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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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 چکیده

 نظههر  ازتحلیلی بوده و نتایج نشان داد کهه   -پژوهش توصیفی  روش  .هدف پژوهش حاضر بررسی تحزب از منظر وبر است 

آن الگههوی کههنش   شههر شیپکهه     باشههدیمی شدن امور در عرص  رقابت برای کسههق قههدر   رشخصیغوبر تحزب برآیند  

اجتماعی عقالنی معطوف ب  هدف و با توج  ب  توضیحا  قبلی، الگوی کنش اجتماعی عقالنی معطوف بهه  ارزش اعهها ن 

 دیگههر،  مبنای تحقق تحزب و اعالیت حزبی باشند. ب  عبار   توانندینمتی و احساسی  حزبی است. دیگر الگوهای کنش سنّ

تی و نیز کنش عقالنی معطوف بهه  معطوف ب  هدف باید جایگزین کنش سنّی مناسق تحزب، کنش عقالنی  ریگ شکلجهت  

ارزش باید جایگزین کنش احساسی شود. در شرایطی ک  الگوی کنش اعا ن حزبی سنتی و احساسی باشد، ایههن پدیههده بهها 

 یی مواج  خواهد بود.هاچالش

 .احزاب سیاسیوبر، تحزب، قدر ،   ها:کلیدواژه
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 مقدمه

عامل تحقق و  اجتماعی و -توسع  و ثبا  سیاسی، اازایش مشارکت سیاسی اندیشمندان علم سیاست، تحزب را مای اغلق 

بهه  بیههانی  اسههت.تحزب گرایش ب  اعالیت و مشارکت سیاسی در چارچوب اعالیههت گروهههی اند.  تحرک دموکراسی دانست 

مشارکت سیاسی خود، در قالق احزاب سیاسی است. کم و دهی  معنای تمایل اعضای یک جامع  ب  سامانتحزب، ب   دیگر؛  

تههرین سههازمان سیاسههی در زیههرا احههزاب مهم ؛اسههت  سیاسههی های توسههع شههاخ  ینتههرمهماز  کیهها ایههن تمایههل یکههی

 آیند.شمار میهای معاصر ب دموکراسی

بیان  18مدار انگلیسی در سده اندیشمند و سیاستاسی، نخستین بار توسط ادموند برک  ب سیاحزاضرور  تشکیل و اهمیت  

کنونی« بهه  داهها  از حههزب ویهه  و  هاییناخرسنددرباره سبق   هایییش اندبا عنوان »  یامقال در    1770شد. برک در سال  

نههام  بهها انتشههار سلسههل  گفتارهههایی بهه  18آمریکههایی نیههز در قههرن کشور انگلیس پرداخت. جیمههز مادیسههن نظام حزبی در 

پیدایی حزب در یههک نظههام سیاسههی »و پدیده حزب توج  کرد. مادیسن معتقد بود ک     پرسمانادرالیست« ب     یهاگزارش»

حزبههی بههدبین بههود و حههزب را عامههل تفرقهه  و نفهها    نظام  ب اینک  نسبت    رغمب   روینا  ازاست.    یرناپذاجتنابآزاد، امری  

 .(7، ص1355)محمدی نژاد،  «دانست یما نشان  خودکامگی حکومت  ، با سرکوبی حزب مخالا بود و آن ردانست یم

در ابعههاد مختلهها اجتمههاعی   کنشههگرانبرابر مطالبا  نوین  در  ساختار سیاسی حاکم     یدهپاسخارتقای سطح تحزب سبق  

 ،در سههاختار حاکمهه   قههدر دارای  کنشههگران  ک  اگر تحزب از سطح پایینی برخههوردار باشههد،    ست ا  یحالاین در    .شودیم

و ایسههتایی سههاختار حاکمهه     منجههر بهه   مسهههل و ایههن    کنندینمضرور  تغییر و مطابقت با شرایط جدید اجتماعی را حس  

 .شودیمعدم توسع  سیاسی و اجتماعی جامع    یج درنت

سیاسی وبر مشخصاً ب    یشناسجامع .  است ماکس وبر    ،زیادی بر حوزه علوم اجتماعی گذارده  یرتهثاندیشمندانی ک     ازجمل 

او .  کنههدذکر میعقالنیت    یسو   ب سلط  و مشروعیت قدر  پرداخت  است. وبر کلیت هستی اجتماعی را ارآیندی رو    ةنحو 

 . داندیمعقالنی اقتدار   یریگ شکلبرآیند عقالنی شدن امور در بعد سیاسی را 

تحههزب  ،است  یرگذارتهثاجتماعی و سیاسی ک  در نحوه سلط  و کلیت حکومت   هاییدهپد  ینترمهماز سویی دیگر یکی از  

ای مسهههل  ینترمهم ،آن اقتدار عقالنی چ  ارتباطی با تحزب دارد تبع ب می باشد. اینک  ارآیند عقالنی شدن مورد نظر وبر و 

   . باشدیمک  محوریت اصلی مقال    است 
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 مباحث نظری

یاات  و منظمی هستند ک  برای مبارزه در راه کسههق یهها حفهه  بنیان  یهاگروهاحزاب سیاسی  »بنابر تعریا موریس دوورژه،  

 «کننههدمی بیههان  هههای نیروهههای اجتمههاعی گونههاگون رااند و منههااع و هههدفشده  قدر  سیاسی و مناصق حکومتی ساخت 

، هدامند و دارجانق تجمع انسانی    هرگون حزب از منظر شناخت عام، مفهومی است ک  شامل  »  (.153، ص1354  دوورژه،)

خصههوص از دیههدگاه بررسههی احههزاب سیاسههی حههزب بهه  تشههکیال   ، ولی از دیدگاه تبیین علمی و بگرددیم  یاات تشکل

کارکردی خاصی طههی دو سهه    های ساختاری وک  ب  د یل تاریخی و اجتماعی معین و با شاخ   شودیممشخصی اطال   

 .(21، ص1378،  آشتیانی) «در غرب تکوین یاات  است   قرن اخیر،

 منزلهه ب  هرگههاهگرایش اجتماعی، عقیدتی و تاریخی ک  از تار و پود عقالنیت و احساس باات  شده است،   معنای  ب تحزب  »

 لیهه د م و ب  حت  طورب تلقی و اعمال گردد،    ،داندیمحق    آن رااجتماعی ک  انسان    –یاش یاندود تعهد نسبت ب  جریان  وج

، 1378)آشههتیانی،    «کنههدیمد اهداف عالی انسانی یههاری  ب  تنظیم و تحکیم مناسبا  اجتماعی و پیشبر  شناسان جامع عدیده  

 .(26ص

. ب  نظر او گویای یههک آوردیمشمار  وساطتی ب   یهاارگانو حزب را جزو    کندیمهگل در السف  حق، از اصناف صحبت  »

هگل معتقد است ک  نظام سیاسی س  بعههد شههامل » .(106، ص1378)عبادیان،   «ارگانیک است   »کثر  متفرد« و یک کل غیر

دولت، جامع  مدنی و خانواده دارد ک  جامع  مدنی واسط میان خانواده و دولت است. هگل میان حوزه سیاسههت و اجتمهها  

نقطهه  توجهه  خههود را بههر   هابرالیلو    اندداشت تفکیک قائل است. ااالطون، ارسطو و اارابی ب  حوزه دولت و سیاست توج   

 .(41، ص1378)اطاعت،   «قراردادندجامع  و ااراد 

را ب  مبارز  هاحزبو  دیدیممساعی برای حف  آزادی و مقاومت در برابر استبداد   تشریکدر اعالیت حزبی نوعی    ماکیاولی

مبههارزه رسههمی و دولتههی  یهاسههمت ، برای دستیابی بهه  هارقابت عامل نظار  بر  عنوان ب ک  یکی  کردیمو زیانمند تقسیم  

 .(105، ص1378)عبادیان،   کنندیمبسیج شده و اعالیت    هاگروهو دیگری برای حمایت از منااع   کندیم

. او معتقههد دانسههت یمو عمومیت یههااتن انتخابهها     یرأگسترش حق    ج ینت  درموریس دوورژه، پیدایش احزاب سیاسی را  

پارلمانی و نمایندگان همگرایی است ک  در   یهاگروهانتخاباتی،    یهات یکماست ک  نخستین احزاب سیاسی، محصول ادغام  

برای حف  منااع گروهی یا مبارزه جهت پیشبرد سیاست و روش خاص خههود متشههکل شههدند.   یگذارقانوندرون مجالس  

برای انجام تبلیغا  انتخاباتی در خارج از پارلمههان ایجههاد   ییهات یکمانتخاباتی،    یهاحوزهدر    یرأسپس بعد از توسع  حق  

اما توسع  حق  ،بنای احزاب سیاسی بود  ن سن . این روند اولیاات ییمشدند ک  پس از خاتم  انتخابا  اعالیت آنها خاتم   

بتواننههد  ل یوسنیبدانتخاباتی خویش نگهدارند تا   یهاحوزهتا نمایندگان، خود را در ارتبا  همیشگی با    کردیمایجاب    یرأ

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4999


 
 

E-ISSN: 2783-4999 

http://journals.abru.ac.ir 

 
 

انتخاباتی از حالههت مقطعههی خههارج و   یهات یکمبعدی، همچنان در مقام خود باقی بمانند. بدین ترتیق نیاز ب     یهادورهدر  

 بهه و اقشار مختلا وارد صحن  سیاست شدند و   هاگروه،  یرأزمان و گسترش حق    گذشت   بامستمر ادام  یاات.    صور ب 

ز مجلههس نوینی ک  خواهان مشارکت سیاسی بودند، در خههارج ا، احزاب جدیدی برای متشکل ساختن قشرهای  زمان  مرور

 (.463-427، ص1349)دوورژه،  ب  وجود آمدند  یگذارقانون

 منظوربهه و وسههایل کسههق قههدر    سههو کیبین منااع هدامند گروهی و یا طبقههاتی از    لنینیستی    –مارکسیستیاز نظر تفکر  

نحل  مارکسیسم مادیت تاریخی و مادیههت جههدلی کلیههد  نظر از. سازندیمدستیابی ب  آن منااع از سوی دیگر وحدتی برقرار 

. مفروض  وجود رابط  کههارکردی تنگاتنهه  دهدیمحزب و تحزب سیاسی را ارائ    هرگون یکی  ژوابستگی طبقاتی و ایدئولو 

همههواره »تحههزب و آگههاهی طبقههاتی سیاسههی«   است کهه  چههوناین اصل  بین »هستی اجتماعی« و »آگاهی اجتماعی« بیانگر  

علمههی اراده و  –و آخههرین تجلههی نظههری    نیترکامههل  عنوانبهه طبقاتی است، لذا احزاب سیاسی    -ترجمان هستی اجتماعی

جهها کهه  در دوران امهها از آن  ،امع طبقاتی کنونی هسههتندآگاهی طبقاتی، پیوست  نماینده تفکرا  و برخوردهای طبقاتی در جو 

یعنی بورژوازی و پرولتاریا، و اردوگاه، یا دو جبه  اصلی و ایدئولوژیکی متخاصم بنیادی،   دوطبق کنونی تاریخ بشریت، تنها  

وجههود نداشههت  اسههت، بنههابراین، تمههام احههزاب سیاسههی   تاکنونثالثی    یدئولوژیاوجود دارند و    یا کاپیتالیسم و سوسیالیسم،

آلیسههم السههفی، ضههدیت بهها اومانیسههم بورژوازی وابست  ب  کاپیتالیسم، امپریالیستی و حامل داا  از مالکیت خصوصههی، ایده

 باشههندیما سوسیالیسههم  ( و دشههمنی عمیههق بهه هههاتودهو حاکمیت مسههتقیم و اصههیل خههود    هاتودهواقعی )اعتقاد صادقان  ب   

 .(23-24، ص1378آشتیانی،  )

. در مانیفسههت از کردنههدیممارکس و انگلس نقش حزب را در رابط  با مبارزه طبقاتی برای کسق قدر  سیاسههی ارزیههابی  

رو را بههرای ارتقههای سههطح حزب سخن رات  است، مارکس بحثی از حزب مستقل کارگر نکرده است. آنها یک حزب پههیش

کههارگری توجهه    یالمللنیبهفتاد ب  بعد قرن نوزدهم، آنان ب  یک تشکیال     یهاده و در    دانستندیمآگاهی اجتماعی  زم  

 .(106، ص1378)عبادیان،    گرات  یدربرمکارگری را   یهاجنبشو   هاسازمان، ها یاتحادداشتند ک   

زیههرا   ؛ندارنههد  یاحراهه پیشههگان  تشکیال  حزبی ارجامی جز حاکمیههت گروهههی از سیاست روبر  میخلز معتقد است ک   

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

هههرم قههدر  و   رأس، خههود را در  یاحراهه سیاسههی و    سهها رانانگههروه کههوچکی از    ،جتههاًینترا وقا امور حزب نمایند.  

راه را بههرای  ،دیهه بایمک  برای حف  منااع شخصی و حزبی خویش   ابندییدرم  یزودب و    دهندیمحزبی جای    مراتق سلسل 

بهها سههازمان حزبههی مخههالا نیسههت، بلکهه  آن را   تنهانهه میخلز    وجودنیا  باورود دیگران ب  جمع کوچک خویش ببندند ...  

ک  کارگران و اقشههار نههاتوان، سههالی دیگههری جههز  کندیمو بیان   داندیمبرای داا  از ضعیفان در برابر قدرتمندان    یال یوس

 .(1381)میخلز،  برای داا  از موجودیت خود ندارندتشکل 
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یههک طبقهه  یهها  عنوانبهه خصههوص  نماینده هم  اعضا جامع  نیستند. ب  یروچیه  ب سیاسی    یهاحزبمیخلز معتقد است ک   

 برای داا   ک یدرحال  ،باشد  کاران  داشت سیاست سازشک  در برابر دولت در بسیاری از موارد،    کندیمآشکارا ایجاب    ،گروه

 دیهه تهک برخی دیگر از اندیشمندان نیز  بر نقش سازمان حههزب    .(1381)میخلز،    ع توده، سیاستی خالف آن  زم است از مناا

و بر این عقیده هستند ک  سازمان حزبی بر روی همگان گشههوده اسههت و مههاهیتی  داندیمدموکراتیک  ذاتاًو آن را   ورزندیم

 دارد.   یراستبدادیغ

  عقالنیت سیاسی و معقولیههت احههزاب سیاسههی و نهه   بر یتک-برآمده تا با الهام گراتن از محتوای اندیش  وبر  درصددنویمان  

و با توسل ب  مقو   اصلی و جدیههد  -احساسی در بطن برخی از احزاب )سوسیال ااشیستی( خردان یب  یهاش یر  بر  دیتهک 

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

یمان بههر ایههن عقیههده اسههت کهه  احههزاب ب  گردش ب  دور مرکزیت »توااق کلی« اجتماعی ب  نفع تمام جامع  انتقال دهد. نو 

بههرای احههراز کههارکرد واقعههی و   عمدتاً، ک  ن  برای کسق قدر ، بلک   شوندیمموجود در یک جامع ، زمانی بیشتر سیاسی  

اصلی چنین اعالیتی تمرکز و منحصر ساختن قههدر  بهه  گههروه و اجههرای مقاصههد   یریگ موضعسیاسی خود اعالیت نمایند.  

 « ب  »مصالح عمومی جامع « است.نفوذیذ  یهاگروهبلک  سیاسی ساختن کل جامع  و حتی متوج  ساختن »  ،معینی نیست 

مجزا از هم و منفرد شده ااراد را   قیسالق و  ک  عالی  داندیمنویمان وظیف  اصلی یک حزب اصیل سیاسی را انجام این مهم  

سیاسههی، چونههان  یهاتشههکلتوااق و انطبا ، با کلیت اجتما  تقویت نماید تا ااراد با مشارکت در نظههم عمههومی و   یسو ب 

موجودی زنده و عاقل و مدنی، بنای ایجاد آگاهی سیاسی یک ملت و شهروندان سیاسههتمدار آن کشههور را بنیههان نهنههد. بههر 

، ک  بخشی از تمامیت ملههت و دولههت خههود باشههد، گرددیمیک حزب زمانی مبدل ب  حزب سیاسی اصیل    اساس این نظر،

یعنی از حیث ماهیت با ماهیت کههل ملههت و جامعهه  بهه  نحههو کیفههی هماننههد گههردد. در ایههن نقطهه  اوج و عطهها اندیشهه  

یاسی را در کارکرد مزدوج آن ارا رسد و حزب سشناسان  است ک  نویمان ب  مبانی دیالکتیک درون احزاب سیاسی میحزب

و  ی و بسط ارآیند سیاسی شههدن اجتمهها عامل تکوین مدنیت سیاس مثاب ب  بارکی، یعنی حزب سیاسی نهدیمروی ذهن ما  

، 1378بار دیگر متقابالً و متعامالً وسیل  احراز و اعمال توان حکومت سیاسی و قههدر  حاکمیههت دولههت اسههت )آشههتیانی، 

بر راتههار دولههت دارد. از   یرگذاریتهثک  سعی در    داندیمحزب سیاسی را دارای ماهیت سیاسی  و وربا  آلموند    (.52-42ص

ورزی دربههاره موضههوعا  دادن اندیشهه  و سازمان یرگذاریتهثسیاسی سروکار دارند و با   یریپذجامع نظر آلموند احزاب با  

 بخشههندیم، ب  ارهن  سیاسی شکل کنندیمسیاسی تالش برای جلق حمایت ایدئولوژی، مواضع و کاندیداهایی ک  معرای 

)1963Verba, &  .(Almond 
سیاسههی مسههتقیم   یریپههذجامع . در  کننههدیمتقسیم    میرمستقیغمستقیم و    دست   دوسیاسی را ب     یریپذجامع آلموند و وربا  

 میرمسههتقیغسیاسههی  یریپههذجامع امهها در  ،ابدییمانتقال  صراحت ب ل سیاسی ئو احساسا  ناظر بر مسا  هاارزشاطالعا ،  
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موجق ایجاد مشارکت در   عمالًسیاسی    یریپذجامع ناخواست  است. آلموند و وربا معتقدند ک     یاگون ب این روند    معمو ً

کهه  طههی رونههد در مسههائل سیاسههی اسههت    یریگ جهت . در این حالت، ارهن  سیاسی الگویی برای  شودیمساختار سیاسی  

 Verba,  .(Almond &1963(  گرددیممشارکت ابراز 

 1950با بیان این مطلق ک  عمر احزاب ایدئولوژیک ک  ب  تعبیر دوورژه احههزاب غالههق دههه     1966اتو کرشهایمر در سال  

بودند، ب  پایان رسیده است، او آغاز احههزاب نههوینی را خبههر داد کهه  بهه  عقیههده محققههان دیگههر، ایههن احههزاب در حقیقههت 

تحصههیل قههدر  بهها حریفههان خههود بهه  رقابههت مشههغولند   ورمنظبهه تجار  پیش  هستند ک  در عههالم سیاسههت    یهاشرکت 

)184 p. ,1966(Kirchheimer, . ااکههار  یدهشههکل :سورف و اپشتاین معتقدند ک  احزاب س  نقههش اساسههی دارنههد

. بر این اساس، تنها در جوامههع دموکراتیههک دهندگانیرأ  یدهجهت و    یدهسازمانعمومی، حمایت از نامزدهای انتخاباتی،  

نشههده  یزیر یپاول دموکراسی عمومیت ندارد و بر اص یرأمبتنی بر انتخابا ، امکان وجود احزاب است، ن  در جوامعی ک  

 . ,p.1967(Epstein , 35-36(است  

و وظایا سیاسی دولههت بهه  میههزان   هات یاعالدیوید اپتر، وینر و  پالومبارا در چارچوب مکتق نوسازی معتقدند ک  هرگاه  

بنههام  ییهاسههازمانمعینی از پیچیدگی برسد و یا اینک  هیا  حاکم  برای محااظت از قدر  سیاسههی، پیوسههتن ااههراد را در 

یهها  هههاگروه. اصحاب این مکتق معتقدنههد کهه  گسههترش و پیههدایش شودیمحزب ضروری بپندارد، احزاب سیاسی تشکیل  

و حههزب، ابههزار اعمههال   شودیمبر هیا  حاکم     هاتودهصنعتی و اقتصادی، موجق اشار    یهاشرات یپطبقا  جدید در اثر  

، تولیههد کارمیتقسدیدگاه اقتصادی مفهومی چون اازایش بازده سران ،  اگر توسع  و نوسازی از    ترروشناشار است. ب  بیانی  

سیاسی، پیههدایش احههزاب سیاسههی، پیههدایش هویههت  اورانبوه و غیره دارد، از دیدگاه سیاسی ب  معنای آگاهی بیشتر ااراد از 

( میههان کههارگزاران  ابههزاری میههانیگیر )واسههطاحزاب  درواقعملی، تماس بیشتر مردم با حکومت و مشارکت سیاسی است و 

توسع  سیاسی و مردم هستند ک  بدون وجود آن، مفاهیمی چون مشارکت، رقابت و مدرنیزاسیون تحقق نخواهد یاات. اپتههر 

. او معتقههد دانههدیمنماد حزب را همچون سایر متغیرهای اجتماعی، مانند درآمد سران  و سود برای نیل ب  نوسازی ضروری 

و   کنههدیم، شههرکت ااههراد در انتخابهها  را تسهههیل  شودیمدولت    اردمنحصرب است ک  حزب موجق محدود شدن قدر   

 .(1350)وینر،   دهدیم  وسو سمت پراکنده در جامع  را  یهانگرش

 نیعهه   درک  صاحق قدر ، اعمههال کننههده قههدر  و    کندیمترسیم    یاپراکندهشبک     صور ب میشل اوکو اعمال قدر  را  

 ،شههودینممتمرکز از جانق ارد یا گروه مشخصی یهها معینههی صههادر    صور ب قدر     ج یدرنتپذیرنده قدر  است و    حال

اسههتنبا  کههرد کهه  اوکههو   توانیم  درواقعجستجو کرد.    توانیمو نهادها    هاگروهو در میان هم  ااراد،    جاهم بلک  آن را در  

ک  هانتینگتون نیز معتقههد اسههت  روست نیا از( 112-109، ص1390چندان ب  تحزب در دوره ارامدرن اعتقاد ندارد )اوکو،  

اسههت و در دوره جدیههد   داده  دست   ازدهنده دوران مدرن است و در حال حاضر اعتبار خود را  ک  اکثریت عامل مشروعیت 
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آنتونیو گرامشی معتقد است ک ، احزاب پا ب  حیهها   .(1380)هانتینگتون،  شوندیمجایگزین اکثریت  هات یاقل(،  مدرنپست )

  .(17، ص1377)گرامشی،    واقع شوند مؤثرحیاتی طبق  خود،   تا بتوانند در لحظا  تاریخی و ابندییمو سازمان   گذارندیم

اند. آنان در کتههاب »دگرگههونی سیاسههی استوکز و باتلر با الگوی مشارکت ب  ارتبا  میان احزاب و مشارکت سیاسی پرداخت 

آنههان واحههدی جهههت   نظههر  ازتا تصویری از باورهای مردم دربههاره مشههارکت ارائهه  دهنههد. حههزب    اندنمودهبریتانیا« تالش  

ااراد است. آنها رابط  میان رهبههران و ااههراد را   تکتکراتار    جمع  ندگانکنانتخابراتار هیا     درواقعگردآوری آراء است.  

 .دانندیمانتخاباتی، حزب، حکومت، اهداف ارزشی   یهانشیگزشامل    یاچندمرحل پیوست  و   صور ب 

. آنان نشان دادند ک  رابطهه  حههزب و گذاردیم  ریتهثبر حزب و حزب بر حکومت    کنندگانانتخاب  یهانشیگزآنان    نظر  از 

 کننههدیمهههت کلههی را تعیههین . حههزب و طراههداران آن جرسدیمبریتانیایی بسیار واقعی ب  نظر   دهندگانیرأحکومت برای  

(1971Stokes,  & Butle). 
بلک  دموکراسههی مسههتقیم  ،آمدن بر مسائل سیاسی، اجتماعی ن  تحزب اائقطراداران دموکراسی رادیکال معتقدند ک  جهت 

 مههورد یهههامثالقدر  را حذف کرد.    مراتق سلسل   توانیمگوناگون    یهاکمونو از طریق ایجاد    باشدیماست ک  راهگشا  

در مههزار  اشههتراکی  یجمعدسههت چین، دهکده یوجانا در تانزانیا، نشان  همکههاری  یهاکمونهای اسرائیل،  آنها کیبوت   نظر

 در نیوهههارموی، اینههدیانا، یههکنیههز  1820تاریخی دارد. در سههال  یاش یراست. اشتیا  برای ایجاد زندگی اجتماعی کمونی 

زیههرا کمههون  ؛اما چنان قرین مواقیت نشههدند ،از رابر  آونز بودند، ب  زندگی ساده روی آوردند  متهثرگروه نیو انگلندی ک   

 .(202، ص1378)ارشادگهر،   بی و یا تعهدا  آتشین سیاسی داردنیاز ب  اعتقادا  مذه

آنههان در   نظههر  از. اازایش قدر  انتخاباتی  دانندیم، قدر  سیاسی را بر بنیان حمایت انتخاباتی استوار  گراهاکثر از طرای  

مختلهها در یههک چههارچوب انتخابههاتی اسههت.   یهاق یسههلو ااههراد و عالیههق و    هههاگروهگرو تشکیل ائتالف، واحد نمودن  

باشد، قدر  انتخاباتی بیشتر خواهد بود و ائتالف سیاسی ب  معنههای حیهها    ترعیوسمعتقدند ک  هر چ  ائتالف    گراهاکثر 

نیز بههر اسههاس گذشههت و   یزنچان و    رودیمپیش    هایزنچان بر بنیان    هائتالفااست. آنان معتقدند ک     ییگراکثر سیاسی  

« و »نتههایج عالقهه   مههورد، مناسبا  مختلفی را از دیدگاه »نتایج  هاگروهنشینی متقابل است، انوا  گوناگون ائتالف میان  واپس

میههان احههزاب صههور    یههیگراکثر   یهااسههت یسائتالف در    نیترمهماین مکتق    نظر  ازانتخاباتی« ب  وجود خواهد آورد.  

باشههند. در چنههین   شده  لیتشکوسیع و غیرمتجانس با یکدیگر،    یهاسازمان. احزاب ممکن است از تشکیل ناپایدار  ردیگ یم

و با عالیق معین   تراات یسازمان،  ترکوچکاما اگر احزاب    ،و استفاده از آراء بیشتری را دارند  یریکارگ ب توانایی    آن شرایطی  

، 1378)ارشههادگهر،    بیشتری برخوردار خواهند شد  عالق   موردو محدودتر ب  اعالیت بپردازند، از نتایج انتخاباتی کمتر ولی  

 .(197ص
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. دانههدیمپویهها    ییگراجمههع  ت یهه درنهاو    دارجهت اعال و    ییاردگرامطلق و بیهوده ب     ییاردگراهابرماس تحزب را گریز از  

در راستای السههف  تعقلههی هرمونتیههک،   گادامر  .آوردیمشمار  همچنین تشکیل احزاب را ابزارهای ضروری توسع  سیاسی ب 

در راسههتای ابزارهههای ایههدئولوژیک  آلتوسر .داندیمتحزب را نوعی گذار از ایستایی ب  پویایی و بارور کردن نهادهای سنتی 

شههمار  ک  ایدئولوژی جنب  ضروری هر جامعهه  پویهها ب  طورهمانو    کندیمتحزب را نوعی عامل ترغیق اجتماعی محسوب  

 . ) ,2006Althusser( داندیمی را نیز جزء  ینفک آن ، احزاب سیاسآوردیم

 

 تحزب در اندیشه وبر

از ماهیت و آثار آن   علیو ب  یااتن تعبیری    کندیمی است ک  کنش اجتماعی را درک تفسیری  شناسی علماز نظر وبر جامع 

 کههامالًبرونی است و یا چنین کنشی یا . معانی ذهنی خاصی باشد. منظور وبر از کنش راتار انسانی است ک  دارای  پردازدیم

خصوص، یا اعراض عمدی از چنین مشارکتی و یا پههذیرش منفعالنهه   کنش ممکن است شرکت اعال در موقعیتی ب  درونی.

نههد و آن باشد. منتهی، زمانی یک کنش اجتماعی است ک  شخ  عامل راتار دیگران را نیز در معانی ذهنی خویش منظور ک 

 (. 3، ص1374راتار خویش را با توج  ب  آن جهت دهد )وبر، 

مرکز توج  بود. تفکر وبر درباره کنش مبتنی بر تمایزی مهم میان راتار و کههنش  هاسالکار ماکس وبر درباره کنش اجتماعی 

، راتههار نیهه ا  وجههود  با.  دهندیمک  ااراد بر مبنایی روزان  انجام    اندیزیچوبر راتار و کنش هر دو متضمن آن    نظر  از»است.  

بههرای مثههال ، شههما   .(1389،  )ریتههزر  «کنش نتیج  اراینههدهای آگاهانهه  اسههت   آنک   حال،  دهدیمبدون اکر یا اکر کم روی  

 دیهه کنیمخودکار موقههع باریههدن بههاز   طورب چترتان را    ک یهنگامو یا    دیکشیمدست خود را از اجاقی داغ عقق    ک یهنگام

 .دیاشدهدرگیر راتار 

بود کهه  در آن مههردم بهه  آنچهه  انجههام   ییهاب  موقعیت   مندعالق ، وی  گرید  عبار ب کانون توج  وبر معطوف ب  کنش بود.  

مههارکس وبههر عبههار  از شناسی از نظههر امع ج  کنش معنادار است.درباره    یشناسجامع و    باشدمیمعنادار  برایشان    ،دهندیم

 بههر کههنش بررسههی مثاب ب  را یشناسجامع »  وبر و بفهمد را اجتماعی کنشگران میان متقابل روابط دارد سعی علمی است ک 

 هههاجمعباید بر ااراد و ن   یشناسجامع  رونیا از(. 68، ص1389 ،ریتزر)« کندیم آن تعریا  )سوبژکتیو(ذهنی  معنای  حسق 

   متمرکز شود.

گرایان  کنشگران اجتماعی ن  و تفسیریاگراباور او ب  نقش انتخاب  ،دهدیمشناسان تفسیری قرار  آنچ  وبر را در گروه جامع »

. ردیپههذیماست. از نظر وبر در شرایط سنتی یا احساسی انتخاب کنش سنتی و احساسی توسط کنشگران آگاهانهه  صههور   

ارزشی ب  اشههکال   -ایجابی این امکان وجود دارد ک  کنشگران اجتماعی با رویکردی عقالنیضمن اینک  در شرایط مختلا  

 (.   289-288، ص1383)تنهایی،   «مختلا از شرایط ایجابی گذر کنند
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 :کندش اجتماعی را از هم تفکیک میچهار نو  کن ها را مشخ  نموده ووبر انوا  کنش

از اهههداف مشههخ  اههردی اسههت. در ایههن   یامجموع این نو  کنش شامل گرایش ب   :  هدفب   معطوف  عقالنی  کنش    (1

 زیآمقیهه تواکسههق    لیوساشرایط و    مثاب ب   هاینیبشیپ  گون نیا.  شودیم  ینیبشیپگرایش، راتار عوامل بیرونی و ااراد دیگر  

  اهداف عقالئی شخ  هستند.

، مههذهبی و ... یباشههناختیزاین گرایش شامل باور آگاهان  ب  ارزش یک راتار اخالقههی، معطوف ب  ارزش:  عقالنی  کنش    (2

 .برای توایق بیرونی است و اقط ب  خاطر خودش وجود دارد یاندازچشم  هرگون ک  اارغ از   باشدمی

 .این نو  کنش ناشی از تمایال  خاص و وضعیت احساسی شخ  است :  احساسیکنش   (3

، 1374، وبههر) شههودیمایجههاد  مههد یطو ناین نو  کنش حاصل گرایش ب  سنت است ک  از طریق عادا  : یسنت  کنش(  4

 .(28ص

آن را کههنش معنههادار نامیههد.   تههوانیمسنتی، مثل واکنش تقلید بسیار نزدیک ب  مرز آن چیزی است ک  ب  جرا     قاًیدقراتار  

اتوماتیههک بهه  محههرک  بههاًیتقرنتیج  واکنش  غالباً؛ زیرا این راتار ردیگ یمغالباً چنین راتاری در طرف دیگر مرز قرار   درواقع

روزمره مردم، کهه   یهاکنشاز  یاعمدههدایت کند. بخش   ،شده است دنبال    مکرراًک  راتار را در روندی ک     باشدمیعادی  

 (.28، ص1374، وبر)  شودیم، مربو  ب  این نمون  اندشده مهنوسعادتاً با آن 

اما این نههو  هههم غالبههاً از   ،آن را معنادار نامید  توانیمراتار )احساسی( عاطفی محض نیز در حد و مرز آن چیزی است ک   

استثنائی باشههد. وقتههی های واکنشی کنترل نشده نسبت ب  محرک . چنین راتاری، برای مثال، ممکن است شامل  گذردیممرز  

 اسههت وقتههی چنههین    معمو ًحالت یک تصعید را دارد.    ،است شکل یک کنش عاطفی، رهایی آگاهان  از یک تنش احساسی  

 گونهه نیاکامل در جهت یک یا دو نو  عقالئههی اسههت )معطههوف بهه  هههدف و ارزش(؛ گههر چهه  همیشهه    طورب راتار    یک

 (.  29، ص1374،  برو)نیست 

کههنش و از توجهه    هادی  یهاارزشاز    یاآگاهان بخشی  ک  شکل  گرددیمکنش ارزشی ب  این خاطر از کنش عاطفی متمایز  

. این دو کنش دارای یک عنصههر مشههترک نیههز هسههتند. دهدیماو  را ارائ     یهاارزشمدون و دائمی جزئیا  این کنش ب   

، 1379، بلک  در خود کههنش نهفتهه  اسههت )وبههر،  ت معنی کنش در کسق نتیج  بیرونی نیسعنصر مشترک آنان این است ک   

 (.29ص

یک کنش زمانی عقالنی معطوف ب  مجموع  اهداف معین شخصی است ک  هدف، ابزار و نتایج ثانوی آن همگی ب  شههکل 

سنجیده شده باشند. چنین بررسی و سنجشی شامل در نظر گراتن ابزار جایگزین برای هههدف   و  شده  گرات عقالنی در نظر  

و نهایتاً اهمیت نسبی دیگر اهههداف ممکههن اسههت.  ابزار موجود یریکارگ ب موجود، رابط  این هدف با دیگر نتایج حاصل از 

مبنایی بههرای انتخههاب   توانندیم  یراحت  ب مطلق    یهاارزشنمون  باشند.  از این    توانندینمسنتی و عاطفی    یهاکنشبنابراین  
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 صههور ب . در چنین حالتی، اقط در ارتبا  با انتخاب ابزار است ک  یک کنش  بین اهداف و نتایج متفاو  و متناقض باشند

انتخههاب بههین   یجابهه . از طرف دیگر، ممکن است شخ   گرددیماز اهداف معین شخ  معطوف    یامجموع عقالنی ب   

آنههها را  صههرااًاسههت،  گراتهه  انجههام هاارزشاز  یامجموع اهداف و نتایج متفاو  و متناقض، ک  بر اساس باور عقالنی ب  

بنههدی نمایههد. سههپس وی الویت  یاآگاهانهه شههان آنههها را بهه  نحههو ذهنی بپندارد و طبق میزان ضرور   یهاخواست   عنوانب 

، ک  خههود بههر اسههاس اصههل مطلوبیههت نهههایی ذکرشدهبا معطوف نمودن کنش خود ب  چنین ضرورتی، طبق الویت   تواندیم

وناگون با دیگر انوا  کنش عقالنههی، انحاء گ ب   تواندیماست، آنها را ارضاء نماید. بنابراین عطا کنش ب  ارزش   شده  نییتع

همیشهه   هههاارزشاخیههر،  نظرنقطهه  ازاهداف خاص شخصی هستند، ارتبا  داشههت  باشههد. منتههها از    یامجموع ک  منو  ب   

 (.     30، ص1374)وبر،  اندیعقالن

تسههلط بههر قههدر  و   درصههدداحزاب ب  گون  »اجتماعیت منظم و مشدد« با سعی تمام    ماکس وبر  یشناختجامع در ادبیا   

بهها الهههام گههراتن از اسههترو  تحقق مقاصد و اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود هستند. در تکمیل نظری  وبر، دوورژه

و ملی است کهه    یامنطق در سطوی گوناگون محلی،    یاشدهیک حزب سیاسی اتحاد ارگانیزه  »ک     شودیمگورسکی متذکر  

تا قدر  سیاسههی را تصههاحق نمایههد و از   کوشدیمای سیاسی جامع  خاستگاه خود،  با هدف شرکت در کارکردها و نهاده

   .(23، ص1378)آشتیانی،  اع اعضای خود تحقق و اعتبار بخشد«و منا  هایدهاطریق احراز این قدر ، ب  

 قواعههد در ریشهه  و باشههد اسههتوار معقههول هایین زم بر تواندیم اقتدار .شمردیبرم را مشروعیت  ادعای اصلی شیوة س  وبر

 -قههانونی  اقتههدار  بایههد  را  اقتههدار  نو   این.  باشند  یاات   استقرار  قرارداد  با  یا  شده  تصویق   قانوناً  ک   باشد  داشت   اییرشخصیغ

 نههوین جامعهه  قبل ما جوامع بر ک  سنتی اقتدار اما ،است  نوین جامع  مراتبی سلسل  روابط شاخ  ک  آورد شمارب  عقالنی

 قواعههد پایهه  بههر کهه  نیسههت  اقتههداری آن  ایههن.  باشههدمی  اسههتوار«    ازلههی  گذشههت »    و  سنت   تقدیس  ب   اعتقاد  بر  بوده،  حاکم

 ارث بهه  را اقتههدار ایههن یهها کهه  اسههت  شده عجین خاصی اشخاص در بلک  باشد، گرات  خود ب  قانونی  صور   یرشخصیغ

 کهه  اسههت  اسههتوار رهبرانی یهاجاذب  بر ارهمندان  اقتدار ،یت درنها .گیرندیم وا تر اقتدار مرجع یک از را آن یا و برندیم

 .(1393)کوزر،   اندجامع  ااراد  تبعیت   خواستار ،شانیمذهب  یا  قهرمانی و  اخالقی العادهخار   اضیلت   خاطرب 

خود و در عرصهه  سههاختاری و حههاکمیتی بهه   ارادست عقالنی، عاطفی، ارزشی و سنتی در  یهاکنشهر کدام از    از نظر وبر

)در خههانواده( و سههلطانی در حههوزه  پدرسهها رگون  خاصی از اقتدار مرتبط هستند. کنش سنتی در حوزه اجتماعی ب  اقتدار 

خاص از یههک   یهاقرائت مستبد ااشیسمی بر مبنای    یهات یحاکمحاکمیتی مرتبط است. کنش عاطفی در حوزه اجتماعی با  

مرتبط است. کنش عقالنی در حوزه اجتماعی با حاکمیت دیوان سا ران  و عقالنیههت اداری   یرمذهبیغذهبی و  ایدئولوژی م

از نظههر .  ردیهه گ یمبا اقتدار عقالنی شههکل    یاجامع ست ک  در  ا  ایوبر تحزب پدیده  نظر  از  ج یدرنت  و حقوقی مرتبط است.

کهه    شودیمقفس آهنین بروکراتیک    ج یدرنتمد  تبدیل ب  عقالنیت ابزاری و  وبر دیوان سا ری در حوزه حاکمیت در بلند
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 وبههر، شکسههت  شههود. ابههدییماین قفس آهنین شاید با کنش عقالنی معطوف ب  ارزش ک  در قامت شخصیت کاریزما تجلی 

 وضههعیت   از  اههرار  بههرای  حههلراه  دو  و  نمههوده  نومیدی  اظهار  آهنین  قفس  در  هاانسان  شدن  گراتار  و  موجود  وضعیت   دربارة

 جدیههد  پیامبر  ظهور  با  تاریخ  مجدد  شرو   یا  جدید  آغاز  و  نو   طری  درانداختن  وی  نخست   حلراه.  است   کرده  مطری  موجود

 عظههیم، توسههع  ایههن پایههان در اینکهه  یهها کههرد، خواهد زندگی قفس این در  اردی  چ   آینده  در  ک   داندنمی  کسچیه: »است 

 ایههن  در  کهه   اسههت   روشههن  «گشههت   خواهد  پدیدار  دوباره  قدیم  هایآرمان  و  عقاید  یا  کرد،  خواهند  ظهور  جدیدی  پیامبران

 رقههم  چگونهه   او  سرنوشههت   ببینههد  کهه   بکشههد  انتظههار  و  بسپارد  تقدیر  دست ب   را  خود  باید  و  ندارد  نقشی  هیچ  انسان  حلراه

 قهرمانههان و کاریزماتیههک رهبران دامن ب  شدنمتوسل نمود، استنبا  وبر اننسخ مجمو  از توانمی ک  دوم  حلراه.  خوردمی

 را مهها زمانهه  و مهها سرنوشههت  و برآید غیق  از دستی تا داد واق را خود موجود وضع با باید صور این غیر در.  است   تاریخ

 (.156، ص1374)وبر،  بزند رقم

اقتدار کاریزماتیک نمود کنش عقالنی معطههوف بهه  ارزش  برداشت کرد این است ک  توانیمنکت  مهمی ک  از پاراگراف با   

اسههت نهه  بهها  ریرپههذییتغارزشههی  -زیرا قفس آهنین ک  برآمده از عقالنیت معطوف ب  هدف است با رویکرد عقالنههی  ؛است 

ل  در نو  اقتههدار هروی تحزب برآیندی از وجود مس وبر ساختارهای حاکم  و مسائل سیاسی پیش  نظر  ازرویکرد احساسی.  

آن است. کنش ارزشی نیههز تنههها در  جادکنندهیاآن کنش اجتماعی اعا ن حزبی   تبع  ب ست ک  زیست اجتماعی و  ا  اجتماعی

 .ونددیپیموقو   از تاریخ ب  یهابره 
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 یریگجهینت

 منجر بهه توسع  سیاسی است ک  با نحوه حکمرانی مرتبط است. ارتقاء این پدیده اجتماعی   یهاشاخص   نیترمهمتحزب از  

شدن امور در عرص  رقابت برای   یرشخصیغبرآیند    وبر تحزب  نظر  از.  شودیمآن توسع  اجتماعی    تبع  ب توسع  سیاسی و  

الگوی کنش اجتماعی عقالنی معطوف ب  هدف و بهها توجهه  بهه  توضههیحا  قبلههی،   آن  شر شیپ  ک   باشدیمکسق قدر   

مبنای  توانندینم احساسیالگوی کنش اجتماعی عقالنی معطوف ب  ارزش اعا ن حزبی است. دیگر الگوهای کنش سنتی و 

مناسق تحزب، کنش عقالنههی معطههوف بهه  هههدف بایههد  یریگ شکلجهت   ؛تحقق تحزب و اعالیت حزبی باشند. ب  عبارتی

جایگزین کنش سنتی و نیز کنش عقالنی معطوف ب  ارزش باید جایگزین کنش احساسی شود. در شرایطی ک  الگوی کنش 

 مواج  خواهد بود.  ییهاچالشاین پدیده با  ،اعا ن حزبی سنتی و احساسی باشد

مشههاهده   تههوانیمشناسی الگوهای کنش وبر در نسبت با تحزب را در مدل زیر  سنخ  همچنین  ،شده  ذکرارتبا  میان مفاهیم  

 کرد.
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