
 

 

 
 

 
 نییتب مسئله: یخرد و کالن در علوم اجتماع

 *هاتف یمهد
  

 دهیچک
 آن ت وان یماست، اما  گرفته قرار توجه مورد یوجودشناخت ثینسبت فرد و جامعه عموماً از ح

موضوع  د،یجد یبندصورت نیهم یفرارو  ئمسا .کرد یبندصورت زین یشناختروش ثیرا از ح
 از عما مسئله، نیموجود به ا یهاپاسخ فیط نخست مقاله، نی. در ادهندیم  ینوشتار را تشک نیا

 ض د  اهدگی  د و یک ارکرد  ی ی گراک    ،یس اختار  ی ی گراک    ،یش ناخت روش ییفردگرا سم،یاتم
اع م   گ را،  یتقل یهادگاهید نگارندهن . به گماشودیم یبررس آنها مشکالت ومرور  ییگرا یتقل

 یعلوم اجتم اع  در یکاف نییتب کی ن،یبنابرا هستند، یجد مشکالت دچار گرا،جمعاز فردگرا و 
س وم  مو یگ ر یش دموضع خود با چال نی. اما ااست انهیگرا یتقل موضع ضد کیاز اتخاذ  ریناگز
 / خرد مقولت تواندیم چگونه یاجتماع هینظر کی نکهیاست؛ ا روهروب کالن−خرد مسئلهبه 
 هچ   ب  ا و ده  د یج  ا خ  ود در کی  ارگان یش  کل ب  ه را یاجتم  اع / ک  الن مق  ولت و یف  رد
 در که است نیا برتالش  کند؟را ممکن  گریسطح به سطح د کیاز  گذار تواندیم ییهازمیمکان

ز م ارکس  ا یل  یوب ر و خ وانش تحل   یچگونه با رجوع به کاره ا  که شود داده نشان نوشتار نیا
 مشک  ارائه کرد.   نیا یبرا یپاسخ توانیم
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 مقدمه

 اس ت. زا ب ودهبح ران یهم واره تنش  یسوژه و ساختار( در عل وم اجتم اع ایفرد و نهاد ) انیتنش م
 ثی  و ه  م از ح ش  انانهیگرالیو براس  ا  تعه  د تقل یودش  ناختوج ثی  ه  م از ح انی  فردگرا
فرد مانع از  ۀکردن کف نیبا سنگ اندهداشت لیتما شانخواهانهیتعهد آزاد براسا و  یاسیس−یاخالق

مج ا   نک هیا نیموض ع  در ع  نی ش وند. ام ا ا یاجتم اع یعمل او در د  س اختارها ی  آزاد اد  یانق
اقتص اد خ رد ف راهم  مانن د ،یاجتم اع علوم ا یزمقیر یهالیدر تحلرا  هاهینظر نیا یی  نماقدرت

 یه الی ، تحلگ رید یاست. در س و آنها دشوار کرده یرا برا یکالن اجتماع یهادهیپد نییکرده، تب
تمرک ز  س ازمان ای  نه اد س اختار، همچون یاجتماع ر  یناپذلیتقل اتیهو بر تمرکز با انهیساختارگرا

ش دن س وژه در  ساخته یهاوهیاند و از شقرار داده یاجتماع اتیواقع یفرد را بر خصلت فرا شیخو
 یهایشناس روش نی ا نک ه،یا طرف ه. ان دگفته سخن یاجتماع ینهادها در آن ادید  ساختار و انق

را از  یمتعارض  یه اان د، ک ه خ وانشکرده یان دازرا راه یمتفاوت ی  پژوهش یهانه تنها برنامه لیبد
دس ت اس ت.  نیاز ا ییایگو ۀمثا  مارکس نمون ؛اندسبب شده یعلوم اجتماع کیسکال یهاهینظر

 یگران ید ان د،کرده مارکس یهاهیبودن نظر یعلم ریغ به حکم پوپر چون یکسان انیفردگرا انیدر م
و  هیسترماخ رد او در کت اب  یه ایتئور انی از م ارکس، م انهیفردگرا یدر خوانش 1الستر جان چون
ان د. را ط رد کرده یرا حف ظ و دوم  یبرق رار ک رده، اول  یزیتم ا یخیت ار سمیالیاترکالن م هینظر

م ارکس  یرا در پ ا س تیکمون س تیمانف ی  مارکس ج وان و انقالب  زیچون آلتوسر ن یانیساختارگرا
از وبر  انهیگراجمع ای انهیفردگرا ریبر سر تفس یاند. مناقشات مشابهکرده یقربان هیسرما یساختارگرا

 تی بر عامل ی( و کسان۲۰۱۴ لر،ی)م نشانندیم یشناسروش انیفردگرا کناراو را  یدارد. کسانوجود 
 (.۱۹۸۷ ،و کولمن ۱۹۸۷ ،)الکساندر گذارندیم صحه او یهاهیدر نظر یمقوالت جمع

ف رد و  انی م زیتما ،کم به دو شکل متفاوت طرح کرد. در شکل او دست توانینزاع را م نیاما ا
 ریناپذلیمستقل و تقل یپرسش که واحدها نیا لیشود، ذیبرقرار م یوجودشناخت ییاجامعه در معن

 زیمتم ا یاتیهو یاجتماع اتیواقع ایآ که است نی؟ مسئله استیچ یاجتماع تیواقع دهندهلیتشک
 یف رد اتی از واقع یج ز نم ود و برآم د یزیخود چ ادیآنکه در بن ای سازند،یم را یفرد اتیواقع از
 ای پرسش ک ه آ نینارر به ا شود،یشناسانه طرح مروش ییدر معنا زیتما نیر شکل دوم، اد ستند؟ین
 ین ییتب ،یبا توسل به واژگ ان ص رفا  ف رد تواندیم ،یمشاهدت اتی، فارغ از هویاجتماع ۀینظر کی

 ین ییتب ی  واژگ ان نظ ر ۀمثاب به یاجتماع میمفاه یریکارگاز به ریناگز ایکامل و بسنده به دست دهد 
، در یاجتم اع هی نظر کی  ای آ که است آن ،ییگراپرسش، به نفع جمع نیطرح ا گریاست؟ شکل د

                                                           

1. Jon Elster 
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 یه ازشی و انگ ا ی ام ،باوره ا ها،مانند کنش یفرد میبه مفاه یازین چیه و،یو نه توص نییمقام تب
 ر؟یخ ایواژگان خود دارد  رهیدر دا یفرد

 ش ان،یهاهینظر یتجرب  تینظر از کفا صر  ،انهیگراو صرفا  جمع انهیصرفا  فردگرا یکردهایرو
. ام ا کنن دیعرض ه م ج نس کی  از یمیمف اه ب ا و س طح کی در  ین ییتب یعنی کدست،ی ینییتب

 یب ا چالش  گرا،لی تقل ض د یهاهی نظر یعنی، رندیگیکار م که هر دو دسته مفهوم را به ییهاهینظر
نامتجانس  میمفاه یریکارگبه نکهی؛ اشودیم ریکالن تعب−رو خواهند بود که از آن به مسئله خردهروب

 ۀدیپد ،سو کی از نکهیچگونه ممکن است؟ با توجه به ا هینظر کیخرد و کالن در کنار هم و در د  
از  یبرخ  کمدس ت گ ر،ید یاست و از سو یاجتماع یادهیهمواره پد یخواه در علوم اجتماعنییتب

از  یعن ی س طح، دو نی ا انیمکه گذار  دینمایمسئله رخ م نیباشد، ا 1ادیبن−خرد دیبا نییتب یهاگام
پاس خ  یشود؟ اس تراتژیچگونه ممکن م ،سطح کالن به سطح خرد و از سطح خرد به سطح کالن

دو س طح را  نی ا انی م وندیاست که پ ییو نهادها ندهای، فراهازمیپرسش عموما  متضمن مکان نیبه ا
شوند که یم یمعرف ییدو سطح، نهادها نیا انیگذار  م رفع مشکل   یسخن، برا گریممکن کند. به د

ها و روابط متعل ق ب ه س طح یژگی، واتیسو با هو کی از که هستند ییندهایها و فرازمیحامل مکان
 یبراخورند. یم وندیها و روابط سطح کالن پیژگی، واتیبا هو گر،ید یخرد سروکار دارند و از سو

-یم  یس اختار اجتم اع کیباشند که نشان دهد چگونه  یتیررف واجد دیبا یینهادها نیچن نمونه،
 یرفت ار ف رد یالگ و کی )گذار از سطح کالن به خرد( و چطور  کند دیرا مق یفرد یهاتواند کنش

ب ه  ،شود )گذار از سطح خرد به ک الن( یاجتماع دادیرو ایسازمان  کیساز برآمدن  نهیتواند زمیم
را ب ه ح االت  ی اجتماعی  ساختار یهاتیمتقابل وضع ۀکان ترجمام دیاتصاالت با نیا گر،ید انیب

 یدر علوم اجتماع نییتب ۀنخست مسئل نوشتار، نی. در اآورندباور و کنش فراهم  ل،ینارر به م یفرد
 یهاهی نظر یکالن را ب را−خرد ۀو پس از آن مسئل میگذاریفرد و جامعه به بحث م زیرا نارر به تما

 اتیادب به عموما  را  یمناقشات نظر و هامثا حفظ انسجام بحث،  یبرا. میکنیم طرح گرالیتقل ضد
 ۀمس ئل یرا برا یمارکس حلراه زیو دست آخر ن میکنیم ودمارکس محد از یلیتحل خوانشمرتبط با 

 .میگذاریم بحث به کالن−خرد
 

 یاجتماع هیدر نظر ییگراو جمع ییفردگرا

ک ه  ی، مق والتآنهاست انیها و روابط میژگیو ات،یکل از هومتش یاجتماع هینظر کی واژگان رهیدا

                                                           

1. micro-foundational 
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 ۀی ه ر نظر ن،یبن ابرادهن د. یم لیرا تش ک 2خ واه،نییو تب 1گ رنییتب یعن ی، نییتب یواحدها یمحتوا
را  یه ا و روابط یژگیو ات،یچه قسم هو دارد قصدرو است که هروب یپرسش اساس نیبا ا یاجتماع

 ی  بن دویتوان د امک ان طیپرس ش م نی خود وارد کند. پاسخ به ا هیرمجاز، در نظ م  یعنوان مفاهبه
دو  یبن ام ب ر اتی نظر نی از ا یبندمقدمتا  دس ته ریرا فراهم کند. در جدو  ز یاجتماع یهاهینظر

آنه ا ف راهم  لیتفص نهی( تا زم۱۰۷−۲۷ص، ۱۹۹۲ گران،ید و تیارائه شده است )را یپرسش اصل
 :شوندیم یبنددسته دهند،یم ریکه به دو پرسش ز یپاسخ براسا  هاهینظر ،اسا  نیشود. بر ا

 
 دارند؟ ریناپذلیتقل ی  نییخصلت تب یاجتماع اتیهو انیو روابط م هایژگیو ایآ

 
 
 بله               افراد انیروابط م ایآ 
 رخی دارند؟ ینییخصلت تب 

    
 سمیاتم

ا ر یاجتم اع یه ایژگیو و اتیهو ۀکه هم یمعن نیاست. بد ییگرالیتقل از یافراط یشکل سمیاتم
 ۀی ولاگرچ ه موض وع ا ستیاتم یبرا بیترت نیداند. بدیم یفرد یهایژگیو و اتیه هوب لیقابل تقل

 لی اور و مبمانند  یفردبه مقوالت  لیقابل تقل اصوال   دهیپد نیاما ا ،است یاجتماع یادهی، پدنییتب
اف راد  انیاو روابط م رایزاست،  ییگرالی تقلسطح   نیتر از ایقو ستیاتم یادعا ن،یا وجوداست، با 

 ست دادن  به د ی افراد برای  درون یهایژگیاست که و یداند و مدعینم نییرا هم مجاز به ورود در تب
 هی را تخل ین افردیب یو وابستگ رابطه یمحتوا ۀهمتوانند یها میژگیو نیا رایزکند، یم تیکفا نییتب

 میهب ا مف ا یهمگ  زی اف راد ن انی  ح اکم ب ر تع امالت و رواب ط می  عل   یندهایفرا ن،یبنابراکنند، 
 یاص خش کل  یپدر بودن، که مقتض ۀرابط نکهیا بود. مثال   خواهند نییو تب نییقابل تع یفرد−درون

ه کنش که ب ی متنارری  شناختروان یهاتیبا وضع تا  یهانپدر و فرزند است،  انیاز مناسبات قدرت م
در   قرار گرفتهی  فرد یهاکنش عیجز تجم یزیچ زین یاست و کنش اجتماع انیقابل ب شوندیمنتج م

 (.همان) ستین گریکدیکنار 
 کن د؛یرو مهروب یرا با مشکل ییفردگرا ،یاجتماع تیواقع نییدر تب ،یفرد نیاما حذ  روابط ب

                                                           

1. explanans 

2. explanandum 

 یشناختروشی یفردگرا ییگرالیضدتقل

 سمیاتم یادیبن یگراکل

  نه            بله          
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او م ؤثر باش ند، ح ذ  گ روه او  و  یحاالت ذهن یمحتوا لیدر تشک گرانیروابط فرد با د چنانچه
در کنش و تمرک ز  رگذاریثأمستقل ت یرهایاز متغ یاحذ  دسته یبه معنا ،تمرکز صر  بر گروه دوم

ق رار  ج هیدر نت یح االت ف رد یاز محت وا یاست که بخش نیا تی. واقعاست وابسته یرهایبر متغ
نمونه، پدر بودن مس تلزم وج ود  یبرا، ردیگیم شکل گرانیاز مناسبات با د یخاص ۀشبکگرفتن در 

ح االت  دنی فهم ن،یبن ابرابا اوست،  یخاص ی  )فرزند( و قرار گرفتن در نسبت اجتماع گرید یفرد
)اعم از حاالت  ی  فهم حاالت درون یبرا ای است مناسبات نیمتنارر با پدر بودن متوقو بر دانستن ا

او در نس بت ب ا پ در و  تیفرزند بودن  او، الزم است موقع ثی( فرزند از حی  و حاالت روان یتشناخ
، حاالت، نیشود و ا دهیمادر فهم  شود.  نیآنها تبب انیبرحسب روابط قدرت  م مثال 

 
 یشناختروش ییفردگرا

رحس ب آن ک ه ب ش ودیم یش ناختروش ی ی  ب ه فردگرا ی افراط ی ی  مسئله سبب گذار از فردگرا نیا
 یه ایژگیو دی باش د و با یاجتم اع تیاز وضع یکامل ویتوص تواندیافراد نم کیستیاتم 1ویتوص

ی  ارابطه
 ب ه ک ل که ستندین نیاگرچه منکر ا یشناختروش ان  یفردگرا ن،یبنابراشامل شود.  زیآنها را ن 2

 یبرااست،  سمیاز اتمتر فربه ،فهم آنها از اجزا یول ست،یاز اجزا ن شیب یزیچ یوجودشناخت لحاظ
ب ه  یئ جز ی  فرد یهایژگیهمه و عی: تجماز بود خواهد عبارت «یانقالب تیوضع» ویتوص نمونه،

 آنها.  انیم 3یهاکنشانضمام روابط و درهم
 یعن یاگر کل  م،یدار Yو  Xبا دو جزء  یستمی: سدیکن فرض دو نیتر شدن تفاوت اروشن یبرا

Z داشت: میبرابر با جمع اجزا باشد خواه 
Z=b1X + b2Y 

اش ته دوجود  Yو  X انیم یکنشحا  اگر درهم ،است Yعامل  ریثأت 2bو  Xعامل  ریثأت 1bکه 
 داشت: میباشد خواه

Z=b1X + b2Y+ b3XY 
 ک ردن من درج و اج زا ویام ا ب ا بازتوص  ب ود، خواه د شیتر از جمع اجزاکل بزرگ ن،یبنابرا

را  ،ک نشاث ر درهم یعن ی، سوم جمله دوباره میتوانیجزا مدرون کل در درون ا ی  ارابطه یهایژگیو
 دارند: یاتم تک یاز محتوا شیب ییداشت که محتوا میخواه ییاجزا بار نیهرچند ا م،یحذ  کن

)1Y/2b3X*= X(1+b )2X/2b3Y*= Y(1+b 
*Y2X* + b1Z= b 

                                                           

1. description 

2. relational properties 

3. interactions 
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رواب ط آنه ا  مس تیاز قرار گرفتن اجزا درون س پستنها  یفیبازتوص نیاست که چن نینکته مهم ا
 (.همانقابل انجام است )

خ واه نییتب ۀدیاست: نخست، از آنجا که پد روروبه یبا مشکالت زین یشناختروش یی  گرااما فرد
 متوق و زین یشناختروش یی  فردگرا یادعا ی  کالن است، درست یادهیپد همواره یاجتماع هیدر نظر

ی  نوع لیتقل امکان بر
را بت وان  یکالن  اجتماع ی  قانون نوع ای یژگیهر و نکهیا یعنیاست،  دهیپد نیا 1

از  ،داد و در واق ع لی و به آن تقل کرد متنارر یفرد خرد   نیقوان ای هایژگیاز و یبا نوع مشخص اصوال  
اش کا   دف اع ک رد. نییس طح پ ا نیها و ق وانیژگیسطح باال به و نیها و قوانیژگیو ی  مطابقت نوع

چ ون  یگ رید یهان هیک ه در زمادعاست، همچنان نیا یرو شیالش پچ 2«چندگانه یریپذتحقق»
 و ییایمیش  ای  ،ییمایش  و یس تیز م  یمف اه مانن د یمختل و  علم  یهاشاخه میمفاه انینسبت م

 یتک امل ی  شناسستیدر ز یپیو ژنوت یپیفنوت یهایژگینسبت و ایبدن، −در مسئله ذهن ایو  یکیزیف
 یعل  توانن دیم یاشکا  آن است که حاالت جمع نیا ۀدی. چکساز استو مسئله یقو یاشکال زین

 لی تقل یادعا طیشرا ن،یبنابرا و کنند دایتحقق پ یمتفاوت و متعدد ی  حاالت فرد ۀصو  به واسطاال
 میکن  یمعرف 3ابتناء ۀآن است که نسبت امور کالن و خرد را با رابط لیبد ی. مدعاستیفراهم ن ینوع

که در فلس فه ذه ن و در همچنان م،یشناسانه راه دهجامعه نییدر تب 4دگانهچن نیبه تع ب،یترت نیو بد
 6باز است. یراه نیچن زی مغز نی  کیزیف یهایژگیو و یذهن 5دینوپد یهایژگیو انینسبت م
، کالن، امور که ادعا نیا وجود، نیبا ا ص و  الا یکه عل داردیالزم نم ستند،ین ریپذلیتقل اصوال 

ی  مورد لیامکان تقل ی  ناف سخن، گریدبه  وند، باش ریناپذلیتقل
 نی . ام ا اس تین یاجتم اع تیواقع 7

 گ ریمتفاوت از موارد د یراه تواندیشود و در هر مورد خاص م نشان داده ینیبه نحو پس دیامکان با
 افراد که یطیرا برحسب شرا ا یمقبزرگ ی  اجتماع یهاشیبتوان گرا دیکار با نیا یشود. برا مودهیپ

و  ه  اداد؛ برحس  ب من  افع و مض  رات، امکان حیتوض   کنن  د،یم اق  دام و یزیربرنام  ه آنه  ا در

                                                           

1. type-reduction 

2. multiple realizability 

3. supervenience 

4. overdetermination 

5. emergent 
 :به دیبنگر  چندگانه یریپذتحقق اشکال شر  یبرا 6.

Sober, Elliott (1999), "The Multiple Realizability Argument against Reductionism", in Philosophy of 

Science, Vol. 66, No. 4, pp. 542-564. 

:به دیبنگر  دینوپد یهایژگیو ابتنا  و  یبرا و  
Kim, Jaegon (2003), "Supervenience, emergence, realization, reduction", in The Oxford Handbook of 

Metaphysics, Edited By M.Loux and D.Zimmerman, Oxford University Press. 

7. token-reduction 
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 پ ژوهش   ازمن دین یحیتوض  نیچن  ک ه است نیا نکته. آنها محذورات و التی، و تماهاتیمحدود
 (.همان) گفت توانینم یزیچ آن اعتبار   و امکان خصوص در شیشاپیپ و است یتجرب

اس ت ک ه  نی اس ت. اش کا  ا یجمع 1یهاانتظام نییاز تب ییفردگرا ی  انمشکل دوم نارر به ناتو
 گ ریدند، و ب ه س تین یف رد س طح در یبازس از قابل که شودیم افتی یدر سطح جمع ییهاانتظام

است که  یفرد یهاآشوبناک کنش ینظر کردن از الگوها ها و صر داده عیتنها بعد از تجم سخن،
 یی  مانن د همس و ،یآم ار یع یتجم مق والت ه م مق والت نی اند. اها قابل مالحظهانتظام یبرخ

 ،یآن وم مانن د ،ان دیجمع ذاتا   که یمقوالت هم و ردیگیدستمزدها را دربرم ینابرابر ایدهندگان یرأ
در س طح  یه ا حت انتظ ام یبعض  نکهیتر ایقو ی. ادعایشور انقالب ای یجمع 2یمگیساهرا  و سر

 و پل ری)و هس تنددار قاب ل جس تجو م دت ی  خیت ار یهادوره در نهات و شوندینم دهیهم د یتجمع
در  ،. دو ت ز م ارکسان دیاز آنها الجرم فراتر از سطح فرد یحاک نیقوان ن،یبنابرا ،(۱۹۸۷ ندبرگ،یل

 رواب ط تی ماه یدی تول یروه این نک هیاز ادعا هستند: ا ییهانمونه ،یخیتار سمیالیخصوص ماتر
روبن ا )دول ت،  تی ( ماهدی تول وهی)ش ربنایز نکهیو ا ،(یاقتصاد تی)جبر 3کنندیم نییتع را یدیتول

گاه  یاس یدو تز در مق نی(. روشن است که اکیتکنولوژ تی)جبر کندیم نیی...( را تعوحقوق  ،یآ
 ۀدور کی در  دی و روبن ا با ربن ایز ای و روابط،  روهاین انیکه نبرد م یمعن نیمعنادارند، به ا یخیتار
 آشکار شود.  ،اربنیو ز روهاین ی  کنندگنییتع یعنی مدعا، تا ودش لحاظ یخیتار

 دیبا −ساختار ایفرد −شود یم ویانتظام در آن تعر که یسطح نییتع ۀپرداختن به مسئل یاما برا
 یب ر تلق  نمون ه، کی عنوان . ب همییسخن بگ و یانتظام در علوم اجتماع یمعن خصوص در شتریپ

 یه اقانون»م ارکس از  هیسترمااو   راس تیو ش گفتاری، در پمیکنیمفهوم تمرکز م  نیمارکس از ا
، ۱۳۸۸ ،مارکس( کنندیم عمل «نیآهن یضرورت» با که دیگویسخن م «یدارهیسرما دیتول یعیطب

 است: یکه متضمن سه فرض اساس یانی( ب۳۰ص
a؛اس ت ریپذامکان یاجتماع هیدر نظر 4دست دادن قانون . به bند؛ایض رور نیق وان نی . ا c .

 .است یعیطب نیقوان نیضرورت ا
ب ود  یانیفردگرا یاز سو شتری، هرچند بدارد یتوجه قابل یفلسف اتیفرض نخست از قضا دفاع

 نیپ وپر امک ان هم  ینق دها ن،یا وجودبا  5.کردندیمتفاوت از مارکس مراد م یکه از قانون مفهوم
                                                           

1. regularities 

2. panic 

3. determine 

4. law 

 :است شده ارائه همپل کارل یسو  از هااستدالل نیا یقو  نمونه. 5
Hempel, Karl (1965), Aspects of scientific explanation: New York. 
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که ب ه ه ر عل م  یاست. پوپر در نقد دهیکشبه چالش  زیرا ن خیدر تار یاز قانون کل انهیفردگرا یتلق
که امک ان ق انون در ه ر  کندیاستدال  م داند،یم وارد( ینیدارو تکامل هینظر جمله از)و  یخیتار

او  ۀان یفردگرا ک ردیاست و با توجه ب ه رو یقابل قبو  باشد منتف یداریبا پا 1یکه فاقد انواع یاحوزه
 یادی بن تف اوت ع دم جه ت به نیهمچن. دینمایم ناموجه او یبرا خیتار در داریسراغ گرفتن نوع پا

 ین یبشیامک ان  پ یبه معن ا دیامکان  قانون با 2آنها ی  درون ساختار مشابهت و ینیبشیپ و قانون انیم
از جمله مارکس، غل ط از  3ان،یگراخیتار یخیتار یهاینیبشیعمده پ نکهیشود و با توجه به ا دهیفهم

 .(۱۹۶۰ ند )پوپر،نامعتبر ینیقوان نیچن نکهیا بر یمبن دارد وجود ینیپس یلیآب درآمده، دل
 کرد: داینقدها پ نیاز ا یخالص یبرا یبتوان راه دیشا a یکردن ادعا ویبا ضع

'aاست.  ریپذامکان یاجتماع هیدر نظر 4( به دست دادن روندها 
 ق انون و اراتیس حرکت روند انیم توان با نشان دادن تفاوتیاز قانون را م 5شیگرا ای روند زیتما

 در یفعل  اراتیس  خاص تیوضع از را ضرورتشان اراتیس حرکت نیقوان. کرد روشن وتنین جاذبه
حرک ت  ریک دام از آنه ا مس  هر یهایژگیو رییو با تغ کنندیحاصل م یسماو اجرام گرید با نسبت

و  یض رور ری غ ییه ا رانشص رفا   اراتیروند حرک ت س  ن،یبنابراکند.  رییتغ توانستیم اراتیس
 ه اونیلیدر حرک ت آنه ا م مدخلیعوامل  ذ ۀیبق تیهستند که از قضا به جهت ثبات وضع یسطح

 ی. ق انون، در معن اکن دیم تی حکا یتریادی بن یاز معن ا ،اما قانون، مفهوم. اندمانده داریسا  پا
 یع امل چیک ه ه  کن دیم تی حکا هادهی از پد یان واع انیم یو کل یضرور 6یآن، از انتظام یسنت
 ر،)بل و اس ت ص ادق یطیو تحت هر ش را یجسم هر یآن را نقض کند؛ قانون جاذبه برا تواندینم

 (.۲۰−۱ص، ۱۹۹۱
 یاجمله ش،یگرا از یحاک جمله»: کرد انیب فرم نیا با توانیم را شیاز گرا یجمله حاک یماش  
 یالگ و دارد شیگ را)م(  تی موقع ،یان هیزم طیش را گریداشتن د نگه ثابت با نکه،یا بر یمبن است

 شیگرا یدارهیسرما تیبا گذشت زمان مالک» نکهی(. ا۲۷ص، ۱۹۸۶ تل،یل)« آورد بار به را)الو( 
 شیگ را ،یدارهیس رما دیتول وهیش» ای« دارد ینزول شیزمان گرا ینرخ سود در ط» ای« به تمرکز دارد

 از یفهم  نیاند. چن مورد نظر در متن مارکس یهاشیاز گرا ییهانمونه ،«دارد 7یدگریتول شیافزا به
                                                           

1. type 

 ستاختار انیتم و دانستتندیم آنهتا کیتاگماتپر  ثیح در را ینیبشیپ و قانون انیم تفاوت پوپر و یمنطق یهاستیو یتیپوز  2.
 .نبودند قائل یتفاوت آنها یمنطق

3. historicists 

4. trends 

5. tendecy 

6. regularity 

7. productivity 
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از  ش تریروند برخال  قانون ب نکه،یا نخست. کندیم آشکار را آنها انیم مهم زیتما دو قانون و روند
در پاس خ ب ه  ش تریرون دها ب گ ر،ید ری دارد. به تعب 1یفیداشته باشد، رسالت توص ینییتب ۀفیآنکه ور
دوم  ؛ان دمربوط 3ی یچرا یهابه پرس ش شتریکه ب نیدر برابر قوان د،شونیم ارائه 2یستیچ یهاپرسش

 واژگ ان نیک ه در ق وان یح ال در شود،یم پر یمشاهدت میمفاه با شتریواژگان روندها ب ۀریدا نکه،یا
 (.همانعهده دارند )بر را یاصل نقش ینظر

 بی ترت نیه کرد، به اترجم 4یداریبه پا توانیم زیرا ن b یضرورت موجود در ادعا وصو، نیبا ا
ک ه مش ابه  ییثابت بمانند، برق رار خواه د ب ود، معن ا مدخلیکه ثبات روندها، مادام که عوامل ذ

 ای  یبه اقتضائات  نهاد توانیرا هم م cبند  ی  عیاست. ضرورت طب یعلم نیدر خصوص قوان 5کنتر 
 دی تول ۀویش »م تن م ارکس  کرد. روشن است ک ه در لیتبد دهد،ینام م 7«منطق نهادها» 6تلیآنچه ل
 یضرورت از برآمده تواندیموجود در آن نم یهاانتظام ن،یبنابرا ست،ین یعیطب ستمیس «یدارهیسرما

 یه اس خن گف ت ک ه کنش یدارهیسرما ینهادها یبرا یدرون یاز منطق توانیاما م باشد، یعیطب
را در  یجمع  ۀو توس ع ازماناز س یخاص یکه الگو کندیمشروط و محدود م د،یمق یافراد را طور

 نی یدر تب «ینه اد شیگ را»ب ا  «یع یق انون طب»مفهوم  ی  نیگزیجا ،آورند به بار یاجتماع ینهادها
حرکت  ن،یقوان حیتشر هیسرمادر جلد دوم  او. دارد مارکس متن در زین یخوب داتیمؤ یدارهیسرما
 ب رخال ( و ۲۵ص، ۱۹۸۶ تل،ی)ل کندیم هیتشب یسماو کیمکان نیقوان حیرا به تشر یدارهیسرما

مراد  م،ییگویم سخن دیاز تول یوقت» کندیم دیکأت نیقوان نیبودن ا یبر جزئ ،یسیاقتصاددانان انگل
 نیق وان ن،یبن ابرا ،(هم ان: از نق ل)ب ه « است یاز رشد اجتماع یدر مرحله خاص دیما همواره تول

 است. یو بردگ یفئودال دیتول وهیاز ش زیمتما یدارهیسرما دیتول وهیحاکم بر ش
 یه اشیبه گرا ینهاد شیگرا ۀترجم یبرا یخواهد بود که راه نیفردگرا ا یرو شیپ حا  مسئله

 س،ییاس ت )ل و 9سییل و دی وید 8اعتب ار ای  ق رارداد هی مسئله نظر نیا یحل براراه کی. ابدیب یفرد
 یعن ی کنند،یهماهنگ م هاممشروط با انتظا یحیترج براسا آن افراد خود را  یکه بر مبنا (۲۰۰۲

ن ب ه ق رارداد داد ت ن دس ت نیاز ا ی. مثالکنند هماهنگ آنها با را خود هم گرانید نکهیا به مشروط
                                                           

1. descriptive 

2. what-questions 

3. why-questions 

4. stability 

5. ceteris paribus 

6. Daniel Little 

7. logic of institutions 

8. convention 

9. David Lewis 
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 ب ه بنا یول. است جیعنوان پو  راو فروش با دالر به دیخر ایاز سمت چپ توسط رانندگان،  یرانندگ
و وح دت و  یس اختارمند توانن دینم و س تندین ینهاده ا ک اف یقرارداده ا ب را 1ل ریم سوما  نظر

 (.۱۹۸۱ لر،یدهند )م حینهاد را توض کی 2یکپارچگی
گ ردد ک ه یم باز یعقالن انتخاب هیهمچون نظر یاانهیفردگرا یهاهیبه نظر عموما   ،مشکل سوم

 یفرض  نیچن با را او ی  اجتماع تیوضع و کنش و فهمندیمعقو  م یرا همچون موجود یفرد انسان
گاهان  یقص دها بر هاهینظر نیا که است نی. مسئله ادهندیم حیتوض از  شیب  یدی کأت یانس ان ۀآ

 یام دهایرا پ یجمع  تی از واقع یم ارکس، بخ ش مهم  یبن ا ب ه رأ ،اندازه دارند. حا  آنک ه اوال  
 یدارهیکردوکار کارگران در سازمان س رما نکهیا مثال   ،(همانسازند )یم یانسان یهاکنش ۀناخواست

گاهان میاز تصم انجامد،یآن م تیو تثب به بقا ار ک فروش  ۀستناخوا امدیبلکه پ د،یآینم رونیآنها ب ۀآ
،یثان شود؛یاست که به قصد امرار معاش انجام م یدستمزد  تی عامل د،ی فرو یه ارغ م آموزه ب ه ا 

گاه در کنش یهارانه ها ش ورش ای ه ا جنگ نک هیاست، مثل ا شده گرفته دهیناد یانسان یهاناخودآ
گ اه در ن امعقو  ن ای یعقالن ریغ یهازهیسهم انگ بسا، یا و دارندیبرنم یعقالن لیلزوما  تحل اخودآ

 آنها باشد.  ی  از حساب عقالن شیب ییجوزهیافراد به ست عیو تشج جییته
 یاان هیفردگرا یهاهی ک ه نظر ردی گیاز آنج ا نش ئت م ،اس ت تریکه ج د ،اما مشکل چهارم

 یعن ی رن د،یگیوام م یفلس ف یشناس خ ود را از روان یکل  نیقوان یانتخاب عقالن هیهمچون نظر
را  یآن ک ار افراد احتماال  » نکهی؛ مانند ایاز سرشت انسان یدهنده نارر بر فهمعام و پوشش ینیقوان

اف راد هم واره ب ه » ای ( ۱۹۸۷ ن دبرگ،یل و پلری)و «ابندیکه پاداش آن را ارزشمندتر ب دهندیانجام م
عاقالن ه عم ل  ح اتیاف راد عموم ا  براس ا  ترج» نک هیا ای « اندشینه کردن منافع خویشیدنبا  ب

، به ف رض ص دق ه م ق ادر ب ه شناسانهروان ی  کل یهاگزاره نیا که است نیمسئله ا یول. «کنندیم
 هی د در نظرمناسب  کاربر نکهیا یها براگزاره نیا رایز ستند؛ین یعقالن انتخاب هینظر یی  فردگرا نیمأت

 ری تعب به. ندیدرآ گفتهشیپ یهاصورت از تریجزئ و تریانضمام ییهابه شکل دیبا ،شوند یاجتماع
 نهیشیب یبر مبنا یعقالن حیترج یاقتضا خاص روشن شود که مثال   تیالزم است در هر موقع گر،ید

 نخست،گام است: گام شامل برداشتن دو  ندیفرا نی. اهاستنهیاز گز کیکردن  سود، انتخاب کدام 
 ی  اجتم اع طیش را در را ا ی ها و امخواس ت ی  ادی ش دن بن س اخته یه اچارچوب و ندهایفرا دیبا

. ب ه کن د روشن را فرد ی  ابزار التیو تما تیعقالن ی  انضمام یهاشکل بتواند تا کند روشن گوناگون
عم ل  یاگون هش بهنظ ام ک ن کی ش ود چگون ه الزم است نشان داده  ،نخست ،بوهمن مزیج انیب

                                                           

1. Seumas Miller 

2. unity 
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 خ اص یالگو کی از آنها عیتجم تا کند لیتحم را یمشخص ساختار یفرد یهازهیانگ به که کندیم
 لی بر کنش فرد تحم یاجتماع طیکه شرا یودیق دیبا ،( و گام دوم۱۷۴ص، ۱۹۹۱ بومن،) دهد خبر
ک ه  ش ودیگفته م ،مثال   ،یگام نی. در چنکند نییتع گذارد،یاو م اریرا که در اخت ییهاامکان و کرده

مساهمت اف راد در سلس له  ریتأث ای داشت، خواهد را ییوهایخود چه آلترنات یهاهر فرد در انتخاب
مجلس تنها تابع  یهایکرس شیآرا نکهیا چه خواهد بود. مثال   یجمع دهیپد کیدر  یمراتب سازمان

م ؤثر اس ت  یینه ا ج هیدر نت ینه ادمثابه قواعد  به زیو شمارش ن عیو قواعد تجم ستیافراد ن یآرا
 یه ادهقان ،بناپتارت یهجتده  برومتر لتو مارکس در کت اب  یوقت ای( ۱۹۸۷ ندبرگ،یل و پلری)و

 یس اختار طیش را لی دارد از تحم کند،یم هیتشب ینیزمبیس یهایقرن نوزدهم را به گون یفرانسو
ها م انع از وارد ش دن آنه ا در دهقانخودکفا بودن  ،مارکس باور. به دهدیبر آنها خبر م دیتول وهیش

که ک ارگران  یدارهیسرما دیتول وهی، در برابر ششودیها مدهقان طبقه لیروابط چندگانه با هم و تشک
 (.همان) کندیم یو سازمانده کپارچهی یرا وارد نظم

محصو  قواع د  یاجتماع ۀدیپد کی تیاز ماه یاست که بخش تیواقع نیاز ا یمسئله ناش نیا
ک ه ف رد   ده دیمشکالت نشان م نیا ،است کنندهاست که مستقل از افراد  مشارکت یخاص یادنه

ت ام و  کنن دهنییتبنق ش  تواندیاست و نه م نییقابل تب یاجتماع طینه خود مستقل از شرا یانضمام
ع ام  یه ااز فرض توان دینم یاجتم اع نی یتب ن،یبن ابراکند.  فایا یاجتماع یهادهیپد یتمام را برا

 به .ردیبگ نظر در آن یخیتار و یاجتماع طیشرا از را فرد یریاثرپذ دیشناسانه آغاز کند، بلکه باروان
از  دی کار را با زیاست، بلکه در آغاز ن یجمع ۀدیپد کینارر به  ،تینه تنها در نها نییتب گر،ید ریتعب

را در  1یوم انس ان  اجتم اعمفه  ،ییاروپ ا ی  شناس سنت جامعه ن،یبنابراشروع کند.  یامر جمع کی
ی  برابر مفهوم انسان  اقتصاد

کن د و، ن ارر ب ه  تی تا سهم جامعه در براب ر ف رد را تقو کندیعرضه م 2
ک 3به بافت دیمق ت  یمشکل سوم، بر عقال س هم  یجمع  یه اآن ارزش یک ه ط  یتیکند. عقالن دیتأ

 ردی گیم عه ده به کنشگر یبرا خاص اهدا  یبرخ ساختن   ممتازتر ایتر را در مطلوب یقابل توجه
 (.۱۹۸۷ ،)بودون

 یساختار ییگراکل

ب ر آن اس ت ک ه مق والت ک الن  4یادی بن ییگراان د. ک لانهیگراکل یهاهی نظر ها،هینظر دسته سوم  
هس تند ک ه  ییکه تنه ا واح دها ستدین لیها نه تنها قابل تقلهمچون ساختارها و سازمان ،یاجتماع

                                                           

1. homo sociologicus 

2. homo economicus 

3. context-based rationality 

4. radical holism 
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 یو اقتض ائات س اختار ودی فرد صرفا  به عنوان حامل ق نگاه، نیاند. در انییتب در یریکارگمناسب  به
 نی . س اختار در اش ودیب ر دوش س اختارها گذاش ته م نییو در عوض بار تب شودیدر نظر آورده م

 یه انقش انی م یدرون  یه ایو وابس تگ یاز رواب ط سلس له مراتب  یاحسب مجموعهبر کردیرو
 آلتوسر چون یانیساختارگرا یاست. برا یعل   ینقش یکه دارا شودیم ویرنهاد تع کی ۀدهندلیتشک

ک ه یطوربه اس ت، یاجتم اع جه ان   ریناپ ذلیتقل و یاهی پا عناص ر از متش کل یادهی پد ساختار
 کنن دیم س تیک ه در آن ز یبا س اختار دیبایاز خود م یعامالن انسان ریها و تصوها، ارزشکنش

ش ود، درون  دهی فهم یاگ ر ب ه درس ت ،یف رد تی عامل رای ز ؛شودیم نیهماهنگ شود، و بلکه چن
 یینهاده ا یه ا و هنجاره انقش 1ف رد ص رفا  مح ل انباش ت دگاه،ید نی. از اردیگیساختار شکل م

آن ب ا  ی  نه ادرواب ط درون ۀجز مجموع  یزی( و چ۲۰۱۴ لر،ی)م کندیم ستیاست که درون آنها ز
امک ان  نگ اه نی . اش ودیم نییتع 2یافتراق نحو به او تیواقع هو و در ستیها ننقش انیمتصد گرید

ق رار  ییه ارا ب ر اجباره ا و امکان شیخو یکند و تمرکز اصلیم یمنتف ینیشیرا به صورت پ لیتقل
قرار  یشناختروش انیمقابل نگاه فردگرا ۀدر نقط ن،یبنابرااند. یساختار طیشرا محصو  که دهدیم

 ی  ه م  کنش گران  انس ان ب ه و وابس ته 3ب ر ع ادت یمبتن یهااز کنش یفا  انتزاعدارد که ساختار را صر
 ش ود،یم لیآنه ا تش ک یه اکنشانی م و افراد از یاجتماع تیواقع ۀهمو برآنند که  دانندیمنفرد م

 یب را یدی اند )هم ان(. مفه وم کلیو س ار یج ار یکسانی یدر الگوها ،البته ،که ییهاکنشانیم
 یجمع  یهاب ه برس اخت 5تی ها عاملنییتب نیاست. در ا 4«یساختار ت  یعل»مفهوم  نایساختارگرا

مانن  د  یمق  والت انهیس  اختارگرا ی  س  تیمارکس نی  یتب کی  در  م  ثال   ن،یبن  ابرا ش  ود،ینس  بت داده م
اراده  ،یب ورژواز شیگ را مانن د ییزه ایآنه ا برحس ب چ انیدولت، طبقه و روابط م ،یدارهیسرما

 گ ران،یو د تی)را شوندیم داده حیتوض یتجار ای یدیتول یهاضرورت ای یافع طبقاتو من ایپرولتار
 (. ۱۱۵−۱۱۳ص، ۱۹۹۲

امک ان نس بت دادن  نخس ت،است. چ الش  روروبه یبا دو چالش اساس یعل   یی  اما ساختارگرا
 یاجتم اع اتی ب ه هو یاگ زاره یه اشینف ع و گرا ،ی، کنش گرتیعامل 6ت،یقصد چون یمیمفاه

 انیرا به صاحبان و متص د یسازمان اجتماع کی نیشنا  فردگرا مقاصد و منافع نهادامعهاست. ج
، جزء نه افراد، که نقش ،گراکل یبرا مقابل، در. دهدیآن سازمان نسبت م درون یهانقش  یه ااوال 

                                                           

1. repository 

2. differential 

3. habitual 

4. structural causality 

5. agency 

6. intentionality 
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 1م نش ای ب ه فرهن گ  دیو مق کنندیم میاست که در ربط با هم ساختار را تقو یدرون واحد اجتماع
 لیس ازمان تش ک ا  ی ثان ش ود؛یم لیتش ک یهستند که از قواعد، هنجارها و مناسک اجتماع یخاص

 ریناپ ذلیو ب ه نح و تقل وابسته به هم، فارغ از مقاصد و منافع افراد، خود مس تقال   یهانقش از افتهی
 یارهگ زا یهاشیگرا و یذهن حاالت انتساب مستلزم یایتلق نیاست. چن ییهایژگیو نیچن یدارا

 فاقد ذهن است.  اتیبه هو
ک ه  یمعن  نی ساختارهاس ت، ب ه ا انی م 2یجب ر ای  ینس بت عل   ت  ی فینارر به ک ،چالش دوم

 نی . مسئله اکنندیخود را در کار م یعل   یروین ییهازمیمکان ای ندهایچه قسم فرا قیساختارها از طر
 ۀونددهن دیپ ین دهایب ود ک ه فراکننده خواهن د یراض یتنها در صورت یاجتماع یهانییاست که تب

( و ۱۳۱ص، ۱۹۸۶ ت ل،یب ه دس ت دهن د )ل 3یئ و جز زی خ واه را در س طح رنییگر و تبنییتب انیم
 ریپذبیآس  ی یب ا فردگرا ا یآنها در ق 4یو زمخت یدرشت نیبه جهت هم قا  یدق ییگراکل یهالیتحل

 پرداخت.  میمقاله بدان خواه یبعد یهااست که در بخش
 یه انییتب ،. دس ته دومس تین یس اختار یه انی یتب ۀتنه ا گون  ،ام ا ،یعل   ی  ختارس ا نییتب

و  یم اعاجت تی واقع نیری از قواع د ز ییاند ک ه رمزگش ایعل   ریغ ی  ساختار یهانییتب انه،یگراکل
 یانهاشترو  نمو یکلود لو ی  شاوندیساختار خو لیآنها را منظور نظر دارند. تحل یکشو نظم نهان

و ب ا  دس تنین یعلم  نی یداخل در تب دسته اصال   نیا ،یها است. اما به گمان برخنییست تبد نیاز ا
 کنن دیراهم مف  نی یتب یها برااز داده یمناسب یبندحداکثر دسته ،ینظم جمع یستایکشو قواعد ا

 (.۱۳۷۳ تل،ی)ل
 

 یکارکرد ییگراکل

که ب ه لح اظ ش کل  میهست روروبه زین انهیگراکل یهانییاز تب یسوم ۀاما با دست یدر علوم اجتماع
حسب کارکرد آن بر دهیپد کیکه در آنها  یکارکرد یهانییاند؛ تبیتر از دو دسته قبلمهم دیشا نییتب

. ش ودیداده م حیتوض  یرواب ط عل   رهی حس ب ق رار گ رفتن آن در زنجبر نه و گرید یادهیپد یبرا
ما نیا یهانمونه  استخوان» شودیم گفته یوقت است؛ متداو  ینیودار ی  شناسستیدر ز ینییتب یش 

ب ودن اس تخوان  یتوخ ال نییآنچه تب ،«کندیم آسان را پرواز که لیدل نیا به است، یتوخال پرندگان
. س تین یعل   یهانییمتداو  آن در تب یپرواز، علت در معنا لیتسه یعنیدهد، یپرنده را به دست م

                                                           

1. ethos 

2. deterministic 

3. fine-grained 

4. coarse-grained 
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عنوان ب ه یژگ یو کیکارکرد  داشتن  ای امدیاند، پموسوم 1یامدیپ یهانییها که به تبنییقسم تب نیدر ا
 یعن ی یک ارکرد جمل ه کی  ی  اف رم گ زاره ن،یبن ابرا. شودیقلمداد م یژگیداشتن آن و یبرا ینییتب
 ۀنمون  ،خ ود جمل ه نی وجود الو باشد. اما ا گرنییتب تواندیم ،«است ∅ انجام دادن   xکارکرد»

روش ن اس ت ک ه ه ر  .«را دارد b ۀدی فا a» یعن ی ،است 2یسودمند جمالت تر  یاز فرم کل یخاص
 آن گ ام نینخس ت ن،یبن ابراباشد.  داشته گرید یزهایچ یبرا یمتعدد دیفوا تواندیم زهایاز چ ینوع

ذک ر  یام دیپ نییتب کیعنوان کارکرد آن در تواند بهیم a دیاز فوا کی کدام که شود روشن که است
. کن دیم یض رور را رس اندیم دهی در آن حض ور داش ته و فا aک ه  یه ب ه ب افتامر توج نیشود. ا

موج ود زن ده ب ه  س میاندام الزم است حضور و نق ش آن در ارگان کیفهم کارکرد  یکه براهمچنان
برخال   یاجتماع نییتب کیآنکه در  ژهیاست. به و زیبرانگچالش یشود، که خود امر یدقت بررس

 نک هیرو است. اما ب ا ف رض اروبه یدشوار با یشگاهیآزما تجربه و حیتشر هزند موجود ی  ولوژیزیف
 ب ه خ اص تیوض ع کی در  یجزئ  دهی پد کی کارکرد  یعنیبرداشته شود،  تیگام هم با موفق نیا

ک ارکرد  نیهم توانیم یدر چه موارد مشابه ،شودشود، الزم است نشان داده  داده  یتشخ یدرست
م ارکس از  ی  خیت ار سمیالیماتر ی  که در بازساز 3،به کار گرفت. جرالد کوهن ینییتب ۀعنوان مؤلفرا به
؛ در ردی گیور ب ه ک ار ممنظ  نی ا یرا برا 4یبافت یارزمفهوم هم کند،یاستفاده م نییشکل تب نیهم

 توان دیم ورد نظ ر م ۀدی ارز بافت مورد مطالع ه قلم داد ش وند، فاهم توانندیکه م ییهاهمه بافت
 یارابط ه∅ و ن وع ک ارکرد  x دادی ن وع رو انی م توانیم ب،یترت نیشود. بدگر دانسته نییتبکارکرد  

ب ه  ردی گیدر آن قرار م یکه جمله کارکرد 5یجمله  قانون یعنی یکارکرد نییتب ی  کل یبرقرار کرد. شما
 (.۲۶۰، ص۱۹۷۸است: )کوهن،  ریصورت ز

ر زمان د Fاز نوع  دادیرخ دهد، آنگاه رو 1tن در زما E نوع از یدادیرو اگر که باشد نیاگر چن»
2t از نوع  دادی، آنگاه رودهدیرخ مE  3در زمانt رخ خواهد داد». 

 :است نیآن چن ی  که شکل صور
 (∃𝑥)(𝐸𝑥 𝑎𝑡 𝑡1               (∃𝑦)(𝐹𝑦 𝑎𝑡 𝑡2))           (∃𝑧)(𝐸𝑧 𝑎𝑡 𝑡3)   

زم ان با آن هم توانندیهرچند م ستند،یمقدم ن 1tبر  3tو  2t یمورد چیتوجه داشت که در ه دیبا
ی  ش رط عالم ت   نیهمچن ،باشند

 F و E دادی دو رو انی م 1«یفرض  تی عل»از رابط ه  یاو  ح اک 6
                                                           

1. consequence explanation 

2. benefit-statement 

3. Gerald Cohen 

4. contextual equivalence 

5. law-statement 

6. conditional 
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 یو عالم ت ش رط پرندگان در پرواز لیتسه و استخوان بودن یتوخال انیم تیعل ۀرابط ماننداست؛ 
در  3انس ب انتخ اب اص ل مش ابه یزی ؛ چE دادیه وقوع روب ،است 2یلیتما ای شیاز گرا یدوم حاک

 تکامل.  هینظر
 ۀابط رخواهن د ب ود.  ییزهایچه چ یاجتماع نییدر تب یشرط ۀدو رابط نیمتنارر ا دید دیحا  با

و  لهیقب کیدر  یرق  مذهب مثال   ز،یچ دو انیاست م یعل   یاهمانند نمونه پرنده، رابطه یفرض ی  عل  
 یهبالزم است رق   م ذ ،او  برقرار باشد ی  شرط نکهیا یبرا ،آن. در واقع در یاجتماع یهمبستگ

 ب ه گف ت؟ ت وانیم چه دوم ی  شرط خصوص در اما. باشد داشته یهمبستگ شیدر افزا یعل   یریثأت
 ب ه دس ت داد؟ یاجتم اع هی اصل انتخاب انسب در نظر یبرا یمتنارر توانیچطور م گر،ید ریتعب

 یرو یرق   م ذهب نجام د،یب لهیدر قب یاجتماع یهمبستگ شیبه افزا یچرا اگر رق  مذهب یعنی
 ک ارکرد ب ه یگ رید زی چ یک ه ب را یزیچ یعنی ،یدادن  رق  مذهب یبه رو شیگرا ایخواهد داد؟ 

 ؟ ردیگیم نشئتدارد، از کجا  یخصوص
 نیبا ا را آن یمحتوا توانیچطور م مینیتا بب میرویمارکس م یخیتار سمیالیدوباره به سراغ ماتر

 ف رم در ت ز نی ا یبدس اخت فرات ر ب رد. بازس از ۀگمان  کی کرد و آن را از  یبندصورت نییفرم تب
 :است ریز شکل به یکارکرد

 ایمستقر  R دیآنگاه روابط تول نجامند،یب F دیتول یروهایبه توسعه و تکامل ن R دیاگر روابط تول
 .شوندیم تیتثب

همانن د  یتیوض ع F دی تول یروهایتوسعه و تکامل ن است که نیفوق وابسته به ا یشرط یدرست
 آن یس و ب ه یش گیهم یش یگرا یعن ید، نتناسب را در تکامل داشته باش نیباالتر یموجودات دارا

 یروه این»کن د ک ه یم انی ب یریتعب نیاست که مارکس با چن یزیهمان چ نیو ا باشد داشته وجود
. اس ت اس توار ف رض س ه ب ر اص ل نی مارکس بر ا استدال  .«دارند 4بهبود به شیگرا همواره دیتول

 ؛اندشیخو ی  شتیمع یماد یازهاین ی  ها همواره مترصد برآوردن حداکثرانسان نکه،یا نخست فرض
ها انس ان نک ه،یهاست و ف رض س وم اانسان ازیمنابع در دستر  همواره کمتر از ن نکه،یفرض دوم ا

 بر قائم که اصل نیبنا به ا ن،یبنابرادارند.  عتیاز طب یبرداربهره یبرا یبهتر یهاروش جادیا ییتوانا
 س خن دی تول یروه این بهب ود ب ه یدائم یشیگرا از توانیم است، یانسان سرشت از یفلسف یدرک

 یروه ایآنچه متناسب اقتضائات رش د و تکام ل ن هر شودیاست که سبب م شیگرا نیو هم گفت

                                                           

1. hypothetical causation 
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3. selection of fittest 

4. improvement 
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 ربن ایروبن ا و ز انی م یاز نسبت ک ارکرد توانیم ب،یرتت نیهم به. شود داریپا و تیتثب باشد، دیتول
که به  شوندیمستقر م یجهت در دوران فئودال نیبه ا یفئودال ی  مناسبات حقوق نکهیا حر  زد. مثال  

 دنیبخش  نیتع  میمف اه ی  ب ار عل   نییتب نی. با ارسانندیم مدد یفئودال دیوه تولیو رشد ش یداریپا
 یمناس ب ب ودن روبن ا ب را ای  ربن ایروبنا با ز 1و ضرورت مطابق بودن شودیم هیبه روبنا تخل ربنایز
 . کندیم دایپ یاتازه یمعنا ربنایز

 ای  وبن ا،ر و ربنایز انیم یعل   ۀاست که جهت رابط نیا دیآیبرم یبازساز نیکه از ا یمهم ۀجینت
 لیهاگرچه تس یکاملت نییتب کیدر  نکه،یا حیتوض. شودیم عکس یدیتول روابط و یدیتول یروهاین

از  ین ییبنس بت ت یعنی شود،یپرنده ذکر م یهانبودن استخوا یتوخال یبرا ینییعنوان تبدر پرواز به
 یعن ی ،در جهت عکس یاست، اما رابطه عل   یتوخال یهااستخوان سمت به پرواز در لیسمت تسه

 هااس تخوان نی داش تن ا رایزدر پرواز برقرار است،  لیبه طر  تسه یتوخال یهااز سمت استخوان
 مرحل ه کی در  یدارهیسرما ی  دیتول یروهایقرار داشتن ن یوقت زین نجایکند. در ایم لیپرواز را تسه

، در جهت عک س نهایا انیم یعل   ۀرابط دهد،یخاص به دست م ی  دیروابط تول یبرا ینییخاص، تب
 تی در تز جبر بیترت نیبه هم برقرار است. یدیتول یروهایبه سمت ن یدیاز سمت روابط تول یعنی

. ش وندیم ربن ایاز ز یاشکا  خاص روبنا هستند که علت اشکا  خاص نیگفت ا توانیم یاقتصاد
 ح،یتوض  نی است. ب ا ا یدر جهت عکس رابطه عل   یامدیپ نییتب کیدر  ینییتب ۀرابط ،یکل انیبه ب

مناس بات ق درت  مانن د ،ییش ود، و معل و  مق والت روبن ایم ینف دیتول وهیتحو  ش ی  ادیخودبن
گاه اشکا  ،یاسیس  ... خواهند بود.و یتجار روابط و یآ

 2ادی دس تخوش تح والت خودبن کنن دیم یط  ییربن ایک ه تح والت ز یریمس  ب،یترت نیبه ا
 3یامک ان و محتم ل اتفاق ات دس تخوش یج انور گونه کی تکامل ریکه مساست. همچنان ییروبنا

 ب ا تنه ا تکام ل نیق وان س خن، گ رید. به کنندینم یرویپ یاملتک یشناسستیاست که از قواعد ز
 یمارکس  هید. در نظرکننیم لیاقتضائات خود را بر موجودات زنده تحم هانامناسب حذ  زمیمکان

 یعل   یرویو ن شوندیم نییاست که تع ییروبنا یندهایها و فرازمیمکان با ییروبنا اشکا  تیماه هم
قاع ده بهب ود و  براسا اقتضائات خود را  ربنایز ن،یا وجود. با کندیل نمبر آنها عم ربنایز یاز سو

 .کندیم لیها بر اشکا  روبنا تحمحذ  نامناسب زمیو با مکان دیتول یروهایتکامل ن
پاسخ جرالد  رود؟ شمار به یاجتماع دهیپد یبرا یکاف ینییتب تواندیم یکارکرد نییتب کی ایاما آ

است.  یمکف ینییخود تب یخود به یکارکرد نییتب کیاست و در نظر او پرسش مثبت  نیکوهن به ا
                                                           

1. correspondence 

2. autonomous 

3. contingent 
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خردت ر رب ط و  یکه در س طح ییندهایاز فرا 1یبسط جزئ کیالحاق  ی  منددهیهرچند که او منکر فا
 لیرا متوقو بر تکم یکردرکا نییتب تیکفا ن،یا وجود. با ستین ،ادعا شده را نشان دهند یهانسبت

 ینییتب ونیخود را مد تیکفا یشناختستیز ی  تکامل نییتب کیکه همچنان د،دانینم یاتیعمل نیچن
 س تین دهن د،یم وراث ت و تن وع ج ادیا خرد   یسازوکارها از کیژنت ای یمولکول یشناسستیکه ز

دارند. جان الستر ب ر آن اس ت  یگرینظر د یشناختروش انیفردگرا اما(. ۲۸۶ص، ۱۹۷۸ ،)کوهن
 را ب ه ب ار یاجتماع یکه الگوها ییندهایاز فرا یخرد ی  لیتفص لیکه با تحلمادام  یکارکرد نییکه تب

 گرید ،آماده شد یادیزبنیر لیتحل نیچن یرا روشن نکرده است و وقت یزینشود، چ لیتکم آورندیم
 نی یب ا تب یشناختروش انی(. مخالفت فردگرا۵۷ص ،۱۹۸۶ تل،ی)ل ستین یکارکرد نییبه تب یازین

و رواب ط  اتی ه ا متض من هونییتب نی ا رایز ؛دارد یوجودشناخت یوجه نینکوهن همچ ی  کارکرد
 یه ایژگیو و ح االت انیفردگرا. گنجندینم انیفردگرا یهانییواژگان تب رهیهستند که در دا یجمع
جان رومر اس تدال   ،نیبنابرا آورند،یم شماربه  یفرد یهایژگیاز حاالت و و یرا سرجمع یجمع

ده د چ را و چ ه  حیدارد که توض ازیدر سطح فرد ن یخرد رساختیبه ز یطبقات لیتحل»کند که یم
 نمون ه، یبرا( همان)به نقل از:  «آورد حساب به لیتحل یبرا یتوان واحد مرتبطیموقع طبقات را م

 یدارهیس رما اقتص اد منافع خدمت در نکهیا انیب و مشاهده صر  با دولت کی یهااستیس نییتب
دول ت  یهااستیاست که س ییندهایاز فرا یاست شرح یاتیبلکه آنچه ح ،شودیمحقق نم است،

از  یش رح ،و در واق ع باش د داش ته یپ در یامدیپ نیچن که کنندیشکل داده و کنتر  م یرا به نحو
(. ۱۲۸، ص۱۹۸۶ ت ل،ی)ل کنن دی مذکور را ممکن و مستقر می  که روابط کارکرد یعل   یهازمیمکان

 نی یدر تب یس اختگ یهایگهمبس ت از را لیاص ی  ز روابط عل  ییتم امکان سترال ریتعب به یعمل نیچن
 (.۱۲۲ص ،۱۹۹۲ گران،یو د تی)را کندیفراهم م
 یب رااس ت؛  یض رور زی ن یمن افع اجتم اع لیتحل یعنی، گرید یجهت از فرد سطح در لیتحل

رغ م تض اد  ب ه ایارارتدوکس قرار داشته که چرا پرولت سمیمارکس یرو شیپ یاهمواره مسئله نمونه،
گاه نیپاسخ مارکس به ا زند؟یبا طبقه حاکم دست به انقالب نم اشیمنافع طبقات کاذب  ی  مسئله آ

 نیا یپاسخ نی. مفروض چنداردیم باز اشیواقع منافع ی  بازشناس از را ایپرولتار که یزمیبود؛ مکان
گ اه ن،یخ ودگز ی  مثاب ه کنش گران عقالن  ب ه ای است که فرد فرد  پرولتار  ای ک اذب  ی  چنانچ ه از آ

 هم واره ام ا. زنندیخود م یمتناسب با منافع طبقات یلزوما  دست به کنش ابند،ی یخالص یدئولوژیا
 زی تم نک هیا مانن د. باشد داشته وجود یفرد کنش و یجمع منافع اتیمقتض انیم تواندیم یافاصله

از آل وده  یخ ود را ب ه خ وددار است ک ه یحا  کمتر کس نیو با ا است یعموم نفع کی هوا بودن
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 زی ن یمعطو  ب ه من افع ف رد ی  کنش عقالن نی(. همچن۱۳۰ص ،۱۹۸۶ تل،ی)ل کند دیکردن هوا مق
 یطلبان ه  ف ردمنفعت یهاکنش ۀناخواست یامدهایپ یعنی انجامد،ینم یمنافع جمع نیلزوما  به تأم

 لی موس وم اس ت، تحل 1«عی جمشکا  ت»مذکور که به  ۀ، مسئلستین یجمع ریخ یلزوما  در راستا
مش کل در  نی ا تردهی چی. ش کل پکن دیرو مهرا با مشکل روب  یمنافع جمع یکالن  صر  بر مبنا

اس ت ک ه  یمحدود ۀنیهز یگرو در یعموم ریخ نیکه تأم یی. جاشودیم دهید 2«خورمرده»مسئله 
 ای  یهمگ  ،الف رض یک ه عل  3ن،یخودگز افراد آنکه حا  بخرند، جان به را آن دیاز افراد با یتعداد

 ری خ از نه،یباشند که بدون دادن هز یادسته ءجز دهندیم حیترج دهند،یم لیافراد را تشک تیاکثر
وج ود داش ته باش ند ک ه متکف ل  یکه ف داکاران یمند شوند. اما در صورتبهره شده، محقق یعموم

 یک اف یمساعد  تعداد ۀزیکه از انگمورد انتظار شوند، باز هم شرط اقدام  معقو   آنها آن است  نهیهز
گ اه اف زون یعن یمطل ع باش ند،  یدهنهیمشارکت در هز یاز افراد برا گ اه یب ر آ از  یاز من افع، آ

 نیف رض ک ه اف راد در بهت ر نی )ب ا ا است لیدر اقدام آنها به عمل مناسب دخ زین گرانید زشیانگ
، ۱۹۹۱ گ ران،یو د تی ش رط( )را و دی ب دون ق نیگرگ زیو ن ه د 4اندمشروط ییهانیگرگزیحالت د

ک ه  رن دیگیخ اطر ش کل م نی به ا یکارگر یهاهی: اتحاددیگویکه م یکالن نییتب مثال   ،(۱۲۳ص
نشان ده د  دیهنوز با رایز ست؛ین یکامل نییاند، تبکل کیمثابه  منافع کارگران به یآشکارا در راستا

 ت ل،ی)ل دارن د را یعم وم ری خ نی ا نیت أممشارکت کردن در  یبرا یکاف ۀزیکارگران، به عالوه، انگ
 ییطبقه فه م  س ازوکارها ی  ریگفهم شکل دیالستر معتقد است کل ،اسا  نی(. بر ا۱۳۱ص، ۱۹۸۶

گاه  نیب ه چن  یابیو دس ت ان دازدیم قیبه تعو ای کندیم لیرا در افراد تسه یطبقات ی  است که رشد آ
 نی از ا یو موارد یباز ۀینظر ،میتصم ۀینظر ،یانتخاب عقالن هینظر میمستلزم رجوع به مفاه یفهم

(. در ۱۲۲ص، ۱۹۹۲ گ ران،یو د تی )را دارن د تعل ق خ رد لیتحل ۀبه حوز یدست است که همگ
 نی یتب. ۱ب ردارد:  تیسه گام را با موفق نیاست که ا یکاف یمناسب در علوم اجتماع نییتب کی ،واقع

 یک نش ف رد ی  قص د نی یتب .۲ ؛یف رد یهاحسب کنشبر( کالن تیوضع ای) یتجمع ۀدیپد ی  عل  
 .(۲۰۰۸ لور،یو باورها )ت ا یام ی  عل   نییتب .۳ فرد؛ یباورها و ا یبرحسب ام

عنوان خرد، ب ه نییضرورت به دست دادن تب زین انهیگرالیتقل با فرض اتخاذ موضع ضد ن،یبنابرا
 گ ر،ید ریانکار است. به تعبقابل  ریغ کند،یم برآورده را یاجتماع هینظر ی  تجرب ثیکه ح یتنها راه

 ۀی نظر خیک ه ت ار چ ون. دی آیبرنم ی یفردگرا ی  وجودش ناخت ل  یتقل یمسئله از ادعا نیضرورت ا
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 اتصا  و وندیبا مسئله پ یفرد ۀدیبه پد یاجتماع دهیپد لیتقل ۀاست که مسئل نیاز ا یحاک یاجتماع
 (۱۴۹ص ،۱۹۹۴ بومن، ؛۳ص ،۱۹۷۸ ر،است )الکساند شده نیگزیجا کالن و خرد سطوح انیم

در  یارون دهشیگ ام پ ،شناسانهمشکل وجودشناسانه به مشکل روش کیاز  1لهئمس یی  جاجابه نیو ا
 است. بوده یاجتماع هینظر

 

 کالن و خرد سطوح انیگذار م

 یمح ض خالص  ۀان یگراو جمع ان هیفردگرا یهاهی نظر یهایدشوار از که زین ییگرالیتقل اما ضد
سطوح کالن و خرد:  انیگذر م ۀمسئل یعنیرو است، هروب یاجتماع نییدر تب یگریشکل دبا م افته،ی
 یهاکه داده ییجا یعنی ،یبه سطح فرد یاز سطح جمع ،سو کیاز  تواندیچطور م نییتب کی نکهیا

 یاز سطح فرد تواندیچطور م گر،ید یگذر کند و از سو ،است یابیدر آنجا قابل دست یتجرب ی  نییتب
 یرهایمتغ ،کالم کیدر  و کندحرکت  ،خواه در آن قرار داردنییکه تب ییجا یعنی ،یطح اجتماعبه س

در خص وص  زی اس ت ک ه در اقتص اد ن یهمان مشکل نی؟ ازند وندیرا پ یو جمع ینامتجانس  فرد
است  ییکردهایمسئله مخت  رو نیا میکه گفت. چنانشودیاقتصاد خرد و کالن مطرح م انیم وندیپ

)سطوح خرد و ک الن( و پ س از آن  کنندیم ویگر را در دو سطح جداگانه تعرنییخواه و تبنییکه تب
 یتیفردگرا ک ه ب ه ه و یکردهایرو یول روند،یم نییتب ۀنارر به آنها در بدن یهاگزاره 2قیبه دنبا  تلف

ب ا  رای ز ؛اهند بودرو نخوروبه یمشکل نیباور ندارند، اساسا  با چن یاجتماع ۀدیپد یبرا ریناپذلیتقل
آنه ا تنه ا ش امل  نی یگ ر، بدن ه تبنی یخواه و تبنییکردن  تب یخرد و فرد ۀدیکالن به پد ۀدیپد ل  یتقل

 هی طرفداران نظر ،که گفته شدنمونه، چنان یبراخواهد بود.  یفرد یهاخرد نارر به کنش ییهاگزاره
 یشناس انه و ب ر مبن اروان یل یرا با تحل مسئله گذار شانانهیتعهد فردگرا ۀواسط به یانتخاب عقالن

گذار را  نیا ب،یترت نیو به ا دهندیم پاسخ یانسان سرشت خصوص در یاهیقائم بر نظر ییهافرض
گ ر را در س طح نی یخ واه و تبنییکه تب زیگرا نکل یهالیتحل گر،ید یاز سو دانندیم یاز آغاز منتف

 یروه این یو حت  یس ازمان ،یس اختار ،یوالت نه ادمترصد آنند که با مق کنند،یم ویکالن تعر
به سرانجام برس انند  ،است گریکدیمربوط کردن مقوالت کالن به  ،را که در واقع نیی، کار تبیخیتار
 (.۱۹۸۷ ندبرگ،یل و پلری)و

 یط  یتیفع ال نیچن در دیرا که با یرینمونه از مس کیدر ادامه  ،شکا  خرد و کالن نییتب یبرا
ک ه در  یج وامع ۀمشخص  ی  ن یاخالق د»: یدارهیسرما از وبر لیتحل م؛یکنیم یبندصورت شود،

                                                           

1. problem-shift 

2. integration 
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ب ود  ییه اشامل ارزش ،(شدند ستینیکالو که یجوامع ژهیو )به شدند پروتستان ینیدوره اصالح د
 (.۱۵۴ص ،۱۹۸۷)کولمن،  «کرد لیتسه را یدارهیسرما یکه رشد سازمان اقتصاد

 اند: یقابل تشخ ریکه در گرا  ز کندیم تیحکا ادعا سه از گزاره نیا
ف رد  ۀکنندمش خ  ۀوابس ت ریمتغ کیجامعه و  ۀکنندمستقل مشخ  ریمتغ کیاو  از  یادعا
ن وابس ته س خ یگ ریمس تقل و د یکیفرد،  ۀکنندمشخ  ریاز دو متغ دوم، یادعا. دیگویسخن م

 ۀوابس  ت ری  متغ کی  ف  رد و  ۀکنندمس  تقل مش  خ  ری  متغ کی   یس  وم ح  او یو ادع  ا دی  گویم
مام تاز سطح کالن آغاز و در همان سطح  لیتحل نیا داستیکه پجامعه است. چنان ۀکنندمشخ 

 .  غلتدیراه به سطح فرد درم انهیاما در م شود،یم
 
 
 
 

   
 یکیدر  کم،دست گر،یتماما  متعلق به سطح کالن است، اما سه بردار د ،در نمودار ییبردار باال

 انی م یاز نس بت یح اک زین یسه، بردار وسط نیا انیدارند. در متما  خرد حسط با شانیرهایمتغ از
س ازند. نخس ت مسئله یق در بی خرد است و مشکل عدم تجانس ندارد. اما دو بردار ار ۀدو مؤلف

؟ س ازدیرا م یف رد یه اآن، ارزش نیمذهب در شکل نهاد یعنی ،یجمع ۀمقول کیچطور  نکه،یا
 ش ودیم ری تعب 1«مس ئله پ ل»مسئله ک ه از آن ب ه  نیپاسخ به ا ،رد()گذر از سطح کالن به سطح خ

. اس ت اف راد ب ر یاجتم اع طیشرا ریثأاز ت ی( مستلزم به دست دادن شرح۱۹۸۷ ندبرگ،یل و پلری)و
 به یکه خودکش ییکرد. جا مشاهده یاز خودکش میدورک لیدر تحل توانیدست را م نیاز ا یانمونه

 یاجتم اع یهنجاره ا ابیو غ یمانند درجات آنوم یاجتماع یهامؤلفهبه کمک  یفرد یمثابه کنش
 ؛(۱۹۸۷ ،د )کولمنشویم نییافراد تب ی  اجتماع ی  شدگ یمنزو سطح ای

هیس رما ی  به برآمدن سازمان جمع ،گوناگون ی  فرد ی  اقتصاد یرفتارها ع  یچطور تجم نکه،یدوم ا
مس ئله »مس ئله ک ه از آن ب ه  نی س خ ب ه اپا ،(ک الن سطح به خرد سطح از)گذر  انجامدیم یدار
است که آث ار  یلیدر گرو  به دست دادن قواعد تبد ،(۱۹۸۷ ندبرگ،یو ل پلری)و شودیم ریتعب 2«لیتبد
ک ه  میک ه توج ه کن  شودیآشکار م یهنگاممسئله،  نیا تیمتصل کند. اهم یرا به آثار جمع یفرد

                                                           

1. bridge problem 

2. transformation problem 

مذهب 
 پروتستان

داریسرمایه  

هاارزش رفتار اقتصادی  
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اس ت.  یابیدر سطح خ رد قاب ل دس ت یتماععلوم اج یهادر پژوهش یقابل دسترس یهاعموم داده
ش مارش  یهامانن د م د  ،باش ند داشته یآمار و یاتیاضیر یهامد  شکل است ممکن قواعد نیا

 ن دهایفرا شکل ای ،یرزم یواحدها یهمکار یالگو مانند ،داشته باشند یشکل قواعد نهاد ای، یرأ
 معتق د ک ولمن م زیج .زنن دیرا رقم م یکتاتوریحکومت د کیکه تداوم  رندیرا بگ ییهازمیمکان و

الکساندر کار وبر را نس خه  یکه جفر یحال در است، یینها گام نیوبر در هم لیضعو تحل است،
 عی مثاب ه تجم ب ه یاجتم اع ۀدیکه فهم پد یجا مشکالت نیهم نکهیضمن ا .داندیاز گذار م یموفق

 کیمعطو  به کنش  یهایریگجهت مثال   نکهی. چه اشودیآشکارتر م کند،یم جادیا یدفر حاالت
 دی با یع یتجم مد  و ست،ین کسانی سهامداران و رانیمد یهایریگکارخانه با جهت کیکارگر در 
 یهاافراد در نقش یهایریگبه جهت زیآمضیتبع ی  دهوزن و یمراتب سلسله عیتجم یبرا یسازوکار

-ک نش از س اده یعیتجم ای انباشت با اندتویدست دهد و نم به آنها از ییهادسته حذ  ایگوناگون 

 را بسازد.    یکنش جمع یفرد یها
 ،: )ک ولمنکن دیانق الب عرض ه م یهاهیدر نظر کالن را−خرد لیتحل از یگریکولمن نمونه د

۱۹۸۷) 
 
 
 
 
 
ب ه  یاجتم اع طیچطور بهبود نامتوازن شرا دهد، نشان یخوب به بتواند دیانقالب شا ۀینظر کی

 ،اردبگ ذ س ر پشت تیگذار او  را با موفق ن،یبنابراو  شودیاز جامعه منجر م ییاهگروه تیمحروم
 ک ه ییدهان یبتوان د نهاده ا و فرا نکهیا یعنیاست،  یبه همان اندازه ضرور زیاما برداشتن گام دوم ن

ز اده د و  حیتوض  کردن د، لیتب د انق الب ی  اجتم اع محص و  به را افراد در ییجوزهیست انباشت
 آن پرده بردارد.  زیآمخصلت راز

 زیمتم ا س طح س ه از آنه ا ی  افتگی  لیمارکس به جه ت تش ک یهالیبوهمن معتقد است تحل
ها و یاز وابس تگ یفیتوص  ،مارکس در سطح نخست رایز ؛حل مسئله گذار را در خود دارد تیررف

 طیش را ،در س طح دوم ده د؛یکالن به دست م ا ی( را در مقS) یاجتماع نظام کی ی  روابط درون
و  کنن دیکه کنش گران دنب ا  م یکه شامل اهداف کند،ی( را در نظام مشخ  مA) تیکنش و عامل

بهبود شرایط     
 یاجتماع

بهبود شرایط     
 اجتماعی

بهبود شرایط     
 اجتماعی

بهبود شرایط     
 اجتماعی
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 1یانی از س طح م یفیتوص  ،در س طح س وم ؛است یمشارکت در کنش جمع یشناخت الزم برا زین
(I )که  یبازگشت یندهایو فرا کندیارائه م یاجتماع ینهادها یعنیS  را بهA لیتحل کنندیمتصل م 
 (.۱۷۳ص ،۱۹۹۴ ،)بومن کندیم

اس ت ک ه  ییاو ب ر نهاده ا دی مارکس در ح ل مس ئله خ رد ب ه ک الن در تأک یهادهیا تیررف
 یدارهیدر س اختار س رما یک ارکرد یهیمعنا که ت وج نیبد کنند،یرا برآورده م یاقتضائات ساختار

 دی  لتو وهیش  در یایادنه   زمیمثاب  ه مک ان را ب ه یگ انگیب خ  ود م ارکس از ،عنوان مث  ا دارن د. ب ه
 از م ارکس، ن هایکارکردگرا ری. بنا به تفس ردیگیکار به کار م یروین تیوضع نییتب یبرا یدارهیسرما

 دهی گون ه فهمنیا ،«س ازدیم را یخصوص  تیمالک که است یگانگیب از خود نیا»او که  ریتعب نیا
 دارد، یخصوص  تی مالک تی بو تث سیتأس یکه برا یبه جهت کارکرد یگانگیب خود از که شودیم

ان د ک ه گانهیب خ ود از کارگران   نیا تنها ایگو. است یدارهیسرما ۀکار در دور یروین یدائم تیوضع
 : ازدیگویالکساندر م یکه جفرچنان ،نیبنابرارا برآورده کنند.  هیصاحبان سرما ی  سوداگر توانندیم

و  یف  رد یدر س  طح یدارهی س رمای  س  اختار طیش را از یاترجم  ه جه  ت نی ا از یگ  انگیب خ ود
 (.۱۹۸۷ ر،)الکساند دهدیحاکم بر کنشگران را سامان م یاست که نظم جمع یاواسطه

 

  

                                                           

1. intermediate 
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