ددهننمی رخ دموکراتیک سننیاسننی هاینظام در هاانقالب که

 زیک،مک) محدود اقتدار شننالودهٔ  با نظامی هایدیکتاتوری در یا اندداده رخ( روسننیه و چین فرانسننه،) متمرکز بسننیار
 جامعهٔ  از گذار هنگام به هارژیم گونه این[ ۹] (.الجزایر و ویتنام) اسننتعماری هایرژیم در یا( کوبا گواتماال، بولیوی،
 ینگتون،هانت دید از. شننوندمی انقالب دچار نوگرایانه هایسننیاسننت گرفتن پیش در علت به و مدرن جامعهٔ  به سنننتی

 شاوندیتوی هایبندی گروه به که سان بدین. است اجتماعی نیروهای «تنو » و «تکثر» گرو در جامعه، یک نوسازی
 نوسننازی همچنین،[ ۱۱] .شننودمی افزوده تخصننصننی و طبقاتی و شننیلی هایبندیگروه موجود، مذهبی و نژادی و

 و هانسازما که است فراگردی نهادمندشندن، او، دید از. دارد بسنتگی نیز سنیاسنی دسنتگاه نهادمندشندن با جامعه
 با) پذیری سننازش با توانمی را سننیاسننی نظام هر نهادمندی اندازهٔ . یابندمی ثبات و ارزش آن با عمل، هایشننیوه

 اسنننتقالل ،(سنننازمانی واحدهای ترد تنو  و تعداد) پیچیدگی ،(…و رهبران منظم شننندن جا جابه های،ونیدگرگ
 نظام آن کارکرد هایشیوه همخوانی و نهادها انسجام و( غیرسنیاسی عمل هایشنیوه و هاگروه تأثیر از برکنارماندن)

 [۱۱] .کرد تعیین
 و هاندیشنن هایزمینه همهٔ  شنندن دگرگون گرو در که داندمی چندبعدی فراگردی را نوسننازی همچنین، هانتینگتون

 و موزشآ شدن، دموکراتیزه دنیاگروی، شدن، صننعتی شندن، شنهری نوسنازی، اصنلی جنبهٔ . اسنت انسنانی فعالیت
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 گرگونید  یک به ،«شننناتتی روان»جنبٔه  از نوسننازی. اندوابسننته هم به که اسننت جمعی ارتباط وسننایل به دسننترسننی
 هب پیش از بیش اتکای با اسننت همراه هادگرگونی این. دارد نیاز هاچشننمداشننت و رویکردها ها،زشار  در بنیادی

 معیارهای بر نه دسننتاوردی، معیارهای بر اسننت اسننتوار افراد، ارزیابی در و جزیی هایارزش جای به کلی یهاارزش
 سراسر در انشد این پراکندگی و محیطش هٔ دربار  انسان دانش دامنهٔ  گستردگی به «فکری» جنبهٔ  از نوسازی. انتسابی

 وسازین ،«شناتتی جمعیت» دیدگاه از. دارد نیاز آموزش و گیرتوده ارتباطات سواد، روزافزون افزایش رهگذر از جامعه
 و عمودی یلی،ش پویایی فزونی تندرستی، و زندگی به امید در هاشاتص افزایش و زندگی الگوهای دگرگونی معنای به

 به نوسازی ،«اجتماعی» دیدگاه از. است روستایی جمعیت برابر در شهری جمعیت شتابان افزایش ویژه به و یجیرافیای
گاهانهٔ  هایپیوسننتگی راه از دارند، پراکنده هاینقش که را نخسننتینی هایگروه دیگر و تانواده که دارد گرایش این  آ

 منشعب احدو  ساتتار یک یهٔ پا بر اجتماعی منزلت تیسن توزیع. سازد ترتخصنصنی کارکردهای دارای گرفته، سنازمان
 هانآ ویژگی که دهدمی گوناگونی منزلتی سننناتتارهای به را جایش انباشنننته، هاینابرابری تصنننلت با شنننونده
 باالرفتن ،گوناگون و پیچیده مشاغل گیریشکل شامل نوسازی ،«اقتصنادی» دیدگاه از. اسنت پراکنده هاینابرابری

 افزایش تی،معیش کشاورزی جای به بازار کشاورزی نشستن کار، به نسبت سرمایه نرخ افزایش ی،شنیل مهارت سنطح
 نهادهای دیگر و سننرمایه ملی منابع ملی، بازار پیدایش کشنناورزی، با سنننجش در صنننعتی و بازرگانی هایفعالیت

 را نوسازی ،«سیاسی» دیدگاه از. است اقتصادی رفاهی هاینابرابری کاهش و اقتصادی رفاه افزایش ملی، اقتصادی
 سیاسی نوسازی هایجنبه ترینکننده تعیین تعریف، این یهٔ پا بر. دانست نو جامعهٔ  سوی به سنتی جامعهٔ  از حرکت باید

 :کرد بندیدسته چنین توانمی را
 و انیاندت مذهبی، سنننتی، سننیاسننی اقتدار مراجع از بزرگی بخش که معنا بدین ؛«سننیاسننی اقتدار شنندن معقول»۱٫

 انسانی، هٔ سرچشم دارای موووعهٔ  قوانین یهٔ پا بر که دهند ملی و دنیوی واحد سیاسی اقتدار مرجع به را جایشان قومی
 بایستد راملیف نیروهای نفوذ برابر در ملی، دولت تارجی حاکمیت که است آن به بسته سیاسی نوسازی. کندمی عمل

 یا تمرکز و ملی یکپارچگی معنای به این،. کند تودنمایی ایمنطقه و محلی هایقدرت برابر در آن داتلی حاکمیت و
 .است شده شناتته رسمیت به و ملی گذارقانون نهادهای دست در قدرت انباشتگی

 هایحوزه. کارکردها این دادن انجام یژهٔ و سنناتتارهای گسننترش و تازه سننیاسننی ی «کارکردها شنندن مشننخص» ٫٪
 با یتخصص و مستقل نهادهای و شود جدا سیاسی قلمرو از باید علمی و اداری ی،نظام حقوقی، یژهٔ و هایصنالحیت

 ترمنظبط و ترپیچیده تر، کامل هرچه باید اداری مراتب سلسله. گیرند عهده به را سیاسی وظایف ویژه، مراتب سنلسله
 .شود اگذارو  وابستگی یهٔ پا بر کمتر هرچه و دستاورد، شایستگی یهٔ پا بر بیشتر هرچه باید قدرت و هاسمت. گردد

 طحیس در سیاسی امور در جامعه سراسر در اجتماعی هایگروه بیشتر هرچه «مشارکت» گرو در سیاسی نوسنازی. ۳
 درنم سیاسی نهادهای شدن پرداتته و ساتته و سنیاسنت در هاگروه این دتالت مسنتلزم و شنهر یا دهکده از باالتر
 .است مشارکت این به دادن سازمان برای
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 هایبندیگروه رشنتهٔ  شندن سننسنت سننتی، سنیاسنی نظام گسنیختگیهم از با همواره نوسنازی هانتینگتون، دید از
 اگرفتنپ یکدیگر، با مذهبی و دنیوی رهبران رویارویی سنننتی، اقتدار مراجع به وفاداری کاهش سننیاسننی، و اجتماعی

 و شننهر میان شننکاف پیدایش نو، هایارزش با کهن هایارزش کشننمکش بزرگ، تانوادهٔ  برابر در ایهسننته تانوادهٔ 
 به هم، رس بر که است همراه …و تازه نیازهای و آرزوها پدیدآمدن وابطگی، بی و هنجاریبی ازتودبیگانگی، روستا،

 سنتی هٔ جامع یک. انجامدمی هنجاریبی و شناتتی روان دیدگاه از هایینابسامانی و سنتی نهادهای پاشنیدگی هم از
 این از[ ٪۱] .شود نابود نوسازی فراگرد در است ممکن منابع این از برتی. دارد همگرایی و هویت برای ایلقوهبا منابع

 برای ر،دیگ سخن به. گیرد صورت سیاسی حوزهٔ  جز ها،زمینه همهٔ  در نوسازی که آیندمی پیش هنگامی هاانقالب رو،
 اصننالح آن، یهٔ اپ بر که کند بنیاد سننیاسننتی نخسننت باید برآید، نوسننازی پس از موفقیت با سننیاسننی نظام یک که آن

 را نوسازی از دهبرآم نیروهای بتواند باید سیاسی نظام که این دوم برد؛ پیش به دولتی عمل با را اقتصنادی و اجتماعی
گاهی باید که این سننوم کند؛ جذب نظام درون به شننایسننتگی به  .وردآ دیدپ نوسننازی پیامد عنوان به ایتازه اجتماعی آ
 رپاداشتنب یعنی سیاسی نوسنازی گرو در هرچیز از پیش فرهنگی و اجتماعی اقتصنادی، نوسنازی سنان، بدین[ ۱۳]

 و کنند ذبج تود درون به را تازه هایگروه بتوانند که است منسجم و مستقل پیچیده، پذیر، سازش سیاسی نهادهای
 .برند پیش به را اقتصادی و جتماعیا هایدگرگونی سپس و دهند سازمان را هاآن سیاسی مشارکت

گاهی شنتابان گسنترش هانتینگتون، دید از انقالب سنیاسنی جوهر  پهنهٔ  به ازهت هایگروه سریع پانهادن و سنیاسی آ
 قالب،ان. نباشد پذیرامکان نظام درون به هاگروه این جذب موجود، سیاسی نهادهای برای که چندان است؛ سنیاست
 طور به[ ۱۴] .دهدنمی رخ نیز انقالبی انفجار، این بی. اسننت سننیاسننی اشننتراک ینهٔ زم در ارانفج نمونهٔ  ترینسنننگین
 از. است سیاسی نهادهای موجود ساتتار فراسوی سیاسی اشتراک تشن، و سریع وسیع، معنای به انقالب تالصه،

 به قالبان. کرد جستجو یاجتماع نیروهای و سیاسی نهادهای متقابل کنش در باید را انقالب هایریشه روی، همین
 هاییراه توانندن تود نئوپاتریمونیالیستی ساتتار علت به سیاسی نهادهای که این نخست: دارد نیاز وروری شنرط دو

 هک این دوم و سازند؛ فراهم حکومت در تازه نخبگان جذب و سنیاسنت، در نوپدید اجتماعی هایگروه مشنارکت برای
 این به گرایش. شننوند سننیاسننت در اشننتراک تواسننتار اند،بوده دور سننیاسننت میدان از تاکنون که اجتماعی نیروهایی

 راه زا تنها و دارد نیاز مادی یا نمادین مزایای برتی به گروه که گیردمی سننرچشننمه گروهی احسننا  این از اشننتراک،
 ای تشننک نهادهای و جو تعالی و آرزومند هایگروه وجود. یابد دسننت مزایا این به تواندمی سننیاسننی هایدرتواسننت

 نای به بستگی نوسازی، دستخوش کشور یک در انقالب آمدن پیش[ ۱۵] .است هاانقالب ساززمینه ناپذیر، سنازش
 :که دارد
 و رانآموزگا ارتش، افسننران دولت، کارکنان بازرگانان، ها،حرفه صنناحبان روشنننفکران، – شننهری متوسننط طبقهٔ ( الف

 به – کومتح با مخالفت اصلی سرچشمهٔ  عنوان به – مدیران و کارفرمایان ها،سینتکنی و مهندسان وکیالن، استادان،
 باشند؛ شده بیگانه موجود سامان با کافی اندازهٔ 

 باشند؛ بریده دل کافی اندازهٔ  به موجود سامان از نیز روستاییان( ب
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 اندازهٔ  به یزن مووو  یک سر بر رزهمبا در بلکه واحد، دشمن با نبرد در تنها نه روسنتاییان و شنهری متوسنط طبقهٔ ( پ
 [۱۶] .باشند داده هم دست به دست کافی

 جای به تدول چون که، این نخست: برندمی رنج گوناگون هایپذیریآسیب از نئوپاتریمونیال هایدولت هم، سنر بر
 تواندمی خبگانن زا بزرگی هایبخش بیگانگی اسننت، متکی نخبگان پشننتیبانی به بیشننتر مردمان، تودهٔ  پشننتیبانی

 بخش وازنت نقش باید اجرایی ریاست هستند، اتتالف گرفتار تود نخبگان، چون که، این دوم باشد؛ کارسناز سنخت
 یانم کشنمکش آتش فرونشنناندن حال همان در و گوناگون نخبگان نگهداشننتن همسننو و همبسننته برای ایپیچیده

 نیروهای که ایتوده کنندهٔ  بسیج هایجنبش اند،شده غیرسیاسی شهروندان چون که، این سوم کند؛ بازی نخبگان،
 به دولت، از اننخبگ روگردانی بنابراین،. باشند تطرآفرین دولت برای توانندمی کنند،می سنیاسی عرصنهٔ  وارد ایتازه

 نیز هاآن یوفادار  که مسلح نیروهای جز را اجرایی ریاست تواندمی دولت، برابر در هاتوده بسیج به آنان گرایش همراه
 .کند محروم دفاعی سپرهای دیگر از نیست، شده تضمین رو هیچ به

 دیدگاه زا کند؟می حفظ اسننت، مطلق کمابیش که را تود اقتدار ایشننکننده شننرایط چنین در اجرایی ریاسننت چگونه
 و «هویج و اقچم کاربرد» ،«کن حکومت و بیندازتفرقه» سیاست از اسنت ایآمیزه کمابیش او اسنتراتژی گلدسنتون،

 رووبهر  ناهمسنناز هاییهدف با را نخبگان اجرایی ریاسننت نئوپاتریمونیال، هایدولت در. «وجودی وننرورت» بر تأکید
 سننلح،م نیروهای. زندمی دامن اتتالفاتشننان به بیشننتر آنان، کردن یکپارچه و همسنناز برای تالش جای به و کندمی

 یک هر که شوندمی تشویق دولت هایبوروکرات و دارزمین شیالیگار  اعضای شهری، متخصصان سنیاسنی، احزاب
 نیروهای است ممکن اجرایی ریاست. کنند برقرار اجرایی ریاست حمایتی شنبکهٔ  با آمیزیرقابت و مسنتقیم پیوندهای

 بدین ات ند،ک تشننویق پنهانی و فسننادآلود معامالت در شننرکت به را دولتی یهٔ بلندپا کارگزاران و احزاب رهبران مسننلح،
 جراییا ریاست به شدن نزدیک برای نخبگان گوناگون هایبخش نتیجه، در. سازد جدا هاگروه دیگر از را هاآن سنان

 ان،سنن بدین. پردازندمی رقابت به هم با شننود،می داده او سننوی از که مادی امتیازات و رسننمی قدرت به دسننتیابی و
 به اتکا ن،نخبگا میان اتتالف. شودمی تبدیل جامعه سنیاسنی رکزم یگانه و قدرت دالل ینتر مهم به اجرایی ریاسنت

 [۱۸] .سازدمی ورور هاکشمکش مدیریت و سیاسی هماهنگی برای را اجرایی قدرت
 مورد منابع وزیعت در او توانایی به مرکزی هماهنگی ایجاد و هاکشمکش این مدیریت برای اجرایی ریاست توانایی البته،
 رشد ایجاد ایبر  هاییسیاست اجرایی، راسنای بنابراین،. دارد بسنتگی سنیاسنی، قدرت و پول ژهوی به نخبگان، توجه

 سازد،می ثروتمند را اجرایی ریاست رشدی چنین. گیرندمی پیش در کالن تارجی هایکمک جذب یا سریع اقتصادی
 بیشتر عاصر،م نئوپاتریمونیال هایدولت. کندمی فراهم سیاسی دستگاه به بخشیدن قدرت برای نیز را الزم منابع ولی

 و ایحرفه انکارگر  به که هاییبنگاه گسترش مسلح، نیروهای ساتتن مدرن برای اقتصادی رشد از گیریبهره پی در
 به «امتیاز» توزیع به که سازدمی قادر را اجرایی ریاست رویکرد، این. هسنتند دولت دسنتگاه گسنترش و دارد نیاز ماهر
 هایدولت در آنچه مانند نخبگان، برای پرسننود اقتصننادی قراردادهای بسننتن و اداری و ظامین یهاپسننت گونهٔ 

 دار،زمین نخبگان وفاداری نگهداشننت آن، از گذشننته. بپردازد اسننت، داشننته وجود عربی کشننورهای در فروپاشننیده
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 رشنند هٔ یسننا در نیز هاتوده کردن غیرسننیاسننی. پذیرد انجام معتدل گونهٔ  به اراوننی اصننالحات که اسننت این مسننتلزم
 نمسک و پوشاک و توراک که دهدمی امکان فزونی به رو جمعیت به اقتصنادی رشند زیرا شنود؛می انجام اقتصنادی

 .کنند حفظ همیشگی سنتی سطح همان در را تود
 این هب نخبگان کردن تهدید راه از نمونه، برای است؛ همراه نیز چماق کاربرد با اقتصادی رشد افزایش هایسنیاسنت

 مخالف رهبران داد؛ تواهند دسننت از را تود زندگی یا آزادی مقام، ثروت، اجرایی، ریاسننت با مخالفت صننورت در که
 که داروفا مشاوران حتا و شنودمی محدود( بیان آزادی جمله از) سنیاسنی هایآزادی شنوند؛می تبعید یا زندانی بالقوه

 .شوندمی برداشته راه سر از درنگبی کند، تبدیل بدیلی نرهبرا به را آنان تواندمی بانفوذشان اقدامات
 ورورت» کوشدمی جامعه، در ارتباط کلیدی نقاط درآوردن انحصنار به با اجرایی ریاسنت ها،اسنتراتژی این از گذشنته

 نخبگان و ارتش میان ارتباط راه تنها اسننت ممکن اجرایی ریاسننت. دهد افزایش عمومی افکار نزد را تود «وجود
 و گیرند دست به را هادولت دیگر با ارتباط انحصار است ممکن( نزدیکش بستگان و) اجرایی ریاست. باشد یرنظامیغ

 معموال   اییاجر  ریاست. شوند تبدیل کشور به تارجی هایسرمایه و هاکمک جذب انحصاری راه به بکوشند سان بدین
 از چنانچه که وردآ پدید را گمان این تواهدمی زیرا کند؛می یزپره تود احتمالی جانشینان از پشنتیبانی حتا یا تعیین از

 [۱۷] .گیردمی فرا را کشور آشفتگی و ریزدمی هم به چیز همه برود، میان
 میان از آنان هایپذیریآسننیب نئوپاتریمونیال، اجرایی راسننای بیشننترین آغازین هایموفقیت وجود با روی، هر به

 ریاست ارک یابد،می ادامه اقتصادی رشد که همچنان که، این نخست. یابد افزایش زمان درگذر بسا چه بلکه رود،نمی
 هایریگذاسننرمایه افزایش با. شننودمی دشننوارتر پیوسننته نخبگان، ناهمسنناز هایتواسننت به پاسننخگویی در اجرایی

 یونالیسمناس پس،. یندبرآ اقتصاد بر تود کنترل بر افزودن پی در است ممکن ایحرفه و شنهری نخبگان اقتصنادی،
 فزاینده اتکای یانم باید اجرایی ریاست بنابراین و شودمی تبدیل نخبگان از بخشی میان در نیرومند ایدئولوژی یک به
 و گذارانسننرمایه روننایت نیازمند ولی دهدمی افزایش را او اتتیار در منابع که تارجی گذاریسننرمایه و کمک به

 اب پیوند در داتلی اقتصادی و ایحرفه نخبگان هایتواسنته سناتتن برآورده و و،سن یک از اسنت تارجی هایدولت
 .کند ایجاد تعادل ملی، سرنوشت تعیین حق
 اقتصاد ایگونه به ماهر کارگران و ایحرفه و شهری نخبگان بسا چه صنعت، و شنهرنشینی گسنترش با که، این دوم

 کاالهای واردات و صادرات افزایش به تا باشند معطوف داتلی فیمصنر  نیازهای برآوردن به بیشنتر که کنند رو داتلی
 جمله از و شهروندان اقتصادی و آموزشی ووع بهبود گرو در داتلی مصنرف بازار و سنبک صننایع ایجاد ولی. تجملی

 یوسننتایر  کار نیروی و زمین بر تود کنترل حفظ به دارزمین الیگارشننی گرایش با تواندمی هدف این. اسننت دهقانان
 .کند پیدا تعارض

 صناف،ا همچون سنتی هایسازمان با بوروکراسنی این سنرانجام دولت، بوروکراسنی دامنهٔ  گسنترش با که، این سنوم
 ینا نفوذ بردن میان از یا جذب در دولت که جایی در. کندمی پیدا برتورد مذهبی هایسننازمان و روسننتایی شننوراهای

 از یا سننتا شننده تثبیت هاسننازمان این اسننتقالل که جایی در ولی یابد؛ شافزای تواندمی قدرتش اسننت، موفق نهادها
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 مذهبی نهادهای و دولت برتورد. اسننت دشننوار دولت قدرت افزایش برتوردارند، چشننمگیر فرهنگی اقتدار و منابع
 محلی، قضایی نهادهای و عمومی آموزش کنترل اقتصادی، زندگی سکوالرشدن همچون مسایلی سر بر است ممکن

 نخبگان تواندمی برتوردها این از یک هر. دهد رخ ایدئولوژیک و فرهنگی سننلطهٔ  یا هاآن منابع و اموال صنناحبت
 .ببرد پیش دولت ربراب در مردم بسیج از پشتیبانی به یا دولت برابر در نخبگان هایبخش دیگر با همسویی به را مذهبی

 
 و قدرت اجرایی، ریاسننت اگر. شننود تمام دولت زیان به تواندیم منابع، درآوردن انحصننار به وسننوسننهٔ  که، این چهارم

 ونگوناگ هایبخش میان در امتیازها توزیع کند، متمرکز تود نزدیکان و تانواده در یکسننره را فسننادآلود درآمدهای
 تثرو و حکومت از( محدود هرچند) شننانسنننتی سننهم از دریابند نخبگان که هنگامی. گیردنمی صننورت نخبگان

 و زور ازهٔ اند از بیش کاربرد. شننودمی دشننمنی به تبدیل زودی به اجرایی ریاسننت به شننانوابسننتگی اند،شننده ممحرو
 .است نئوپاتریمونیال هایحکومت رهبران تطاهای ترینشایع از امتیازها، محدودکردن

 گونهٔ  به تواه تارجی، یبانیپشت. باشد کشنده تطایی تواندمی تارجی پشتیبانی به اندازه از بیش اتکای که، این پنجم
. است جذاب بسنیار نئوپاتریمونیال رهبران برای نظامی، هایکمک گونهٔ  به تواه و گذاریسنرمایه و مالی هایکمک

 بر تواندمی اجرایی ریاست که است منبعی است، اقتصادی و سیاسی یهٔ تیذ منبع یک که این از گذشنته پشنتیبانی این
 آن از و شودمی دشوارتر پیوسته ناهمساز، آرزوهای و هاتواست برآوردن که جا آن از. اشدب داشته انحصاری کنترل آن
 در تارجی یپشننتیبان از برتورداری به گرایش ندارد، وجود نخبگان برابر در توازن ایجاد برای مردمی پشننتیبانی که رو

 رزوهایآ که نخبگانی در را حکومت از بیگانگی تواندمی مووننو  این ولی. شننودمی بیشننتر روز هر اجرایی رئیس
 پیش از بیش را اجرایی رئیس تارجی، پشننتیبانی رفتن میان از هنگام به و دهد افزایش شننده، برآب نقش شننانملی

 .کند پذیر آسیب
. شود وقفمت است ممکن کند،می تیذیه را اجرایی ریاست منشانهٔ ارباب حمایت ماشین که اقتصادی رشند سنرانجام،
 که اشدب اقتصادی رشد از ترسریع جمعیت افزایش یا نرسد، هاتوده به اقتصادی رشد مزایای اسنت نممک همچنین،

 مسکن ،توراک ینهٔ زم در شهروندان سنتی هایتواست برآوردن در حکومت ناتوانی و نابرابری افزایش به مووو  این
 چه هاآن از برآمده فشننارهای آید، پیش انهمزم هادشننواری دسننت این از مورد چند اگر. بیانجامد تانوادگی زندگی و

 .بینجامد پاتریمونیال رژیم فروپاشی به کننده تیره سرعتی با بسا
 

 بیرونی هایقدرت نقش
 جهان رد فشننارهایی چنین. اسننت بوده انقالبی هایبحران پیدایش در برجسننته عاملی همواره المللیبین فشننارهای

 تیبانیپش یا تضعیف به تود، هایاستراتژی چارچوب در جهانی هایدرتق زیرا است؛ داشته بیشتری اهمیت معاصنر
 برای آمریکا متحد هاییالتا هایتالش موارد، ایپاره در ولی. اندپرداتته توسنننعه روبه کشنننورهای در هارژیم از

 متحد هایتیالا پشننتیبانی دربارهٔ . اسننت داده رخ انقالب و نرسننیده جایی به تود ایمنطقه همپیمانان از پشننتیبانی
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 هایدولت یپذیر  آسیب امریکا متحد هاییالتا سیاست چگونه: پرسید باید فروافتاده هایرژیم دسنت این از آمریکا
 کند؟می بیشتر را نئوپاتریمونیال

 :کندمی تضعیف را نئوپاتریمونیال هایرژیم جنبه سه از آمریکا متحد هاییالتا سیاست
 نظامی و ایسننرمایه هایکمک. کندمی تشننویق را آمریکا متحد هاییالتا به سنننگین وابسننتگی که، این نخسننت
 کردن دنبال به را وا برابر، در و کاهدمی داتلی پشننتیبانی پایگاه ایجاد به نئوپاتریمونیال اجرایی رئیس نیاز از تارجی،

 .کندمی تشویق تاص هایگروه به حمایتی منابع تودسرانهٔ  ندادن یا دادن بازی
 شننمگینت را نخبگان آمریکا، متحد هاییالتا هایکمک به وابسننتگی به اجرایی رئیس یافتن شننهرت که، این مدو

 با خالفتم مردمی، هایگروه و نخبگان از بسیاری دید از. انگیزدبرمی را رژیم به ناسنیونالیسنتی مخالفت و سنازدمی
 .است بوده ملی سرنوشت تعیین حق پیگیری و آمریکا متحد هاییالتا با مخالفت با مترادف اجرایی، رئیس
 تود هایکمک به اجرایی رئیس وابسننتگی دادن افزایش پی در آمریکا متحد هاییالتا که حالی در که، این سننوم

: شودمی رژیم هایپایه شدن سنست یهٔ ما که کندمی تحمیل او به داتلی ینهٔ زم در نیز ایویژه هایسنیاسنت اسنت،
 نتخاباتا برگزاری ماهر، کارگران و ایحرفه نخبگان به بیشتر سیاسی آزادی دادن زور، اربردک همچون هاییسیاست

 هایپایه ولی اسننت؛ رژیم سنناتتن دموکراتیک راه در هاییگام هاینا همهٔ . حاکمه هیات فسنناد مهارکردن و واقعی
 دنبال را ازناهمس هاییهدف تود، هایسیاست در آمریکا متحد هاییالتا بنابراین،. کندمی سنست نیز را دیکتاتوری

 اصننلی هدف که تاسنن معنا بدان آنان، از پشننتیبانی و همپیمان عنوان به نئوپاتریمونیال فرمانروایان برگزیدن. کندمی
 دموکراتیک زیرا ست؛ا ناسازگار همپیمانان گونه این سرپانگهداشتن با (دموکراسی از پشتیبانی) آمریکا تارجی سیاست

 .است داشته را آنان از پشتیبانی ادعای آمریکا متحد هاییالتا که است شده فرمانروایانی تضعیف یهٔ ما شدن
 در یکاآمر  متحد هاییالتا. است نوسان در ناسازگار، هاییهدف پی در آمریکا متحد هاییالتا سنیاست سنان، بدین
 رعایت ونچ هاییهدف که حالی در کرد؛می انیپشننتیب پول و افزار جنگ با عربی نئوپاتریمونیال فرمانروایان از آغاز

 رآمدنکا روی هنگام از ویژه به نیز را کشورها این در نظام شدن دموکراتیک و سیاسی هایآزادی بشنر، حقوق شندن
 نای نادرسنننت گیریبهره که هنگامی پس،. گرفتمی پی ظاهری گونهٔ  به بوش دبلیو جورج تواهجمهوری دولت

 یکدموکرات راسننتای در هاییگام تواسننتمی آنان آمریکااز متحد هاییالتا شنند، آشننکار تیلی قدرت از فرمانروایان
 آفرین عهفاج و دادمی قرار دشوار ووعی در را عرب نئوپاتریمونیال فرمانروایان ها،سنیاست نوسنان این. بردارند شندن

 و د؛کردنمی سست را تود حکومت ایهپایه زدند،می سیاسی آزادسازی راستای در اصالحات به دسنت اگر: شندمی
 دتوانسننتننمی دیگر و دادندمی دسننت از را آمریکا متحد هاییالتا هایکمک زدند،می سننرباز اصننالحات این از اگر

 .دهند ادامه بود، ورور حکومتشان سرپاماندن برای که را تود داتلی هواداران از منشانه ارباب پشتیبانی
 و اعتبار از داتت،ان لرزه به را عرب نئوپاتریمونیال فرمانروایان جایگاه که این از گذشته سیاست، در هایینوسان چنین

 تحدم هاییالتا که هاییبرهه در. کاسننت رژیم احتمالی جانشننینان و مخالفان نزد در آمریکا متحد هاییالتا نفوذ
 را نآ مردمی، هایگروه و داتلی ننخبگا کرد،می بسنننده دموکراسننی و بشننر حقوق از ظاهری پشننتیبانی به آمریکا
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 ابراین،بن و شننمردندمی ملی سننرنوشننت تعیین حق ویژه به و هاآزادی و حقوق اعتماد غیرقابل و دروغین پشننتیبان
 متحد هاییالتا به مسنناعدی نظر دیگر جانشننین نخبگان آمد،می در زانو به نئوپاتریمونیال فرمانروای که هنگامی
 .نداشتند همپیمان، یک عنوان به تواه و میانجی یک عنوان به تواه آمریکا،

 خبگانن امتیازات آن، یهٔ سا در که عرب فرمانروایان دسنت این از واشننگتن چرای و چونبی پشنتیبانی هادهه از پس
 افت،ی افزایش تارجی هنگفت هایکمک و هاگذاریسرمایه یهٔ پا بر فرمانروا قدرت و رفت میان از اندک اندک داتلی

. شنند کمرانیح نئوپاتریمونیال الگوهای تضننعیف یهٔ ما که کرد آغاز را بشننر حقوق بر پافشنناری آمریکا متحد هایالتیا
 ادند،د انجام محدودی اصالحات تنها هاحکومت ولی بود؛ مخالف نیروهای تحرک فضای افزایش وونع، این برایند

 این از انیپشننتیب یافتن ادامه بنابراین،. بودند کاآمری متحد هاییالتا روننایت جلب دنبال به همچنان که حالی در
 .انجامید کشورها این قبال در آمریکا متحد هاییالتا هایسیاست شکست به ها،حکومت

 کردمی قبالاست ناچیز و سطحی اصالحات از ریاکاری با که بود دولتی آمریکا متحد هاییالتا داتلی، نخبگان دید از
 فشار و اصالحات یهٔ سا در آمده پدید هوای و حال دیگر، سنوی از داد؛می ادامه سنرکوبگر رژیم یک از پشنتیبانی به و
 هایشاندرتواست گیریپی در را مخالفان و داشتمی باز کارساز سرکوب از را اجرایی ریاست آمریکا، متحد هاییالتا

 یانفرمانروا از آمریکا متحد هاییالتا پرنوسنننان و مبهم پشنننتیبانی و مخالفان قدرت یشافزا .کردمی اسنننتوارتر
 [۱۹] .نمود رخ انقالب گونهٔ  به و شد هامخالفت باالگرفتن یهٔ ما نئوپاتریمونیال

 
 سخن بهره  

 بسننیار دتم کوتاه در اند،یافته سننازمان نئوپاتریمونیال هایرژیم گونهٔ  به که مدرن گرایشننخصننیت هایدیکتاتوری
 تیبانیپشننن از نگهدارند، هم از جدا را نخبگان بتوانند نئوپاتریمونیال ایانفرمانرو  اگر. رسنننندمی نظر بنه نیرومنند

 واهندت کنند، سننیاسننی غیر را شننهروندان و گیرند بهره ارتش و کلیدی نخبگان وفاداری حفظ برای منشننانهارباب
 گونه ینا ایم،یدهد عربی هایانقالب در تازگی به که چنان ولی نگهدارند؛ پا سننر هادهه برای را حکومتشننان توانسننت

 :پذیرند آسیب نقطه چند از فرمانروایان
 را خبگانن انتظار مورد هایپاداش نتواند رژیم اگر دارد؛ گوناگون نخبگان بر ایشکننده سلطهٔ  رژیم که، این نخسنت

 .برود میان از زود تواندمی نخبگان وفاداری بدهد، آنان به
 داتلی خبگانن سوی از هاتوده بسیج برابر در سخت ندارد، ایویژه ایتوده اهپایگ که نئوپاتریمونیال رژیم که، این دوم

 بودن افیناک ها،نابرابری افزایش) اقتصننادی توسنعهٔ  فرایند آغاز در روندها بسننیاری آن، از گذشننته. اسننت پذیرآسنیب
 کاالهای به یوابسننتگ شننهری، ماهر کارگران شننمار افزایش ،…و مسننکن توراک، ینتأم برای شننهروندان درآمد

 سیجب ساززمینه که است روندهایی( تورم و تارجی هایبدهی هستند، رکود و رونق هایدوره دستخوش که صادراتی
 .شودمی ایتوده
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 بیشننتری ندازهٔ ا به و سننودمند تواندمی ایاندازه تا نئوپاتریمونیال فرمانروایان از هاابرقدرت پشننتیبانی که، این سننوم
 پی در هاابرقدرت سننیاسننت که هنگامی حقیقت، در. باشنند ملی سننرنوشننت تعیین حق کنندهٔ  دتهدی و بخش،زیان

 را هاآن هٔ یپا و باشنند تطرآفرین نئوپاتریمونیال هایرژیم برای تواندمی این کند،می پیدا نوسننان ناهمسنناز هایهدف
 .کند سست

 تارجی تیبانیپشن یا اقتصنادی منابع بر تود کنترل دادن دسنت از سنراشنیب به نئوپاتریمونیال رژیم یک که هنگامی
 نظر به یرومندن بسننیار که هاییدیکتاتوری همین وجود بنابراین،. نمایدمی رخ تندی به هاپذیریآسننیب همهٔ  افتد،می
 .شود مدرن هایانقالب برای ایبهانه و مایه تواندمی رسند،می
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 سؤاالت
 7831سؤاالت سال 

ویژگی توتالیتاریسنم را بیان کنید و به اجمال شنرح دهید که چرا حکومت اسالمی سنخیتی با مدل توتالیتاریسم  .1
 ارد؟ند

رن گیری دولت مدهای شکلهای دولت مدرن در جامعه شناسی سیاسی را بیان کنید و زمینهمفهوم و شناتصه .1
 را شرح دهید.

 1های کارکردگرایی توسننعه را در قالب دیدگاه کلی یکی از متفکران آن )مکتب کارکردگرایی( شننرح دهید. نظریه .1
 نقد کلی کارکردگرایی را بیان کنید.

 های نظام نئوپاتریمونال را شرح دهید و سپس آن را نقد و ارزیابی کنید.یمفهوم و ویژگ .4
 

 (7) 7831سؤاالت سال 
 های ارتباطی را شرح دهید.پنج عنصر مدل ارتباطی را بیان کنید و سپس یکی از نظریه .1
راک و ه اشتها وجوگرایی در قدرت، قدرت دو بعدی و سه بعدی لوکس را شرح دهید و با مقایسه آندیدگاه کثرت .1

 افتراق را بیان کنید.
ه را های سنیاسننی شدهای حزبی که منجر به ظهور انوا  نظامشنناسنانه )لیپسنت( و )رکان( از نظامتحلیل گونه .1

 شرح دهید.
 

 (2) 7831سؤاالت سال 
 ها، مراحل و نتایج حاصل از آن به اجمال توویح دهید.شدن سیاسی را با ذکر عوامل مؤثر، شیوهاجتماعی .1
 ه مرحله اصلی در پیدایش دولت مدرن را با ذکر مختصات هر مرحله توویح دهید.س .1
 پذیرد؟هایی صورت میگزینش سیاسی چیست و معموال  بر اسا  چه معیارها و ویژگی .1

 گانه در مسیر پیشرفت توسعه سیاسی را به اتتصار شرح دهید.های ششبحران
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