
 

 

 
 مدرن و کالسیک قشربندی اجتماعی طبیقی نظریاتتحلیل ت

 (وثشمبوغ  مبسوغ،وبسل )آنتونی گیذنض، 

 

 1اهلل آصادعلی :گان نگارنده

 2نبصیه محمذیبس  

 چکیده
 ماذس  لـاشثیذ   هاب   تحلیل تغجیمی انذیـه ثبهذف اػت یوبوؿ ،حبضش ةممبل
هاب  وسػایه   ثبؿاذ، ثاب انذیـاه   اكلی آ  آنتونی گیاذنض مای   ةوه نمبییذ ،اختمبعی

وه دسن آ  اص الضامبت اػبػی  ،اص لجیل وبسل مبسوغ و مبوغ وثشلـشثیذ  اختمبعی 
ؿایبتتی نیاض ایان    . ثه لحابػ سوؽ ثبؿذؿیبػی امشوصین میپظوهی خبمعهدانؾ ةحوص

اثتاذا ثاه معش ای مف او      وه  ،ؽ تحلیل محتوا  ویفی ثوده اػتثشسػی مجتیی ثش سو
 ؛الازوش پشداتتاه ؿاذه   میذا   وق هش یه اص انذیؾ  ػی آسالـشثیذ  اختمبعی و ثشس

 یموسدثشسػا و   هكوست ممبیؼهوثش، ث هب  آنتونی گیذنض ثب مبسوغ ونذیـها اصآ  پغ
نیاض   تیدسن بانذ.  و تـشیح ؿذه هب ؿیبػبییو وخوهبت اؿتشان و ا تشاق آ  لشاسگش ته

اػت. نتابیح   لشاسگش تهحلیل و ت موسدنمذثب نگبه انتمبد   پشداصا  هیاص نظشهش یه   آسا
دس   اؿاتشاوبت م ا   وخاود  العیت اػت واه ضامن   ین مغبلعه گویب  این وا حبكل اص
 میاب   ویظه  ثه ،هبهب  م می نیض ثین آ میذا ، تفبوت ین دانؾا اص هش یه هب انذیـه

تش ثه متغیشهب   ثه تشتیت ثیؾ مبسوغ و وثشؿود. هب ثب آنتونی گیذنض دیذه میوسػیه
وییذ و خبمعاه   میالتلبد ، ػیبػی، اختمبعی و  شهیگی دس لـشثیذ  اختمبعی تأویذ 

امب گیذنض ضمن پزیشؽ متغیشهب   وق،  ؛دانیذسا داسا  ػبتتبس عجمبتی ثبال و پبیین می
دس  ؿاذت  ثاه آماوصؽ، تحلایست و م ابست سا    ػن، خیؼیت، لومیت، مازهت،  نمؾ 

 دانذ.می هیچیذاللـشثیذ  اختمبعی م   و خبمعه سا داسا  ػبتتبس عجمبتی 

 و مابسوغ وابسل  گیاذنض،  آنتونی  عجمه، لـشثیذ  اختمبعی، کلیدی: گانهواژ

 وثش.مبوغ 

                                                                      
1
 گاه هرات شناسی دانشاستاد جاهعه 

2
 اقتصادی شناسیِجاهعه ةگر حوزگر و تحلیل پژوهش 
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 غالب
 خورشیدی 1398هفتن. شوارة دوم. زهستاى و سال هشتنِ نشراتی. سلسلة بیست

 ناهة علوی ـ پژوهشی پوهنتوى غالبفصل

 مقدمه
هاب  مغلاوة،   ثشتاوسداس  آناب  اص ویفیات    ةاػت وه ا شاد سا ثش پبی ، وضعیتیلـشثیذ  اختمبعی

ثابال،   تاوة، دسآماذ    لایست  تح :ناذ اص ا هب  مغلوة عجبستنوین، ویفیت دس خوامع . ویذثیذ  میستجه
 .(179: 1387 ؛)ووین  ثود  یه ؿغل آثشومیذانه داساگیش و ثشوت چـ 

اختمبعی، تفبوت ا اشاد   توا  چیین گفت: لـشثیذ  اختمبعی اص نگبه دییی می لـشثیذ  دس تعشیف 
ایمب ، تموا، عمل  مبنیذ  ؛مثجت ب و الگوهب  معیو  و عمیذتی هگی هبنی دس میضا  ثشتوسداس  اص ویظانؼ

 شن دس ممبثل توحیذ، تذاپشػتی دس ممبثال هواپشػاتی،  ایدبد مفبهیمی مبنیذ ؿ ... اػت وه ثه  كبلح و
)لـاشثیذ ( گفتاه    یاختمابع   نابثشاثش چیاین، دس تعشیفای اص   ه . یدبمذوبس و... می ثبتموا دس ممبثل گیه

، ثاباسصؽ هب ثه میابثع  بسچوة آ ، انؼب  اػت اص وضعیتی وه دس چ نبثشاثش  اختمبعی عجبست؛ اػت ؿذه
دهاذ واه ا اشاد و    نابثشاثش  هیگابمی سو  مای   سػی داسنذ. چیین  هب  خبمعه دػتو مولعیت تذمبت
 تاش ایان اػات واه نابثشاثش      ولی اص همه م ا   ؛پغ اسصیبثی وییذثیذ  و ػدیگش سا دسخه هب یه گشوه

 .آیذوخود می وت دس ػبتتبس اختمبعی ثههب  متفباختمبعی دس ساثغه ثب مولعیت 
توانابیی انؼاب  دس تفؼایش     لیثه دلؿود، اص ػویی اص تفىیه اختمبعی نبؿی می یاختمبع  نبثشاثش
 ؛داد  مییدبماذ  توة، ثاذ و یاب تاشخیح    كوست ثهدادهبػت وه ػشاندب  ثه اسصیبثی و   هب و سو  پذیذه

ذ، نبثشاثشنا  یی گونه ثهوه  ،هب  متفبوتهب و یب نمؾهب   شد  و مولعیتگی هثیبثشاین، ممىن اػت ویظ
اختمبعی، ثه معیی وخ ه )پشػتیظ(  مییه، نبثشاثش ثیذ  ؿونذ. دس این صدػت دسخه ثبالدػت ثه پبییناص 
 ا اشاد سا دس  هاب، ثاش   هب و مولعیات دیذگبه نمؾاػت تفىیه اختمبعی اص  اص ػو  دیگش، ممىن ؛اػت

داؿته ثبؿایذ؛ دس ایان كاوست،     ثباسصؽتش  ثه وبال یب تذمبت سػی ثیؾ مولعیتی لشاس دهذ وه دػت
سػای ثاه    ػات اػات و تاود د   موسدعسلاه سػی داؿتن ثه امىبنابت   نبثشاثش  اختمبعی ثه معیی دػت

 ،نابثشاثش   :الجتاه ثبیاذ گفات    ؛(395: 1380 ؛پاوس )س یاع  دهاذ ثبالتش لشاس می یی  امىبنبت،  شد سا دس سده

 .ساه داسد مب  ثه ه سػی ثه امىبنبت، سا توأ اػت وه ه  پشػتیظ و ه  دػت علتی
هاب  ب ظمشاتت اختمبعی دس ن گش ػلؼله  اػت وه ثیب ؿیبتتی عبمیمف و  خبمعه لـشثیذ  اختمبعی

ی گش تاه ؿاذه و   ؿیبػا اكغسح لـشثیذ  اص صمین ثبؿذ.هب  مختلف اختمبعی دس خبمعه میو ػبتت
تلابد ، ػیبػای،   هاب  ال هب ثش اػبع تمابیضات دس وضاعیت  ثیذ  تشتیجی انؼب عجبست اػت اص دػته
مـتشن داسا  عوس ثههب  مغلوثی وه این ا شاد ویفیت ةثیذ  ا شاد ثش اػبع مدموعاختمبعی و یب ستجه

سػای نابثشاثش ثاه     ا شاد آ  دػات ثیذ  اختمبعی ثش تمؼی  خبمعه ثه عجمبتی وه لـش ،ثیبثشاین ؛هؼتیذ
 ییبیا مضاهب  ثابال هؼاتیذ اص   سده دس وه  ا شادویذ، هب  اختمبعی داسنذ داللت میهب و پبداؽ شكت
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  وییاذ ین هؼتیذ، وخاود ناذاسد اػاتفبده مای    هب  پبیو ا شاد  وه دس سدهثشا  دیگش اعضب  خبمعه  وه
 .(125: 1395 ؛)آصاد

و  موسدتوا اك هب  مختلف علو  اختمبعی چیذا  ین نظشیبت وسػیه و مذس  دس حوصهتفىیه ث
هبیی وه دس این پشػؾاػت.  مغبلعبت لـشثیذ  اختمبعی نیض كبدق ةدلیك نیؼت. این مؼأله دس حوص

 نذ اص:ا هب هؼتی  عجبستدهی ثه آ  ممبله ثه دنجبل پبػخ

 ؿود؟مف و  لـشثیذ  اختمبعی ثه چه معیبػت و ثش چه ؿشایغی اعسق می  .1

 اػت؟ گیذنض ساخع ثه لـشثیذ  اختمبعی چه نظشیبتی اسائه وشده  آنتونی  .2

 ساخع ثه لـشثیذ  اختمبعی چه نظشیبتی داسنذ؟ وثش مبوغ مبسوغ ووبسل   .3

 و وثاش(   )گیذنض، مبسوغ مذس  و وسػیه لـشثیذ  اختمبعینمبط اؿتشان و ا تشاق نظشیبت   .4
 اػت؟ دس چه مواسد 

 نذ؟ا هبمیذا  ساخع ثه لـشثیذ  اختمبعی وذا  نمبط لوت و ضعف نظشیبت این انذیؾ  .5
 ةیا یدسصمؿاشو  مغبلعابت ماذس      ةنمغ عیوا  هث آنتونی گیذنض ةینظش اصمب دس این ممبله، ثیبثشاین، 
ثاه ثشسػای   ثب اػتفبده اص سوؽ تحلیل محتوا  ویفای  و دس ادامه  ویی اختمبعی، حشوت می لـشثیذ  

پاشداصی  و  مای یان صمییاه   ا دسمابوغ وثاش   و   هب  وبسل مبسوغنمبط اؿتشان و ا تشاق آ  ثب انذیـه
 دهی .هب سا نـب  مییه اص انذیـه نمبط لوت و ضعف هش اصآ  پغ

 

 نظریات بررسی

 گٕذوشآوتًوٓ  (الف

 ؿذ  تود ػبتتی ةسوی ، نظشیوبسل مبسوغ، مبوغ وثش و دو  هب هیاص نظشآنتونی گیذنض ثب آگبهی 
وخاود   به خابمع تشویجای اص آ  ثاه   عشضه وشده وه یه دیاذگ یی   هب  اختمبعی ثه ؿیوهعجمه ةدسثبس سا
 یی گونه ثهوبمسً انتضاعی اػت؛  ةسطوا دس ثشاثش پشولتبسیب( ؿیو)ثو ةعجمبتی دو عجمآیذ. اص دیذ او، نظب   می

هاب  عجمابتی،   تفبوت ةبسد. و  ثبوس داسد وه پبیػپهب  ثییبثییی سا ثه  شاموؿی میوه ثؼیبس  اص عجمه
هاب  لاذستی   فابوت تهاب دس اثاش   داسد وه عجمهچیین ثبوس  اػت. ه  داؿتن و یب نذاؿتن اثضاسهب  تولیذ

داسا  نؼجت ثه وبسگشا  بسچوة التلبد ، ػشمبیه دس چ. آییذداس  نیض پذیذ میهب دس ثبصاس ػشمبیهگشوه
 داسناذ  حاك وبسگشا  تی ب  وه یدسحبلنذ؛ ا تش  داسنذ؛ صیشا داسا  حك مبلىیت اثضاسهب  تولیذلذست ثیؾ

ؿاود و آ  حاك تملاه    نیاض یابدآوس مای   خب گیذنض، حك ػاومی سا  این یشو  وبس تود سا ثفشوؿیذ. دسن
یعیای مبلىیات، تحلایل یاب      ،اػت. اص دیذ آنتونی گیذنض، این ػه حاك  هب و كسحیت تحلیلیم بست

. اناذ  پیـاش ته  عجمابتی دس خواماع   ةگبنا اػبػی دس استجبط ثب ػبتت ػه ةذیذم بست و نیشو  وبس، ػه پ
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تملاه اثضاسهاب  تولیاذ،    متوػاظ، ثاذو     ةمبلىیت اثضاسهب  تولیذ اػت. عجم ةوییذلوثبال ویتش ةعجم
 ةپابیین یاب عجما    ةعجما . ویاذ اػت وه آ  سا دس ثبصاس مجبدله می یی هب و تحلیست ویظهكبحت م بست
 (.148: 1395؛ )آصاد   شوؿذ ب نیشو  وبس تود سا دس ثبصاس میوبسگش نیض تی

بس دس خبمعه نیؼت. ثؼیبس  اص ػلغه یب اػتثم ةداس ، تی ب نمونهدیذ گیذنض، سواثظ عجمبتی ػشمبی اص
تاوا  دس  ػالغه و اػاتثمبس سا مای   . داس  یب تمؼی  عجمبتی نذاسنذهب  اػتثمبس استجبعی ثب ػشمبیهؿىل
ه دیگاش ػاخن، دس   ثا  ؛هب  مخبلف( دیاذ هب  لومی و خیغسواثظ متمبس  )میب  وـوسهب، گشوهدیگش 

گزسد، ثب گؼتشؽ هب سا دیذ. اص دیذ و ، هشچه می پ یبوس اص نبثشاثش یی توا  گؼتشهخوامع امشوص ، می
 (.149 همب :)  ثشد  نبثشاثش ، دؿواستش تواهذ ثود نظب  التلبد خ بنی، ه  ؿیبتت و ه  اص میب 

ػابص دس ایدابد   هب، معتمذ اػت وه عبمال ػشنوؿات  هب و تمب  مبسوؼیؼتاوثش وثش  مبنیذ ثهگیذنض 
وثاش، ثاش ایان نظاش      مبنیذ ثه تیدسن بی اثضاس تولیذ اػت، و یمحشومیت اص داسا / مبلىیت»عجمبتی  نظب 

اػات. او   داس هاب و ثابصاس ػاشمبیه   عوس عمذه حبكل تفبوت دس لذست دس میب  گشوههاػت وه عجمبت ث
و  ؿاذه  هاب  ؿایبتته  ی، م ابست )م ابست  یا داسا سا ثاش اػابع ػاه عیلاش      یی هگبنػبتتبس عجمبتی ػه

 ةدانذ و ثش این اػابع خبمعاه سا متـاىل اص ػاه عجما     می یذ  هب  تحلیلی( و نیشو  وبسكسحیت
گبناه،   ػاه  تتبس امب معتمذ اػت وه این ػب ؛دانذوبسگشا  یذ  می ةنبمتدبنغ و عجم متوػظ  داس،  ػشمبیه
ب  اختمابعی  ها دػاته  ةهب  متفبوت ثه مثبثیبثی متغیش اػت و دس صمب  و مىب میضا  ػبتت ثشحؼت

تمؼی  نیشو  وبس دس محل  ةنحو ؿونذ و اص عواملی نظیش تولیذ می آییذ و ثبصمیمـخق و متمبیض پذیذ 
هاب   توانیاذ مشص ثشد وه میثیذ  توصیعی نب  میوبس، سواثظ مجتیی ثش التذاس دس محل وبس و الگو  گشوه

سا ثاه سواثاظ اػاتمسل و    « لاذست »گیاذنض   .تاش ػابصنذ  تش یاب ماج    یبد ؿذه سا مـخق عجمه ػهثین 
وابس   ههاب  ػابتتبس  ػالغه سا ثا    گی هوه دس آ  ا شاد ویظ ،ویذگشا  اعسق میگی میب  ویؾ هواثؼت
داناذ واه اص سواثاظ لاذست      مای  یای  یب تاه و ػلغه سا میبثع نبمتمبس  ػبتت ذوییتولیذ می ثشنذ و ثبص می

عیاوا  نیاشو    هعجمبتی وه مابسوغ اص آ  ثا   گیذنض معتمذ اػت تضبد .اػتخشاج و ثبصػبص  ؿذه اػت
و ایان تضابد، ثاب     ایان تضابد ن بدییاه ؿاذه     امشوصه ،ثشده اػتداس  نب ػشمبیه ةػبػی انحسل خبمعا

گیاش  وابهؾ   ( ثه میضا  چـا  وق مذنی، ػیبػی و اختمبعیگؼتشؽ ػه نو  حموق ؿ شونذ  )حم
 .(45 – 42: 1391 ؛ثیبت)  یب ته اػت

 

 کارل مارکس (ب

( و 1818 -1883وه توػاظ وابسل مابسوغ )    هبیی هؼتوشدهب  نظش  نظشیه نفورتشین سو  شپُ
  ثعاذ  لـاشثیذ  ػاخت مشهاو      هاب تاش نظشیاه   ثایؾ  .انذ ( عیوا  ؿذه1864 -1920مبوغ وثش )
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ؿیبػای داؿاته، و   خبمعاه  ةبسوغ و وثش تأثیش  طسف ثش توػعهب  مانذ. انذیـه هب ثودههب  آ  انذیـه

 اػت.  هب  دیگش این سؿته سا نیض تحت تأثیش لشاس دادههثؼیبس  اص حوص
 نیثابوخودا اناذ، و   اختمبعی دس استجبط ثوده ةب لـشثیذ  و ثیؾ اص همه ثب عجمتش آثبس مبسوغ ث ثیؾ

مف و  عجمه  ،نثیبثشای ؛مه اسائه نىشده اػتاص مف و  عج یی یب تهاػت وه او تحلیل انتظب  ب  ؿگفتیخ
هاب   خب وه لؼمتثبصػبص  ؿود. اص آ  یعوسول ثههب  او ثبیذ اص مدمو  نوؿتهمبسوغ می ةدس انذیـ

وه میظوس والعای   ػبص نیؼتیذ، ثش ػش این واسه وبمسً ه  ه  ،ویذهب اص عجمه ثحث میمختلفی وه دس آ 
بت یا ، سئوع اكلی نظشنیثبوخودا ؛اػت دسگش تههب  صیبد  دس میب  محممب  ثحث ؟مبسوغ چه ثوده

 .(61 – 56: 1391 ثیبت؛)  نؼجتبً سوؿن اػتاو 
 

 مارکس اسوظز مإَت طثقٍ

وػبیلی وه ثاه   - مـتشوی ثب وػبیل تولیذ ةاػت وه دس ساثغ گشوهی اص مشد  ه،عجم ،ثشا  مبسوغ
لشاس داسنذ. پیؾ اص پیذایؾ كیعت خذیاذ، وػابیل تولیاذ     - وییذهب معیـت تود سا تأمین میومه آ 

 گش ت لشاس می موسداػتفبدههب گی ثه محلوالت یب دا  هاثضاس  ثود وه ثشا  سػیذاػبػبً ؿبمل صمین و 
 .(73 – 71: 1391 ؛)ثیبت

داس  اماشوص ، میجاع   اػت. دس خوامع ػاشمبیه  وـیث شه ةساثغه ثین عجمبت، ثه نظش مبسوغ ساثغ
آ  واشد  مبهیات    تش آؿىبس اػت، و مبسوغ توخه صیبد  كشف ووؿاؾ ثاشا  سوؿان    وـی و ث شه
چه وبس شمبیب  ثاشا    وبسگشا  عمسً ثیؾ اص آ  ویذ وه دس عول سوص وبس ویذ. مبسوغ اػتذالل می می

ؽ اضاب ی میجاع ػاود اػات، واه      وییاذ. ایان اسص  هب نیبص داسنذ تولیذ مای وشد  آ  اخیش ةخجشا  هضیی
تولیاذ   ةوییذ، گشوهی وبسگش دس یه وبستبنا  ثشنذ.  شم وبس ثهتوانیذ آ  سا ثشا  تود داسا  می ػشمبیه

واب ی ثاشا    هاب دسآماذ   كذ دػت لجبع تولیذ وییذ.  شوؽ نیمای اص لجابع  پوؿبن ثتوانیذ سوص  یه
صد. دسآماذ حبكال اص  اشوؽ    ماضد وابسگشا  سا ثپاشدا    وه ثتواناذ دػات   ،ویذكبحت وبستبنه  شاه  می

 .(19 – 14: 1392 ؛)خبهذ  ؿودعیوا  ػود ثشداؿت می هب ثهلجبع ةمبنذ ثبلی
 

 ماکس يتز (ج

اماب و  آ  سا تاب    ؛گشدیاذه  تحلیال مابسوغ ثیاب    ةی ثش پبیا وشد وثش دس موسد لـشثیذ  اختمبع سو 

ثاب  نخؼات،   .تغییش داده و تىمیل وشده اػت. دو تفبوت اكلی میب  این دو نظشیه وخود داسدیی  انذاصه
والعی تعیین ؿذه  عوس ثهؿشایظ التلبد  وه  ةثش پبیپزیشد وه عجمه وه وثش این نظش مبسوغ سا می آ 

چه مبسوغ ؿایبتته اػات    ثه آ تش  سا نؼجت  ىن عوامل التلبد  مختلف ثیؾیل ؛گشدداػت ثیب می
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ل ول یب  مذا  ویتشواص ویتش تی ب نهثیبثش نظش وثش، تمؼیمبت عجمبتی  ؛دانذگیش  عجمه م   میدس ؿىل
ؿاونذ.  ثب داسایی نذاسنذ، نبؿی می یی التلبد  وه مؼتمیمبً هیچ ساثغه توه اص اتتس ب وػبیل تولیذ، ثل

توانیاذ  وه ثش انوا  مـبغلی وه ا شاد می ،، مذاسن و ؿشایغی اػت ویظه ؿبمل م بست ثه ،گونه میبثعاین
و  یای  اسا  مـبغل ماذیشیت یاب مـابغل حش اه    ثشا  مثبل، ا شاد  وه د ؛گزاسنذوؼت وییذ تأثیش می

تاش    تش  داؿته و اص ؿشایظ وابس ثاه   انذ دسآمذ ثیؾ تیذ اص ا شاد  وه دس مـبغل یمه آثیتخللی هؼ
هابیی واه وؼات    هاب و م ابست  گبهی، دیاپل   مبنیذ دسخبت دانؾ ؛هب داسنذآ  وه یغیؿشاثشتوسداسنذ. 

ػبصد.  می «ثه ثبصاس عشضه لبثل»هب هؼتیذ گونه م بست تش اص وؼبنی وه ثذو  این هب سا ثیؾانذ، آ  وشده
مضدهاب  ثابالتش  اص    توانیاذ دػات  آثی، وبسگشا  مابهش مای   بسگشا  یمهتش، دس میب  ودس ػغحی پبیین

شثیذ  سا عاسوه ثاش   اػبػی دیگش لـا  ةدو ، وثش دو خیج .مبهش یب غیشمبهش ثه دػت آوسنذ وبسگشا  نیمه
، او مف او   دسوالاع نبماذ.  گبه و دیگاش  سا حاضة مای    هب سا پب دهذ. او یىی اص آ عجمه تـخیق می

سا واه دس صثاب  آلمابنی     یی هب  لشو  وػغبیی التجبع وشده، واطهسػته ةهب  ثلیذپبیه سا اص نمون گشوه
 (.42 – 37: 1393 ؛)ثختیبس ػت )اؿتبنذ( داسا  هش دو معیب ا اػت وبسثشده ثه
 

 يتز اسوظز مفًُم طثقٍ
هب سا  یه دػته اص انؼب عجمه » بكله نگش ته ثود. ثه نظش او،  وثش دس تعشیف عجمه اص مبسوغ چیذا 

 وه: شدیگ یثشمدس 
 ؛یه عیلش علی مـتشن داؿته ثبؿیذ گی ؿب  ههب  صنذدس تشویت ثخت ،اوالًا 
 ؛ؿودهب  وؼت دسآمذ ثبصنمود می شكت ثب میب ع وبالهب و میحلشاًعیلش  وه  ،دومبًا 
 ؿود.ثبصاس وبس متدلی مییظ وبالیی یب تحت ؿشا ،ػومبًا 
اندبماذ،   ویؾ التلبد  عجمبتی یب ػیبػی نمیثه  گبه عجمبتی لضومبً گفت پب وه می خ ت نیاصاوثش 
 دو اؿاتشان  وخاه  چاه  آ  سػذمی نظش ثه .(313: 1383 ؛)ووصس نظش مبسوغ نضدیه ؿذه ثود ثؼیبس ثه
 دس سا اختمابعی  لـاشثیذ   التلابد   عاذ ثُ مابسوغ،  تاأثیش  تحات  وثش وه اػت این ػبصدمی سا نظشیه
س د دیگاش  اػبػای  خیجاة  دو وثاش . ا اضود  اؽ نظشیاه  دس نیاض  سا دیگش  اثعبد امب ؛وشد میظوس اؽ نظشیه

واه دس ثابال اؿابسه     دهاذ  مبعی، عسوه ثش عجمه وه مسحظبت ثش آ  داسد، تـخیق مای تلـشثیذ  اخ
  داناذ وییذه میگشدیذ و میضلت و لذست سا نیض دس ویبس عوامل التلبد  دس ػبتت عجمبتی خبمعه تعیین

 (.245 – 221: 1382 ؛وثش ؛214: 1383 ؛؛ ووصس244: 1383 ؛)گیذنض
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 نظریات و تحلیل مقایسه

 گٕذوش تا مارکس مقأسٍ ي تحلٕل وظزٔات (الف
 گیذنض ثب مبسوغ نظشیبت ةممبیؼ( 1خذول ؿمبسه )

 افتزاق  يجًٌ اشتزاک يجًٌ مثىاَا

 التلبد  یی متغیشهب  صمییه
  شهیگی و ػیبػی، اختمبعی گیذنض

 . مبسوغ

 ثشوت و مبلىیت متغیشهب  والعی
 گیذنض

 و ثشوت، لذست، میضلت اختمبعی، آموصؽ
 م بست

 . مبسوغ

 ثشوت و داسایی هب  عیییؿبتق

 گیذنض
 

 ؿغل، ػن، مزهت،ثشوت، 
 م بست و نظاد، خیؼیت، تحلیست

 صمین مبسوغ

 ثبال و پبیین ػبتت عجمه
 گیذنض

ثبال، متوػظ، متوػظ لذی ، متوػظ ثبال، 
 و متوػظ پبیین، وبسگش ثبال، وبسگش پبیین

   میش

 دوگبنه )ثبال و پبیین( مبسوغ

 (1خذول ؿمبسه ) تحلیل

میاذا  وسػایه    بت داناؾ یوه ثب تشویت و اكسح نظش ،ثبؿذؿیبع علش حبضش میگیذنض خبمعه
بت تاود اص  یا اػات. او دس تحلیال نظش   یبثی سا مغشح نماوده ػبتت ةو دوسوی ، نظشی  نظیش مبسوغ، وثش

نماوده  مؼأله ثشتوسد  نیثباتش پزیشتش و دلیكانعغبف كوست ثهثیشپزیش  اص وثش، لـشثیذ  اختمبعی ثب تأ
متوػاظ   ة، مف و  عجمیی  ػبتتبس عجمه ةمبسوغ مجیی ثش مبهیت دوگبن او عسوه ثش پزیشؽ ایذة ؛اػت

 – 238: 1377 ؛)گیاذنض  لت مبهیت دوگبنه تبسج ػبتته اػات سا اص حب سا واسد ػبتتبس عجمه نموده و آ 
و نیشو  یعیی داسایی، آموصؽ یب م بست  ،ویذ وه ػه حموق، لذست، ظش یتگیذنض اػتذالل می .(247

 ؛گاشة )  ؿاود داس  یب ت میاػت وه دس تمب  خوامع ػشمبیه یی گبنه وبس یذ ، ثییب  ػبتتبس عجمبتی ػه
هاب ثاب اثاضاس    اص انؼب  یی مدموعه ةمبسوغ، مجیب  نظب  لـشثیذ  همب  ساثغ اصنظشامب  ؛(205: 1373

 دتیل اػت: ؿایوه تولیاذ  تـىیل عجمه و  دو عبمل اػبػی دس  اصنظش(. 82: 1383 ؛ووصس) تولیذ اػت
شوه مبسوغ خبمعاه سا ثاه دو گا   . (7: 1373 ؛)تأمین كیعتی( و میبػجبت تولیذ و وس ـهپی ،)وـبوسص 

 اصنظشهب  اختمبعی ثیذ وه معیبس گشوه (. ن بیت این21: 1373 ؛)گشة ویذتمؼی  می« نذاس»و « داسا»
 عذ التلبد  ثوده اػت.و  دسآمذ و ثشوت و ثه عجبستی ثُ
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 گٕذوش تا يتز مقأسٍ ي تحلٕل وظزٔات (ب
 وثشگیذنض ثب  نظشیبت ةممبیؼ( 2خذول ؿمبسه )

 افتزاق  يجًٌ اشتزاک  يجًٌ مثىاَا

 یی متغیشهب  صمییه
 و التلبد ، ػیبػی، اختمبعی

  شهیگی

 . گیذنض

 . وثش

 متغیشهب  والعی
میضلت مبلىیت، لذست و 
 اختمبعی

 م بست و آموصؽ گیذنض

 . وثش

 هب  عیییؿبتق
داسایی، ثشوت، مزهت، ػن، 

 خیؼیت. و  ؿغل، نظاد، لومیت

 گیذنض
 

 م بست و تحلیست

 گی حضثی و گشوهی هواثؼت وثش

 ثبال و پبیین ػبتت عجمه
 گیذنض

ثبال، متوػظ، متوػظ لذی ، متوػظ ثبال، 
 و متوػظ پبیین، وبسگش ثبال، وبسگش پبیین

   میش

 پبیین(دوگبنه )ثبال و  وثش

 (2خذول ؿمبسه ) تحلیل

میاذا  وسػایه    وه ثب تشویت و اكسح نظشیبت داناؾ  ،ثبؿذؿیبع علش حبضش میگیذنض خبمعه
یبثی سا مغشح نموده اػات. او دس تحلیال نظشیابت تاود اص     ػبتت ةو دوسوی ، نظشی  نظیش مبسوغ، وثش

مؼأله ثشتوسد نماوده   ثباینتش و دلیك پزیشتشانعغبف كوست ثهلـشثیذ  اختمبعی ثب تأثیشپزیش  اص وثش، 
متوػاظ   ة، مف و  عجمیی ػبتتبس عجمه ةاو عسوه ثش پزیشؽ ایذة مبسوغ مجیی ثش مبهیت دوگبن ؛اػت

 238: 1377 ؛)گیاذنض  سا اص حبلت مبهیت دوگبنه تبسج ػبتته اػات  نموده و آ  یی سا واسد ػبتتبس عجمه
یعیی داسایی، آماوصؽ یاب م ابست و     ،ظش یت و لذست ویذ وه ػه حموق،گیذنض اػتذالل می .(247 –

  ؿاود داس  یب ت مای اػت وه دس تمب  خوامع ػشمبیه یی گبنه نیشو  وبس یذ ، ثییب  ػبتتبس عجمبتی ػه
دانذ و ػه عبمل اػبػی سا  عذ  میثُ اختمبعی سا مف و  چیذ ةامب مبوغ وثش، عجم؛ (205: 1373 ؛)گشة

عذ ثاشوت،  (. دس ث186ُ: 1370 ؛)ووین و میضلت  نذ اص ثشوت، لذستا عجبستوه  ،دانذثش میؤدس ایدبد آ  م
هب  م ا   گیش  عذ لذست، توانبیی اؿخبف دس تلمی اػت و دس ثُ موسداؿبسهداسایی و ػشمبیه و دسآمذ 

عذ وخ ه و میضلت، ثشتوسداس  و دس ثُ اػت هب  حضثی و ػیبػی موسد توخهچو  تلمی و تأثیشگزاس ه 
گابه و   یعیی پب  ،وه و ثش عسوه ثش مف و  عجمه، دو مف و  دیگش ثبؿذ. تسكه ایناحتشا  مذنظش میاص 
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: 1373 ؛گاشة  ؛12: 1373 ؛؛ تاأمین 244 :1376 ؛)گیاذنض   حضة سا دس لـشثیذ  اختمبعی تـخیق داد

77.) 
 

 ظریاتن نقدِ
گونابگونی سا دس ثشسػای   بسهاب   معی ؿاب  نىابت و  هب  دس انذیـهؿیبػب   وق هش یه اص خبمعه

دهاذ. مابسوغ ؿاشایظ    هب  ؿب  سا نـب  مای هب و ضعفلوتوه  ،انذ لـشثیذ  اختمبعی لحبػ وشده
و گیذنض، واه متغیشهاب     وه نؼجت ثه وثش ،گیشدمی دس نظش یی عیوا  متغیش صمییه التلبد  كشف سا ثه

لاوت دس نظشیابت    ةهشچیاذ ایان یاه نمغا     ؛آیذمی حؼبة ثهیه ضعف  ،داسنذسا مذنظش  یی چیذگبنه
ی متغیشهاب  تأثیشگازاس، التلابد    صیشا تحمیمبت نـب  داده اػت وه دس ثین تمبم ؛ثبؿذمبسوغ نیض می

مبسوغ دس تعیاین ػابتت عجمابتی     .خبمعه داسد دسحشوتتش نؼجت ثه ػبیش متغیشهب  مشاتت ثیؾ وصنی
 ؛ویاذ هشچیذ وه عجمبت ووچه سا نیض معش ی مای  ،گیشدثبال و پبیین سا مذنظش می دوعجمه خبمعه كش بً
وییاذه خ ات حشوات تابسیخی     هاب تعیاین  ثبال و پبیین واه تضابد ثاین آ     ةدو عجمثش  امب تىیه كش بً

صیاشا ػابیش    ؛ثبؿاذ هب  عییی امشوص  خوامع ثـاش ، یاه ضاعف مای    ، ثش اػبع والعیت اػت خوامع
 یین نیؼت.چ انذ وه دس والعیت وبمسً ؿیبػب  نـب  داده خبمعه

دهاذ  سا ثؼظ می امب آ  ؛ویذهب  مبسوغ ثیب میانذیـه ةنظشیبتؾ سا ثش پبی ةوثش نیض هشچیذ ؿبلود
 عیاوا   ثاه مبسوغ، متغیشهب  اختمبعی، ػیبػی و  شهیگی سا نیاض   موسدنظشو دس ویبس متغیش التلبد  

اماب   ؛ثبؿذو  می ةلوت م   دس انذیـ ةوه این یه نمغ ،ویذداد می موتوس حشوت تبسیخی خبمعه لل 
ثابال و پابیین سا مغاشح     ةچیب  همبنیذ مبسوغ، دس موسد ػبتت عجمبتی خبمعه همب  دو عجما  و  ه 
 آیذ.می حؼبة ثهثه والعیت عییی خوامع امشوص ، یه ضعف  ثب توخهویذ وه می

ثاش اػابع مغبلعاه و نماذ      یؾهبانذیـه  تش ثبؿذ و ثیؾپشداص مذس  میظشیهوه ننیض گیذنض آنتونی 
دس ماوسد  و وثاش،    هاب  مابسوغ  هب ثیب ؿذه اػت، ثب پزیشؽ ثؼیبس  اص خ بت انذیـهوسػیه انذیـة

هب  اختمبعی، هش چ ابس متغیاش   موتوس اكلی حشوت تبسیخی خبمعه و تأثیش آ  دس لـشثیذ  و نبثشاثش 
  وؿاود.  لوت محؼوة مای  ةیه نمغوه  ،دانذو  شهیگی سا اثشگزاس می  التلبد ، ػیبػی، اختمبعی

هب  دیگش  چاو  آماوصؽ،   چو  مبلىیت، ثشوت، لذست و میضلت، متغیش یچیب  دس ویبس متغیشهبیه 
سا نیض دس لـاشثیذ  خبمعاه م ا      چیب  ػن، خیؼیت، نظاد، لومیت و مزهت، و ه م بستتحلیست، 

ػبتتبس عجمبتی خبمعه، خبمعه سا  ؿود. گیذنض ثه لحبػلوت محؼوة می ةین نیض یه نمغوه ا ،دانذمی
 ةداسا  ػبتتبس  ثب چیذین عجما  وشدنذ،ثبال و پبیین معش ی می ةثب دو عجم ثشتسف پیـیییب  وه اوثشاً

ده و یاه  گشایبنه ثو والع ثه والعیت عییی خوامع، یه دیذ وبمسً ثب توخهوه این  ،ویذمتعذد معش ی می
 سود.می ؿمبس ثهگیذنض  لوت لو  دس انذیـة ةنمغ
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 گیرینتیجه
هاب  مغلاوة،   ثشتاوسداس  آناب  اص ویفیات    ةاػت وه ا شاد سا ثش پبی ، وضعیتیلـشثیذ  اختمبعی

لایست تاوة، دسآماذ ثابال،     تح :ناذ اص ا هب  مغلوة عجبستدس خوامع نوین، ویفیت. ویذثیذ  میستجه
وسػایه، نخؼات وابسل    ؿیبػاب   دس میب  خبمعاه . یه ؿغل آثشومیذانه داساثود گیش و ثشوت چـ 
ػپغ ثب  ؛هب  گونبگو  انذیـیذداس  و عجمهػشمبیه ةخبمع ینظش  ثشا  پیذای ییتجیی  ئةمبسوغ ثه اسا

ثاوط ثاه لـاشثیذ     هب  مشنظشیههب  اختمبعی، سوؿیبیی ثش عجمه ةهب  مبوغ وثش دسثبسنظشیه ئةاسا
هاب   وسػایه و ماذس  دس حاوصه   ین نظشیبت تفىیه ث. هشچیذ ؿذ ذهیتبثؿیبػی اختمبعی دس خبمعه

هاب   ها  تفابوت  امب ثب آ  ؛تو دلیك نیؼ موسدتوا كچیذا  لـشثیذ   اصخملهمختلف علو  اختمبعی 
هب  مذس  هب  وسػیه و انذیـهعمیمی ه  ثه لحبػ نظش  و ه  ثه لحبػ وبسثشد  دس ثین انذیـه

 ػاو ایان وه هشچه اص گزؿاته ثاه   ػت ا هب  این پظوهؾ، حبوی اص آ ثشسػی ةوه نتید ،ؿوددیذه می
هاب  عییای   تاش ثاب والعیات    انذ و ثایؾ  تش ؿذهتش و پختهخبمع ،ؿذه مغشح  هب هینظشویی ، حشوت می

 انذ. هیگ ؿذهآ ه 
توانی   انذ، می ثیذ  وشدهثه وسػیه و مذس  دػتهسا لـشثیذ  اختمبعی   هب هینظشوه  ضمن این

 ،ؿاود  وبسل مبسوغ و مبوغ وثش مای  ؿبمل دػتة نخؼت،تمؼی  وشد. خذیذ نیض  ةدػت دوهب سا ثه آ 
متغیشهب  ػیبػی و اختمبعی دس لـشثیذ  اختمابعی  ثش تش ثش متغیش التلبد  و تب حذود  نیض  وه ثیؾ
وه ؿبمل  ،دو  ةوییذ. دػتثبال و پبیین تعشیف می ةوییذ و ػبتت عجمبتی خبمعه سا ثب دو عجمتأویذ می
، تیا   اول ةدػات  ةاص مجیبهاب  انذیـا  ؿود، ضمن پزیشؽ ثشتی آنتونی گیذنض میمیذانی چو   دانؾ

گیاذنض دس تعیاین صیشثیاب  لـاشثیذ      ذ. یا ویسا دس موسد لـشثیذ  اختمبعی اسائه مای  هینظشتبكی اص 
التلبد ، ػیبػای،  سا )اختمبعی  ةویذ و متغیشهب  چ بسگبنتش ؿجیه مبوغ وثش عمل می اختمبعی ثیؾ

ؿمبسد و امب دس موسد متغیشهب  والعی و عییی وه دس عمل ثه لـاشثیذ   م   می(  هیگیو  ش  اختمبعی
  ، آموصؽ، تحلیستمزهتد، لومیت، ػن، خیؼیت، نظاسا ) متغیشهب  خبنجی ،ؿونذاختمبعی میدش می

ثه لحبػ ػبتت عجمبتی خبمعه نیض گیذنض ثاشتسف مابسوغ و وثاش واه     ؿمبسد. میم   نیض ( و م بست
ویاذ اص ثابال    ثیاذ  مای  سا ثه چیذین عجمه دػته آ یذ، ویمیخبمعه سا ثه عجمبت ثبال و پبیین دػته 

 تب پبیین پبیین. ثبالگش ته
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 غالب

 ها سرچشمه
 هشات: عمیل. افغاوستان. ّيْ وظام قشزتىذْ جامعٍ تحلٕل مقأس(. 1395اهلل. )آصاد، علی .1

 وبثل: ػتبسه. َاْ قشزتىذْ ي واتزاتزْ اجتماعٓ.وظزٍٔ(. 1393ثختیبس ، میث . ) .2

 وبثل: اؿشاق. فزَىگ تا ساختار اجتماعٓ. ّراتط(. 1391ثیبت، احمذ. ) .3

متاشخ :   َااْ اجتمااعٓ.  شىاسٓ قشزتىذْ ي واتزاتزْجامعٍ(. 1373تأمین، ملاوین. )  .4

 ت شا : نـش توتیب.گ ش. عجذالحؼین نیه

ٍ  درآمذْ تز مکاتة ي وظزٍٔ(. 1371تی بیی، حؼین اثوالحؼان. )  .5  شىاسآ. َااْ جامعا

 ت شا : نـش مشنذیض.

 ت شا : نـش لومغ. شىاسٓ.گذاران جامعٍتىٕان ِآٔىذ(. 1373توػلی، غس  عجبع. ) .6

 وبثل: میونذ. ما ي ساختار تارٔخٓ واتزاتزْ.(. 1392خبهذ، عبك . ) .7

 گبه. ت شا : نـش دانؾ آواتًمٓ جامعٍ.(. 1380 شامشص. )پوس، س یع .8

 میلوس وثولی. ت شا : نـش نی. متشخ : تغٕٕزات اجتماعٓ.(. 1376سوؿه، گی. ) .9

ٍ (. 1383مبسیبنواف انگویتب. ) ؛ وسیضمن، لئونبسد .10 ْ    جامعا َااْ   شىاسآ قشازَا ي وااتزاتز

 مـ ذ: نـش مشنذیض.اجتماعٓ کالسٕک ي مذرن. 

ثسثای.   متشخ : محؼن شىاسٓ.تشرگان جامعٍ ّگٓ ي اوذٔشٌ سوذ(. 1383ووصس، لوئیغ. ) .11

 .ت شا : نـش

 محؼن ثسثی. ت شا : نـش توتیب. متشخ : شىاسٓ.درآمذْ تز جامعٍ(. 1378ووین، ثشوع. ) .12

ٍ  واتزاتزْ اجتماعٓ: دٔذگاٌ(. 1373گشة، ادواسج. ) .13 پازداسان کالسإک ي   َااْ وظزٔا

 پوؽ و احمذسضب غشو  نظاد. ت شا : نـش معبكش.محمذسضب ػیبه متشخ : معاصز.

 میوچ ش كجوس . ت شا : نـش نی. متشخ : شىاسٓ.جامعٍ(. 1376گیذنض، آنتونی. ) .14

 میوچ ش كجوس . ت شا : نـش نی. متشخ : شىاسٓ.جامعٍ(. 1377گیذنض، آنتونی. ) .15

 میوچ ش كجوس . ت شا : نـش. متشخ : شىاسٓ.جامعٍ(. 1383گیذنض، آنتونی. ) .16

 َااْ اجتمااعٓ.  شىاسٓ قشزَا ي واتزاتزْجامعٍ(. 1381وبسا . ) لیپؼت، مبستین و ه  .17

 خواد ا ـبس و ن. مـ ذ: نـش نیىب. متشخ :

 احمذ. ت شا : نـش هشمغ. متشخ : جامعٍ. ،دٔه، قذرت(. 1382وثش، مبوغ. ) .18

 .نـش ت شا : شىاسٓ.مثاوٓ جامعٍ(. 1386وثولی، میلوس. ) .19
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