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 تأمالتی مارکسیستی در باب دورکیم

 تام باتامور / هومن کاسبی

 

 چکیده

 بر مبنای یارابطه ،میاجتماعی مارکسیستی و دورکی یهینظرتاریخی میان  یرابطهدهد که نشان می]این مقاله[ 

شناسی دورکیم ترسیم جامعه گیری عامجهتمارکسیستی از  خطوط کلی انتقادسپس  بوده است.« متقابل یتوجهیب»

آید. در انتها، می به دنبالجامعه اخالقی  تنظیمدورکیم از دولت و  برداشتاز  یترقیدقانتقادی  ارسیوو  شودیم

 .ردیگیمشناسی دورکیم برای فهم جوامع امروزی مورد مداقه قرار ارزش جامعه

1. 

أاست. متقابل بوده یتوجهیب مبنی براجتماعی مارکسیستی و دورکیمی تا حد زیادی  یمیان نظریه یرابطه خود   

بخویش با آثار مارکس آشنا بوده است، یاحرفهکه از همان اوایل مسیر  کردیمگرچه ادعا ادورکیم،  توجه اما   

جپذیرفت.آن از تأثیر اندکی و  داشتی مارکسیستی اندیشهناچیزی به  دو پژوهش مارکسیستی  یدربارهنقدهایی او   

اثر مارکسیستی دیگر و  چندین 1901و  1898 یهاسالبین  هدایت اوتحت  شناسیجامعه یسالنامهو  ،(d ،e) نوشت

دکس را مورد نقد و بررسی قرار داد؛مار فرانسوی یهاترجمه از همچنین برخی بسیار  1پیی. النظر پاظهاراما این   

 شناسیجامعه یسالنامه؛ تمام صفحات وجود داردتاریخ از ماتریالیستی  نگاه مساعدی به برداشت»که آمیز است اغراق

آغاز در بوردو  1896-1895که در سوسیالیسم  خویش در بابهای درسگفتاردورکیم در . «دهدیمهمین را نشان 

شدند، قصد داشت تا سال سوم را به مارکس و سوسیالیسم آلمانی اختصاص دهد، اما این دوره پس از سال اول که تا 

 ادامه نیافت.، سیمون اختصاص یافته بودسنحد زیادی به 
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اصالح  یدهیاکه از بود سوسیالیسمی  هرگونهو  مارکس یخوردهقسماست که دورکیم حریف  روشن ،درهرحال

مارکس  یهینظر هایگرچه به شایستگی ،رفتیمفراتر  اقتصاد کاپیتالیستی حدودوثغور وناجتماعی تدریجی در

اشاره کرد  (d) 2البریوال و بررسیدر نقد  اجتماعی اذعان داشت. او علمنوعی ساخت بربرای  برجسته یتالش عنوانبه

 ادراکبه که  توضیح داد یترقیعمعلل با [ که حیات اجتماعی را باید کندیم تلقی] ثمربخش داًیشداین ایده را »که 

در  عمدتاً]و همچنین[ این علل را باید  ؛کنندیم مشارکتکسانی که در آن  هایانگاره توسط نه آیند،درنمیآگاهی 

اعتراض اصلی او به مارکسیسم این  .«شوندیم یبندگروهمطابق با آن  نمود که افراد مرتبط با هم وجوجستای طریقه

، و دهدیمدر توضیح تحوالت اجتماعی نسبت و مبارزات طبقاتی  زیادی به عوامل اقتصادی ازحدشیباهمیت بود که 

، یعنی نقش اخالقی گرفتیمدر نظر  -در رابطه با مسائل سیاسی معاصر ژهیوبه-عنصر  نیترمهمدورکیم  آنچهاز 

هدولت، غافل بود. ماتریالیست »برداشت کرد که نارسایی  ابرازاین دیدگاه را ( e) 3گروس بهاو در نقد خویش  نیبنابرا  

 استداللسوسیالیسم  در بابهایش درسگفتارو در ابتدای  د است؛خانواده مشهو یمطالعهاز همه در  بیش« اقتصادی

 یآموزه، بلکه نیستاز سوسیالیسم  ذاتیعنصری  ،نگرانی از بابت منافع اقتصادی کارگران یاکرد که نبرد طبقاتی 

 .(جامعه« نفع عمومی»، یکی از باال و یکی از پایین )از دولت و از ه استدو حرکت پدید آمد یواسطهبهسوسیالیستی 

 ... از این نظریات عملی»مارکس، چرا که  بالطبعسیمون )و سن ناکامیادعا کرد که درسگفتارها این  یخاتمهدر او 

حداکثر را از حداقل،  خواستندیم»این واقعیت بود که او و پیروانش  یجهیدرنتاند( پیشرفت نکرده قرن چندانغاز این آ

 نیاز داریم،چه امر غیرممکن است؛ آن، و این «اقتصادی به دست آورند اموراخالقی را از  یقاعده، و ترپستبرتر را از 

 و بررسیدر نقد دورکیم مشابه،  طوربه. «بتواند حیات اقتصادی را تنظیم کندکه ]است[  اخالقی دوبندیقعلمی کشف »

بلکه  ، نه دلیل ضعف در جوامع اروپا«مینیبیمکه امروزه  انگیزیغمتضاد طبقاتی »اظهار داشت که ( d) البریوال

ی دیدگاهی او گفتهاین  البته، و استصنعتی  یجامعه برای نوع جدید ثانویه ناشی از فقدان مقررات )اخالقی( یپدیدار

مفصل  طوربه« کارمیتقساشکال غیرعادی » در باب( b) کارمیتقس کتاب در سومین بخشکرد که میبندی را جمع

که توزیع کارکردهای اجتماعی همیشه  دادمیتضاد طبقاتی را به این واقعیت نسبت  او در این بخش .بود تشریح شده

وجود  کارمیتقسکرد که اگر مقررات صحیحی برای  استداللو در ادامه  نیستندبا توزیع استعدادهای طبیعی متناظر 

 .شوند نه اختالف و نفاقمیهماهنگی اجتماعی  موجبنهادهای طبقاتی یا کاستی  ،داشته باشد
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در میان -فعالی بودند  یهاستیالیسوسکه که آن دسته از پیروان دورکیم  رسدینمبه نظر آنچه گفته شد،  رغمیعل

برداشت یا  ،در مقام علم جامعه داشتهپایداری به مارکسیسم  یعالقه گونهچیه -6و سیمیان 5موس، 4،هولباخ هاآن

در یکی از اعضای گروه،  تعبیراصالح کرده باشند. به رادیکالی  نحوبه هر شناسی را دورکیمی خویش از جامعه اساساً

و،«از همه در نظر گرفتند ترمهماقتصادی را  هایپدیدار» هاآنگفت که  توانیم بهترین حالت  هولباخ مطالعاتیا   

ز«.کرد ترشناسی مارکسیستی نزدیکاو را به جامعه»ی کارگر، طبقه ویژهبهو  طبقات اجتماعی یبارهدر ، وجودنیباا  

که این  شناسی اجتماعی)در رابطه با انسان 7ریموند فرث در این اظهارنظر یخوببه درمجموع تب دورکیمینفوذ مک

شناسی ... انسان سنت دورکیمی یواسطهبهمارکس  در انزوا از»: شده استبود( خالصه  بارزدر آن  مخصوصاًنفوذ 

اما در ادامه  (.11)ص.  «تأکید داشت ی خویشمیدان اصلی مطالعه مثابهبه بر همبستگی تضاد یجابهاجتماعی بریتانیا 

برای  ژهیوبهشاید مارکس  یهاگزارهاز جنگ، پس  یدر تحوالت اجتماعی و سیاسی دوره»که  کندیم اشاره

شناسان نیز به امر برای جامعهاین  «.انددهیرسدورکیم به نظر  یهاگزارهاز  ترمرتبطاغلب شناسان اجتماعی فرانسه انسان

 در فرانسه. فقطنه، و کندیمهمان اندازه صدق 

 نظرگاهاز  عمدهانتقادی  یوارسوجود داشته است.  یشناسی دورکیممشابهی به جامعه یتفاوتیبمارکسیسم نیز  جانباز 

منتشر ( a)که سورل  است شناسیقواعد روش جامعهطوالنی در نقد  جستارهمان هنوز ، مارکسیستی فردمنحصربه نسبتاً

« نفسهاشیاء فی» یمطالعهاساس : بنا کردن روش خود بر گرفتانتقاد  به باد. سورل دورکیم را در چندین مورد کرد

ی نظریه» نِبود؛ نادیده گرفتن ادعای نظری بنیادی انجام دادهکه مارکس  یعنی کاری، ءروابط میان اشیا یجابه

و با  مستقل از هم توانینمرا  سی، فلسفی و مذهبیسیا گوناگون یهانظام» کهنیامبنی بر « یشناسجامعهماتریالیستی 

شوند؛ و باید وضع  «این روبنا کلدر زیر روابط اقتصادی » ضرورتاً، بلکه «در نظر گرفت خاص خودشان یهاانیبن

ی مارکسیست انتقاداتخصومت وی با سوسیالیسم. پس از سورل،  یجهیدرنتتضاد طبقاتی،  حیاتیغفلت از عامل 

حاند.شر شدهمنتشناسی دورکیم از جامعه توجه اندکیقابل  8. کاگان،یج به قلمدورکیم و مارکس  در باب جستاری  

و همچنین  مشترک ینهیزموجود  اثبات مشغولدل، بیشتر داردبا مارکسیسم  یمبهم همدلیکه  حالنیدرع

اجتماعی از منظر  هایدر تالش هر دو متفکر برای توضیح پدیدار ژهیوبهدو نظریه است؛  این میان آشکار یهاییواگرا

طبرای دورکیم( کارمیتقستولید برای مارکس،  یروابط اقتصادی )شیوه شناسی برای استقرار جامعه تریکل طوربهو   
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ی رادیکال انتقاد 9، جورج فریدمنوجودنیبااسیاست عقالنی.  قسمی اساسپایه و علم نظری و  مضاعف نوعیدر قالب 

 خاطرنشان. او بودمارکسیسم  متأثر از نیرومندترکه به شکلی عهده گرفت  برز موضعی ا دورکیم را کارمیتقس یهینظر از

در کلیت وحدت شرکت یا بنگاه  هااز آن که یکی شودیمدو نوع متفاوت همبستگی ظهور موجب  کارمیتقسکه  کرد

وابستگی »... تر است: قوی عموماًکه دومی  ردیگیمو نتیجه طبقه است. ایک  مثابهبهو دیگری همبستگی کارگران  آن،

و  شودیمنیست که به احساس همبستگی اخالقی منجر  کارمیتقس یواسطهبه هاآنبر  شدهلیتحم عملکردهایمتقابل 

 هاستآن منزلت اجتماعی... بلکه  هاآنفنی  منزلت. نه کندیمدرون این گروه انسانی خلق  ماندگاراز روابط  یاشبکه

... و  در رابطه با کارفرمایشاناز وضعیت مشترک خود  هاآن یروزانهآگاهی  ؛شودیمبروز این احساس  سببکه 

 (.9-78. صص، b« )دهندیمکه بخشی از آن را تشکیل  یاجامعهدرون  یطورکلبه

 توجهیبی گریکدینسبت به کار ه یک اندازه ب -داده شد شرح کهچنان– هاستیمارکسو  هایمیدورک کهیدرحال

شناسی دورکیمی )مانند وبری( نابرابر بوده است. جامعه داًیشدی دیگر یاز جنبه هاآنمیان  یرابطه، انددادهنشان 

 مارکسیسم، کهیدرحالکرد؛  وپادست آکادمیک برای خودشم اجتماعی ودر عل ایموقعیت امن و برجسته یزودبه

اه بسیار محدودی در یا به جایگ ده بودش طرد هادانشگاهاز  یکسرهطوالنی یا  ، برای مدتاشیانقالببه خاطر خصلت 

شناسی د و انسانکسیستی )و همچنین اقتصاشناسی ماراست که جامعهگذشته  یدههدو راه داشت. تنها در حدود  آنجا

توضیحی  شکیب مرا اینو  کسب کرده زبانیسیانگلدر کشورهای  ژهیوبه در دانشگاه یترمحکم جا پایمارکسیستی( 

دیگر نظریات  ت مارکسیستی ومیان نظریا یمندترنظامو  تریجدبرای این واقعیت است که اکنون رویارویی 

 در حال ظهور است. آنجاشناسی در جامعه

2. 

 هاآن در امتداد توانرا می شناسی دورکیمیمارکسیستی از جامعه انتقادگیریم که اکنون بگذارید خطوطی را در نظر ب

واحد نیست که  کامالً ایابتدا بیان یک هشدار ضروری است. مارکسیسم دیگر نظریه در ،حالنیباا. کرد بندیصورت

جای در طور که ه باشد. همانبود طورنیااگر که هرگز  یکسانی بیان شوند؛ قاًیدقجا به شکل آن در همه ناصول بنیادی

 مثابهبه توانمی در بهترین حالت احتماالًشناسی مارکسیستی را ، جامعهامکرده استداللمور و نیسبت( ا)و بات یگرید

مختلف  و نظری خاص هایبندیصورتخانوادگی قدرتمندی میان  یهاشباهتدر نظر گرفت که  عامبسیار  یپارادایم

 یهامدلممکن است ارتباطات چشمگیری با دیگر نظریات یا  حالنیبااکه  هاییبندی؛ صورتوجود دارددر آن 
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 تالش خواهم کرد ابی مارکسیستی از دورکیمارزی کوشش در جهت هنگام، رونیازاد. نداشته باش ی نیزغیرمارکسیست

 نیز به خود بگیرد تا حدی متفاوت یمارکسیستی ممکن است شکل انتقادرا حفظ و منتقل کنم که نکته  ایناز  آگاهی تا

 شناسی دورکیم منجر شود.در باب جامعهو به نوع دیگری از قضاوت 

 شناختیِمعرفت عمدتاًفلسفی و  نقد ،پی بگیرد. نخستین راه تواندمیمارکسیستی  انتقاداصلی وجود دارد که  جهتسه 

در پژوهش اخیر پل را رویکرد  خوبی از این ینمونهعلم است.  مثابهبهشناسی برداشت اساسی دورکیم از جامعه

قواعد روش شناسی علمی در جامعهبرای  شناختیمعرفت یفراهم کردن بنیان برایتالش ]دورکیم[ » یدرباره 10هرست

 شدهمطرحبیشتر به این خاطر که مسائل  این مسیر را دنبال نخواهم کرد؛ نجایادر . اما (1)ص.  بینیممی« شناسیجامعه

 برانگیزبسیار بحثگسترده و  یمسئلهبه  ارتباطی ندارند، بلکهبه دورکیم  مشخصاً چندانتوسط این نوع بررسی انتقادی 

ی.مربوط هستند شناسیجامعه هرگونهفلسفی مناسب برای  یهاانیبن   

 مضامیناز  شماریجا . اینشودیمدورکیم منجر  یشهیاند عامسیاسی و نظری  یریگجهتانتقادی  وارسیدوم به  راه

 هادهیاتغییر، و نقش  یجابهتضاد، نظم  یجابهشناسی دورکیم بر همبستگی تأکید جامعه: خورندیمآشنا به چشم 

عالوه بر  زسایرین نی عناصر ساختاری در تعیین صورت حیات اجتماعی. یجابهاخالقی(  یهادهیا مخصوصاً)

ها اندک به آن نسبتاً هاستیمارکسجانب از  یراستبهو اند؛ ی این مضامین بحث کردهربارهدبسیار  هاستیمارکس

، نافذتر مندترنظامباید  متفاوت تماماً یاز پارادایم یشرویپبا  تحلیل مارکسیستیانتقاد بر اساس . اما پرداخته شده است

متفاوت  اساساً یاهینظر شنهادیپو بدون  التقاطی به شکل هستند وشایع اکنون  انتقاداتی باشد کهاز  تریاسیس صراحتاًو 

جستار  ،. در واقعندنکیماحتمالی در مدل دورکیمی محدود  یهایینارسارا به خاطرنشان کردن  انآن، خودش یجابه

و « آگاهی جمعی»دورکیم )یعنی انتخاب « ییگرایشناسروان»با حمله به از آن ذکری رفت، که در باال  سورل

حیات  ساختاریِ مبنایاز  «ماتریالیستی» برداشت(، طرد او یهینظرمفاهیم اساسی در  عنوانبه« های جمعیبازنمایی»

 انتقاد گونهآنخوبی از  ینمونهاجتماعی متشکل از روابط اقتصادی، و غفلت وی از پدیدارهای تضاد طبقاتی، 

ی از اندیشه یترجامعتقادی العاده برای پروراندن ارزیابی انفوق یشروع ی؛ و نقطهگذارددر اختیار ما میمارکسیستی 

 .کندفراهم می ،امساختهمتمایز  از هم که مضمونیدر رابطه با سه  دورکیم

جای  ،سیاسی که این ایده برای او داشت اهمیتیا  اشتغال ذهنی شدید دورکیم به همبستگی اجتماعی در رابطه با

همبستگی جایگاه  مضمون، دینیحیات  یصور اولیهتا گرفته  کارمیتقس، از تردیدی نیست. در سراسر آثار او گونهچیه
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تنظیم در  یاشود،  وجوجست کارمیتقس به دلیلدر وابستگی متقابل افراد  عمدتاً دارد؛ خواه منبع این پدیده یابرجسته

 یهادغدغه سیاسیِ داللتدین.  آورالزام، یا در نیروی میانجی( )شغلیِ یهاهیاتحاددولت و  توسطجامعه  اخالقی

 اشارهکه مفسرین متعددی  طورهمان گذارد؛لی دورکیم به همان اندازه محلی از اشتباه باقی نمیاص شناختیجامعه

( رومیانه)تا حدی با مطرح کردن اصالحات  شکننده ، او از صمیم قلب به تقویت نهادهای جمهوری سوماندکرده

که هرگز رژیم جمهوری را نپذیرفتند، و از  در ارتش و کلیسا انیگراسنت سویخطراتی که از  در برابر هد بود؛عمت

بودند، آن نهادها را تهدید کاپیتالیسم علیه  ی کارگر در نبرد آنطبقه دهیسازمان مشغولکه  هاستیالیسوس سوی

فرانسه در شرایط  یوحدت جامعه از بابت اشینگرانبه  ماًیمستقماعی به همبستگی اجتنسبت او  یمشغولدلکرد. می

 در مقام 11فزاینده میان چپ و راست در سیاست مربوط بود. پل نیزان، شکاف، کمون پاریس و 1870ناشی از شکست 

تا به  آموزندیم]دورکیم[، معلمان در مدارس ابتدایی به کودکان  به نام علمِ»نوشت:  بعداً یک منتقد مارکسیست،

دموکراسی  پرچم و کیشدر و را بپذیرند،  زیچهمهطبقاتی را توجیه نمایند،  همدستیکشور فرانسه ادای احترام کنند، 

ک.«بورژوایی شرکت جویند   

که  و بررسی در نقداو دورکیم بود.  توسطیده گرفتن یا رد اهمیت تضاد طبقاتی دی دیگر این اشتغال ذهنی، ناسویه

 یپدیدار فقط روزگارآن « انگیزغمتضاد طبقاتی »کردم، ادعا کرد که  اشاره ترشیپطور که نوشت، همان البریوالبر 

، تضاد میان کار و کارمیتقس« اشکال غیرعادی» در باب، کارمیتقسو در سومین بخش  است؛ تیاهمیبو ثانویه 

، اما سازدیموابستگی متقابل کارکردها را مختل  ناشی ازکه همبستگی  بررسی کردبیشتری  لیتفصبهرا  کاپیتالیسم

، قضیه فقط این نیست حالنیبااشغلی بر آن غلبه کرد.  یهاهیاتحاددولت و  سازیِیکپارچه یهاکنشاز طریق  توانیم

-دولتمیان  تعارضاتاو همچنین  شمرد؛مردود میانتقالی و جزئی  ایپدیده عنوانبهکه دورکیم تضاد طبقاتی را 

 نیترمهمیکی از  شناختیتحلیل جامعههیچ سهم باارزشی در  رونیازاو  گرفتمینادیده  یتمامبه باًیتقررا  هاملت

تمرینات  مسلماً ،او که در طی جنگ نوشته شدند یجزوه. دو ادا نکردرخدادهای قرن بیستم، یعنی جنگ جهانی اول، 

دبیر آن بود( منتشر جنگ )که دورکیم  بابانتشار مطالعات و اسناد در  برای کمیتهی سلسله درکه  پروپاگاندا بودند

دومی  .پردازدیمجنگ  آغازدیپلماتیک پیش از  تبادالت( فقط به 12نخستین مقاله )در همکاری با ای. دنیس شدند.

ه شد بیان 13کتریتشناسیونالیستی  یهانوشتهکه در  طورهمان ؛داندازمی« ذهنیت آلمانی»گردن جنگ را به  تقصیر

هیچ تالش جدی برای تحلیل ناسیونالیسم،  توانمینمی آثار دورکیم در کل مجموعه، . گذشته از این جزواتاست

                                                           
1 1 Paul Nizan 
1 2 E. Denis 
1 3 Treitschke 
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کنم. از این جنبه، بدون شک پیدا ، اواخر قرن بیستم شکل داده است به جهانکه  یالمللنیبامپریالیسم و تضاد 

 تیغابهای فایدهراهنمایی برای کنش سیاسی،  عنوانبهی مدرن و برای تحلیل وضعیت جامعهشناسی دورکیم جامعه

 دارد. ماکس وبربلکه همچنین  شناسان مارکسیستجامعه فقطنه ترنانهیبواقعمطالعات  کمتر از

ناسیونالیسم رو به به ، خاصی ادر زمینه ، این است کهبه نفع تأکید دورکیم بر همبستگی اجتماعی گفت توانیم آنچه

به تقویت  زمانهممتأسفانه که  حالنیدرع) نیبنابراو تجلی بخشید قرن نوزدهم  ی دومنیمهرشد کشورهای اروپایی در 

خود مستعد  از جانب، بعداً، هم آن موقع و هم هاستیمارکسکه  به رسمیت شناخترا  یادهیپد( کردیمآن کمک 

دورکیم در رابطه با امکان افزایش همبستگی و از  یهادهیاگرفتن یا نادیده گرفتن آن بودند. از سوی دیگر،  کمدست

، اکنون در پرتو است که به طبقات تقسیم شده کاپیتالیستیبین بردن )یا تا حد زیادی کاهش دادن( تضاد در جوامع 

 .رسندیمبینانه به نظر واقعد زیادی غیرتاریخی پس از آن و شرایط کنونی این جوامع، تا ح یتجربه

عدم توجه کافی به  به بهایبر نظم اجتماعی  آمیز اوم، یعنی تأکید اغراقدورکی انتقاد ازدومین خط که  کنمیمفکر 

برخی  رغمیعل زیرامارکسیستی.  یاز منظر ژهیوبهو بار دیگر  ؛کردتقویت  یخوببه توانیم نیز ، راتغییر اجتماعی

لحضور دارد، دورکیم یشهیانددر ی تکاملی متمایز یوارهطرح کهنیابرای نشان دادن  هاتالش باید گفت که   

، به شکلی بسیار «مدرن« به « سنتی»، یا از جوامع «ارگانیک»به همبستگی « مکانیکی»او از گذار از همبستگی  برداشت

شناسی تاریخی مارکس و وبر، در که در جامعه نبرده است یابهرههیچ  و از آن دقت و غنای جزئیات شدهمیترسمبهم 

به چشم ، کاپیتالیسمگذار از فئودالیسم به  ،اخص طوربهتغییر اجتماعی در دنیای باستان، یا  یها دربارهلعات آنمطا

 تغییرهای فراینداز  یامتقاعدکنندهیا  روشنگرکه دورکیم تحلیل بسیار  کردبتوان ادعا  کنمینم. همچنین فکر خوردمی

از طریق که تغییر اجتماعی رادیکال  کردمی. او این دیدگاه مارکسیستی را رد داداجتماعی در خود جوامع مدرن ارائه 

به همین وسیله است که هم تغییرات اجتماعی رادیکال و هم  قاًیدق وجودنیباا نبرد طبقاتی صورت خواهد گرفت و

کنش اخالقی  یواسطهبهتغییر وقوع او از  بدیل؛ و برداشت انددادهقرن بیستم رخ  طیدر واقع در  روترانهیمتغییرات 

طرفِ بینماینده یا تجسم  ی طبقاتی،در جامعه به همراه دارد که دولترا  نانهیبرواقعیغاین فرض گزاف و  ،دولت

که دورکیم در  رسدینمبه نظر تصادفی تاریخ اندیشه  در وجهچیهبهباشد. برای من  تواندیمیا  است« عمومی منفعت»

دورکیم  شناسان شدند؛ زیرا جامعهشناسِمارکس یا وبر جامعه کهیدرحال، شدیمشناسان  انسانشناسِید جامعهبا عمل

 نیترمهم رسدیمبه نظر  در نظر گرفت و« غیرتاریخی»ایستا و جوامع  توانیمآن چیزی بود که  یدرگیر مطالعه عمدتاً

مند،؛کیمرا در شکل معینشان حفظ  هاآن ،مناسکیجوامع این باشد که چه نوع روابط و  آن یدرباره اهپرسش   

را در گذار از فئودالیسم به  چشمگیریکه تحوالت  پرداختندیممارکس و وبر در اکثر موارد به جوامعی  کهیدرحال
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 مملو از تعارضو  پرالتهابتحوالت  دستخوشسیاسی، تجربه کرده بودند و هنوز  یهاانقالب ازجمله، کاپیتالیسم

 بودند.

اخالقی و  باورهای برحسبدورکیم، تقابل میان توضیح پدیدارهای اجتماعی  انتقادات ازدر  شدهاقامهسومین تقابل 

و ارزیابی  گشودن، از هم حالنیبااشرایط ساختاری زیربنایی است.  برحسب حیتوض مذهبی و اعمال مربوطه، و

 یریگشکلدر  بیشترین اهمیت را بدیهی است که او سوکیاز  زیرادشوارتر است.  حیطهدر این  دورکیم هایبرداشت

 ییهانظامشناسی او به تحلیل چنین داد و بخش اعظم کار جامعهباور نسبت می یهانظامتأثیر  بهحیات اجتماعی 

اجتماعی  تماماً، توضیح دین« علل اجتماعی»ضمن اشاره به  ،دینیحیات  یصور اولیهدر دورکیم . بوداختصاص یافته 

ماتریالیسم تاریخی،  یسادهبازگویی  عنوانبه دینی این نظریه یمشاهدهاجتناب از »که  رد کرد و گفت حاًیصررا 

مذهب چیزی  کهنیانشان دادن  باخواهد بود. به حد افراط ما  یشهیانداز  سوءفهمبه معنای  ضروری است: چنین کاری

مادی جامعه و ضروریات  صور یترجمهخودش را به ]مذهب[ نیست که حرف ما گفتن این  مراداجتماعی است،  اساساً

]برخاسته[  جنبی پدیداری صرفاًاز  آگاهی جمعی چیزی بیش...  کندیمدیگر محدود  یآن به زبان یواسطهیبحیاتی 

قلمداد  «براینده» کیفیتی را دیندر عمل، دورکیم  (.4-423. صص، g) «است... خود یشناسانهختیر پایه و اساساز 

کارکردهای اجتماعی دین است  مشغولدلاو بیشتر  یهینظر واقعدر  یابد.دست میحیاتی از آن خودش  به کهکند می

ای هیچ جامعه»و « ر مذهب وجود داردابدی دچیزی »...کند: می استداللکه در ادامه  طورهمانتا علل اجتماعی آن. 

که وحدت و شخصیت را جمعی  یهادهیااحساسات جمعی و  و تأیید مجدد وجود داشته باشد که لزوم حفظ تواندینم

که افراد ، مجامع و جلساتی دعهدهایتجد یلهیوسبهجز احساس نکند. اکنون در فواصل منظم ، سازندیمآن ]جامعه[ را 

آن به توان ، نمیکنندیممشترک بازتأیید  صورتبه ، احساسات مشترک خویش راگریکدید نزدیک با در حال اتحا

 اندکی آینده در فاتیتشرو  هااین جشن یدهندهلیتشک... اگر امروز برای تصور عناصر  بازسازی اخالقی دست یافت

... اما این  اخالقی هستیم یگیماانیمگذار و  یخاطر است که در حال عبور از مرحلهاین ، به میشویمدچار مشکل 

رسید که جوامع ما دوباره آن ساعات  فرا خواهدبکشد. روزی  درازا به تا ابد تواندینمآشفته  تهییجحالت ناپایداری و 

نوینی پیدا  یهافرمولو  آورندیبرمجدیدی سر  یهادهیاکه در مسیر آن  د شناختنه را خواهخالق وجوشجنب

ن.(8-427ص. ، g) «راهنما در خدمت بشریت هستند عنوانبهشوند که برای مدتی می  یمشغولدلدورکیم  نجایادر   

 نیترروشنبه مقدس، را -دینی باورهایبا الهام از  ضرورتاًیا بازآفرینی یک اجتماع اخالقی،  ی خویش به آفریدنعمده

، و چشمگیرتر از همه در اشتغال های فکری و عملی اوفعالیتکه در خالل تمام  ایدغدغهبیان کرد؛ شکل ممکن 

 .مشهود است، آموزش اخالقی و نقش اخالقی دولت بهذهنی او 



 

9 
 

توجه  استروس،-از طریق آثار لوی ژهیوبهدر علوم اجتماعی، « ساختارگرا»از سوی دیگر، با تحوالت اخیر رویکرد 

سجلب شده است. شناسی دورکیمساختاری جامعه یهاجنبهبیشتری به  کل یک  عنوانبهاز جامعه  برداشتی شکیب  

بیان شده باشد.  جاهمهتر از واضح (a) ویمنتسک باب او در تزکه شاید در  حضور دارددورکیم ی در اندیشهساختارمند 

دارند  یمعینفرض کرد که جوامع ماهیت چنین قرار است علم اجتماعی وجود داشته باشد، باید  واقعاًاگر »او نوشت: 

طور همان ،حالنیباا .«نبع پدیدارهای اجتماعی استو م شودیمناشی  هاآن یسازندهکه از ماهیت و ترتیب عناصر 

 دورکیم نزددقیق از ساختار  چنداننه یانگارهاین  ،هویدا است( f)شناسی ی علمی جامعهکه از جستار او در باب دامنه

 ، ازربط دارندپدیدارهایی که به ساختار  شکیب»که  حالنیدرعنوشت:  آنجااو در . کارکرد ادغام شد یانگارهبا 

فقط تفاوت درجه واقعیت  مرتبه ازمیان این دو ]اما[ ...  هستندبرخوردار پدیدارهای کارکردی  از ترباثباتخصوصیتی 

در معرض  نیبنابراو  در کلیت آن بیشتر کارکردگراست تا ساختارگرا؛ شناسی دورکیمجامعه یریگجهت .«وجود دارد

ه است؛ یعنی، کارکردگرایی مطرح کرد علیه یطورکلبه 14که گودلیه ردیگیممارکسیستی قرار  آن نوع انتقاد

نظام  تشکیل]در کنار هم[ درون جامعه مختلف مشهود  روابط اجتماعیکه  ردیگیمفرض پیش»...که  حالنیدرع

وجود  "یکپارچه" یتیکل مثابهبه دهدیماجازه  هاآنوابستگی متقابل کارکردی دارند که به  یاگونه، یعنی دهندمی

دارد:  ای نیزنقایص نظری جدی ،«بازتولید کند -جامعه عنوانبه– نیچننیاو تمایل دارد که خودش را  ه باشندداشت

روابط اجتماعی خارجی، محکوم است که درون نظام  وساختار اجتماعی  خلط به خاطرتحلیل کارکردگرا »نخست، 

، چرا و تحت چه شرایطی»که  دهدینمهیچ توضیحی ارائه  کهنیا و دوم ؛«نمودها باقی بماند اسیر ،موردمطالعهاجتماعی 

 (.5-34)ص.  «کندیمچنین و چنان کارکردی اخذ  چنین و چنان عامل اجتماعی

در  کرد.میتصادی را رد متشکل از روابط اق یساختار اجتماعی بنیادین یدهیا حاًیصرایم، دورکیم که دیده طورهمان

 مجدداً مایز قائل شده وتاتریالیسم تاریخی خویش و م دین یهینظرمیان  دقتبهنیز او  دین در بابالذکر فوق یقطعه

-گوناگون  تحلیل کارکردهای اجتماعی عواملشناسی دورکیم حول . جامعهگذاردیمصحه  آن ایده بر عدم پذیرش

 بایا  گریکدیبه  مندنظام ده بود، ]عواملی[ که او به شکلش متمرکز -عامل اخالقی مثابهبه، مذهب، دولت کارمیتقس

اخالقی بر  تأثیرات مشغولدلبیش از همه  ساخت؛ و در مراحل مؤخر خودنمیمرتبط  ناصل ساختاری بنیادی هرگونه

 اند.ها از کجا آمدهآن نظام کهنیاباور بدون توضیح  یهانظامآثار انواع معینی از  یعنی بود،جامعه 

عاست، ساختهروشن  ژهیوبهاخیر « یساختارگرا» یهاستیمارکسآثار  کهچنانشناسی مارکسیستی، جامعه مبنایی   

ادعا کرد  توانیم کنمیمکر ف؛ و دارد« تولید یشیوه»متشکل از  و بنیادینی« عمیق»ساختار اجتماعی  یاستوار بر ایده

                                                           
1 4 Godelier 
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تحت تأثیر مارکسیسم بود(  قاًیعممدرن توسط وبر که  کاپیتالیسم یمطالعهبه همین ترتیب، که تحلیل مارکسیستی )یا 

جوامع مدرن در طی قرن اخیر  یمسیر توسعه یکارکردگرای دورکیم دربارهمطالعات تر از متقاعدکننده شرحی بسیار

مارکسیستی در  یشهیاند، وجودنیباابرای کنش عملی نیز بوده است.  یارائه کرده است. از همین رو راهنمای برتر

هیچ  .مذهب یدر مطالعه ژهیوبه است؛ ناکام ماندهاز جهات معینی  ،مهمی که دورکیم مطرح کرد مسائل پرداختن به

با  سهیمقاقابل هر نحوکه به  زیچچیه-مارکسیستی دین در کار نبوده است ی پروراندن نظریهتوجهی برای تالش شایان

از طریق بررسی روابط  توانیمرا  مطالعهخود این  کهیدرحالادیان جهان باشد،  یدربارهماکس وبر  مبسوط یمطالعه

گرچه برخی آثار اخیر به  -تحلیل مارکسیستی دانست برایبرخی عناصر الزم  حاویمیان مذهب و حیات اقتصادی، 

 بدویبه ادیان  ترقیعم یاعالقهتحت تأثیر تحلیل ساختاری اسطوره هستند،  ژهیوبهکه  مارکسیست شناسانانسان قلم

 )برای مثال، نک. گودلیه(. دندهیمنشان 

به کمی  ازحدشیبتوجه  رفتههمیروایدئولوژی  یدربارهگفت که مطالعات مارکسیستی  توانیم ،ترگسترده طوربه

خلق و وحدت جامعه را  ،آگاهی طبقاتی و تضاد طبقاتی افکنِتفرقهکه در برابر نیروهای اند داشته یو اعمال باورهاآن 

نوزدهم و بیستم )و پس  هایسدهمدرن در اروپا در  هایملت-در شرایط خاص ظهور و تحکیم دولت .دنکنیمحفظ 

العاده از نیروهای فوق یانانهیبرواقعیغست در اکثر موارد به طرز شناسان مارکسیجهان(، جامعهنقاط دیگر از آن در 

تشخیص  دورکیم به طریقی کمتر آشکارو  صراحتبه ماکس وبر]نیروهایی[ که  ؛اندکردهقدرتمند ناسیونالیسم غفلت 

از نیازی نیست که تحلیل مارکسیستی ، دهدیمنشان  15باوئر اتوکه پژوهش کالسیک  طورهمان. اما بودندداده 

و آن را  کنار بگذارد ،گرددیمکه در شرایط خاص تاریخی تولید به دنبال توضیح را رویکرد ساختاری ناسیونالیسم، 

جنگ خویش در  یجزوه، مانند کاری که دورکیم در ترقیدقیا به بیان –جمعی آگاهیغیرتاریخی از منظر رحی با ش

 یهینظرباشد که  نیازاگرچه همچنین ممکن است جایگزین کند؛  -«ذهنیت آلمانی»، از منظر انجام داد 1915سال 

خودش ، بنیادین« علیت ساختاری»که کند توجه  هاییشیوه به بیشتردیگر،  هایحوزهمارکسیستی، در این مورد همانند 

شناسان مارکسیست برخی از خود جامعه کهچنانآورد یا نه )از کار درمی کامل طوربه آگاهانه کنش اجتماعیِرا در 

فاند(.استدالل کرده راًیاخ   

 ترمشخص یهایژگیودورکیم، اکنون تمایل دارم برخی  یکلی اندیشه یریگجهت از در پی این بررسی انتقادی

در  تصدیق شده است که دورکیم گسترده طوربهاز دولت در نظر بگیرم. را او  برداشتاو، و نخست،  یشناسجامعه

و دولت اختصاص داد؛  شناختیجامعه یهینظرساخت بربه را آثاری که در طی عمر خویش منتشر کرد، توجه اندکی 

                                                           
1 5 Otto Bauer 
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. رندیگیمقرار اکس وبر شناسی مبا مارکسیسم بلکه همچنین با جامعه تنهانهگیری چشم تضادآثار او در  ،در این رابطه

ص،(k) پس از مرگ وی منتشرشدهو  1890 یدههدر طول  شدهارائه درسگفتارهای از فقط در یک دورهاو  دولت را   

دورکیم مختصر و گزینشی است.  ،مسئلهاین نیز برخورد او با  آنجاو حتی  دهدمیقرار  موردبحث مندنظامبه شکلی 

معینی  هایبازنمایی تشریحویژه با مسئولیت  یدولت ارگان»کرد:  ارائه درسگفتارسه در  تعریف خودش از دولت را

از دیگر  خود بازتابندگیهی و باالتر آگا یدرجه یواسطهبهها معتبر هستند. این بازنمایی است که برای اجتماع

و سپس (؛ 62)ص. « اجتماعی است یشهیاند، دولت همان ارگان اکید... به بیان  شوندیمهای جمعی متمایز بازنمایی

از دولت  یک شکل خاص بررسی وقفبعدی  درسگفتاردر نظر گرفت. سه  عاممیان فرد و دولت را از منظر  یرابطه

 گونههمان کرد، ودموکراتیک محدود  یدهیافلسفی از  عمدتاً یاما دورکیم خودش را به تحلیل شدند، -دموکراسی–

، «...توکویل بود دو آلکسیو  17.گرینی. اچکه یادآور ت ی راسیاسی لیبرال ینظریه»کرده است،  اشاره 16که لوکز

 .کردبندی صورت

سیاسی  یهامیرژشناختی چارچوبی برای تحلیل جامعهاستقرار  در جهتتالشی  گونههیچها، درسگفتاردر این 

 صورمختلف دولت که این  صور یدرباره تطبیقی یمطالعه هرگونهیا تقبل  یا انجام چنین تحلیلی، بالفعل دموکراتیکِ

 18ترطور که ملوین ریشد ساخت، به عمل نیامده است. همانساختار اجتماعی مربوط خواه خصوصیاترا به دیگر 

دورکیم هرگز نهادهای سیاسی را با دقت و توجهی که در کار خود در باب خودکشی و »منصفانه اظهار کرده است: 

وضع کرده بود  تنشکه خوی اصول روشی ز کار خود، ازدر این بخش ااو  ...از خود نشان داده بود، بررسی نکرد  دین

)ص.  «ارائه کرد هایشگیرینتیجهپرداخت و شواهد اندکی برای انتزاعی به دولت  داًیشد یبه طریق غافل شد، زیرا

و  کارمیتقسدر  ژهیوبهو  اشمنتشرشده یهاکتاباین است که دورکیم در تمام  ،روشن است آنچه، حالنیباا (.199

 این ،گرفته استدر حیات اجتماعی در نظر را ، هر جا که کارکردهای دولت یا حکومت دینیحیات ی صور اولیه

عامل  مثابهبهدر عمل – کندیمبندی صورتجمعی حیاتی را  هایبازنماییکه « یارگان» مثابهبه را دولت از ایده

تجسم  مثابهبه، سرکوبگر یارگان مثابهبهدولت  یدهیا او، بدین ترتیب. دهدیمقرار  مورداستفاده -اخالقی یکنندهتنظیم

دین وجود هماهنگی بنیا ،کرد؛ و از سوی دیگرمیرد  تماماًرا  خاصمنافع اجتماعی  یندهینماقدرت و خشونت، یا 

 برداشت. به سخن کوتاه، ابدییمجمعی )مفروض( معین تجلی  هایبازنماییکه در  گرفتمیدر اجتماع فرض را منافع 

 بینانه بود.غیرواقع کامالً او

                                                           
1 6 Lukes 
1 7 T. H. Green 
1 8 Melvin Richter 
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 ارتباطحیات اجتماعی،  اخالقیِ یکنندهتنظیم در مقامدولت  یطرفیبو  استقاللدورکیم از  برداشتست که ا بدیهی

، تنها جایی که کارمیتقسنزدیکی با انکار اهمیت درازمدت تقسیمات طبقاتی و تضاد طبقاتی دارد. در آخرین بخش 

 تلقیزودگذر  و« غیرعادی» صورتی رابه طبقات اجتماعی ارزانی داشت، تضاد طبقاتی دورکیم بیش از توجهی گذرا 

ضعیت غیرعادی این و«. شده استاز مسیر طبیعی خویش ]یعنی خلق همبستگی ارگانیک[ منحرف » کارمیتقسکه  کرد

ه حد کفایت توسط میان سرمایه و کار( ب ژهیوبهی اصلی داشت: نخست، روابط میان کارکردهای اجتماعی )و جنبهدو 

خود  ی خارج ازیهاینابرابردوم، ؛ و بردیماز قواعد تنظیم نشده بود، بلکه در وضعیت آنومی به سر  یامجموعه

 کارمیتقس»با تحمیل  ثروت و موقعیت اجتماعی خانواده( همبستگی اجتماعی را ینابرابراخص،  طوربه) کارمیتقس

 یمبادلهای طبیعی، و که شامل توزیع کارکردهای اجتماعی بدون تطابق با توزیع استعداده انداختندیمبه خطر « اجباری

 سمیتالیکاپز امراض خاطرنشان کرده است، شرح دورکیم ا که لوکز گونه. اما همانشدیمدر بازار  هاارزشنابرابر 

قسمی »، بلکه در عوض نکرداشاره  ی امرچارهیا آشکارا به  نرفت هاآنعلل  سراغ تفحص درناتمام ماند، چرا که به 

 ل مارکسیستیتحلی از هر دو جهت،. (177)ص.  فرض گرفت« و در شرف وقوع آلایده، "عادی"میان را همانی این

 اجباری، کارمیتقستی و صنعروابط  عدم تنظیم، توضیحی برای سوکیبرتر است. از  وچراچونیبمدرن  کاپیتالیسم از

 ،از سوی دیگر کهیدرحال؛ کندمیآن فراهم  یهیاول لسه فر یدورهدر  کاپیتالیستیتولید  یوهیش یتوسعهاز منظر 

 بعدیِ یمرحلهدر  ر واقعتغییر داد، بلکه چگونه این شرایط داین شرایط را  توانیمکه چگونه  دهدیمنشان  تنهانه

 یهاهیاتحاداستقرار حقوق در که  اندشدهکارگر اصالح  یسیاسی طبقه یمبارزهاز طریق تا حدی  ی کاپیتالیسمتوسعه

ی اجتماعی و استعدادهای میان کارکردها تجانسعدم کاستن از باًیتقرنابرابر، و  یمبادلهصنعتی، تعدیل  قوانبنو  صنفی

 موفق شده است. برای تحرک اجتماعی هافرصتافزایش  یواسطهبهطبیعی 

 از تنهانهمدرن است،  کاپیتالیستیدر جوامع  فراگیر یکه تضاد طبقاتی پدیداردورکیم از سوی این ایده  ردسرانجام، 

مسائل  به ترگستردهخلق نوع جدیدی از همبستگی اجتماعی در جمهوری سوم، و به شکلی  به ویغالب  یمشغولدل

ساختار  مندنظامتحلیل  هرگونهحذف  از، بلکه همچنین دانستیم« اخالقی یبحران» شکیبوی  آنچه ناشی از

 یدهندهرا نشان کارمیتقسبدفهمی است که حتی  کامالًاز نظر من،  پذیرفت.او تأثیر مینظری  یوارهاقتصادی از طرح

 رغمعلی تصور کنیم؛روابط اقتصادی  یبر مطالعه شناسی خویشجامعهدورکیم برای بنیان نهادن  جانبنیتی از 

نه ، بوددورکیم در تصور که  گونهآن را« کارمیتقس»اند. چون کردهقابل مطرح در مو کاگان  19بارتکه  ییهاشنهادیپ

؛ کردتوصیف  توانیمبهتر  «تفکیک کارکردهای اجتماعی» مثابهبهشناختی اقتصادی بلکه با واژگان جامعهبا واژگانی 

                                                           
1 9 Barth 
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 تفکیک ،آن طبقکه  بود -اسپنسر یهادهیاتحت تأثیر  اًیقو–تکاملی  ایوارهو این برداشت، عنصر اساسی در طرح

از تغییرات در ساختار  ناشی اندازه و تراکم جمعیت( است، نه)تغییرات در  شناسانهختیرناشی از عوامل  فزاینده

قاقتصادی.  را اجتماعی تاولی تحوال .مارکس وجود دارد یهینظردورکیم و  یهینظرمیان  یرادیکال آشکار تضاد  

 موقت(« انحرافات»)فقط با  آوردیم به وجودهمبستگی اجتماعی  ضرورتاًکه  تفکیک اجتماعی از تدریجی یفرایند

 یوهیش ونناشی از تناقضات در های سریعاستحالهو « هاگسست» ای ازتحوالت را سلسلهاین ، و دومی کندمی تلقی

« ماتریالیسم تاریخی» تنهانهدورکیم . ابندییمتضاد میان طبقات تجلی  عنوانبه در طی تاریخکه گیرد در نظر میتولید 

در یگانه بلکه کرد؛ میرد  صراحتبهبا نظام اقتصادی( را  شانرابطه یواسطهبهاجتماعی  امور واقع)یعنی توضیح دیگر 

 سال اقتصاد سیاسی در انجمن یکی از جلسات)در  خودیخودبهساختاری  یمورد عرصه در یدر بحث خوداقدام 

تقدمی بتوان  هرگونهو اگر  های جمعی هستند،ی وابسته به بازنماییکرد که خود واقعیات اقتصاد استدالل(، 1908

بر  جهیدرنتو انسانی  یهاگروهو شکل  که بر توزیع و تراکم جمعیت آنجاستفقط تا  قائل شد،عوامل اقتصادی  برای

 (.500-499؛ لوکز، صص. 8-5صص.  20)نک. ایمار،گذارند تأثیر میحاالت گوناگون عقیده 

 اصالًرا  -تولید یشیوه–او اساس مادی  .کندیماز منظر مارکسیستی، دورکیم روابط واقعی در جامعه را معکوس 

 دورکیم دیرسیمه نظر ب نکهیباا. حتی دهدیمتوضیح  هادهیاو پدیدارهای اجتماعی را با حرکت  آوردینم حساببه

اجتماعی ]یعنی، حجم  یشناسختیر واقعیات»با این ادعا که  (111، ص. c) شناسیقواعد روش جامعهاز  یاقطعهدر 

ر،«کنندیمجمعی ایفا  حیاتدر  غالب... نقشی  )جمعیت( و تراکم جامعه[  ؛ امادهدمینوعی اساس مادی را پیشنهاد   

که پدیدارهای  شددعی م( 13-12)صص.  در همان اثر یجای دیگر زیرات است، قضیه همچنان به همان صور

ند، تقسیمات سیاسی جامعه واقعیات اجتماعی برخوردارسایر بلکه از همان ماهیت  ،چنان تفوقی ندارند شناسانهختیر

در مطالعات  (.229-228)لوکز، صص.  شودیمو سازمان جامعه توسط قانون عمومی تعیین  ،اخالقی هستند اساساً

های که در بازنمایی دادنسبت میاخالقی  یهادهیااست که او اهمیت هر چه بیشتری به نقش آشکار بعدی دورکیم 

 طورآنبالعکس، ، و نه «کندیمرا تعیین  هاآن[ که هستی است] هاانسانآگاهی » ،. برای دورکیمابندییمجمعی تجلی 

 .کردیمکه مارکس ادعا 

                                                           
2 0 Aimard 
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3. 

با توجه  شناسی دورکیمی و مارکسیستیی مختصری میان جامعهمقایسهبه ، تمایل دارم جستارای بر این سیاق خاتمهبه 

بسیار  یرابطهچنین هدفی  دست بزنم.در اواخر قرن بیستم  جوامع انسانی موقعیت درکبرای  شانیکنونبه اهمیت 

 تأثیرخود را دارای  یشناسجامعهورکیم )و البته، ماکس وبر( نزدیکی با نیات خودشان دارد، چون هم مارکس و هم د

این سیاسی که  یهاگروهآن برای  و راهنمای عمل یروشنگر دانش، که کردندیمتصور  یمستقیم بسیارسیاسی 

در حال  ناسیشجامعه یهینظر اعظم. در مقابل، بخش کردیمفراهم  ها عهد وفاداری بسته بودند،شناسان با آنجامعه

چون  از ارزش یا اهمیت سیاسی عاری شده است؛ ومارکسیستی( تا حد زیادی  ینظریه صوربرخی  ازجملهحاضر )

نیست،  یاعمدهروشنی با هیچ جنبش سیاسی  یرابطه گونهچیهو دارای  رد،در واقعیت سیاسی هیچ خریداری ندا

 عبث و بیهوده -گفتنش را دارد؟ جرئتکسی –خود رشته، و  شناختیمفتون منزلت معرفتخودشیفته،  شیازپشیب

 است. گشته

دید خواهد بود که نظری ج هایوارهطرحساخت بر آغاز یسادگبهاز این چرخه،  رفتبرونمؤثرترین راه بدون شک 

ش، و چندین متفکر در حال انجام چنین کاری هستند.ارتباط داشته باشندعصر ی سیاسی به مسائل برجسته  هاآناما کار   

 دیتجد، و بدیهی است که کندیم تکیهگذشته  سرشناسمتفکرین  یهادهیا به ضرورتاًکه  است« بازسازی»اغلب 

 در مورد، بحث زمانهمداشته است.  فراینددر این  پررنگیاخیر نقش  یدههتفکر مارکسیستی در طی دو  اتیح

ی که من جای دیگر ن مطرح کرده استتعداد زیادی از مفاهیم مارکسیستی بنیادی در موردرا مارکسیسم مسائلی 

در اواخر  کاپیتالیسمخواهم کرد. ماهیت  نجایاای مختصر در )و باتامور و نیسبت( و فقط اشارهام قرار داده موردبحث

؟ دارنداهمیت سیاسی اکنون  ،تمیز داد کاپیتالیست یجامعهکه مارکس در  عمدهقرن بیستم چیست؟ طبقات اجتماعی 

« دولتی ع سوسیالیستجوام»تحلیل  تر در حیات اجتماعی است؟ وخودآیین ینیرویتا چه حد مدرن  یجومداخلهدولت 

 ؟سازدیمتاریخ مارکس را از چه جهات ضروری  یهینظردر تمام و کمال نظر تجدید امروزی،

 یکنندهمنعکساین امر  کنمیمدورکیم وجود نداشته است، و فکر  یشناسجامعه یدرباره ن مقیاسدر ایچنین بحثی 

فرانسه میان دو  یجامعهد. تحوالت ندار به ما چیز بسیار کمتری برای آموختن یراستبهاین واقعیت است که آثار او 

در  خودجمهوری سوم تا زمان سقوط  زیرابا انتظارات دورکیم از رشد همبستگی اجتماعی مطابق نبود،  اصالًجنگ 

به میزانی  غربی پس از جنگ کاپیتالیستدر جوامع تضاد طبقاتی همچنان دستخوش تضاد طبقاتی بود. و اگر  1940

 یهاجنبشبه دست  شدهکسبو اصالحات  کاپیتالیسماقتصادی  اتیح دیتجد ییشتر درنتیجهبفروکش کرده، 
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و  طرفیبدولت  توسطجمعی جدید  هایبازنماییتجلی  نهسیاسی بوده است،  یدر عرصه نیرومند یکارگر

 اقتصادیِ یهابحراناز  1960و  1950های مسلم نیست که صلح و اجماع نسبیِ دهه وجهچیهبه، درهرصورت. خودآیین

 .درببردجان سالم به  1980 یدهه

، از زمان جنگ در کردیمبینی و تمنا که دورکیم پیش طورهمان، جوترمداخله یحقیقت دارد که دولت از سوی دیگر

 یجلوه مثابهبهاین پدیدار را از منظر دورکیمی آیا ظهور رسیده است. مسئله این است که  یمنصهجوامع غربی به 

یا از منظر  توضیح داد، توانیمهمبستگی اجتماعی به بهترین وجه افزایش در جهت  یبنیادین و حرکت ضروری

بزرگ و  یهاشرکت ی آن، استیالیمشخصهکه وجه  ی کاپیتالیسمتوسعهجدیدی در  یمرحله مثابهبه تریستیمارکس

تی میان طبقات استتعادل معین را  دولت توسط که تأمین رفاه و دیگر خدمات زیربنایی دیگر در مقیاس بزرگ  

-از مارکسیسم  با الهام گسترده یکه تحلیل وجود دارداحتمال بیشتری  کنمیمفکر  . در این مورد نیزسازدیمضروری 

سیاسی ناسیونالیسم در دنیای  باشد. حتی اهمیت روشنگر -از بررسی تغییرات در نظام تولیدتحلیل به معنای آغاز  ژهیوبه

یابد، در تجلی می یروشنبهدورکیم از همبستگی اجتماعی  برداشتاشاره کردم در  ترشیپکه  طورهمانکه  مدرن

رابطه  یدهیا؛ اگرچه ]در این زمینه[ انجام دادباوئر  که تالشی همچونمقاوم نیست،  کامالً برابر توضیح مارکسیستی

 جزئی فراهم سازد. ی ناقص وتوضیح یی و ظهور بورژوازی ممکن است فقطمیان ناسیونالیسم اروپا

معینی از مسائل  شمارحل برتری نیست، بلکه هیچ راه دورکیم تجسم یشناسجامعهرسد که میمن به نظر ، درمجموع

میان  یرابطهاز  توانیم هاآن یازجملهها توجه کنند. که متفکرین مارکسیست باید به آن کندیمبندی صورترا 

در سطوح مختلف( در رشد جوامع « جمعی هایبازنمایی»جمعی )یا  آگاهی، و میان عوامل مادی و «طبقه»و « ملت»

 ژرفینظر در معرض تجدیدنان مارکسیستی جامعه همچ یهینظر شکیب. در پرداختن به این مسائل، یاد کردمدرن 

جهش پیدا کند.ی جدید یهینظربه  شاید کهیطوربهگرفت؛ خواهد  قرار

أ ها در ها و وبریها و رویاروهای بیشتری میان دورکیمیمقایسه بعداًای مشابه میان دورکیم و وبر وجود داشت؛ اما ر که تیریاکیان نشان داده است، رابطهطوهمان  

 شناسی رخ داده است.ی جامعهنظریه
ب  در باب برداشت ماتریالیستی از تاریخ. ییجستارهادر نقد خود بر کتاب البریوال به نام   
ج ه کاست  یمتفاوت اریبس یرکف یبسترها دلیل به دیبدون ترد یتا حدود گرید سویس از کو مار میکو دور سوکیس از کوبر و مار ی میانرابطه در تفاوت  

در  کهیدرحالکه ارتباط دارد  تیواقع نیبه ا نیهمچناما در آلمان(،  یخیو مطالعات تار خیتار یفلسفه ریتأث ژهیوبه)و  پرورش یافتدر آن  میکدوروبر و  یهشیاند

 فیدر آن زمان هنوز نسبتاً ضع ویفرانس سمیقرن نوزدهم وجود داشت، مارکس یانیپا یهادر دهه سمیبا الهام از مارکس یقدرتمند یستیالیجنبش سوس پیش ازآلمان 

 اظهارنظرکه ملزم به احساس کرد  1890 یاز اواسط دهه عدب میدورک کهیهنگامکرد. نمی جادیا آکادمیک یعلوم اجتماع یبرا اییجد یبود و چالش فکر

 یکه برخ بود یاعالقه خاطرسورل( و به  یهانوشته قیاز طر ژهیوبهدر فرانسه ) یستیمارکس هایایدهتر انتشار گسترده لیاست، به دل سمیمارکس یدرباره یترگسترده
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ها به خوانش و آن« ی اجتماعیمطالعه»نک. موس که اشاره کرد که یکی از محافل  ند.اددینشان م یستیمارکس سمیالیسوس خود او به انیدانشجوین تراز درخشان

 دهند.ارائه میتر های جوانهای سوسیالیستی دورکیمیتری از فعالیتاختصاص یافته بود؛ و همچنین لوکز و کالرک که شرح کاملسرمایه مند تحلیل نظام
د  ها، نک.برای شرحی از این نقد و بررسی  

Raymond Firth (10). 
ه  ژهیوبههای شغلی از سوی دیگر تشریح شد. نک. و اتحادیه سوکیبا جزئیات بیشتر در بحث دورکیم راجع به نقش دولت از  بعداًی این تنظیم ]اخالقی[ طریقه  

 های اخالقی مدنی.ای و ارزشاخالق حرفهو همچنین  کارمیتقسپیشگفتار او بر دومین ویراست 
و  H. Bourgin, cited in Lukes (329). 
ز   Georges Friedmann (a, 17, 22). 

 دهد.( ارجاع میaبه هولباخ ) ژهیوبهبه آن اثر بلکه همچنین  تنهانهفریدمن 
ح  همچنین، ممکن است خیدر آن تار یستیمارکس یهشیبه اند شتریو توجه ب یشناسجامعه خیروزافزون به تار یاز عالقه ی، ناشندهیتر در آقیدق قاتی، تحقحالنیباا  

-انتقادی یهاادداشتی، یمیدورک یهاستیالیسوس یهینشر، در مثالعنوانبه ؛دنکشف کن گرید یو جاها یستیارزشمند را در مجالت مارکس یمطالعات انتقاد یبرخ
 (.34 یادداشت، 328ص. ) دهدارجاع میبه آن  زلوککه ، علوم اجتماعی

ط برداشت » مدافعان یمقولهرا در کنار هم در  می، مارکس و دورکیشناختجامعه یهاهینظر یکند که پل بارت در بررسیجلب م تیواقع نیکاگان توجه را به ا  

 .)بارت( قرار داده است «خیاز تار یاقتصاد
ی زیر سؤال بردن و به چالش کشیدن »، بلکه به هدف شودینممربوط  میدورکخود او به  یهمطالع که دیگویم وقتیکند یم مطرحنکته را  نیدر ابتدا ا رستیخود ه  

 یهابرداشت تمام بی، تخری مارکسیسم آلتوسر، هدف نهایی کار او با الهام از نسخهیراستبهاست؛ و « یشناسهدر جامع یشناسمعرفتاز غالب  هایبرداشت

 است. «علم»از  یآلتوسرریغ
ک   Paul Nizan (97) cited in Lewis Corer (169). 

کند که یرا نقل م هزولیژان ا به نام کیشناس کاتولجامعه کی( اظهارات 168ص. )؛ بوژله وجود داشت کیراست کاتول سویاز  نیرومندبه همان اندازه  یواکنش

 «.برای مدتی طوالنی به خود دیده استاست که کشور ما  یخطر مل نیتریجد ،فرانسه ی عادیمدرسه ستیدر دوآقای دورکیم  یناسشجامعه تدریسالزام به »
ل  (.72-235نک. استدالل معتبر آنتونی گیدنز به این منظور )صص.   
م  ی، در دورهشناساندهد که انسانینسبت م تیواقع نیرا به ا یستیمارکس رگذاریتأث یشناسانساندهد. او سپس در ادامه ظهور یم صیتشخ فرثطور که همان  

 (.7ص. ) «اندروبرو شده تغییر رادیکال طیدر شرابا جوامع »، پس از جنگزدایی و استعمار یاستقالل مل یهاجنبش
ن ظهور کرده  یستیالیدر قالب جنبش سوس از پیش «دیجد یهادهیا» نیو ا «هخالق طراوت» نیگفت که ایعدالت م یبا کم -سورل، مثالعنوانبه- ستیالیسوس کی  

 بودند.
س -565نک. باتامور و نیسبت، صص. شناخته است. ) تیبه رسم ها رابرداشت دورکیم و دورکیمیاز ساختار و  شخود میان برداشت استروس قرابت-یخود لو  

71.) 
ع  (.94-590، 38-136ها در باتامور و نیسبت )صص. نک. شرح مختصری از آثار آن  

ف  به رسمیت یکاف یاندازهبه را یاجتماع یندهایفرا یهیدر کل یآگاه یاشاره شود تا مداخله «یعل-روابط شبه» ای «تیعل-شبه»به  هموارهباشد که  مرجح دیشا  

 کرد. یمعنا با دقت بررس نیا بهرا  «یاجتماع تیعل» یانگارهبود که  یستیمارکس یاز متفکران اصل یکی. ماکس آدلر میبشناس
ص  یهاسال نیب یانوشتهدستاز  منتشرشده. متن ندبرگزار شد سیدر پار 1912و  1904 هایو دوباره در سال در بوردو 1900تا  1890 هایها از سالدرسگفتار نیا  

 شده است. برگرفته 1900و  1898

ق  کارمیتقسی تر نظریات دربارهی جامع( و مطالعه29-218در ایمار )صص.  کارمیتقسهای متضاد دورکیم و مارکس در باب ی دیدگاهنک. بحث مختصری درباره  

 (.161-98در بوژله )صص. 
ر به انتقادی او باز هم  دیدگاه، دارد یحیتوض تیاولو ی( نوعتی)اندازه و تراکم جمع پیوسته ادعا کرده بود که پایه و اساس مادی حیات اجتماعی میاگر دورک یحت  

 انضمامیو  امر واقعیرسد که با یم حیبه نظر صح» علیه روش اقتصاد سیاسی نشانه رفت وقتی نوشت: مشخصاً گروندریسهی بود که مارکس در مقدمهمی گشوده

شود نشان داده میتر قیدق یررس، با بوجودنیباا .است تولید یاجتماع عملکه اساس و موضوع کل  تیبا جمع یاسی، در اقتصاد سمثالعنوانبه، نی، بنابرا... کنیمشروع 

اگر  ای تهی هستندواژه طبقاتآن شود. ها تشکیل میکه از آن جز امری انتزاعی نیست اگر برای مثال طبقات را از قلم بیندازم تیجمعنادرست است.  که این گفته

 «.... از کل خواهد بود ومرجهرجپس برداشتی پر ، شروع کنم تیاگر با جمع نی. بنابرااند، نشناسم ..شده یگذارهیها پارا که بر اساس آن یصراعن
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ش  تورین را در نظر دارم. آلنکار یورگن هابرماس و  ژهیوبه  
ت و  کیبوروکرات-گروه حاکم تکنوکرات عنوانبه ایشوند ی)مارکس( تصور م ایو پرولتار یبورژواز عنوانبه موردنظرطبقات  ایکه آ ستیمهم ن نهیزم نیدر ا  

 (.توان یافتمی« ی پساصنعتیجامعه» یدرباره ریاخ یهابحث یکه در برخبرداشتی وابسته )تابع و مختلف  یهاگروه
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