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Abstract
The purpose of the present study is to review political parties from the view of Weber. The
method of study is descriptive-analytic and the results showed that from the perspective of
Weber, political party is the result of impersonalizing affairs in the realm of competition to
gain power, which requires the social action model of purpose rationality and, with respect
to previous explanations, the social action model of value rationality among party activists.
Other models of traditional and affective social action can not substantiate political parties
and their related activities. In other words, in order to form proper political parties, purpose
rationality action should replace traditional action and value rationality action should
replace affective action. As long as the action model among party activists is traditional and
affective, this phenomenon faces some challenges.
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تحزب از منظر وبر
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تحزب از منظر وبر است .روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که از نظههر
وبر تحزب برآیند غیرشخصی شدن امور در عرص رقابت برای کسههق قههدر
اجتماعی عقالنی معطوف ب هدف و با توج ب توضیحا

میباشههد که پیششههر آن الگههوی کههنش

قبلی ،الگوی کنش اجتماعی عقالنی معطوف به ارزش اعهها ن

حزبی است .دیگر الگوهای کنش سنّتی و احساسی نمیتوانند مبنای تحقق تحزب و اعالیت حزبی باشند .ب عبار

دیگههر،

جهت شکلگیری مناسق تحزب ،کنش عقالنی معطوف ب هدف باید جایگزین کنش سنّتی و نیز کنش عقالنی معطوف به
ارزش باید جایگزین کنش احساسی شود .در شرایطی ک الگوی کنش اعا ن حزبی سنتی و احساسی باشد ،ایههن پدیههده بهها
چالشهایی مواج خواهد بود.
کلیدواژهها :وبر ،تحزب ،قدر  ،احزاب سیاسی.
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مقدمه
اغلق اندیشمندان علم سیاست ،تحزب را مای توسع و ثبا

سیاسی ،اازایش مشارکت سیاسی -اجتماعی و عامل تحقق و

تحرک دموکراسی دانست اند .تحزب گرایش ب اعالیت و مشارکت سیاسی در چارچوب اعالیههت گروهههی اسههت .به بیههانی
دیگر؛ تحزب ،ب معنای تمایل اعضای یک جامع ب ساماندهی مشارکت سیاسی خود ،در قالق احزاب سیاسی است .کم و
کیهها ایههن تمایههل یکههی از مهمتههرین شههاخ

های توسههع سیاسههی اسههت؛ زیههرا احههزاب مهمتههرین سههازمان سیاسههی در

دموکراسیهای معاصر ب شمار میآیند.
ضرور

تشکیل و اهمیت احزاب سیاسی ،نخستین بار توسط ادموند برک اندیشمند و سیاستمدار انگلیسی در سده  18بیان

شد .برک در سال  1770در مقال ای با عنوان «اندیش هایی درباره سبق ناخرسندیهای کنونی» به داهها از حههزب ویه

و

نظام حزبی در کشور انگلیس پرداخت .جیمههز مادیسههن آمریکههایی نیههز در قههرن  18بهها انتشههار سلسههل گفتارهههایی به نههام
«گزارشهای ادرالیست» ب پرسمان و پدیده حزب توج کرد .مادیسن معتقد بود ک «پیدایی حزب در یههک نظههام سیاسههی
آزاد ،امری اجتنابناپذیر است .از اینرو ب رغم اینک نسبت ب نظام حزبههی بههدبین بههود و حههزب را عامههل تفرقه و نفهها
میدانست ،با سرکوبی حزب مخالا بود و آن را نشان خودکامگی حکومت میدانست» (محمدی نژاد ،1355 ،ص.)7
ارتقای سطح تحزب سبق پاسخدهی ساختار سیاسی حاکم در برابر مطالبا

نوین کنشههگران در ابعههاد مختلهها اجتمههاعی

میشود .این در حالی است ک اگر تحزب از سطح پایینی برخههوردار باشههد ،کنشههگران دارای قههدر
ضرور

در سههاختار حاکمه ،

تغییر و مطابقت با شرایط جدید اجتماعی را حس نمیکنند و ایههن مسهههل منجههر به ایسههتایی سههاختار حاکمه و

درنتیج عدم توسع سیاسی و اجتماعی جامع میشود.
ازجمل اندیشمندانی ک تهثیر زیادی بر حوزه علوم اجتماعی گذارده ،ماکس وبر است .جامع شناسی سیاسی وبر مشخصاً ب
نحوة سلط و مشروعیت قدر

پرداخت است .وبر کلیت هستی اجتماعی را ارآیندی رو ب سوی عقالنیت ذکر میکنههد .او

برآیند عقالنی شدن امور در بعد سیاسی را شکلگیری اقتدار عقالنی میداند.
از سویی دیگر یکی از مهمترین پدیدههای اجتماعی و سیاسی ک در نحوه سلط و کلیت حکومت تهثیرگذار است ،تحههزب
می باشد .اینک ارآیند عقالنی شدن مورد نظر وبر و ب تبع آن اقتدار عقالنی چ ارتباطی با تحزب دارد ،مهمترین مسهههل ای
است ک محوریت اصلی مقال میباشد.
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مباحث نظری
بنابر تعریا موریس دوورژه« ،احزاب سیاسی گروههای بنیانیاات و منظمی هستند ک برای مبارزه در راه کسههق یهها حفه
قدر

سیاسی و مناصق حکومتی ساخت شدهاند و منههااع و هههدفهههای نیروهههای اجتمههاعی گونههاگون را بیههان میکننههد»

(دوورژه ،1354 ،ص« .)153حزب از منظر شناخت عام ،مفهومی است ک شامل هرگون تجمع انسانی جانقدار ،هدامند و
تشکلیاات میگردد ،ولی از دیدگاه تبیین علمی و ب خصههوص از دیههدگاه بررسههی احههزاب سیاسههی حههزب به تشههکیال
مشخصی اطال میشود ک ب د یل تاریخی و اجتماعی معین و با شاخ

های ساختاری و کارکردی خاصی طههی دو سه

قرن اخیر ،در غرب تکوین یاات است» (آشتیانی ،1378 ،ص.)21
«تحزب ب معنای گرایش اجتماعی ،عقیدتی و تاریخی ک از تار و پود عقالنیت و احساس باات شده است ،هرگههاه ب منزله
وجود تعهد نسبت ب جریان اندیش ای– اجتماعی ک انسان آن را حق میداند ،تلقی و اعمال گردد ،ب طور حتم و ب د یهل
عدیده جامع شناسان ب تنظیم و تحکیم مناسبا

اجتماعی و پیشبرد اهداف عالی انسانی یههاری میکنههد» (آشههتیانی،1378 ،

ص.)26
«هگل در السف حق ،از اصناف صحبت میکند و حزب را جزو ارگانهای وساطتی ب شمار میآورد .ب نظر او گویای یههک
«کثر

متفرد» و یک کل غیر ارگانیک است» (عبادیان ،1378 ،ص« .)106هگل معتقد است ک نظام سیاسی س بعههد شههامل

دولت ،جامع مدنی و خانواده دارد ک جامع مدنی واسط میان خانواده و دولت است .هگل میان حوزه سیاسههت و اجتمهها
تفکیک قائل است .ااالطون ،ارسطو و اارابی ب حوزه دولت و سیاست توج داشت اند و لیبرالها نقطه توجه خههود را بههر
جامع و ااراد قراردادند» (اطاعت ،1378 ،ص.)41
ماکیاولی در اعالیت حزبی نوعی تشریک مساعی برای حف آزادی و مقاومت در برابر استبداد میدید و حزبها را ب مبارز
و زیانمند تقسیم میکرد ک یکی ب عنوان عامل نظار

بر رقابتها ،برای دستیابی به سههمتهای رسههمی و دولتههی مبههارزه

میکند و دیگری برای حمایت از منااع گروهها بسیج شده و اعالیت میکنند (عبادیان ،1378 ،ص.)105
موریس دوورژه ،پیدایش احزاب سیاسی را در نتیج گسترش حق رأی و عمومیت یههااتن انتخابهها

میدانسههت .او معتقههد

است ک نخستین احزاب سیاسی ،محصول ادغام کمیت های انتخاباتی ،گروههای پارلمانی و نمایندگان همگرایی است ک در
درون مجالس قانونگذاری برای حف منااع گروهی یا مبارزه جهت پیشبرد سیاست و روش خاص خههود متشههکل شههدند.
سپس بعد از توسع حق رأی در حوزههای انتخاباتی ،کمیت هایی برای انجام تبلیغا
شدند ک پس از خاتم انتخابا

اعالیت آنها خاتم مییاات .این روند اولین سن

انتخاباتی در خارج از پارلمههان ایجههاد
بنای احزاب سیاسی بود ،اما توسع حق

رأی ایجاب میکرد تا نمایندگان ،خود را در ارتبا همیشگی با حوزههای انتخاباتی خویش نگهدارند تا بدینوسیل بتواننههد
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در دورههای بعدی ،همچنان در مقام خود باقی بمانند .بدین ترتیق نیاز ب کمیت های انتخاباتی از حالههت مقطعههی خههارج و
ب صور

مستمر ادام یاات .با گذشت زمان و گسترش حق رأی ،گروهها و اقشار مختلا وارد صحن سیاست شدند و به

مرور زمان ،احزاب جدیدی برای متشکل ساختن قشرهای نوینی ک خواهان مشارکت سیاسی بودند ،در خههارج از مجلههس
قانونگذاری ب وجود آمدند (دوورژه ،1349 ،ص.)463-427
از نظر تفکر مارکسیستی– لنینیستی بین منااع هدامند گروهی و یا طبقههاتی از یکسههو و وسههایل کسههق قههدر

به منظور

دستیابی ب آن منااع از سوی دیگر وحدتی برقرار میسازند .از نظر نحل مارکسیسم مادیت تاریخی و مادیههت جههدلی کلیههد
وابستگی طبقاتی و ایدئولوژیکی هرگون حزب و تحزب سیاسی را ارائ میدهد .مفروض وجود رابط کههارکردی تنگاتنه
بین «هستی اجتماعی» و «آگاهی اجتماعی» بیانگر این اصل است که چههون همههواره «تحههزب و آگههاهی طبقههاتی سیاسههی»
ترجمان هستی اجتماعی -طبقاتی است ،لذا احزاب سیاسی به عنوان کامههلترین و آخههرین تجلههی نظههری – علمههی اراده و
آگاهی طبقاتی ،پیوست نماینده تفکرا

و برخوردهای طبقاتی در جوامع طبقاتی کنونی هسههتند ،امهها از آنجهها که در دوران

کنونی تاریخ بشریت ،تنها دوطبق و اردوگاه ،یا دو جبه اصلی و ایدئولوژیکی متخاصم بنیادی ،یعنی بورژوازی و پرولتاریا،
یا کاپیتالیسم و سوسیالیسم ،وجود دارند و ایدئولوژی ثالثی تاکنون وجههود نداشههت اسههت ،بنههابراین ،تمههام احههزاب سیاسههی
بورژوازی وابست ب کاپیتالیسم ،امپریالیستی و حامل داا از مالکیت خصوصههی ،ایدهآلیسههم السههفی ،ضههدیت بهها اومانیسههم
واقعی (اعتقاد صادقان ب تودهها و حاکمیت مسههتقیم و اصههیل خههود تودهههها) و دشههمنی عمیههق بها سوسیالیسههم میباشههند
(آشتیانی ،1378 ،ص.)23-24
مارکس و انگلس نقش حزب را در رابط با مبارزه طبقاتی برای کسق قدر

سیاسههی ارزیههابی میکردنههد .در مانیفسههت از

حزب سخن رات است ،مارکس بحثی از حزب مستقل کارگر نکرده است .آنها یک حزب پههیشرو را بههرای ارتقههای سههطح
آگاهی اجتماعی زم میدانستند و در ده های هفتاد ب بعد قرن نوزدهم ،آنان ب یک تشکیال

بینالمللی کههارگری توجه

داشتند ک اتحادی ها ،سازمانها و جنبشهای کارگری را دربرمی گرات (عبادیان ،1378 ،ص.)106
روبر

میخلز معتقد است ک تشکیال

حزبی ارجامی جز حاکمیههت گروهههی از سیاستپیشههگان حراه ای ندارنههد؛ زیههرا

احزاب برای ایفای نقش خود ناچار از تقویت سازمان خویش هستند و زم این امر آن است ک جمعی تمام اوقا

خههود

را وقا امور حزب نمایند .نتیجتهاً ،گههروه کههوچکی از انسهها ران سیاسههی و حراه ای ،خههود را در رأس هههرم قههدر

و

سلسل مراتق حزبی جای میدهند و ب زودی درمییابند ک برای حف منااع شخصی و حزبی خویش میبایهد ،راه را بههرای
ورود دیگران ب جمع کوچک خویش ببندند  ...با اینوجود میخلز نه تنها بهها سههازمان حزبههی مخههالا نیسههت ،بلکه آن را
وسیل ای برای داا از ضعیفان در برابر قدرتمندان میداند و بیان میکند ک کارگران و اقشههار نههاتوان ،سههالی دیگههری جههز
تشکل برای داا از موجودیت خود ندارند (میخلز.)1381 ،
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میخلز معتقد است ک حزبهای سیاسی ب هیچروی نماینده هم اعضا جامع نیستند .ب خصههوص به عنوان یههک طبقه یهها
گروه ،آشکارا ایجاب میکند ک در برابر دولت در بسیاری از موارد ،سیاست سازشکاران داشت باشد ،درحالیک برای داا
از منااع توده ،سیاستی خالف آن زم است (میخلز .)1381 ،برخی دیگر از اندیشمندان نیز بر نقش سازمان حههزب تهکیهد
میورزند و آن را ذاتاً دموکراتیک میداند و بر این عقیده هستند ک سازمان حزبی بر روی همگان گشههوده اسههت و مههاهیتی
غیراستبدادی دارد.
نویمان درصدد برآمده تا با الهام گراتن از محتوای اندیش وبر-تکی بر عقالنیت سیاسی و معقولیههت احههزاب سیاسههی و نه
تهکید بر ریش های بیخردان احساسی در بطن برخی از احزاب (سوسیال ااشیستی) -و با توسل ب مقو

اصلی و جدیههد

«دموکراتیکی و دموکراسی» میدان بحث خود را پیرامون احزاب سیاسی از چرخش ب دور محوریت نبرد «قههدر

و منههااع»

ب گردش ب دور مرکزیت «توااق کلی» اجتماعی ب نفع تمام جامع انتقال دهد .نویمان بههر ایههن عقیههده اسههت که احههزاب
موجود در یک جامع  ،زمانی بیشتر سیاسی میشوند ،ک ن برای کسق قدر  ،بلک عمدتاً بههرای احههراز کههارکرد واقعههی و
سیاسی خود اعالیت نمایند .موضعگیری اصلی چنین اعالیتی تمرکز و منحصر ساختن قههدر

به گههروه و اجههرای مقاصههد

معینی نیست ،بلک سیاسی ساختن کل جامع و حتی متوج ساختن «گروههای ذینفوذ» ب «مصالح عمومی جامع » است.
نویمان وظیف اصلی یک حزب اصیل سیاسی را انجام این مهم میداند ک عالیق و سالیق مجزا از هم و منفرد شده ااراد را
ب سوی توااق و انطبا  ،با کلیت اجتما تقویت نماید تا ااراد با مشارکت در نظههم عمههومی و تشههکلهای سیاسههی ،چونههان
موجودی زنده و عاقل و مدنی ،بنای ایجاد آگاهی سیاسی یک ملت و شهروندان سیاسههتمدار آن کشههور را بنیههان نهنههد .بههر
اساس این نظر ،یک حزب زمانی مبدل ب حزب سیاسی اصیل میگردد ،ک بخشی از تمامیت ملههت و دولههت خههود باشههد،
یعنی از حیث ماهیت با ماهیت کههل ملههت و جامعه به نحههو کیفههی هماننههد گههردد .در ایههن نقطه اوج و عطهها اندیشه
حزبشناسان است ک نویمان ب مبانی دیالکتیک درون احزاب سیاسی میرسد و حزب سیاسی را در کارکرد مزدوج آن ارا
روی ذهن ما مینهد ،یعنی حزب سیاسی یکبار ب مثاب عامل تکوین مدنیت سیاسی و بسط ارآیند سیاسی شههدن اجتمهها و
بار دیگر متقابالً و متعامالً وسیل احراز و اعمال توان حکومت سیاسی و قههدر

حاکمیههت دولههت اسههت (آشههتیانی،1378 ،

ص .)25-24آلموند و وربا حزب سیاسی را دارای ماهیت سیاسی میداند ک سعی در تهثیرگذاری بر راتههار دولههت دارد .از
نظر آلموند احزاب با جامع پذیری سیاسی سروکار دارند و با تهثیرگذاری و سازمان دادن اندیشه ورزی دربههاره موضههوعا
سیاسی تالش برای جلق حمایت ایدئولوژی ،مواضع و کاندیداهایی ک معرای میکنند ،ب ارهن

سیاسی شکل میبخشههند

).(Almond & Verba, 1963

آلموند و وربا جامع پذیری سیاسی را ب دو دست مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میکننههد .در جامع پههذیری سیاسههی مسههتقیم
اطالعا  ،ارزشها و احساسا

ناظر بر مسائل سیاسی ب صراحت انتقال مییابد ،امهها در جامع پههذیری سیاسههی غیرمسههتقیم
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معمو ً این روند ب گون ای ناخواست است .آلموند و وربا معتقدند ک جامع پذیری سیاسی عمالً موجق ایجاد مشارکت در
ساختار سیاسی میشود .در این حالت ،ارهن

سیاسی الگویی برای جهتگیری در مسههائل سیاسههی اسههت که طههی رونههد

مشارکت ابراز میگردد ).(Almond & Verba, 1963
اتو کرشهایمر در سال  1966با بیان این مطلق ک عمر احزاب ایدئولوژیک ک ب تعبیر دوورژه احههزاب غالههق دهه 1950
بودند ،ب پایان رسیده است ،او آغاز احههزاب نههوینی را خبههر داد که به عقیههده محققههان دیگههر ،ایههن احههزاب در حقیقههت
شرکتهای تجار

پیش هستند ک در عههالم سیاسههت به منظور تحصههیل قههدر

بهها حریفههان خههود به رقابههت مشههغولند

) .(Kirchheimer, 1966, p. 184سورف و اپشتاین معتقدند ک احزاب س نقههش اساسههی دارنههد :شههکلدهی ااکههار
عمومی ،حمایت از نامزدهای انتخاباتی ،سازماندهی و جهتدهی رأیدهندگان .بر این اساس ،تنها در جوامههع دموکراتیههک
مبتنی بر انتخابا  ،امکان وجود احزاب است ،ن در جوامعی ک رأی عمومیت ندارد و بر اصول دموکراسی پای ریزی نشههده
است ).(Epstein, 1967, p. 35-36
دیوید اپتر ،وینر و پالومبارا در چارچوب مکتق نوسازی معتقدند ک هرگاه اعالیتها و وظایا سیاسی دولههت به میههزان
حاکم برای محااظت از قدر

معینی از پیچیدگی برسد و یا اینک هیا

سیاسههی ،پیوسههتن ااههراد را در سههازمانهایی بنههام

حزب ضروری بپندارد ،احزاب سیاسی تشکیل میشود .اصحاب این مکتق معتقدنههد که گسههترش و پیههدایش گروهههها یهها
طبقا

جدید در اثر پیشراتهای صنعتی و اقتصادی ،موجق اشار تودهها بر هیا

حاکم میشود و حههزب ،ابههزار اعمههال

اشار است .ب بیانی روشنتر اگر توسع و نوسازی از دیدگاه اقتصادی مفهومی چون اازایش بازده سران  ،تقسیمکار ،تولیههد
انبوه و غیره دارد ،از دیدگاه سیاسی ب معنای آگاهی بیشتر ااراد از اور سیاسی ،پیههدایش احههزاب سیاسههی ،پیههدایش هویههت
ملی ،تماس بیشتر مردم با حکومت و مشارکت سیاسی است و درواقع احزاب ابههزاری میههانیگیر (واسههط ) میههان کههارگزاران
توسع سیاسی و مردم هستند ک بدون وجود آن ،مفاهیمی چون مشارکت ،رقابت و مدرنیزاسیون تحقق نخواهد یاات .اپتههر
نماد حزب را همچون سایر متغیرهای اجتماعی ،مانند درآمد سران و سود برای نیل ب نوسازی ضروری میدانههد .او معتقههد
است ک حزب موجق محدود شدن قدر

منحصرب ارد دولت میشود ،شههرکت ااههراد در انتخابهها

را تسهههیل میکنههد و

نگرشهای پراکنده در جامع را سمتوسو میدهد (وینر.)1350 ،
میشل اوکو اعمال قدر
حال پذیرنده قدر

را ب صور

شبک پراکندهای ترسیم میکند ک صاحق قدر  ،اعمههال کننههده قههدر

است و درنتیج قدر

ب صور

و در عهین

متمرکز از جانق ارد یا گروه مشخصی یهها معینههی صههادر نمیشههود،

بلک آن را در هم جا و در میان هم ااراد ،گروهها و نهادها میتوان جستجو کرد .درواقع میتوان اسههتنبا کههرد که اوکههو
چندان ب تحزب در دوره ارامدرن اعتقاد ندارد (اوکو ،1390 ،ص )112-109از اینروست ک هانتینگتون نیز معتقههد اسههت
ک اکثریت عامل مشروعیتدهنده دوران مدرن است و در حال حاضر اعتبار خود را از دست داده اسههت و در دوره جدیههد
E-ISSN: 2783-4999
http://journals.abru.ac.ir

(پستمدرن) ،اقلیتها جایگزین اکثریت میشوند (هانتینگتون .)1380 ،آنتونیو گرامشی معتقد است ک  ،احزاب پا ب حیهها
میگذارند و سازمان مییابند تا بتوانند در لحظا

تاریخی و حیاتی طبق خود ،مؤثر واقع شوند (گرامشی ،1377 ،ص.)17

استوکز و باتلر با الگوی مشارکت ب ارتبا میان احزاب و مشارکت سیاسی پرداخت اند .آنان در کتههاب «دگرگههونی سیاسههی
بریتانیا» تالش نمودهاند تا تصویری از باورهای مردم دربههاره مشههارکت ارائه دهنههد .حههزب از نظههر آنههان واحههدی جهههت
گردآوری آراء است .درواقع راتار هیا
ب صور

انتخابکنندگان جمع راتار تکتک ااراد است .آنها رابط میان رهبههران و ااههراد را

پیوست و چندمرحل ای شامل گزینشهای انتخاباتی ،حزب ،حکومت ،اهداف ارزشی میدانند.

از نظر آنان گزینشهای انتخابکنندگان بر حزب و حزب بر حکومت تهثیر میگذارد .آنان نشان دادند ک رابطه حههزب و
حکومت برای رأیدهندگان بریتانیایی بسیار واقعی ب نظر میرسد .حههزب و طراههداران آن جهههت کلههی را تعیههین میکننههد
(.)Butle & Stokes, 1971
طراداران دموکراسی رادیکال معتقدند ک جهت اائق آمدن بر مسائل سیاسی ،اجتماعی ن تحزب ،بلک دموکراسههی مسههتقیم
است ک راهگشا میباشد و از طریق ایجاد کمونهای گوناگون میتوان سلسل مراتق قدر
نظر آنها کیبوت

را حذف کرد .مثالهههای مههورد

های اسرائیل ،کمونهای چین ،دهکده یوجانا در تانزانیا ،نشان همکههاری دسههت جمعی در مههزار اشههتراکی

است .اشتیا برای ایجاد زندگی اجتماعی کمونی ریش ای تاریخی دارد .در سههال  1820نیههز در نیوهههارموی ،اینههدیانا ،یههک
گروه نیو انگلندی ک متهثر از رابر
نیاز ب اعتقادا

مذهبی و یا تعهدا

از طرای کثر گراها ،قدر

آونز بودند ،ب زندگی ساده روی آوردند ،اما چنان قرین مواقیت نشههدند؛ زیههرا کمههون
آتشین سیاسی دارد (ارشادگهر ،1378 ،ص.)202

سیاسی را بر بنیان حمایت انتخاباتی استوار میدانند .اازایش قدر

انتخاباتی از نظههر آنههان در

گرو تشکیل ائتالف ،واحد نمودن گروهههها و ااههراد و عالیههق و سههلیق های مختلهها در یههک چههارچوب انتخابههاتی اسههت.
کثر گراها معتقدند ک هر چ ائتالف وسیعتر باشد ،قدر

انتخاباتی بیشتر خواهد بود و ائتالف سیاسی ب معنههای حیهها

سیاسی کثر گرایی است .آنان معتقدند ک ائتالفها بر بنیان چان زنیها پیش میرود و چان زنی نیز بههر اسههاس گذشههت و
واپسنشینی متقابل است ،انوا گوناگون ائتالف میان گروهها ،مناسبا

مختلفی را از دیدگاه «نتایج مههورد عالقه » و «نتههایج

انتخاباتی» ب وجود خواهد آورد .از نظر این مکتق مهمترین ائتالف در سیاسههتهای کثر گرایههی میههان احههزاب صههور
میگیرد .احزاب ممکن است از تشکیل ناپایدار سازمانهای وسیع و غیرمتجانس با یکدیگر ،تشکیل شده باشههند .در چنههین
شرایطی آن توانایی ب کارگیری و استفاده از آراء بیشتری را دارند ،اما اگر احزاب کوچکتر ،سازمانیاات تر و با عالیق معین
و محدودتر ب اعالیت بپردازند ،از نتایج انتخاباتی کمتر ولی مورد عالق بیشتری برخوردار خواهند شد (ارشههادگهر،1378 ،
ص.)197
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هابرماس تحزب را گریز از اردگرایی مطلق و بیهوده ب اردگرایی اعال و جهتدار و درنهایهت جمههعگرایی پویهها میدانههد.
همچنین تشکیل احزاب را ابزارهای ضروری توسع سیاسی ب شمار میآورد .گادامر در راستای السههف تعقلههی هرمونتیههک،
تحزب را نوعی گذار از ایستایی ب پویایی و بارور کردن نهادهای سنتی میداند .آلتوسر در راسههتای ابزارهههای ایههدئولوژیک
تحزب را نوعی عامل ترغیق اجتماعی محسوب میکند و همانطور ک ایدئولوژی جنب ضروری هر جامعه پویهها ب شههمار
میآورد ،احزاب سیاسی را نیز جزء ینفک آن میداند ).(Althusser, 2006

تحزب در اندیشه وبر
از نظر وبر جامع شناسی علمی است ک کنش اجتماعی را درک تفسیری میکند و ب یااتن تعبیری علی از ماهیت و آثار آن
میپردازد .منظور وبر از کنش راتار انسانی است ک دارای معانی ذهنی خاصی باشد .چنین کنشی یا برونی است و یا کههامالً
درونی .کنش ممکن است شرکت اعال در موقعیتی ب خصوص ،یا اعراض عمدی از چنین مشارکتی و یا پههذیرش منفعالنه
آن باشد .منتهی ،زمانی یک کنش اجتماعی است ک شخ

عامل راتار دیگران را نیز در معانی ذهنی خویش منظور کنههد و

راتار خویش را با توج ب آن جهت دهد (وبر ،1374 ،ص.)3
کار ماکس وبر درباره کنش اجتماعی سالها مرکز توج بود .تفکر وبر درباره کنش مبتنی بر تمایزی مهم میان راتار و کههنش
است« .از نظر وبر راتار و کنش هر دو متضمن آن چیزیاند ک ااراد بر مبنایی روزان انجام میدهند .با وجههود ایهن ،راتههار
بدون اکر یا اکر کم روی میدهد ،حال آنک کنش نتیج اراینههدهای آگاهانه اسههت» (ریتههزر .)1389 ،بههرای مثههال  ،شههما
هنگامیک دست خود را از اجاقی داغ عقق میکشید و یا هنگامیک چترتان را ب طور خودکار موقههع باریههدن بههاز میکنیهد
درگیر راتار شدهاید.
کانون توج وبر معطوف ب کنش بود .ب عبار

دیگر ،وی عالق مند ب موقعیتهایی بود که در آن مههردم به آنچه انجههام

میدهند ،برایشان معنادار میباشد و جامع شناسی درباره کنش معنادار است .جامع شناسی از نظههر مههارکس وبههر عبههار

از

علمی است ک سعی دارد روابط متقابل میان کنشگران اجتماعی را بفهمد و وبر «جامع شناسی را ب مثاب بررسههی کههنش بههر
حسق معنای ذهنی(سوبژکتیو) آن تعریا میکند» (ریتزر ،1389 ،ص .)68از اینرو جامع شناسی باید بر ااراد و ن جمعههها
متمرکز شود.
«آنچ وبر را در گروه جامع شناسان تفسیری قرار میدهد ،باور او ب نقش انتخابگرایان و تفسیرگرایان کنشگران اجتماعی
است .از نظر وبر در شرایط سنتی یا احساسی انتخاب کنش سنتی و احساسی توسط کنشگران آگاهانه صههور

میپههذیرد.

ضمن اینک در شرایط مختلا ایجابی این امکان وجود دارد ک کنشگران اجتماعی با رویکردی عقالنی -ارزشی ب اشههکال
مختلا از شرایط ایجابی گذر کنند» (تنهایی ،1383 ،ص.)289-288
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وبر انوا کنشها را مشخ

نموده و چهار نو کنش اجتماعی را از هم تفکیک میکند:

 )1کنش عقالنی معطوف ب هدف :این نو کنش شامل گرایش ب مجموع ای از اهههداف مشههخ

اههردی اسههت .در ایههن

گرایش ،راتار عوامل بیرونی و ااراد دیگر پیشبینی میشود .اینگون پیشبینیها ب مثاب شرایط و وسایل کسههق توایهقآمیز
اهداف عقالئی شخ

هستند.

 )2کنش عقالنی معطوف ب ارزش :این گرایش شامل باور آگاهان ب ارزش یک راتار اخالقههی ،زیباشههناختی ،مههذهبی و ...
میباشد ک اارغ از هرگون چشماندازی برای توایق بیرونی است و اقط ب خاطر خودش وجود دارد.
 )3کنش احساسی :این نو کنش ناشی از تمایال

خاص و وضعیت احساسی شخ

 )4کنش سنتی :این نو کنش حاصل گرایش ب سنت است ک از طریق عادا

است.

طو نیمههد

ایجههاد میشههود (وبههر،1374 ،

ص.)28
راتار دقیقاً سنتی ،مثل واکنش تقلید بسیار نزدیک ب مرز آن چیزی است ک ب جرا

میتههوان آن را کههنش معنههادار نامیههد.

درواقع غالباً چنین راتاری در طرف دیگر مرز قرار میگیرد؛ زیرا این راتار غالباً نتیج واکنش تقریبهاً اتوماتیههک به محههرک
عادی میباشد ک راتار را در روندی ک مکرراً دنبال شده است ،هدایت کند .بخش عمدهای از کنشهای روزمره مردم ،که
عادتاً با آن مهنوس شدهاند ،مربو ب این نمون میشود (وبر ،1374 ،ص.)28
راتار (احساسی) عاطفی محض نیز در حد و مرز آن چیزی است ک میتوان آن را معنادار نامید ،اما این نههو هههم غالبهاً از
مرز میگذرد .چنین راتاری ،برای مثال ،ممکن است شامل واکنشی کنترل نشده نسبت ب محرکهای استثنائی باشههد .وقتههی
شکل یک کنش عاطفی ،رهایی آگاهان از یک تنش احساسی است ،حالت یک تصعید را دارد .معمو ً وقتههی چنههین اسههت
یک راتار ب طور کامل در جهت یک یا دو نو عقالئههی اسههت (معطههوف به هههدف و ارزش)؛ گههر چه همیشه اینگونه
نیست(وبر ،1374 ،ص.)29
کنش ارزشی ب این خاطر از کنش عاطفی متمایز میگردد ک شکلبخشی آگاهان ای از ارزشهای هادی کههنش و از توجه
مدون و دائمی جزئیا

این کنش ب ارزشهای او را ارائ میدهد .این دو کنش دارای یک عنصههر مشههترک نیههز هسههتند.

عنصر مشترک آنان این است ک معنی کنش در کسق نتیج بیرونی نیست ،بلک در خود کههنش نهفته اسههت (وبههر،1379 ،
ص.)29
یک کنش زمانی عقالنی معطوف ب مجموع اهداف معین شخصی است ک هدف ،ابزار و نتایج ثانوی آن همگی ب شههکل
عقالنی در نظر گرات شده و سنجیده شده باشند .چنین بررسی و سنجشی شامل در نظر گراتن ابزار جایگزین برای هههدف
موجود ،رابط این هدف با دیگر نتایج حاصل از ب کارگیری ابزار موجود و نهایتاً اهمیت نسبی دیگر اهههداف ممکههن اسههت.
بنابراین کنشهای سنتی و عاطفی نمیتوانند از این نمون باشند .ارزشهای مطلق ب راحتی میتوانند مبنایی بههرای انتخههاب
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بین اهداف و نتایج متفاو

و متناقض باشند .در چنین حالتی ،اقط در ارتبا با انتخاب ابزار است ک یک کنش ب صههور

عقالنی ب مجموع ای از اهداف معین شخ
اهداف و نتایج متفاو

معطوف میگردد .از طرف دیگر ،ممکن است شخ

به جای انتخههاب بههین

و متناقض ،ک بر اساس باور عقالنی ب مجموع ای از ارزشها انجههام گراته اسههت ،صههرااً آنههها را

ب عنوان خواست های ذهنی بپندارد و طبق میزان ضرور شههان آنههها را به نحههو آگاهانه ای الویتبنههدی نمایههد .سههپس وی
میتواند با معطوف نمودن کنش خود ب چنین ضرورتی ،طبق الویت ذکرشده ،ک خههود بههر اسههاس اصههل مطلوبیههت نهههایی
تعیین شده است ،آنها را ارضاء نماید .بنابراین عطا کنش ب ارزش میتواند ب انحاء گوناگون با دیگر انوا کنش عقالنههی،
ک منو ب مجموع ای از اهداف خاص شخصی هستند ،ارتبا داشههت باشههد .منتههها از نقطه نظر اخیههر ،ارزشههها همیشه
عقالنیاند (وبر ،1374 ،ص.)30
در ادبیا

جامع شناختی ماکس وبر احزاب ب گون «اجتماعیت منظم و مشدد» با سعی تمام درصههدد تسههلط بههر قههدر

و

تحقق مقاصد و اهداف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی خود هستند .در تکمیل نظری وبر ،دوورژه بهها الهههام گههراتن از اسههترو
گورسکی متذکر میشود ک «یک حزب سیاسی اتحاد ارگانیزه شدهای در سطوی گوناگون محلی ،منطق ای و ملی است که
با هدف شرکت در کارکردها و نهادهای سیاسی جامع خاستگاه خود ،میکوشد تا قدر

سیاسههی را تصههاحق نمایههد و از

طریق احراز این قدر  ،ب ایدهها و منااع اعضای خود تحقق و اعتبار بخشد» (آشتیانی ،1378 ،ص.)23
وبر س شیوة اصلی ادعای مشروعیت را برمیشمرد .اقتدار میتواند بر زمین های معقههول اسههتوار باشههد و ریشه در قواعههد
غیرشخصیای داشت باشد ک قانوناً تصویق شده یا با قرارداد استقرار یاات باشند .این نو اقتههدار را بایههد اقتههدار قههانونی-
عقالنی ب شمار آورد ک شاخ

روابط سلسل مراتبی جامع نوین است ،اما اقتدار سنتی ک بر جوامع ما قبل جامعه نههوین

حاکم بوده ،بر اعتقاد ب تقدیس سنت و « گذشههت ازلههی » اسههتوار میباشههد .ایههن آن اقتههداری نیسههت که بههر پایه قواعههد
غیرشخصی صور

قانونی ب خود گرات باشد ،بلک در اشخاص خاصی عجین شده اسههت که یهها ایههن اقتههدار را به ارث

میبرند و یا آن را از یک مرجع اقتدار وا تر میگیرند .درنهایت ،اقتدار ارهمندان بر جاذب های رهبرانی اسههتوار اسههت که
ب خاطر اضیلت خار العاده اخالقی و قهرمانی یا مذهبیشان ،خواستار تبعیت ااراد جامع اند (کوزر.)1393 ،
از نظر وبر هر کدام از کنشهای عقالنی ،عاطفی ،ارزشی و سنتی در ارادست خود و در عرصه سههاختاری و حههاکمیتی به
گون خاصی از اقتدار مرتبط هستند .کنش سنتی در حوزه اجتماعی ب اقتدار پدرسهها ر (در خههانواده) و سههلطانی در حههوزه
حاکمیتی مرتبط است .کنش عاطفی در حوزه اجتماعی با حاکمیتهای مستبد ااشیسمی بر مبنای قرائتهای خاص از یههک
ایدئولوژی مذهبی و غیرمذهبی مرتبط است .کنش عقالنی در حوزه اجتماعی با حاکمیت دیوان سا ران و عقالنیههت اداری
و حقوقی مرتبط است .درنتیج از نظر وبر تحزب پدیدهای است ک در جامع ای با اقتدار عقالنی شههکل میگیهرد .از نظههر
وبر دیوان سا ری در حوزه حاکمیت در بلندمد

تبدیل ب عقالنیت ابزاری و درنتیج قفس آهنین بروکراتیک میشود که
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این قفس آهنین شاید با کنش عقالنی معطوف ب ارزش ک در قامت شخصیت کاریزما تجلی مییابههد ،شکسههت شههود .وبههر
دربارة وضعیت موجود و گراتار شدن انسانها در قفس آهنین اظهار نومیدی نمههوده و دو راهحههل بههرای اههرار از وضههعیت
موجود مطری کرده است .راهحل نخست وی درانداختن طری نو و آغاز جدید یا شرو مجدد تاریخ با ظهور پیامبر جدیههد
است« :هیچکس نمیداند ک در آینده چ اردی در این قفس زندگی خواهد کههرد ،یهها اینکه در پایههان ایههن توسههع عظههیم،
پیامبران جدیدی ظهور خواهند کرد ،یا عقاید و آرمانهای قدیم دوباره پدیدار خواهد گشههت » روشههن اسههت که در ایههن
راهحل انسان هیچ نقشی ندارد و باید خود را ب دست تقدیر بسپارد و انتظههار بکشههد که ببینههد سرنوشههت او چگونه رقههم
میخورد .راهحل دوم ک میتوان از مجمو سخنان وبر استنبا نمود ،متوسلشدن ب دامن رهبران کاریزماتیههک و قهرمانههان
تاریخ است .در غیر اینصور

باید با وضع موجود خود را واق داد تا دستی از غیق برآید و سرنوشههت مهها و زمانه مهها را

رقم بزند (وبر ،1374 ،ص.)156
نکت مهمی ک از پاراگراف با میتوان برداشت کرد این است ک اقتدار کاریزماتیک نمود کنش عقالنی معطههوف به ارزش
است؛ زیرا قفس آهنین ک برآمده از عقالنیت معطوف ب هدف است با رویکرد عقالنههی -ارزشههی تغییرپههذیر اسههت نه بهها
رویکرد احساسی .از نظر وبر ساختارهای حاکم و مسائل سیاسی پیش روی تحزب برآیندی از وجود مسهل در نو اقتههدار
اجتماعی است ک زیست اجتماعی و ب تبع آن کنش اجتماعی اعا ن حزبی ایجادکننده آن است .کنش ارزشی نیههز تنههها در
بره های از تاریخ ب وقو میپیوندد.
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نتیجهگیری
تحزب از مهمترین شاخص های توسع سیاسی است ک با نحوه حکمرانی مرتبط است .ارتقاء این پدیده اجتماعی منجر به
توسع سیاسی و ب تبع آن توسع اجتماعی میشود .از نظر وبر تحزب برآیند غیرشخصی شدن امور در عرص رقابت برای
کسق قدر

میباشد ک پیششر آن الگوی کنش اجتماعی عقالنی معطوف ب هدف و بهها توجه به توضههیحا

قبلههی،

الگوی کنش اجتماعی عقالنی معطوف ب ارزش اعا ن حزبی است .دیگر الگوهای کنش سنتی و احساسی نمیتوانند مبنای
تحقق تحزب و اعالیت حزبی باشند .ب عبارتی؛ جهت شکلگیری مناسق تحزب ،کنش عقالنههی معطههوف به هههدف بایههد
جایگزین کنش سنتی و نیز کنش عقالنی معطوف ب ارزش باید جایگزین کنش احساسی شود .در شرایطی ک الگوی کنش
اعا ن حزبی سنتی و احساسی باشد ،این پدیده با چالشهایی مواج خواهد بود.
ارتبا میان مفاهیم ذکر شده ،همچنین سنخشناسی الگوهای کنش وبر در نسبت با تحزب را در مدل زیر میتههوان مشههاهده
کرد.
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