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درآمذ

1

ٍثطزض ٌّگبم ًكط ًرؿتیي قوبضُ اظ ًكطیِی ػلَم اختوبػی اػالم هی وٌس وِ ثِ هیعاى ثؿیبض لبثل
تَخْی ٍاهساض هبضوؽ اؾت ٍ ،تٌْب ثب فْن هبزُ گطایبًِ ی هبضوؿی 2اظ تبضید ًوی تَاًس هَافمت
وٌس) . (Zeitlin,1973اٍ زض فطاظّبی هرتلف وبض ذَز ثِ چٌس ًىتِ اؾبؾی زیگط وِ ًكبى
زٌّسُ ی تبثیط هبضوؽ ثط ٍی اؾت ًیع اقبضُ هی وٌس ،هبًٌس :اذتطاع ؾٌد ّبی آضهبًی ًرؿتیي ثبض
تَؾٍ هبضوؽ ٍ تبثیط التهبز ثط توبهی ؾَُح ًظن قٌبؾی اختوبػی زض ًظطیِی ذَز (Terner,
) .2009پؽ چگًَِ اؾت وِ قبضحیي ًظطیِ ی ٍثط ثِ تبثیط ًظطیِ هبضوؽ ثط ٍثط ًِ ،زض هَيَع
ایؿتبیی قٌبؾی ٍ ًِ زض هَيَع پَیبیی قٌبؾی ،اقبضُای ًوی وٌٌس ٍ ،تٌْب ثب ایي زضآهس قطٍع هی
وٌٌس وِ ٍثط زض ثطاثط زٍ پبضازاین ضٍـ قٌبؾی پَظیتیَیؿن ٍ ایسُآلیؿن آلوبًی ،ثِ ایي ًىتِ ضؾیس
وِ هَيَع پػٍّف تؼییي وٌٌسُ ی ضٍـ پػٍّف اؾت ،یب تٌْب ثِ تفْوی زاًؿتي ضٍـ ٍثط اقبضُ
هی وٌٌس ،غبفل اظ آى وِ تفْوی ذَاًسى ضٍـ ٍثط ّیچ ٍیػگی تؼطیف قٌبذتی تبظُای ضا ثطای
ضٍقي وطزى ضٍـ ٍثط ثِ اًدبم ًوی ضؾبًس ،ظیطا ایي ثسیْی اؾت وِ اظ ًظط ٍثط وٌكگطاى ّوِ ثط
پبیِی تفْن وٌف هی وٌٌس ٍ ،پػٍّكگط ًیع ،ثِ ًبگعیط ،وٌكگط اؾت.
سىخَای آرماوی

زض توسى آزهیٍ ،اغُّب ّوبضُ اظ هؼٌب ٍ هفَْهی یىؿبى ثطذَضزاض ًجَزُ ٍ هحتَای آىّب ثط
حؿت ظهبى ،هىبى ٍ چكناًساظّبی فىطی هرتلف هتفبٍت فْویسُ هیقسُاؾت .هثال هفَْهی وِ
زض پٌدبُ ؾبل پیف اظ ٍاغُی ذبًَازُ فْویسُ هیقس ثب آىچِ وِ اوٌَى اظ ایي ٍاغُ اؾتٌجبٌ هیقَز
ؾبظگبض یب هكبثِ ًویثبقس .ثٌبثطایي الظم اؾت ّط خب وِ اظ ّط ٍاغُای ،اؾتفبزُ هیقَز ،تهطیح
قَز وِ اظ آىچِ هؼٌبیی زض ًظط اؾت.
ٍثط ثب اثساع ؾٌدّبی آضهبًی وَقف هیوٌس تب هفبّیویوِ زض تجییيّبی هرتلفی ثِ وبض هیضٍز
ضا ثب تَخِ ثِ فْن پػٍّكگط اظ زلت وبفی ثطذَضزاض ًوبیس .زضٍالغ یىی اظ هفبّین تفْوی ثَزى
خبهؼِ قٌبؾی ،فْن پیف اظ تجییي خبهؼِ اؾت ،وِ ٍثط ثط آى تبویس زاقت .ثٌبثطایي ،ؾٌد آضهبًی،
فْوی لبلجی ثطای زؾتِثٌسی ٍالؼیبت پطاوٌسُ اؾت ،وِ ثط اؾبؼ زضیبفت پػٍّكگط تٌظین قسُ تب
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ایي هقالِ بخطی از پژٍّص ًظری ًگارًذُ است کِ در «بازضٌاسی تحلیلی ًظریِ جاهعِ ضٌاسی هذرى :دٍراى هذرًیٌتِ ی

هیاًی» ،جلذ ضطن از تخیل جاهعِ ضٌاختی ،خَاّذ آهذ.

Materialistic concept of history

2

بازنگری اکتشافی از سنخهای آرمانی برای مدلهای جابهجایی 65............................................................

ثتَاًس هؼٌبی هَضز اؾتفبزُی پػٍّكگط ضا زض ّط پػٍّكی تؼطیف وٌس .زض ٍالغ ؾٌد آضهبًی
گعیٌف هفَْهی زیگطی اؾت وِ خبهؼِقٌبؼ ثب تَخِ ثِ اضظـّب ،فْن ٍ تٌبؾت هَيَع هَضز
هُبلؼِ ثِهٌظَض ثطضؾی ٍالؼیت اظ ثطذی زیسگبُّب ،ثِػول هیآٍضز .ثِزیگطؾري ،ؾٌد آضهبًی
فْن خبهؼِقٌبؼ اظ چیع فْن قسُ اؾت وِ ثِنَضت هسلی ّسایت وٌٌسُ ثطایگطزآٍضی زازُّب ٍ
تجییي ٍالؼیت پؽ اظ تفْن تٌظین هیقَز ،یؼٌی ّوبى ٍظیفِای وِ خبهؼِقٌبؾی تفْوی زض تجییي
ٍلبیغ زاضز :فْن پیف اظ تجییي ،یب تبویس ثط وبضوطزی وِ ثؼسّب ثلَهط زض هؼٌبی هفَْم ػلوی،
ثٍِیػُ ،هفَْم ػلوی زض ثطاثط هفَْم ػبهیبًِ ،هُطح ًوَز(.تٌْبیی(Blumer, 1969))1388 ،
اهب چگًَِ هیتَاى یه ؾٌد آضهبًی ضا ثٍِخَز آٍضز؟ آیب هیتَاى ثب خوغ آٍضی ًمبٌ هكتطن
تؼبضیفی وِ اظ یه هفَْم زض ََل زٍضُّبی هرتلف تبضیری قسُاؾت ،ثِ یه ؾٌد آضهبًی زؾت
یبفت؟ ٍثط تٌْب نفبت هكتطن یه پسیسُ ضا وِ زض ّط ثطِّای اظ ظهبى زض یه هدوَػِی فىطی
خوغ آهسُاؾت ضا ثطای ؾبذت یه ؾٌد آضهبًی وبفی ًویزاًؿت ،ثلىِ هؼتمس ثَز توبم گطایكبت
ٍ اّسافی وِ زض ّط پسیسُ هَخَز ّؿت ضا ثبیؿتی هَضز تَخِ لطاضزاز .زض ؾبذتي ّط ًوًَِی
آضهبًی ٍیػگی انیل ّط پسیسُ ثیفتط هْن اؾت تب نطف تىطاض ٍ فطاٍاًی یه نفت .ؾٌدّبی
آضهبًی تٌْب ثِهٌظَض هؼٌب زازى ّط پسیسُ ؾبذتِ هیقَز ،ثٌبثطایيّ ،طگع ًویتَاى ثِنَضت ًبة آى
ضا زض ٍالؼیت هكبّسُ وطز.
ٍثط ثطای ضٍقيتط قسى هفَْم ؾٌد آضهبًی آى ضا زض ثطاثط زٍ هفَْم گَّطقٌبذتی ٍ حمیمت
آضهبًی لطاض هیزّس .ثسیي هؼٌب ،ؾٌد آضهبًی ًِ گَّطقٌبؾی اؾت وِ ثِ قٌبذت شات اقیبء
ثپطزاظز ًِ ٍ ،حمیمت پػٍّكی آضهبًی اؾت وِ ثبیسّب ضا هس ًظط لطاض زّس .ؾٌد آضهبًی تٌْب لبلجی
اؾت وِ هؼطف قبذمّبی زلیك ّط پسیسُاؾت ،ثِ گًَِای وِ ثتَاى آى پسیسُ ضا اظ زیگط
پسیسُّب خسا ٍ هتوبیع وطز .ثِ ّویي زلیل ایي ؾٌدّب ،خسا ٍ زض ذبضج اظ شّي هبّ ،یچگبُ ثِ قىل
وبهل یب ًبة ٍخَز ًرَاٌّس زاقت .ثب ووه ایي ؾٌدّب هیتَاى اظ ٍالؼیت هَخَز ّط پسیسُ زٍض
قس یب فبنلِ گطفتِ ٍ ؾپؽ ٍیػگیّبی انیل آى ضا زض ٍالؼیت ػیٌی ضٍی زض ضٍی خؿتٍخَ
وطز؛ قجیِ وبضوطز فطایٌس تْیؾبظی ٍ ثبظًگطی زض پػٍّف َّؾطلی ،وِ پؽ اظ ٍی تٌظین قس.
ؾٌد آضهبًی ،ثٌبثطایي ،تٌْب هؼٌبیی اثعاضی زاضز وِ زض ضٍقي وطزى هؼٌبی هَيَع هب ضا یبضی
هیزّسً .وًَِّبی آضهبًی ًِ زضؾت ّؿتٌس ٍ ًِ ًبزضؾت ،اهب هیتَاًٌس هفیس ٍ وبضآهس ثبقٌسّ .ط
خبهؼِقٌبؾی هیتَاًس هتٌبؾت ثب هَيَع هُبلؼِی ذَز ؾٌدّبی آضهبًی هتؼسزی ثؿبظز .ثِػجبضت
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زیگط ،ثِ تؼساز زیسگبُّب ٍ چكناًساظّبی ّط هحممی هیتَاى ؾٌد آضهبًی زاقت ٍ .ثط هؼتمس اؾت
وِ حتی خبهؼِقٌبؾبًی وِ اظ ؾٌدّبی آضهبًی ثْطُ ًویگیطًس ٍ آى ضا ثی فبیسُ ٍ غیط يطٍضی
هیزاًٌس ،ذَز ثِ ًَػی آى ضا ثِ وبض ثطزُاًس .آىّب ایي ػول ضا ًبذَزآگبّبًِ ٍ ثسٍى همسهبت
هٌُمی اًدبم هیزٌّس .اظ ایي ضٍی ثؿیبض اتفبق هیافتس وِ هیبى احىبم اضظقی ذَز ٍ ٍالؼیبت ػلوی
تفبٍتی لبیل ًویقًَسٍ .ثط ذَز زض تؼطیف ؾٌد آضهبًی ایيگًَِهیًَیؿس:

«هفَْم ؾٌد آضهبًی ووه هیًوبیس تب هْبضتّبیهبى ضا زض اًدبم پػٍّف ثِ وبض ثطین .ؾٌد
آضهبًی فطيییِ ًیؿتٍ ،لی هب ضا زض ؾبذت فطيیِ ووه هیوٌس ،ؾٌد آضهبًی تَنیف ٍالؼیت
ّن ًیؿتٍ ،لی هب ضا زض هؼٌبی ضٍقٌی ثركیسى ثِ ٍؾبئٍ ثیبى ّط تَنیفی یبضی هیزّس .ؾٌد
آضهبًی ثٌبثطایي ،ایسُای اظ خبهؼِی هسضى ذبل تبضیری اؾت ،وِ ثط اؾبؼ زازٍؾتس التهبزی
ٍیػُای اؾتَاض اؾت ،وِ ثطای هب ثب ّوبى انَل هٌُمی وِ ثطای ؾبذت هفَْم التهبز قْطی لطٍى
ٍؾُبیی ،ثِػٌَاى هفَْهی ػبم هُطح اؾت ،یىؿبى اؾت .ثب چٌیي ضٍیىطزی ،هب هفَْم التهبز
قْطی ضا ًِ ،ثِػٌَاى هیبًگیي ؾبذتّبیی وِ ػوَهب زض توبهی قْطّبی هكبّسُ قسُ هَخَز اؾت،
ثلىِ ثِػٌَاى یه ؾٌد آضهبًی هیؾبظین .یه ؾٌد آضهبًی ثب تأویس یه ؾَیِای اظ یه یب چٌس
ًمُِ ًظط ٍ ثب تطویت یب ّنًْبز ثؿیبض افطاز ظیبزی وِ پطاوٌسًُ ،بهطثٌَ ،ونیبثیف حبيط ٍ گبُ
غبیت ،وِ ثط اؾبؼ ًمُِ ًظطات تأویس قسُی یه ؾَیِ زض ؾبذتبض تحلیلی یگبًِای تٌظین
هیقًَس ،قىل هیگیطز .ایي ؾبذتبض شٌّی( )Gedankenbildثِػٌَاى هفَْهی ًبة ،زض ّیچ
ودبی ٍالؼیت ثََِض تدطثی یبفت ًویقَز ،ایي ؾبذتبض شٌّی تٌْب یه ًبودبآثبز
اؾت(Weber, 2008, 211(».
ثٌبثطایي وَقف ثطای پبؾدگَیی ثِ ایي پطؾف وِ چگًَِ هیتَاى خَاهغ ضا هُبلؼِ وطز ثِ
وكف همیبؼ ٍ هؼیبضّبیی اًدبهیس وِ ؾبذت ؾٌدّبی آضهبًی حبنل ٍ ثطآیٌس آى ثَز .هثال
چٌبىچِ ثرَاّین خَاهغ فئَزال ضا هَضز هُبلؼِ لطاض زّین ٍ یب زض نسز آى ثبقین وِ زضیبثین آیب
فالىخبهؼِ خبهؼِای فئَزال اؾت یب ًِ ،يطٍضت زاضز وِ اثتسا تؼطیفی خبهغ ٍ هبًغ ٍ ػولیبتی اظ
ٍاغُی فئَزال زض زؾت زاقتِ ثبقین .ایي تؼطیف ثبیس چٌبى زلیك ثبقس تب ولیِ ٍیػگیّب یه خبهؼِ
فئَزال ضا ثِ قىل ًبة زض ذَز خبی زّس ،یؼٌی تدطیسی هفَْهی اظ ٍالؼیت .لصا ضخَع ثِ
زٍضُّبی هرتلف تبضیری ٍ ثطزاقتّبی گًَبگَى اظ ٍاغُی هَضز ًظط اهطی اختٌبةًبپصیط اؾت.
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پؽ ؾٌد آضهبًی ػجبضت اؾت اظ هدوَػِای اظ لبلتّبی هفَْهی ٍ شٌّی وِ هیتَاًس هؼطف یه
ٍالؼیت ولی زض خبهؼِ ثبقس.
ایي ًكبى هیزّس وِ ٍاحس هُبلؼبتی زض تحلیلّبی تبضیری ٍ والى ٍثط ًِ ،فطز یب گطٍّی اظ
افطاز ،ثلىِ زٍضُّبی تبضیری اؾتٍ .احس هُبلؼبتی تَؾٍ زاٍضیّبی خوؼی هطزم هكرم
هیقَز .ثِزیگط ؾري ،خبهؼِ ثطاؾبؼ هؼبًی هكتطن ٍ خوؼی همجَل هیبى هطزم زض ّط زٍضُ
َجمِثٌسی هتفبٍتی پیسا ذَاّس وطز .ؾپؽ خبهؼِقٌبؼ ؾؼی زض تٌظین ایي لَالت ثِقیَُای وِ ثب
ًظبم ّؿتیقٌبذتی ٍ ضٍـقٌبذتی ذَز ؾبظگبض ثبقس هیوٌس .زض خبهؼِقٌبؾی ٍثطً ٍ ،یع زض ّط
پبضازاین خبهؼِقٌبذتی تفؿیطی ،وكف تفؿیط هكتطن ٍ خوؼی هطزم ٍظیفِی اؾبؾی خبهؼِقٌبؾی
ضا تكىیل هیزّس ًِ ٍ ،تفؿیط ٍالؼیت ثط اؾبؼ ًگطـ خبهؼِقٌبؼ ضا.
ثٌبثطایي ؾٌد آضهبًی ،گطایفّبی شّيگطایبًِی خبهؼِقٌبؼ ًیؿتّ .ط ؾٌد آضهبًی هؼطف
ٍالؼیتّبیی اؾت وِ َی زٍضُّبی هرتلف تبضیریّ ،ط یه ثِ قىلّبی پطاوٌسُای زض خَاهغ
گًَبگَى ٍخَز زاقتِاًس ٍ اوٌَى زض یه زؾتِثٌسی هكرهی ضاٌّوبی پػٍّكگط هیقًَس.
ّوسضزی یب ّوسلی زض ایي پبضازاین تٌْب ثسیي هؼٌب اؾت وِ ٍالؼیت ضا ثبیس اظ زیسگبُ فطز پػٍّف
قًَسُ ثطضؾی وطز ًِ ٍ ،اظ چكناًساظ پػٍّكگط.
ّوبىگًَِ وِ پیف اظ ایي ّن آهسٍ ،ثط ثب ضػبیت اهبًت ٍ ٍخساى ػلوی ،هبضوؽ ضا زض وكف،
ؾبذت ٍوبضثطز ؾٌدّبی آضهبًی پیكطٍ ذَز هیزاًؿت .ؾٌد ًوًَِی َجمِی زضذَز یب َجمِی
ثطای ذَزَ ،جمبت اختوبػی آضهبًی یب زیبلىتیىی ٍ َجمبت اختوبػی هكبغل ٍ ثبالذطُ زٍضُّبی
تبضیری یب هفَْم ثیگبًگی وبض ،وِ شوط آىّب زض ثطضؾی ثطذی اظ ًظطات هبضوؽ ضفت ،ثطذبؾتِ
اظ ّویي ؾٌد ؾبظیّب اؾت .ثٌبثطایيً ،ىتِای وِ ٍثط ثِزضؾتی یبز هی وٌس ایي اؾت وِ ،وكف
ؾٌد آضهبًی ًِ ،تٌْب اظ اٍ ًیؿت ٍ هبضوؽ زض ایي وبض ثط اٍ همسم اؾت ٍ ،ایي وِ اٍ تٌْب ثِپطٍضـ،
ضٍقي وطزى ٍ گؿتطـ آى پطزاذتِ ،ثلىِ توبم خبهؼِقٌبؾبى ثسٍى شوطی اظ ایي ػٌَاى ،اهب ّوِ
ثِگًَِای ؾٌدّبی آضهبًی ضا ثِوبضثؿتِاًس ،هبًٌس انُالح ّوجؿتگی ؾبزُ یب پیچیسُ وِ چبضچَثی
ّبزی ثطای ثبظقٌبؾی خَاهغ ووتط ٍ ثیكتط تفىیهیبفتِ اؾت ٍ ،زیگط ًوًَِّبی فطاٍاى .ایي هكبثِ
ّوبى هؼٌبی وبضوطزی اؾت وِ ثلَهط زض قطح اّویت هفَْم زض ػلن ٍ ًظطیِ یبزآٍضی هیوٌس.
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گًوٍَای سىخَای آرماوی

اگطچِ اغلت قبضحیي تٌْب زٍ ؾٌد آضهبًی ضا زض وبضّبی ٍثط قٌبؾبیی وطزُاًس ،اهب ثطای هثبل،
آضٍى ًظط زیگطی زاضز .آضٍى پؽ اظ تؼبضیف اثتسایی ،ایي چٌیي ازاهِ هیزّس:

«ثِ ََض ؾبزُ ،هیتَاى گفت وِ هبوؽ ٍثط ؾِ لؿن هفَْم ضا ًَع ػبلی(یب ؾٌد آضهبًی زض تطخوِ
هب) هیًبهس ( »...آضٍى)233 ،1363 ،
ثٌب ثط قطح آضٍى ،ثَزى ٍ ثَضیىَ ،ظیدسٍلس ،الئط ٍ ًیع زضیبفت هيٍ ،ثط ؾِ گًَِ ؾٌد آضهبًی
ضا اظ یىسیگط تفىیه هیوٌس ،وِ ّط یه ثٌب ثط ٍیػگی ذبنی وِ زاضًس ،ثِ ًَػی ،قبًِ ثِ قبًِی
تجییي ػلی هتؼبضف آى ٌّگبم ٍ چبضچَة تحلیل زیبلىتیىی چٌساؾلَثی ،ؾبذتِ قسُاًس.
1ـ سىخ آرماوی تاریخی

ایي ًوًَِی آضهبًی زضثطگیطًسُی ػٌبنط اًتعاػی یب تدطیسی تٌْب یه ٍالؼیت تبضیری اؾت،
یؼٌی تٌْب ضٍیسازّبی هٌحهط ثِ فطز تبضیری ضا ثطضؾی هیوٌس .هثل زٍضُی تبضیری ؾطهبیِزاضی یب
فئَزالیؿن .ؾٌد آضهبًی زض ایي هؼٌب ػجبضت ذَاّس ثَز اظ ثبظؾبظی هٌُمی یه ٍالؼیت ولی ٍ
ذبل .ولی ثِ ایي هؼٌب وِ قبهل توبهی ٍیػگیّبی آى هفَْم هیثبقس .هثال هفَْم ؾطهبیِزاضی
ًكبًگط توبهیت یه ًظبم التهبزی اؾت ٍ ،ذبل اظ ایي هٌظط وِ هفَْم ؾطهبیِزاضی تٌْب خَاهغ
اضٍپبی غطثی هسضى ضا زضثطهیگیطز .ضٍقي اؾت وِ ٍثط زض ایي ؾٌد ثِ گًَِای ثب ؾٌد
ضٍـقٌبذتی ػلَم فطٌّگی زض ضّیبفت ایسُآلیؿن آلوبًی ّوبٌّگی هیوٌسّ ،وبٌّگیای وِ ّن
ثب هٌف ٍ هكی ؾیبؾی ٍی ؾبظگبض اؾت ٍ ّن ثب ضّیبفت فطاهىتجی ٍی .اٍ زض ایي هسل ،تحلیل
هبضوؽ اظ زٍضُّبی تبضید ضا ًیع یبزآٍضی هیوٌس.
2ـ سىخ آرماوی جامعٍشىاختی

ایي ًوًَِی آضهبًی زضثطگیطًسُی ػٌبنط اًتعاػی ّط ٍالؼیت تبضیری اؾت؛ ػٌبنطی وِ ًِ تٌْب
زض قطایُی ذبل ،ثلىِ زض ثؿیبضی اظ اٍيبع ٍ احَال تبضیری هیتَاى آى ضا ثبظیبفت .هثال هفَْم
زیَاىؾبالضی  ،اگطچِ ثِػٌَاى یه هفَْم اًتعاػی یب هدطز ،خٌجِای اظ ًْبزّبی ؾیبؾی خَاهغ
اضٍپبی غطثی ٍ ًظبم ؾطهبیِزاضی ٍ نٌؼتی هسضى ضا ًكبى هیزّس ،اهب هیتَاى ثبضّب ٍ ثبضّب،
قبذمّبی آضهبًی آى ضا زض زٍضُّبی تبضیری گًَبگًَی هكبّسُ وطز .پطضٍقي اؾت وِ ٍثط زض
ایي ؾٌد اظ ضّیبفت هُبلؼبتی ثِ ّوبى قیَُی پیكیيٍ ،لی ایي ثبض ،ثب ضّیبفت پَظیتیَیؿتی ٍ ًیع
ؾٌد هُبلؼبت ػلَم َجیؼی زض ضّیبفت ایسُآلیؿن آلوبًی ّوبٌّگ ّوبٌّگی هیوٌس.
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3ـ سىخ آرماوی دیالکتیکی

ٍثط ّیچ گبُ ایي ؾٌد آضهبًی ضا ًبم گصاضی ًىطز ٍ تَيیحبت ذَز زض ایي ثبة ضا ثسٍى شوط ّیچ
ػٌَاى ٍیػُای ثیبى هیوٌس .ػلت ایي ؾىَت ،ثِ گطایف ػوَهیای ثط هیگكت وِ ثَزى ٍ
ثَضیىَ ًیع آى ضا تطؼ ٍ پطّیع اظ وبضثطز انُالح آقىبض زیبلىتیه زض آثبض ثیكتط خبهؼِقٌبؾبى
هیزاًؿتٌس .اهب پطضٍقي اؾت وِ ثٌبثط اػالم نطیح ذَز ٍثط ،هبضوؽ ٍ ًظطیِّبی گًَِگَى اٍ ،ثط
ٍی ثؿیبض تبثیطگصاض ثَز ٍ ،زٍم ایي وِ گًَِی زیبلىتیه هَضز اؾتفبزُی ٍثط اظ ًَع ته اؾلَثی
ّگلی ًجَزُ ٍ ثیكتط ثِهؼٌبی تحلیلی چٌساؾلَثی هَضز اؾتفبزُی ٍثط لطاض هیگیطز .ثًِظط هیآیس
ؾٌد آضهبًی زیبلىتیىی ثؿتط گؿتطزُای ثبقس وِ زٍ ؾٌد تبضیری ٍ خبهؼِقٌبذتی ثط آى ّوَاض
قسُاًس .ثطای هثبل ،التساض ذبًساًی ضا هیتَاى ًوًَِای ضٍقيتط اظ ؾٌد آضهبًی تبضیری ،هفَْم
زیَاىؾبالضی ضا ًوًَِای ًوبیبىتط اظ ؾٌد آضهبًی خبهؼِقٌبذتی ٍ ،هكطٍػیت اذالق
ؾبلوٌسؾبالضی یب پصیطـ اذالق پطٍتؿتبًی ضا ثِػٌَاى ًوًَِای گَیبتط اظ ؾٌد آضهبًی زیبلىتیىی
زاًؿت .ثًِظط ثَزى ٍ ثَضیىَ تحلیل ٍثط اظ ضاثُِی اذالق پطٍتؿتبًی ٍ ضٍح ؾطهبیِزاضی ،ثِ هؼٌی
زلیك ولوِ ،زیبلىتیىی اؾتٍ ،لی ٍثط ثِ زالیل پطّیع اظ هكىالت ؾیبؾی اظ وبضثطز نطیح ایي
انُالح ؾطثبظظز .آىّب زض قطح گًَِّبی هتؼسز ضٍیىطز زیبلىتیىی ٍ زض ٌّگبم یبزآٍضی وبضثطز
پٌْبًی زیبلىتیه ٍثط هیًَیؿٌس :هبًٌس:

«وبضثؿت فىط انلی زیبلىتیه  ...زض  ...اثطات اذالق پطٍتؿتبًی ثط تَؾؼِ ؾطهبیِزاضی .ثِ ػمیسُ
هبوؽ ٍثط( ،هَهي پطٍتؿتبًی هَفمیت التهبزی زض زًیبی ذبوی ضا ثِ اهیس یبفتي ًكبًِای اظ
ضؾتگبضیف زض خْبى آذطت زًجبل هیوٌس ٍ ثب ایي ػول ثسٍى آًىِ ذَاؾتِ ثبقس ،هَخت اًجبقت
ؾطهبیِ هیقَز) Boudon and Bourricad, 1989, 125) ».

1

ثِهؼٌبی تحلیل زیبلىتیىی زض قیَُی چٌساؾلَثی آى ،یب پطّیع اظ وبضثطز زٍهمَلِی تع ٍ آًتیتع
زض اؾلَة لُجی ّگلی ،اذالق پطٍتؿتبًی ٍ قیَُی تَلیسی ؾطهبیِزاضی ،ثِػٌَاى ػٌبنط یب
پبضُّبی شٌّی ٍ ػیٌی ،یب ثطًْبز ٍ ًبثطًْبز ،ثِقوبضآهسُ ٍ ثطآیٌس یب ؾٌتع زیبلىتیىی ضٍح
ؾطهبیِزاضی ضا پسیس هیآٍضز .آضٍى ًیع ّوبًٌس ٍثط زض قطح ایي ؾٌدّ ،یچ گبُ ًبهی ثطای ایي ؾٌد
ػٌَاى ًىطز ،قبیس ثِایي زلیل وِ ذَز ٍثط ّن ایي ؾٌد ضا ثسٍى ًبم قطح هی زّس .هي زض ؾبل

1

ًیع ًه :تٌْبیی ،1389 ،خبهؼِ قٌبؾی ًظطی ،122 ،یب ثَزى ٍ ثَضیىَ1385 ،
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 1374زض چبح زٍم وتبة «زضآهسی ثط هىبتت  ،»...ایي ؾٌد ضا ؾٌد ضفتبضی ًبهیسم ،اگطچِ هُوئي
ثَزم وِ ؾٌری زیبلىتیىی اؾت ،ثِ ّویي زلیل ّن ،ههساق ًوًَِای آى ضا ،زض ّویي وتبة ،هسل
تحلیل اضیه فطم ،وِ اظ زیبلىتیؿیيّبی حَظُی فطاًىفَضت اؾت ،هؼطفی ًوَزم .قبیس ثِزلیل
ّوبى پطّیعی وِ ثَزى ٍ ثَضیىَ شوط وطزُاًس ،هي ّن زض آى ایبم تبضیری ،وَقكی ثطای
آقىبضؾبظی آى ًٌوَزم .اهب زض ؾبل  ،1382زض چبح اٍل «خبهؼِقٌبؾی ًظطی» انُالح
زیبلىتیىی ضا ثطای ایي ؾٌد هؼطفی ًوَزم ٍ اظ یىی زٍ ؾبل پیف زض توبهی هتَى هطثٌَ ثِ ٍثط وِ
هٌتكط وطزُام ایي انُالح ضا ثِنَضت زضؾت آى ،زیبلىتیىی ،شوط وطزُام .قطح آضٍى اظ ایي
ؾٌد ،ایي چٌیي اؾت:

«ثبالذطُ ،لؿن ؾَم اًَاع ػبلی آى اؾت وِ اظ َطیك ثبظؾبظی ػمالًی وٌٌسُ ضفتبضّبی زاضای یه
ذهلت ذبل ثِ زؾت هیآیس .هدوَػِ لًبیبی ًظطیِ التهبزی ،ثِػمیسُ هبوؽ ٍثط ،چیعی خع
ثبظؾبظی یه ًظطیِ ػبلی اظ قیَُ ضفتبض وؿبى ثِ قطٌ آًىِ اظ زیسگبُ التهبزی هحى زض ًظط
گطفتِ قسُ ثبقٌسً ،یؿتً .ظطیِ التهبزی ،ضفتبض التهبزی ضا ضفتبضی هتٌبؾت(یب ّنفطاذَاى زض
انُالحبت ٍ اًكبی هب) ثب شات التهبز ٍ زلیمب تؼطیف قسُ ،زض ًظط هیگیطز( ».آضٍى،1363 ،
)235
ایي ًَع اظ ؾٌدّبی آضهبًی اظ َطیك ثبظؾبظی ذطزهٌساًِ ٍ ّنفطاذَاًِی ٍیػگیّبی ّط
ٍالؼیت اختوبػی ثِ زؾت هیآیس .زض ایي ؾٌد هیتَاى تدلی ّنفطاذَاى چٌس پسیسُی هتالظم ،یب
ّنفطاذَاًی چٌس ٍالؼیت ضا زض یه ٍالؼیت یگبًِ هكبّسُ وطز .هثال وؿبًی وِ پطٍتؿتبى هصّت
ّؿتٌس گطایكی ثِ ؾَزَلجی ًیع زض آىّب هكبّسُ هیقَز ٍ ،زض ّوبى حبل ًیبظ ثِ گطایف ثطای
فؼبلیتّبی ؾَزآٍض زض ًظبم التهبزی ثَضغٍایی ًیع ّنفطاذَاى هصّت تبظُای هیقَز .تالظم
هٌُمی ٍ گَّطی ایي ّط زٍ ٍیػگی ،یؼٌی تالظم یب ّنفطاذَاًی گطایف ثِ هصّت پطٍتؿتبًی ٍ
هیل ثِ ؾَز َلجیٍ ،الؼیت تبضیری زٍضاى ؾطهبیِزاضی ضا ثٌیبى هیوٌس.
ّنفطاذَاًی ؾَیگیطیّبی هٌكی ٍ قیَُی ظًسگی اختوبػی ٍ التهبزی هؿلٍ ثط گطٍّی اظ
هطزم زض آضاء فطم ضا ًیع هیتَاى زض ظهطُی ایي ؾٌد آضهبًی خبی زاز .هثل ؾَیگیطی ثبظاضی وِ
زض خبهؼِی ؾطهبیِزاضیگطایفّبی ضفتبضی اًؿبى ضا ثطاؾبؼ ّنفطاذَاًی هٌف ثبظاضی ٍ ؾبذت
ثبظاض قىل هیزّس .ایي لبلت هٌف اختوبػی ضا فطم ثِ قىل گؿتطزُای هحَض خؿتبض آؾیتقٌبؾی
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ثٌِّدبضی ذَز لطاض هیزّس .ایي ّوبى قطحی اؾت وِ هي زض شیل ػٌَاى ؾٌد ضفتبضی شوط
ًوَزم ٍ ،اظ ؾبل  1382آى ضا ؾٌد آضهبًی زیبلىتیىی هی ًبهن.
اهب ثًِظط هي ،ایي توبم هُلت ًیؿت .ثًِظط هي ،ؾٌد آضهبًی زیبلىتیىی تٌْب یه ؾٌد آضهبًی زض
وبض ٍثط ًیؿت ،ثلىِ ثؿتطی اؾت وِ ّط زٍ ؾٌدّبی آضهبًی تبضیری ٍ خبهؼِقٌبذتی ثط آى اؾتَاض
اؾت .ثِزیگطؾري ،هجٌبی تحلیل ٍثط زض آغبظ ّط تحلیل ،ثِنَضت ؾٌد آضهبًی زیبلىتیىی ضخ
هیزّس ،اهب ثطٍظ آقىبض آى ،زض یىی اظ زٍ ؾٌد آضهبًی تبضیری یب خبهؼِقٌبذتی ٍالغ هیگطزز.
هي ًبگعیط ّؿتن ایي هَيَع ضا پؽ اظ قطح هسل خبثِخبیی ؾٌدّب قطح زّن ،ظیطا ًكبى زازى ایي
ٍالؼیتّ ،وطاُ ثب هسل خبثِخبیی ٍ هسل تحلیل ػٌهطی ٍ زیبلىتیىی هیؿط اؾت .ثٌبثطایي ثطای
قطح ایي هُلت ثِ لؿوت آذط خؿتبض خبثِخبیی ؾٌدّب ،زض ّویي خؿتبض ضٍـ قٌبؾی ،ضخَع
ثفطهبییس.
گًوٍَای تبییه

ثٌب ثط ؾٌدقٌبؾیّبی آضهبًی آهسُ زض خؿتبضّبی پیكیي ،پػٍّفّبی ػلوی ضا هیتَاى زض ؾِ
گًَِی ظیط ثِ اًدبم ضؾبًیس:
1ـ تبییه تاریخی :چٌبًچِ ؾٌد آضهبًی ثبظؾبظی قسُ اظ ًَع تبضیری ثبقس ،تجییي ػلی آى ًیع
تجییٌی تبضیری ذَاّس ثَز .هٌظَض اظ ػلیت تبضیری تجییي قطایٍ ٍ اٍيبع ٍ احَالی اؾت وِ تٌْب
یه ثبض ؾجت ثطٍظ ضٍیسازی ذبل هیقَز .زض ایي ضٍیىطز ؾؼی هیقَز ًمف ؾَاثك گًَبگَى ضا
زض هٌكبء یه ضٍیساز ،ثِ ضٍال شیل هكرم ًوَز:
الف) اثتسا ثبیس ٍیػگیّب هٌحهط ثِ فطز تبضیری ّط ضذسازی وِ زض پی وكف ػلل آى ّؿتین ضا
ثبظؾبظی ًوبیین ،ثِ گًَِای وِ توبم ذهبیم گَّطی ضٍیساز هَضز ًظط ضا قبهل قَز.
ة) پؽ اظ آى ظهبى تحلیل ػٌهطی ٍالؼیت فطاهیضؾس ،یؼٌی ضذساز هَضز ًظط ضا ثِ ػٌبنط
ؾبظًسُی آى تمؿین هیوٌس .ثسیي تطتیت ،هیتَاى هیبى ثطذی اظ ػٌبنط ضٍیساز هٌحهط ثِ فطز
تبضیری ٍ ثؼًی اظ زازُّب ٍ ؾَاثك لجل ضاثُِای هٌُمی ثطلطاض ؾبذت.
ج) چٌبًچِ ضٍیساز تبضیری اظ آى ًَع هٌحهط ثِ فطز ثبقس وِ ثیف اظ یه ثبض زض تبضید اتفبق
ًیفتبزُ اؾت ،يطٍضی اؾت وِ پؽ اظ تحلیل ٍ ثطضؾی ؾَاثك آى ،ثب تدطثِای شٌّی فطو ضا ثط
ایي گصاقت وِ چٌبًچِ یىی اظ ػٌبنط همسهبتی ایي ضٍیساز نَضت ًویپصیطفت تفبٍتی زض
ًحَُی ثطٍظ آى ضخ هیزاز .هثال اگط هغَلّب ثِایطاى حولِ ًویوطزًس آیب خٌجف ؾطثساضاى،
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ثساىگًَِ وِ ضخزاز ،ثبظ ّن ضخ هیزاز؟ ضاثُِای وِ ثِ گًَِّبیی اظ ّنفطاذَاًی ػٌبنط هْن ّط
هَيَػی هطثٌَ هیقَز .ثِػجبضت زیگط ،زض تحلیل تبضیری ًیع ثِ ًبگعیط هیثبیؿتی ػٌبنط هْن
هُبلؼبتی ضا زض فطاگطزی ّنفطاذَاى ،یب زیبلىتیىی ،اضظیبثی وطز .زض اًُجبق ثب ضذساز هٌحهط ثِ
فطز تبضیری ًیع ثبیؿتی ،ثِقیَُای هتریالًِ ،ػٌبنط ٍالؼی ضا وٌبض ّن گعاضزُ ٍ ثِنَضت
ّنفطاذَاى آىّب ضا ًگطیؿت تب ثتَاى زضخِی اّویت ّط ػٌهط ٍ ًمف آى ضا زض پسیسآهسى آى
ضٍیساز هحه ظز.
ز) ؾطاًدبم فطایٌس هتریالًِی ّط ضذسازی ضا ثبیؿتی ثب تحَل ٍالؼی تبضیری آى همبیؿِ وطز تب
ًمف ّط ػٌهط تغییط یبفتِ زض ضٍیساز تبضیری هؼلَم قَز.
2ـ تبییه جامعٍشىاختی

فطو همسهبتی زض ایي ًَع تجییي ٍخَز ًؿجتی هٌظن هیبى زٍ یب چٌس پسیسُ اؾتً ،ؿجتی وِ
يطٍضتب ثِ ضاثُِای لُؼی ًویاًدبهس ،ثلىِ ٍخَز یىی هَخَزیت زیگطی ضا ثِنَضت احتوبل
ثیكتطی ثِزًجبل ذَاّس زاقت ،یب آى ضا تؿطیغ هیوٌس .هثال ایي اؾتٌتبج ،وِ قطٌ الظم
حىَهتّبی زیىتبتَضی تؿلین ثیچَى ٍ چطای هطزم اؾت ضا هیتَاى ًوًَِای اظ ایي تجییيّب
ذَاًس .یب ایي هَيَع وِ ؾبذتبض خَاهغ ثطٍى ؾبذت احتوبل ّطاؼ َجمبتی ضا افعایف هیزّس .یب
ایي هَيَع هَضز ػاللِی ٍثط وِ ،ثِ هیعاى وبّف قرم گطایی احتوبل افعایف زیَاىؾبالضی ًیع
ٍخَز زاضز .زض ایيگًَِ اظ تجییي ًیع ّوبىگًَِ وِ هكبّسُ هیوٌیس قطٌ ّنفطاذَاًی زٍ ػٌهط
هْن زض هَلؼیت قطٌ لُؼی ٍلَع ضذسازّب اؾت.
3ـ تبییه دیالکتیکی

تجییي ػٌبنط ّنفطاذَاى ػیٌی ٍ شٌّی ،هبًٌس اًگیعُی ؾَزَلجی ٍ ؾبذت ثَضغٍاظی،
هؼطٍفتطیي گًَِی تجییي زیبلىتیىی زض وبض ٍثط اؾت .اهب لعٍم تحلیل ػٌبنط ّط ؾبذت اظ ًُط
ٍثط ،زیگط تجییيّبی ٍی ضا ًیع ثِ ًبگعیط زض لبلت تجییي زیبلىتیىی یب زض ثؿتط ضّیبفت زیبلىتیىی
لطاض هیزّس ،ثطضؾی ّط پسیسُ ثِ هیعاى ضاثُِّبیی وِ هیبى ػٌبنط شٌّی ٍ ػیٌی ثطلطاض اؾتّ .وبى
گًَِ وِ گفتِ قسّ ،ط زٍ ؾٌد آضهبًی تبضیری ٍ خبهؼِ قٌبذتی ،ثط ثؿتط ؾٌد آضهبًی زیبلىتیىی
اؾتَاض اؾت ،وِ قطح آى ووی ثؼس ذَاّس آهس.
تحلیل عىصری
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ٍثط ( ،)1382ثِ ٍیػُ زض اًَاع تحلیلّبی ذَز ،ثِ گًَِی ذبل ذَز اظ ػٌبنط تحلیلی ًیع ،وِ
گًَِای اظ اثعاض تحلیل زیبلىتیىی اؾت یبز ٍ تبویس هیوٌس .اٍ ثِ ٍیػُ زض ٌّگبم تحلیل گًَِّبی
وٌف ٍ التساض ثِ ایي ًىتِ تَخِ هیوٌس ٍ ،ثٌسیىؽ ًیع ایي هَيَع ضا ثِ ذَثی هیپطٍضاًس.
ًرؿت ثِ قطح وَتبّی اظ خؿتبض ؾلُِ تَخِ وٌیس:

«ّسف اظ اضازُ آقىبض(فطهبى) حبون یب حبووبى ،تبثیطگعاضی ثط ؾلَن یه یب چٌس ًفط زیگط
(حىَهت قًَسگبى) اؾت ٍ ایي تبثیط ػوال ثِ گًَِای اؾت وِ ؾلَن حىَهت قًَسگبى ،زض
حسی وِ ثِ لحبِ اختوبػی هُطح هیقَز ،چٌبى اؾت وِ گَیی هحتَای فطهبى(حبون) ضا ثِذبَط
ًفؽ آى ثِػٌَاى انل ًبظط ثط ؾلَن ذَز پصیطفتِ اًس».
ؾپؽ هیافعایس:

«ثطای ایيوِ ایي خولِ پیچیسُ ضا فْویس ،ثبیس ػٌبنط تحلیلی آًْب ضا اظ ّوسیگط خسا وطز».
ٍ پؿبًگبُ قطح وَتبّی زض وكف ػٌبنط تحلیلی الظم:

«ثطای ؾلُِ ٍخَز ػَاهل(یؼٌی ػٌبنط هْن زض قطح هطتي) ظیط يطٍضی اؾت .1 :فطز یب گطٍّی
حبون .2 ،فطز یب گطٍّی اظ افطاز حىَهت قًَسُ .3 ،اضازُ حىبم ثِ تبثیطگصاضی ثط ضفتبض حىَهت
قًَسگبى ٍ ثیبى آقىبض آى اضازُ(فطهبى) .4 ،قَاّس زال ثط تبثیطگصاضی حىوطاًبى ثب تَخِ ثِ هیعاى
ػیٌی اَبػت اظ فطهبى .5 ،قَاّس هؿتمین یب غیط هؿتمین ایي تبثیط ( »....زض :ثٌسیىؽ-318 ،1382 ،
)317
ثٌبثطایيّ ،وبى گًَِ وِ هطتي ًیع ثیبى وطزُ اؾت  ،زض قطح ثیكتط ٍ گؿتطـ هسل هطتي هیتَاى
گفت ،زض تحلیل ػٌهطیَ ،ی وطزى چٌس گبم يطٍضی اؾت:
1ـ تؼطیف هَيَع هَضز پػٍّف
2ـ پیسا وطزى ػٌبنط هَخَز زض هَيَع پػٍّف
3ـ تفىیه ػٌبنط هْن ثطای پػٍّف
4ـ ٍ تحلیل آى زض ّطهسلی ،هبًٌس هسل تحلیل تبضیری یب زیبلىتیىی ،یب ّط هسل زیگطی.
ثطای هثبل ،تؼطیف وٌف ػمالًی ضا زض ًظط ثگیطیس .وٌف ػمالًی وطزاضی اؾت وِ اظ ضاُّب ٍ
اّساف ػمالًی پیطٍی وٌس .ثٌبثطایي ،زض هیبى ػٌبنط ایي تؼطیف ،زض گبم زٍم ،ػٌبنط هْن آى
قٌبؾبیی هیقًَس ،یؼٌی ضاُّب ٍ اّساف ػمالًی .ؾپؽ هیتَاى ایي ػٌبنط ضا ثط اؾبؼ ،هثال ،ؾٌد
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آضهبًی تبضیری ،زض خبهؼِای خؿتٍخَ وطز وِ اظ ؾبظهبىّبی زیَاىؾبالضاًِ ثطذَضزاض اؾت.
پؽ اظ ایي هطاحل ،هیتَاى ٍیػگی ایي هَيَع ذبل ضا ثِزلت پػٍّیس.
وقذ ي جابٍجایی سىخَای آرماوی

ًمس ٍ خبثِخبیی ؾٌدّبی آضهبًی ،هسلی فطاضٍقی اؾت ،وِ هي آىضا ثب تلفیك چٌس هسل
پسیسآٍضزُام .ایي چٌس هسل ػجبضت ّؿتٌس اظ:
1ـ هسل ػبم ٍ ذبل ثلَهط زض تؼطیف هفَْمّ ،وطاُ هسل چبچَة ًرؿتی /زٍهی گبفوي،
2ـ هسل تحلیل ػٌهطی ٍثط زض قٌبذت ّط ؾیؿتن،
3ـ هسل تحلیل ػٌهطی هطتي زض قٌبذت ّط ؾیؿتن،
4ـ هسل ؾٌد ّبی آضهبًی ٍثط،
5ـ هسل فطاضٍقی ٍ تلفیمی زیبلىتیىی ،وِ اظ زؾتگبُّبی ضٍـقٌبذتی گَضٍیچ ،هطتي ،الئط،
ثَزى ٍ ثَضیىَ ٍ پػٍّف ذَزم ،وِ اظ ؾبل  1978هیالزی زض ذسهت ثلَهط ثطای تىویل پبیبىًبهِ
زوتطای ذَز اًدبم زازم ،تكىیل قسُ اؾت ٍ ،پؽ اظ آى ًیع زض گؿتطـ ًظطی آى وَقیسُام.
قىل اٍلیِی ایي هسل ضاً ،رؿتیي ثبض ثِنَضت ٍ يوي تحلیل اذالق ثَضغٍاظی زض همسهِی
وتبة خبهؼِ قٌبؾی پیكمطاٍل  ٍ ،ؾپؽ َطح هسلی ٍ گفتٍگَی آى ضا زض چبح ؾَم وتبة
خبهؼِقٌبؾی ًظطی هؼطفی ًوَزم .قطح ههسالی آى ًیع زض چبح ؾَم خبهؼِ قٌبؾی زیٌی زض
قطق ثبؾتبى(تٌْبیی ،)1389 ،زض قطح انُالحبت یب هفبّیوی هبًٌس خَاهغ زضٍىؾبذت ٍ خَاهغ
ثطٍىؾبذتً ٍ ،ظبم لكطثٌسی اختوبػی تفؿیطگطایبًًِ ٍ ،یع زض تحلیل ّبی هَخَز زض «زضآهسی»
آهسُ اؾت .اوٌَى ،وبضثطز ایي هسل ضا زض انالح ًظطی ؾٌدّبی آضهبًی ٍثط ثِاذتهبض زض ازاهِ
ذَاّیس زیس.
هُبلؼِی هؼطٍف ٍثط زض ثبة ضٍح ؾطهبیِزاضی ٍ اذالق پطٍتؿتبًی( )1385هَضز ثطذی ایطازات
ًیع ٍالغ قسُاؾت ،هثل ایي ایطاز وِ ،هسل ٍثط زض ثطذی خَاهغ ًتَاًؿتِ اؾت ضٍایی الظهی ضا ثِ
زؾت آٍضز .ثطای هثبلّ ،ؿتٌس خَاهؼی وِ گؿتطـ ؾطهبیِزاضی زض آىّب ثِ ٍلَع پیَؾتِ اؾت ،اهب
هصّت غبلت ٍ ضؾوی آىخبهؼِ هصّت وبتَلیىی یب هصاّت زیگطگَى ثَزُ اؾت .ثب ًمل چٌیي
گعاضـّب ،وِ اغلت ٍالغگطایبًِ ًیع تٌظین قسُاًس ،ایي ًتیدِ هَضز تأویس لطاض هیگیطز وِ ًظطیِی
ٍثط فبلس وبضایی الظم زض زیگط خَاهغ اؾت .هثبل زیگط آى ضقس هسل تَؾؼِ ٍ گؿتطـ ًظبم
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التهبزی قجِ ؾطهبیِزاضی زض خَاهغ هؿلوبى اؾت ،هبًٌس تغییطاتی وِ زض ًظبم التهبزی ایطاى اظ
زٍضاى ضیبؾت خوَْضی آلبی ّبقوی آغبظ قس.
زض يوي پبؾد ثِ ایيگًَِ ایطازّب ًِ ،تٌْب هیتَاى وبضایی ضٍـ هُبلؼِی ٍثط ضا ضٍقيتط زیس،
ثِ قطَی وِ ثتَاى ثب تحلیل ػٌبنط ًظطیِی ٍثط ٍ تٌبؾت هٌُمی گًَِّبی ؾٌدّبی آضهبًی زض
خبثِخبیی هتٌبؾت ٍ ّنفطاذَاى ؾٌدّب هَفك ثَز ،ثلىِ هیتَاى ثِ ثٌیبى تحلیل زیبلىتیىی زؾتگبُ
ًظطی ٍثط پیثطز.
ًرؿتیي پبؾد ثِ چٌیي ایطازّبیی ضا هیتَاى ثب یبزآٍضی ایي ًىتِ آغبظ ًوَز وِ هُبلؼِی ٍثط زض
ضٍح ؾطهبیِزاضی ٍ اذالق پطٍؾتبًیؿن ،آىگًَِ وِ ٍثط زض وتبة ذَز تطؾین هیوٌس ،ثََِض
هؿلن ًوًَِای اظ وبضثؿت ؾٌد آضهبًی تبضیری اؾت ٍ ،ثِ هطاتت ًویتَاًس ٍ ًجبیس زض زیگط خَاهغ
تبضیری ضٍایی زاقتِ ثبقس ٍ یب ثِ وبض ثطزُ قَز .ثٌبثطایي چٌیي ایطازاّبیی اظ ثٌیبز ًبهطثٌَ ٍ ًبٍاضز
اؾت .هُبلؼِی ٍثط تٌْب خَاهغ اضٍپبی غطثی پؽ اظ زٍضاى تبضیری ًَظایی ضا زضثطهیگیطز،
ّوبىگًَِ وِ هبضوؽ ّن زض وبضثؿت ّویي گًَِ اظ ؾٌد آضهبًی ،تٌْب لَاًیي گؿتطـ تبضیری
خَاهغ اضٍپبی غطثی ضا وكف ٍ ،ضٍایی آى ضا اًحهبضا تٌْب زض ّوبى للوطٍ زضؾت زاًؿت.
ثٌبثطایي ،ثًِظط ایي ّط زٍ ثعضگَاضً ،تبیح ایي زٍ هُبلؼِ ضا ًویتَاى ثِزیگط خَاهغ تؼوین زاز.
اهب ًىتِی لبثل پطؾف ٍ پیگطز ضٍـقٌبذتی ایي اؾت وِ آیب هُبلؼِی ضٍاثٍ ّنفطاذَاى زیي
ٍ التهبز زض زیگط خَاهغ ضا چگًَِ هیتَاى زًجبل ًوَز؟ آیب ؾٌدّبی آضهبًی ٍثط یب هبضوؽ
تَاًبیی ٍ لبثلیت چٌیي تحلیلّبیی ضا زاضا ًیؿت؟ پبؾد ثِ ایي پطؾف ثًِظط هي تٌْب ثب وبضثؿت
تحلیل ػٌهطی ًظطیِی ٍثط یب هبضوؽ زاًؿتِ هیقَز.
شیًٌی تحلیل عىصری با َمراَی مذل عام ي خاص بلًمر ي چارچًب وخستی/ديمی
گافمه

1

پؽ اظ َی وطزى گبمّبی تحلیل ػٌهطی ،ثِ قطحی وِ پیف اظ ایي گفتِ قس ،ثبیؿتی ػٌبنط
ذبل ،وِ اظ گًَِی ؾٌد آضهبًی تبضیری ّؿتٌس ضا ،ثِ هفبّین ػبم تجسیل وٌین تب ثتَاى هَيَع
هَضز هُبلؼِ زض ؾٌد آضهبًی تبضیری ضا زض ؾٌد آضهبًی خبهؼِقٌبذتی هُبلؼِ وطز ٍ ،ثسیي ٍؾیلِ،
تَاًوٌسی هسل ٍثط ضا افعایف زاز .ثطای ایي وبض ،اگط ٍیػگیّبی تبضیری ػٌبنط ّنفطاذَاى زض

ً 1یع ًه :تٌْبیی ،1389 ،خبهؼِ قٌبؾی ًظطی ،فهل زّن
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ؾٌد آضهبًی ضٍح ؾطهبیِزاضی ٍ اذالق وبتَلیىی ضا ثعزایین ٍ ٍیػگیّبی هفَْهی آىّب ضا ثِ
وبٍـ ثگیطین ،آى گبُ ؾیطی اظ تغییط هفبّین تبضیری یب ذبل ثِ هفبّین ػبم ضا ثِ قطح شیل
پیوَزُاینً .گبُ وٌیس:
الف :هسل والؾیه ؾٌد آضهبًی تبضیری ٍثط
↓
هفبّین تبضیری یب ذبل
فْن پطٍتؿتبًی اظ ضٍاثٍ اختوبػی ً xظبم وبض ٍ تَلیس ثَضغٍایی اضٍپبی غطثی
(ٍیػُی ؾٌد آضهبًی تبضیری)
زض ایي گبم ،هفبّین ذبل یب هتٌبؾت ثب ؾٌد تبضیری ضا اظ ّط زٍ ػٌهط شٌّی ٍ ػیٌی هیظزایین ٍ
هفبّین ػبمتطی ضا خبیگعیي هیوٌین .ثطای هثبل ،فْن یب اذالق پطٍتؿتبًی ضا اظ ٍیػگی تبضیری
تْی وطزُ ٍ ٍیػگی ػبم ،وِ هتٌبؾت ثب ؾٌد آضهبًی خبهؼِقٌبذتی اؾت ضا خبیگعیي هیوٌین.
ًگبُ وٌیس ثِهسل ة ،وِ ًكبى زٌّسُی ًظن التهبزی ًبة زض ًظطیِی ٍثط ،اهب هتٌبؾت ثب ؾٌد
آضهبًی خبهؼِقٌبذتی ،اؾت:
ة :هسل والؾیه ؾٌد خبهؼِقٌبذتی ٍثط
↓
هفبّین ػبم
فْن آزهی اظ ٍالؼیت ٍ xالؼیت ثِ هبًٌس ٍالؼیت التهبزی
(ٍیػُی ؾٌد آضهبًی خبهؼِقٌبذتی)
زض گبم ثبال ،ػٌبنط ذبل هَخَز زض زیبلىتیه تبضیری خَاهغ اضٍپبی غطثی ،یب هفبّین ذبل
تبضیری ضا ظزٍزین ٍ ثِخبی آى ػٌبنط ػبهی ضا ثِ وبض ثطزین وِ زض ّط خبهؼِای یبفت هیقَز ،تب
ثتَاًین ثب تكىیل ؾٌد آضهبًی خبهؼِقٌبذتی اظ تؼوین پصیطی ًتبیح آى ثْطُگیطی وٌین ،یب اظ آى،
ؾٌد تبظُتطی ثطای یه هَلؼیت تبظُتط تبضیری ثؿبظین .پؿبًگبُ زض گبم ثؼس ،ػٌبنط ػبم ضا ثِ
ػٌبنط تبضیری خبهؼِای وِ زض زؾت هُبلؼِ زاضین تغییط هیزّین ،ثطای هثبل خبهؼِی غاپٌی یب
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ایطاًی ،تب تجسیل وبضثؿت ؾٌد خبهؼِقٌبذتی ثِ ؾٌد تبضیری ضا ،زض یه هَلؼیت تبظُ ،هوىي
وٌین.
ج :هسل ثبظؾبظی ؾٌد تبضیری زض خبهؼِی غاپٌی یب ایطاًی
↓
هفبّین تبضیری ذبل
فْن زیٌی ثَزایی اظ ضٍاثٍ اختوبػیً xظبم وبض ٍ تَلیسی ثَضغٍایی غاپٌی یب ایطاًی
پطضٍقي اؾت وِ ایي قیَُی تحلیل ظهبًی هوىي هیقَز وِ ّط زٍ ؾٌد آضهبًی تبضیری ٍ
خبهؼِقٌبذتی ضا ثتَاى ثب ؾٌد آضهبًی زیبلىتیىی ٍاوبٍی ػٌهطی ٍ ٍاضؾی وطز تب خبثِخبیی
ؾٌدّب ثب خبثِخبیی یب تجسیل ػٌبنط هفَْهی ذبل ثِ ػبم ٍ ثِ ذبل ،هوىي قَز .زض هسل ج هب
هیتَاًین ثط اؾبؼ هسل ثبظتط ٍ ػبمتطی ،هسلی تبضیری ؾبذتِ ٍ اظ ّوبى ذهلت ّبی هسل ػبم زض
هسل تبضید اؾتفبزُ وٌین .زض هسل ظیط ،چگًَگی خبثِخبیی هفبّین ذبل ٍ ػبم ضا تطؾین وطزُ
این.
ز :هسل خبثِخبیی هفبّین ذبل ٍ ػبم ثلَهطی
↓
هفبّین ذبل
↓
هفبّین ػبم
↓
هفبّین ذبل
↓
ثبظؾبظی هفبّین خسیس ػبم زض هَلؼیتّبی تبظُ
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هسل ظیط ثب تلفیمی اظ هسل ثلَهط ٍ گبفوي خبثِخبیی ؾٌد ّب ضا هوىي هی وٌس.
هسل خب ثِ خبیی هفبّین ذبل ٍ ػبم ٍ چبضچَة ًرؿتی ٍ زٍهی
هسل تلفیمی ثلَهطـ گبفوي
هفبّین ذبل ،یب چبضچَة ًرؿتی
↓
هفبّین ػبم ،یب چبضچَة زٍهی
↓
هفبّین ذبل خسیس ،یب چبضچَة زٍهی خسیس
↓
ثبظؾبظی هفبّین خسیس ػبم زض هَلؼیت یب چبضچَة تبظُ
کاربست مذل سىخ آرماوی دیالکتیکی در دیگر سىخَا

فطيیِ انلی هب زض ایي خب آى اؾت وِ ّط زٍ ؾٌد آضهبًی تبضیری ٍ خبهؼِقٌبذتی ثط اؾبؼ ٍ
ثٌیبز ؾٌد آضهبًی زیبلىتیىی لطاض زاضز .ثطای هكبّسُی وبضثؿت تحلیل یب ؾٌد آضهبًی زیبلىتیه،
هیتَاى ثطذی اظ انُالحبت ٍثطی ضا آظهَز ،ثطای هثبل ،هب هفَْم وٌف ضا زض ایي خؿتبض هَضز
آظهَى ٍ ثطضؾی لطاضزازُ ٍ ،تحلیل ثطذی انُالحبت زیگط ضا زضخؿتبضّبی ایؿتبیی یب
پَیبییقٌبؾی زًجبل ذَاّین ًوَز.
ثطای ایي آظهَى ٍ ،زض هسل تحلیل ػٌهطیً ،رؿت ثبیؿت وٌف ضا تؼطیف ًوَز ،ؾپؽ ػٌبنط
هَخَز ضا قٌبؾبیی ٍ پؿبًگبُ ػٌبنط هْن آى ضا هدعا ًوَز تب فطایٌس تحلیل پػٍّف آغبظ قَز.
وٌف زض زؾتگبُ ًظطی ٍثط هیتَاًس ایي گًَِ تؼطیف قَزّ :ط وطزاضی وِ هجتٌی ثط فْن اظ هؼبًی
یه ٍالؼیت ثبقس .ثطای هثبل ،زض ًظن التهبزی ًبة زض ّط خبهؼٍِ ،ضٍز ثِ ثبًه هؿتلعم فْن
وٌكگط ٍاضز قسُ زض ثبًه ،اظ چیع فْن قسُ ،یؼٌی ؾبظهبى ازاضی ثبًه اؾت .ضٍقي اؾت وِ ایي
تؼطیف هتٌبؾت ثب ؾٌد آضهبًی خبهؼِقٌبذتی اؾت .حبل هفبّین ػبم ایي هَلؼیت ضا هیتَاى
ثِهفبّین ذبل تجسیل ًوَز ،تب اظ ؾٌد آضهبًی خبهؼِقٌبذتی ثِؾَی ؾٌد آضهبًی تبضیری حطوت
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وطزُ ثبقین .ثب ایي ٍنف وٌف ضا هیتَاى ثِایي نَضت تؼطیف ًوَز :وٌف فطز هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ
ثبًه ّطوطزاضی اؾت وِ هجتٌی ثط فْن لَاػس ؾبظهبى ازاضی ثبًه اؾت.
اوٌَى ثب ّوبى ؾٌد آضهبًی خبهؼِقٌبذتی هیتَاى هؿتمیوب ثِ ؾٌد آضهبًی زیبلىتیىی ضؾیس،
یؼٌی ثب یه زضخِ ثیكتطػبمؾبظی هفبّین ؾٌد آضهبًی خبهؼِقٌبذتی ،ایي ؾٌد ثِؾٌد آضهبًی
زیبلىتیىی تجسیل هیقَز .ثٌبثطایي وٌف ضا زض ؾٌد آضهبًی زیبلىتیىی هیتَاى ایي گًَِ تؼطیف
ًوَز :وٌف ػجبضت اظ ّط وطزاضی اؾت وِ ًكبى زٌّسُی ّن فطاذَاًی زٍ ػٌهط شٌّی ٍ ػیٌی
اؾت .ػٌهط شٌّی ایي تؼطیف فْن وٌكگط اظ ؾبظهبى ازاضی ثبًه ٍ ،ػٌهط ػیٌیّ ،وبى ٍالؼیت
ثیطًٍی ؾبظهبى ازاضی ثبًه اؾت .حبل ثب ووی زلت هؼلَم هیقَز وِ فطایٌس تحلیل هیتَاًس ثِ
ضاحتی اظ ؾٌد آضهبًی آغبظ قَز ٍ ؾپؽ ثب تجسیل ػٌبنط شٌّی ثِ هفبّین ػبم خبهؼِقٌبذتی وِ اظ
ذهلت تؼوینیبفتگی ثطذَضزاض ّؿتٌس ،یب تجسیل ثِ هفبّین ذبل تبضیری ،وِ اظ ذهلت
تؼوینیبفتگی ثطذَضزاض ًیؿتٌس ،ثِ تطتیت ثِ ؾٌدّبی آضهبًی خبهؼِقٌبذتی ٍ تبضیری ضؾیس .ثِ ایي
تطتیت ،ثِ ًظط هیضؾس وِ ؾٌد آضهبًی زیبلىتیه ثٌیبزی اؾبؾی اؾت وِ ّط زٍ ؾٌد آضهبًی
تبضیری ٍ خبهؼِقٌبذتی ثط آى اؾتَاض ّؿتٌس.
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An Explorative Review of Ideal Types for Substitutive modles
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Abstract
It seems that in the existing analyses of Weber's methodology, there
have been arisen two ambiguities his ideal type model, one is
neglecting Marx's impact on Webr's methodology, and the other,
viewing ideal types statically. This paper is to analyses these two
ambiguities in Weber's system of methodology, particularly, the case
of ideal types.
Main Concepts: Ideal types, Dialectic, Substitutive model of types,
Element analyses model, particulare and generative model, Primary
Framework, Secondary Framework
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