
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1 
 

 تعارض بین کارگر و کارفرما: تحلیلی بر اساس مبانی فلسفی و جامعه شناختی

 

 عباسعلی رستگار

 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

a_rastgar_2005@yahoo.com 

 حسین شول 

 ان، دانشگاه سمنعلوم اداریمدیریت و  اقتصاد، دانشجوی دکتری منابع انسانی دانشکده  

hossein.sh17@gmail.com 

 

 

 چکیده

 

های علوم اجتماعی به بحث تئوری این مقاله به دنبال آن است که با مروری گذرا  بر مبانی فکری و فلسفی تحت پارادایم

ا  از در این مقاله سعی شده است ریشه تعارض میان کارگر و کارفرم. در واقع ها بپردازدمارکسیستی تعارض در قالب این پارادایم

گیری و بوجود آمدن تعارض بین کارگر و کارفرما با چگونگی شکل که ابتدا، به این صورت نگاه مارکسیستی مورد بررسی قرار گیرد

های علوم اجتماعی و بعد از آن در قالب پارادایمشناختی های جامعهتوجه به نظریه مارکسیستی و سپس مفروضات اساسی و پارادایم

که دیدگاه  شودمی روی هم رفته این نتیجه حاصل . گیردمیمورد تحلیل و بحث قرار ارض وری مارکسیستی تعتئ ،شناختیجامعه

 .گیردگرایی بنیادی قرار میگرای پارادایم ساختارارچوب پارادایمی ما در موضع عینیمارکس در طرح تحلیلی و چ

 ی، مبانی جامعه شناختیفتعارض، مبانی فلس: هاکلید واژه
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 مقدمه

ها برای نخستین بار ای شکل گرفت. کارخانهگیری سیستم کارخانهکارفرما از زمان صنعتی شدن و شکلبحث تعارض بین کارگر و 

، تولید در بریتانیا غالبا فعالیتی خانواده محور بود که هادند و پیش از پیدایش این کارخانهعمدتا در صنعت نساجی بریتانیا ظهور کر

-شد. این سیستمفی از روابط استخدامی را شامل میشد. این صنعت خانگی طیهای خودشان انجام میخانوادهن و در توسط کارگرا

های کار و کارگران زیادی را در کارخانه  ، با روی کار آمدن سیستم کارخانه که تولید را از خانه خارج کردی قبل از صنعتیها

از پیامدهای این جریان ، تبدیل تولیدگران مستقل به کارگرانی شد که توانایی کاریشان  یکی .، از بین رفتندآفرینان متمرکز ساخت

این افزایش و پیچیدگی فنی فرایند عملیات تولیدی،  ( 2697)به گفته برنز .(7002)مکولی و همکاران، فروختندرا به کارفرمایان می

این . کرد می ایجاب را گراییتخصص و یکنواختی کنترل، بر تأکید محوریت با اجتماعی سازمان های بوروکراسی ورشد موازی نظام

، ومنجر به کرد جلب خود به را شناسی مانند مارکس و ماکس وبرجامعه کالسیک نظرانصاحب توجه که بود گراییصنعت تغییرات

 و جامعه در رسمی هایسازمان هاینقش و هاشکل تغییر بر که متمرکزا جریان فکری  جامعه شناسانه شد گیری یک نحله یشکل

 تواند می تغییرات این کردند، بینی پیش وبر و مارکس. است کارگر روی بر آن تبعات و کار ماهیت بر شدن صنعتی وسیع اثرات

 و مراتبی سلسله هایسازمان وسیله به که شود ایحرفه افراد و دفتری کارکنان مدیران، از جدیدی متوسط یطبقه خلق به منجر

 و دارد خصوصا مارکس کالسیک تئوری شناسانهجامعه یهای تعارض ریشه در نحلهتئوریپس بنابراین  .شوندمی استخدام رگبز

شوند .از آن های افقی و عمودی تعارض تقسیم میتعارض در سازمان  به  شکل .است گرفته شکل صنعتی روابط حوزه در بیشتر

. در حالی که کندمراتبی فرمانروایی را قطع میدهد که خطوط سلسله ابطی رخ میشود که در روجهت تعارض افقی نامیده می

در  کسیسم است که ثر از مارأمت . مبنای نظریه تعارض عمودیکندمراتبی فرمانروایی تبعیت می تعارض عمودی از خطوط سلسله

از جمله نظریه تعارض در  ها در هر رشتهعمیق و شناخت نظریهبه منظور درک  .شودب تئوری مارکسیستی سازمان بحث میقال

آنها ، سر منشاء و سرچشمه زایش و پیدایش فکری دانشمندان و محققان در آن زمینه هایسازمان الزم است عالوه بر مطالعه نظریه

د ممکن نمی انآنها سرچشمه گرفته ها ازهایی که نظریهیک رشته بدون شناخت منابع و ریشههای را مطالعه کرد. شناخت نظریه

، به تشریح نظریه تعارض لی به مبانی فلسفی و جامعه شناسیمقاله حاضر با گذری اجما (.4،ص2831) میرزایی اهرنجانی،باشد

 های جامعه شناختی پرداخته است.کارگر و کارفرما تحت پارادایم

 

 ی تعارض سازمانیتی مارکسیسنظریه

و  ثبات بودهبی دهد و این روابط اجتماعی اساسا  شکل می را ، روابط درون جامعهریدارضات اقتصادی سرمایها، تعی مارکسبه عقیده

هایش نوعی تبیین کلی برای مارکس در نوشته .گرددتاریخ اجتماعی ( میجایی گروه دیگر )در هر مرحله متوالی منجر به جابه

ی را به عنوان دارمارکس سرمایه کرد. و کنترل ارائهتعارض سازمانی بر مبنای مفاهیم خود از تناقض اجتماعی ، تنازع طبقاتی 

، از دیدگاه مارکس .رفتبه پیش میکرد که در گذر تاریخ بر اساس ارباب رعیتی انسانی تصور میی روابط ای در توسعهمرحله

امعه موجود کنونی تاریخ ی جشود: تاریخ همهداران( و پرولتاریا )کارگران( ، به شرح زیر آشکار میتعارض بین بورژوا )سرمایه

مظلوم در تقابل دائمی با  ظالم و، کارفرما و کارگر، و در یک کلمه ......آزاد و برده، خاص و عام، ارباب و رعیتای استتنازعات طبقه

وعی بازسازی ای که در نهایت یا در قالب ناند، مبارزهمخفی و باز داشتهی وقفه و در حال حاضر مبارزه، نوعی مبارزه بییکدیگر
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ی بوروژای یافته است ....جامعهدر طبقات معارض ، پایان میهای بر جای مانده ی کلی (یا در شکل خرابیانقالبی جامعه ) در گستره

ای کماکان چنین ی طبقه. این جامعهنمانده است ای در اماناست از تنازعات طبقه مدرن سربرآورده یهای جامعهمدرن که از خرابی

) مارکس و های قدیمی تنازعنازع به جای شکلهای جدید تجدید سرکوب، شکل ، شرایط، اما با طبقات جدیددارد حالتی

را به  فئودالیزمفئودالیزم و های تاریخی است که بردگی را به ، دلیل انقالبایبه اعتقاد مارکس تعارض طبقه .(2669انگلس،

ای خاص بین ظالمین و مظلومین است. از نظر هتنشز هر دروره در تاریخ . در عین حال مشخصه بارداری تبدیل کردسرمایه

و د سود خود را حداکثر سازند در تعارض ماهوی بین مالکانی است که تمایل دارن داریمحوری جوامع سرمایه، تناقضمارکس

ای از نیروی کار و ارزش مبادله، در تفاوت بین ارزش استفاده تند. تناقضی که در پی دریافت دستمزدهای بیشتری هسانکارگر

، دارد در ارزش استفاده از نیروی کار اشاره به آنچه مالکان باید برای کسب نیروی کاری کارگران بپردازند نیروی کار نهفته است.

. در شودیبا آن نیروی کار متجلی میا خدمات تولیدی  ای نیروی کار در درآمدهای دریافتی از فروش کاالهاحالی که ارزش مبادله

وجود دارد . چون ارزش  د،نوعی ارزش مازاد یا سواز ارزش استفاده از نیروی کار باالتر است ای نیروی کار جاهایی که ارزش مبادله

. عدم اندمنافع کارگران و مالکان همیشه در تعارض شودای نیروی کار تعریف میافزوده بر اساس تفاوت بین ارزش استفاده و مبادله

اهمیتی  توانید، شما میکند. بدین ترتیببروز میبر سر درصد یا نسبت ارزش افزوده متعلق به مالکان سرمایه یا به کارگران توافق 

و کسانی را که برای بورژواها( هستند  داران/)سرمایهابزار تولیدشان  مالککه که مارکس به تمایز بین آن دسته از اعضای جامعه 

-، تقدیر جوامع سرمایهی مارکسکنند، درک کنید. به گفتهء می)کارگران /پرولتاریا( به آنها اتکادگی )آمد برای زننوعی درکسب 

، مبنایی را ی تناقضات اقتصادیدهد که این پایه؛ و ادامه میبندی شونداس مالکیت تولید تقسیمکه از درون بر اسداری آن است 

.  (2669) مارکس و انگلس، شوند.بر اساس آن ساخته میها دار از جمله سازمانی جوانب دیگر جامعه سرمایهدهد که همهشکل می

کند زیرا دار )برای مثال بین مالکان و کارگران(را شدیدتر میسرمایه رض ماهوی در روابط تولیدا، تعکه رقابت مارکس مدعی بود

موجود را محدود  ها به سهم خود حجم  سودین به قیمتفشار رو به پای .آوردمیها وارد قیمتبر نوعی فشار مستمر رو به پایین 

نکته مهمی کند. ، تقال میخود از ارزش افزوده کم شدهچون هر طرف برای سهم  سازدور می، آتش تعارض را شعلهو این امرکند می

شکلی ت منجر به جایگزینی ، نیرویی برای تغییرند که در نهایدرون سیستم اجتماعی که تناقضاتآن است کند که مارکس اشاره می

، تعارض درون شود و این نیروهاداری به جای فئودالیزم (میفئودالیزم به جای بردگی و سرمایه، با دیگری )برای مثالاز تحکم 

 .دهندها را شکل میسازمان

پردازان ، برخی از نظریهارکسی تاریخی مبر اساس شیوهاست، زدایی نیروی کار مهارت هابرای سازمانی مارکس یک کاربرد اندیشه

های صنعتی گرانه سنتی به شکلصنعتی های کاری از شیوهسازمانبا تکامل  ها را معادل، ظهور تعارض عمودی در سازمانسازمان

ی پیوسته توصیف شود .یعنتواند به صورت سلسه مراتب اختیار می، سلسله مراتب گرانهی صنعتاهکنند. در سازمانمدرن تصور می

در های تولید تا به استادکار مستلزم تبحر بیشتر و تجربه بیشتردر مورد شیوههر سطح رو به باال در سلسه مراتب از شاگرد به کارگر 

با حرکت از شاگردی به افراد در مسیر شغلی خود کنار مالکیت و کنترل ابزار تولید ) ابزار یا تجهیزات برای انجام کارها ( است. 

و کار است و تا حدی  کسبی اعضای همه ی مشترکپیشرفت مستمر که تجربهدر نهایت به استادی در نوعی مسیر شاگرد ارشد و 

. برخی از افراد شودصنعتی این پیوستگی تخریب می هایدر سازمان کنند.، پیشرفت میی کسب و کارها مشترک استمیان همه

یا مدیر و این قید تا حد زیادی  شما کارگرید حرکت کنند.، به هرم سه مراتب( از قاعده سلتوانندتوانند )یا فقط به ندرت مینمی

دازان مارکسیست ، نظریه پربر اساس دیدگاه . نوعی سلسله مراتب گسسته است، به عبارت دیگر ، سلسه مراتب .غیرقابل تغییر است

های تولید را از دست کارگران شیوه دانش ترل، کندهد که مالک/ مدیرانزمانی رخ میسلسه مراتب ، در ماهیت این سیر تکاملی

براورمن مدعی . (2624) بریومن ، نامندزدایی میی مهارتهاری براورمن جامعه شناس امریکایی این حالت را فرضیه .کندخارج می

ای که ، تا پدیدهکننداره میهای کاری را از طریق تفکیک، پاره پعالیتاند فداران(به طور نظامتولید )سرمایهاست که مالکان ابزار 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 
 

این تفکیک تا  شود(.کارایی می شود که باعث افزایشدهد ) برای مثال چنین توصیه میشود، رخ میالنیت نامیده میمعموال عق

شود . در این نقطه ، کار چنان ساده میآنند درک نکنندیابد که کارگران به هیچ وجه کاری را که در حال انجام زمانی استمرار می

زنی کارگران کاهش داده به این طریق قدرت چانه که به آموزش بسیار اندکی نیاز دارد و جایگزینی کارگران، ساده و آسان است.

همچنین قیمت نیروی کار را پایین آورده و بدین طریق سود خود را حداکثر سازند .دهد . این امر به مالکان اجازه میشودمی

درون سازمان به کارگران خاصی اجازه  نیاز به کارگران ماهر ها کمک کنند.ون کرده و به از خود بیگانگی آنکارگران را استثمار و زب

-های درونی در قدرت میان کارگران می، این تفاوتدر عین حال .دکننت را به صورت نسبی بر دیگران حفظ از قدردهد میزانی می

) برای مثال  ها را برای سازماندهی ی آن، ارادهبندی( بین کارگران)تقسیمهای شکاف، زیرا را تقویت کند دارانتوند منافع سرمایه

گردد و نوع حرفه میی معینی بر اساس های جداگانهدهی اتحادیهمخدوش سازد یا منجر به شکل کیل اتحادیه ( در برابر مالکانتش

فرض که عقالنیت نیروی ها علیه این پیشسیستمارک .شودریب میها در تقال در برابر تحکم تخ، تاثیرگذاری جمعی آنبدین ترتیب

اندر کار در این قلمروها هستند ترین نیروهای دستبنیادی ،کنند که قدرت و تحکمه و ادعا میها است سخن گفتراهنما در سازمان

. یعنی عقالنیت بر استاندارد عینی تدوین استیک ابزار ایدئولوژیک  ،خرد باشدها عقالنیت به جای آن که نوعی ابزار . به اعتقاد آن

در حقیقت استدالل عقالیی  .نی که ادعای ارتقا عقالنیت دارند، نیستی سازمانی به عنوان کساعالقه صحنهتوسط ناظران بیشده 

ل عقالیی باید . چون استدالز منتفع قدرتمندان طراحی شده استفن اقناع است که بر معیارهایی بنا شده که برای حفاظت انوعی 

ها مورد استفاده قرار گیرد و چون هر معیار خاصی همیشه قضاوتای از معیارها را دارا باشد تا به عنوان استاندارد همیشه مجموعه

ای ه. بدین ترتیب ، استداللزا هستندبیشتر خدمت خواهد کرد، معیارها اساسا تعارضهای دیگر به منافع یک گروه نسبت به گروه

-شود، حمایت میاستفاده میکه برای ایجاد ارزش افزوده از روابط کاری  کاریم ی از نیاز به فرمانروایی و تقسعقالی

 .(2626.)ادوارد،کند

   :درباره ماهیت علوم اجتماعی مفروضات اساسی

 کرد سازی مفهومتوان می فرضهاپیشمجموعه از  چهاررا براساس  اجتماعی علوم

 رباره ماهیت علوم اجتماعیمفروضات اساسی د: 2جدول

 موضوع مورد بررسی مفروضات اساسی
 ابعاد

 ذهنی عینی

 نام انگاری گراییواقع جوهره پدیده هستی شناسی

 گراییغیر اثبات گراییاثبات چگونگی درک جهان و انتقال دانش معرفت شناسی

 گراییاختیار جبرگرایی انسان و رابطه او با طبیعت ماهیت انسان

 ایده انگار قانون بنیاد روش مورد بررسی شناسی روش

 

 انسان از خارج اجتماعی جهان دیگر عبارت به. است عمومیت و ضرورت وحدت، داری اجتماعی جهان که معتقداند گرایان واقع 

 ها بمنظورنکه انسا ستهانام و یکسری مفاهیم صرفا  اجتماعی هایپدیده که گویندمی انگاران نام درمقابل .هست و بوده

 جهان اجتماعی،یک جهان ساختگی است. به واقعیت به کارمی برند. ساختاردادن

 عی ویاست مانند علوم طب ومعلولی علی روابط دارای اجتماعی هایواقعیت و هاپدیده و اجتماعی جهان که معتقدند گراهااثبات 

 روش یک تحقیقی، هایرشته همه برای گرایاناثبات زعم به .فرایندی انباشتی دارد رشد دانش نیز .ن استآدانشمند درصدد کشف 
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 آنان اعتقاد به .کندنمی تفاوتی اجتماعی هایپدیده شناخت روش با طبیعی هایپدیده شناخت روش لذا .دارد وجود واحد علمی

 اندیشه مبنای .کرد مجزا واقعیت از ار هاارزش توانمی که بودند باور این بر آنان بنابراین .دارد طرفانهبی ماهیتی نفسهفی دانش

 . (702 ص ، 2830 فرد، دانایی و الوانی) است تجربی علم شناخت، راه تنها ،است مدعی که گرددبرمی کنت آگوست به گراییاثبات

اراده  ج ازخار همیشگی و هیچ پدیده ثابت و سیال است. گویندکه جهان اجتماعی داری ماهیت نسبی ومیگرایان درمقابل غیراثبات

گویند که امون خود است اما اجبارگرایان میند که انسان یک موجود خالق وخالق محیط وپیراختیارگرایان معتقد انسان وجود ندارد.

دارای های اجتماعی ند که پدیدهمعتقد نگارهای ایدهرهیافت پاسخ است. شان فقط محرک ومحیط بوده واعمال مقهور انسان تابع و

لذا برای  شود.های مختلف ایجاد میموقعیت برابر در ها درجریان زندگی وعی نیست بلکه توسط انسانیطبت مانند علومقوانین ثاب

نون بنیاد برتحقیق روش مند، های قاترهیاف انسان کالبدشکافی شود. درمقابل غیر ذهن ومغز ه،کلّهای اجتماعی بایدفهم واقعیت

 .(2838)بوریل ومورگان، ورزنددرعلوم طبیعی تآکید می دقیق علمیبراساس اصول  مند ونظام

 

 پیش فرضهای ماهیت جامعه

های اساسی که در این زمینه یکی از دوگان کنند.عه از نوعی چارچوب مرجع تبعیت میجام های مربوط به مطالعةتمام رهیافت

جامعه  ند که چه کارکنند که نظم درنآدرصدد دهی شناسی نظمدراین طرح جامعه. است بینادی دهی وتغییرمنظ ،داردوجود 

چرا جامعه تمایل  شود؟ه به منزله یک هستی واحد تلقی میخواهند به این سئوال پاسخ دهند که چرا جامعمی داشته باشد. استمرار

درمقابل  ی کند؟یاساشن را شودنظم می یا استمرار ی که مانع تحقق وین نیروهاآنپاشد؟  هم فرو از دارد کلیت خود را حفظ کند و

دراین نظریه به تغییرات  دار است.ات بنیادی وتضادهای ساختاری ریشهدرصدد تبیین برای تغییر بنیادی، شناسی تغییرجامعه

-ه به تغییرات ساختاری پرداخته میشود بلکرقلمروی نظم نیزجای گیرد بحث نمیسطحی که الزمه هرجامعه است وممکن است د

 درمقابل تغییر .زیرا اینها وضع آرمانی ندارند پردازد.ن میآبخشی سامان به وضعیت موجود و دهی بیشترشناسی نظمجامعه شود.

تفاوت بین  وضع موجود است. درکل ی ازیبدنبال رها وضع موجود و رمانی دارد وهمواره ناراضی ازآ حالت خیالی و بنیادی که بیشتر

 .(2838)بوریل ومورگان، نشان داد جدول زیر ربنیادی، درتغیی –دهی عد نظمتوان براساس باین دو رهیافت را می

 

 : تفاوت رهیافت نظم دهی و تغییر بنیادی7جدول

 

 

 

 

 

 

 تغییر بنیادی نظم دهی

 تغییر بنیادی وضع موجود

 تضاد ساختاری نظم دهی اجتماعی

 شیوه های سلطه هم رأیی )توافق خودجوش و داوطلبانه عقاید(

 تناقض بستگی اجتماعیانسجام و هم

 رهاسازی وحدت

 محرومیت ارضای نیاز

 امکان فعلیت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

6 
 

 

 های علوم اجتماعیپارادایم

 بندی طبقه پارادایم چهار در را سازمانی نظریه پردازان بوریل و مورگان "شناختی و تئوری سازمانهای جامعهپارادایم "در کتاب 

 یم انجام است، سیستمی متفکران با مرتبط که تئوریکی- اجتماعی هایپارادایم چارچوب یارائه با را کار این ها آن ،کنند می

 در را پارادایم چهار (2838)مورگان و ریلوب .(82 ص ، 7001 جرالد، فیتز و بانون فالک، ایگر ؛2 ص ، 7001 هابل، و اسکومن)دهند

 شناسیجامعه و بنیادی شناسی انسان  ،بنیادی ساختارگرایی  ،کارکردگرایی شناسیجامعه شامل که کنندمی ارائه چارچوب یک

 مطالعه و گرایی ذهنی /گراییعینییعنی   ؛که به آنها َاشاره شد مفهومی بعد دو از شناختیجامعه هایپارادایم این .شودمی تفسیری

 را ماتریس یک هم با که محور دو روی بر ابعاد این (7008لوکت) است شده تشکیل است، بنیادی تغییرات / نظم شناسیجامعه

 شرح چهارگانه هایمپارادای درون را شناختیجامعه هایتئوری همة مورگان و ریلوب اندشده داده نشانزیر  نمودار در دهند،می شکل

 :دهندمی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 علوم اجتماعی های: پارادایم2شکل

 

 گراپارادایم کارکرد

های وضع به دنبال ارائه تبیین این نظر از دهی دارد وشناسی نظمبنیادی، ریشه درجامعه دهی وتغییری به لحاظ بعد نظمیکاکردگرا

 نیز عینی –نی لحاظ بعد ذهه رود. و بمی فعلیت به کار و همبستگی، ارضای نیاز همرآیی، تلفیق اجتماعی، نظم اجتماعی، موجود،

 -جبرگرایی ، شناسی معرفت -گرایی اثبات ، شناسیهستی -گراییواقعیت به متمایل منظر این از و دارد ریشه گرایییعین بعد به

 

 

 ساختارگرای بنیادی
 بنیادی انسانگرای

 تفسیرگرایی کارکرد گرایی

 جامعه شناسی تغییرات بنیادی

 

 ذهنی

 جامعه شناسی نظم دهی

 

 
 عینی
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به عبارت  انسان است. های اجتماعی بیرون ازن پارادایم معتقد به وجود واقعیتای است. روش شناسی -نیادب قانون و شناسی انسان

لذا درصدد کشف این روابط است.  دقیقی تشکیل شده است و رابط تجربی نسبتا   مصنوعات و ویند جهان اجتماعی ازگمی دیگر

ه راه ئراا مشکالت زندگی و ی درصدد حل مسئله ونی یعیگرا است البته به معنای پراگماتیسمی. عملگرایک نظریه عملهمچنین 

 متدهای در ریشه کارکردگرایی که است این بر اجماع (. 2838و مورگان، )بوریلهای عملی برای بهبود وضعیت زندگی استحل

 چارچوب کارکردگرا پارادایم .( 222 ص ، 7001 بیکر،)تاس اجتماعی هایواقعیت عینیت جنبة بر مبتنی و دارد طبیعی علوم تجربی

سازمانی ریل و مورگان همه مطالعات بو. است کرده فراهم هاسازمان مطالعه و دانشگاهی شناسیجامعه سلوک برای را اصلی

 .نامندا میگرپوزیتیویستی را کارکرد

 

 پارادایم تفسیری

نه صریح ومستقیم. این پارادایم  دهی قراردارد بصورت تلویحی است وایی دارد اما اینکه دربخش نظمگرذهن رهیافت این پارادایم

بنیادی جامعه را درسطح تجربه ذهنی باید شناخت. این پارادایم ماهیت  نگونه که هست باید شناخت وآمعتقد است که جهان را 

کند که درنقطه مقابل نظاره گرکنش می کنش جستجو کارردرچهارچوب مرجع دست اند ذهنیت فردی و تبیین را درحوزه آگاهی و

 -معرفت شناسی ، اختیارگرایی -ییهستی شناختی،غیراثبات گرا -انگاریرمورد ماهیت علوم اجتماعی به ناماین پارادایم د دارد. قرار

جامعه شناسی تفسیری به  این پارادایم درصدد اثبات است نه کشف. .دارد گرایش شناسی روش –انسان شناسی ، وایده نگاری 

 اجتماعی، نظم موجود، وضع ماهیت همچون مباحثی درگیر را خود و است مندعالقه (رفتاراجتماعی )شناخت اساس جهان روزمره 

 .(2838)بوریل و مورگان،.کنندنمی و نکرده اجتماعی همبستگی و اجتماعی تلفیق و انسجام و توافق

 

 گرایی بنیادیپارادایم انسان

گرا توجه دارد. رهیافت این پارادایم به علوم اجتماعی، وجوه اشتراک دید ذهنی بنیادی از شناسی تغییراین پارادایم به ایجاد جامعه

گرایی، انگاری، غیراثباتدیدگاهی متمایل به نام جهان اجتماعی را از یعنی این پارادایم نیز دایم تفسیری دارد.زیادی به رهیافت پارا

کردن یا  اهمیت طرد کند که برایم به دیدگاهی ازجامعه تاکید مینگرد ولی چهارچوب مرجع این پارادنگاری میایده اختیارگرایی و

مهم  مفاهیم بسیار بیگانگی وایدئولوژی از، ازخودات اجتماعی موجود پایبند است. آگاهی کاذبهای ترتیبرفتن به فراسوی محدودیت

 زنجیراست. این غل و ی ازیی برای رهایهاپی بیان روش در نگرد ودایم جامعه را بصورت ضد انسان میاین پارا این پارادایم است. در

-قتضای رهیافت ذهنیاین پارادایم به م کند.امکان تاکید می ی، محرومیت ورهاساز های سلطه،بنیادی، شیوه این پارادایم برتغییر

 .(2838)بوریل و مورگان،.کندگاهی انسان تاکید میآ م اجتماعی برگرای خود به علو

 

 پارادایم ساختارگرایی بنیادی

 و است نیز آن تغییر دنبال به جهان رکد بر عالوه و است اجتماعی امور در موجود وضع از نقد ارائه دنبال به بنیادی ساختارگرایی

 . باشند می اجتماعی تعارض برای حلی راه دنبال به و بینندمی هم با متضاد عناصری از مرکب را جامعه رویکرد این پردازان نظریه
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اهیت علوم اجتماعی این پارادایم درمورد م کند.ی جانبداری مییگرادیدگاه عینی از بنیادی و شناسی تغییراین پارادایم ازجامعه

گرا توجه دارد. این دیدگاه ابط ساختاری درجهان اجتماعی واقعساختارگرایان بنیادی بررو ی دارد.یشباهت زیادی به کارکردگرا

 دسترسی به وضعیت بهتر وضع موجود و ی ازینهادها، نهادینه شده است وبرای رها ساختارها و استبداد در معتقد است که سلطه و

ن است که جامعه کنونی را آپردازان این پارادایم وجه مشترک تمام نظریه بین بردن این ساختارها بود. یا از دد اصالح وص باید در

تغییرات  ها وادی توصیف کرد. ازطریق چنین تضادبنی اقتصادی تغییر های سیاسی وبحران های بنیادی حاصل ازتوان با تضادمی

 .(2838)بوریل و مورگان،. کند، تحقق می یابد.ن زندگی میآ اجتماعی که دری انسان ازساختارهای یاست که رها

 

 علوم اجتماعیهای و پارادایم تعارض ی مارکسیستینظریه

 پرداخت.توان به بررسی نظریه مارکسیستی تعارض های پارادایمی علوم اجتماعی، میحوزهمبانی فلسفی و  مشخص شدناکنون با 

ظر هستی شناسی مارکس  کامال از نبا توضیحاتی که داده شد  .گیردن نظریه به اجمال مورد بررسی قرار میبدین منظور در اینجا ای

کند و تعارض چیزی است تعارض چیزی خارج از فرد است و از بیرون خود را بر ذهن فرد تحمیل می، از نظر مارکس. گراستواقع

که انسان جود دارد و چیزی نیست تناقض و ر جهان خارج این تعارض ودوجود خارجی آن مسلم است. به عبارت دیگر ملموس که 

 .ت می گیردگرا نشأشناسی کامال عینیعینی است و از یک هستی ای کامال ها تعارض پدیدهاز نظر مارکسیست .خالق آن باشد

های به دنبال کشف و درک الگوه مارکس ،، زیرا در بحث تعارض و تضادآیدگرا به حساب میاثبات، مارکس شناسیاز نظر معرفت

گرایانه بود و که موضع او موضعی مادی، به طوریکندبینی ماعی را توصیف و آینده آن را پیشاست که جهان اجتهای خاصی نظام

اقتصاد  بر. یا  به عبارت دیگر کانون تحلیل مارکس از تعارض کنداقتصاد سیاسی تبیین میدر واقع تضاد و تعارض را از دید مسائل 

 داری است که نشانه معرفت شناسی اثبات گرایی است.سیاسی سرمایه

های اعمال انسان و وقایع تاریخی اصوال با شکل بندی از نظر مارکس .گرایی اعتقاد داردشناسی مارکس به موضع جبراز نظر انسان

ستند در درون شیوه تولیدی و به وسیله عواملی که ها عواملی هشود و در واقع انسانگیرد تعیین میکه در آن قرار میاجتماعی 

 پذیرند.گذارند، قالب میعمل اقتصادی تاثیر می برروی

و به دنبال یکسری قوانین کلی  مارکس به دنبال یافتن علت تضاد و تشخیص مضامین زیربنایی تعارض است شناسی از نظر روش

 .وش شناسی قانون بنیاد را می پذیردر واقع ر، پس داست که تضاد و تعارض مشاهده شده را تبیین کند

 جامعه بر مبتنی و دهدغییر بنیادی را به خود اختصاص میطرح تحلیلی ما، مارکس موضع تتغییر بنیادی  -دهینظم بر حسب بعد

 لذا .دارد توجه امکان و محرومیت رهاسازی، تناقض، سلطه، هایشیوه ساختاری، تضاد بنیادی، تغییر بر و است تغییر شناسی

تنها راه از بین رفتن تعارض بین کارگر و کارفرما  و راه حل اصلی مشکالت و معتقد است  .است تغییر دنبال به بنیادی ساختارگرایی

. در واقع مارکسیسم متضمن فعالیت سیاسی کارگر است طبقه ، فعالیت انقالب از جانبداریاز طریق سرمایهاجتماعی ایجاد شده 

  نوعی راهبرد برای تغییر اجتماعی بنیادی که رابطه نزدیکی با جنبش زندگی کارگران دارد.انقالبی است؛ 

گرایی بنیادی قرار گرای پارادایم ساختاردر موضع عینیروی هم رفته دیدگاه کلی مارکس در طرح تحلیلی و چارچوب پارادایمی ما 

 می گیرد
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 چارچوب پارادایمی دیدگاه مارکس: 7شکل 

می جو و جست مارکس ایده در را آن و شودمی تاکید مارکس اساسی نقش بر مدرن دنیای در بنیادی ساختارگرایی از صحبت در

 دنیای فهم در مارکس مباحث به شناختیجامعه های پارادایم از دیگر یکی عنوان به  بنیادی ساختارگرایی پارادایم بنابراین، .کنند

 به افراد آن در که ساختارهایی فهم همچنین و اجتماعی بندیطبقه در مارکس ایدۀ از بنیادی ساختارگرایان .گرددبرمی اجتماعی

 ص ، 7001 بیکر،) کنندمی استفاده گیرد؛می  قرار تعارض در دیگران با همواره منافع این تعقیب در و بوده متعارض منافعی دنبال

 تا هستند شتال در دائما  که است مختلف منافع با هاییگروه از ترکیبی سازمان که کنندمی استدالل اختارگرایان بنیادیس .( 84

 کنندمی بحث سازمان درون تعارض از سلطه مفهوم از بحث در و دربیاورند خود کنترل تحت را سازمان اقدامات و اعمال ها،سیاست

 ابزارهای با و کنندمی دنبال را کارکنان و مدیر بین تعارض دیگر، سوی در ؛هستند برابری جستجوی در سو یک در مدیران که

 تأثیر تحت کارگران و کارفرما بین تضاد مفهوم حال هر در هستند. سازمان درون در اقتدار و قدرت از استفاده جهت در متعددی

 دنبال به همواره که دارند منافعی مدیران که نیست انکار قابل ین،ا وجود با .شودمی بیان مارکسیستی تحلیل بر مبتنی طبقاتی تضاد

 (2660 اولیگا، ؛ 72 ص ، 7008 فانس،) کنندمی دنبال را خودشان منافع که هستند گروهی صرفا   و بوده آن به دستیابی

 

 گیریبحث و نتیجه 

اخت مدیران با شن  .آیدلشی مستمر به حساب میی هستند، چاهای سازمانکه مسئول دستیابی به هدفحل تعارض برای مدیران  

-ناسودمند بودن، گامدر صورت  ،نی کنند و برای پیشگیری یا حل آنبیپیش توانند بروز تعارض راریشه و منشاء تعارض، بهتر می

، به بررسی قرار گیرد نگاه مارکسیستی مورداز  میان کارگر و کارفرما  ریشه تعارضدر این مقاله نیز سعی شده است . هایی بردارند

با توجه به نظریه مارکسیستی و سپس گیری و بوجود آمدن تعارض بین کارگر و کارفرما چگونگی شکل ابتداکه این صورت 

تئوری مارکسیستی  ،شناختیهای جامعهپارادایم در قالب بعد از آنعلوم اجتماعی و شناختی های جامعهمفروضات اساسی و پارادایم

 تئوری  شناسانهجامعه یهای تعارض ریشه در نحلهتئوری گونه که بحث شدو همان تحلیل و بحث قرار گرفتمورد ارض تع

 مارکس

 (نظریه ی مارکسیستی تعارض) 
 

  

 

 جامعه شناسی تغییرات بنیادی

 

 جامعه شناسی نظم دهی

 

 ذهنی عینی
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نحله به طور قیاسی تولید این  و مشخص شد که  است گرفته شکل صنعتی روابط حوزه در بیشتر و دارد کالسیک خصوصا مارکس

 بستر و موقعیت در را پدیده ولی بودند گراعینی یعنی داشتند اعتقاد ذهن از واقعیت جدایی به و بودند گرا اثبات ،کردنددانش می

ارچوب پارادایمی ما در موضع و روی هم رفته این نتیجه حاصل شد که دیدگاه کلی مارکس در طرح تحلیلی و چ کردند.می مطالعه

تبیین چرایی نظام اجتماعی ان مارکسیستی از زاویه پردازبه طور کلی نظریه .گیردگرایی بنیادی قرار میگرای پارادایم ساختارعینی

. ردیهای تحلیلی متفاوتی را به خود بگبندیشود ساختکه این باعث می پردازندمی ییر و عدم انسجام به مطالعه جامعهدر فرایند تغ

روابط خصمانه اعی را بر حسب تغییر اجتم آنها شودتند و این تمرکز بر تضاد باعث میپردازان مارکسیستی طرفدار تضاد هسنظریه

نظریه پردازان  .تبیین کنند ،که آنان را به هم جوش داده است ای هستندکه خواهان استقالل از عوامل سلطهبین عناصر نظام 

و در شناسایی تحلیل  کنندیا شالوده اقتصادی جامعه توجه می، ابتدا و بیش از هر چیز به عوامل فعال در زیر ساخت مارکسیستی

اتفاق  کنندییر اجتماعی و عدم انسجام عمل میمولدهای تغ که به صورت هاییادی به منزله محور شناخت تعارضیر ساخت اقتصز

 نظر دارند.
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