
  

  

  

  

  

  

  

  

  یابی پرداز ساخت نظریه  آنتونی گیدنز: ۀمبانی اندیش

  1*زایی شریف لک

  دهیچک

ت او کـه  یـ است. اهم یاجتماع ةپردازان مهم قرن حاضر در حوزهیدنز از نظریگ یآنتون

ـ  یـ ش از هر چیب ،ته به شمار آمده استیگر مدرنلین تحلیتربرجسته  ۀز در خلـق و ارائ

 در باب  يترد روشنیآن است که د یه در پین نظرینز با ادیاست. گ یابیساخت ۀینظر

 یدگاه سـوم یختن ساخت و عامل دیاو با آم ،ن رویت جهان معاصر خلق کند. از ایماه

سائل ة مرا دربار يترقیدق يهالیتواند تحلیکند که میمطرح م یابیرا با عنوان ساخت

ن یـی تب ه ویـ ن نظریـ ت ایـ ذکر اهمحاضر با  ۀار ما قرار دهد. مقالیجهان معاصر در اخت

 ی، بــر آن اســت مبــانیابیــســاخت ۀیــت، ســاختار و نظریــاز بحــث عامل يمختصــر

و در  ،قرار دهد یه را مورد بررسین نظریا شناسی و روش شناسی ، معرفتشناسی یهست

  ه را به طور مختصر به بحث گذارد.ین نظریا يهایکاست یآخر برخ

ـ ، عاملیابیـ سـاخت  ۀیـ دنز، نظریـ گ ی: آنتوندواژگانیکل ، شناسـی  یت، سـاختار، هسـت  ی
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 مقدمه

معاصر قـرار دارد   یپردازان اجتماعهیدر حال حاضر در صف نخست نظر 1دنزیگ یآنتون

 ةالعـاد  زبان است. وسعت فـوق  یسیانگل ياین صاحب نظران در دنیتراز برجسته یکیو 

ح نکات مبهم و دشوار قابل توجه است. از یو در توضا ییت و ابتکار و توانایآثار، خالق

سـه   1989اند و تنها در قرار گرفته ياریمورد توجه بس يو يهان رو است که نوشتهیا

توان از دو  می دنز منتشر شده است. اما به وضوحیاز گ ییانتقادها ۀمجموع يکتاب حاو

ـ  یـ د یـ م و جدیدنز قدیگ ، متخصـص  يریـ گم، نـزد مخاطبـان نسـبتاً چشـ    یاد کـرد. اول

ر یپ کسل، شرح و تفسیلیف ۀشود. به نوشتیشناخته م ير انتقادیدست شرح و تفس رهیچ

ماندگار و استادانه  ،مدرن یاجتماع ۀیو نظر يدارهیم در سرمایاو بر مارکس، وبر و دورک

بـا مکاتـب و    يبرخـورد انتقـاد   ۀبه منزل يتوان تا حدین دوره را میاست. آثار او در ا

دنز دوم، خـالق  یـ اسـت. امـا گ  ها  آن پشت سر گذاشتن یدانست که او در پ ییهاسنت

گـر سـخن،   یشـود. بـه د  یته شناخته میگر مدرنلین تحلیترو برجسته یابیساخت ۀینظر

-قـانع  یخواهد چارچوب مفهـوم یتصور کرد که م یتوان همچون کسیدنز دوم را میگ

ـ ماه ددر مـور  يترنافذتر و روشن يهانشیو ب ترکننده  ت جهـان معاصـر خلـق کنـد.    ی

 ۀیـ دنز دوم و بـه خصـوص نظر  یـ گ، حاضر ۀنوشت موضوع بررسی )7-9، 1383(گیدنز، 

  دنز است.یگ شناسی و روش شناسی و معرفت شناسی یهست یو مبان یابیساخت

ـ ) است. دstructuration( يا ساختاربندی یابیدنز، ساختیگ یبحث اصل  يدگاه وی

ـ د منزلـۀ  بـه  یعلوم اجتمـاع پردازان  هیان نظریدر م ـ یترک ياهیـ دگاه و نظری و  یمعرفـ  یب

                                                   
و دانشـگاه لنـدن    يسـت، در دانشـگاه هـال، ال اس ا   در لندن متولد شده ا 1938ه یژانو 18دنز که یگ آنتونی. 1

 يهابنگاه یکه مشاور برخ ن حالیمختلف را آغاز کرد. او در ع يهاس در دانشگاهیتدر یسالگ 23ل و از یتحص

ه یو نظر يدارهی، سرماشناسی ز منتشر ساخته است از جمله جامعهین یفراوان يهامهم بوده است، کتاب یانتشارات

سـم  یالیبر ماتر يامروز ي، نقدیه اجتماعیدر نظر یشرفته، مسائل اساسیجوامع پ ی، ساختار طبقاتدیجد یاجتماع

چـپ و   ي، ورایت شخصـ یهو ته ویته، مدرنیمدرن يامدهای، پيه ساختاربندیجامعه، رئوس نظر ، ساختیخیتار

، جهـان  یدموکراسال یسوس يای، راه سوم: احیه اجتماعیو نظر شناسی است، جامعهیراست، تجدد و تشخص، س

د به کدام سـو  ید بای، حزب کارگر جدیجهان يه داریبا سرما یلبه: زندگ يآن، رو يرها شده، راه سوم و نقدها

شتر یب یاسیس شناسی مطرح شده که در حوزه جامعه ین و جامعه شناسان جهانیمتفکر از یکی منزلۀ به يبرود؟. و

چپ و نه راست  نه یعنیو راه سوم  یال دموکراسیمند عرصه سوسشین اندیبزرگتر منزلۀ بهکرده و خود را  تیفعال

 ترجمه شده است. یمختلف و از جمله به فارس يهامطرح نموده است. آثار او به زبان
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گر است. از یکدیختن ساخت و عامل در ارتباط با یرا بحث او آمیمعروف شده است. ز

  نخواهند بود. یل و بررسیگر قابل تحلیکدین دو منفک از یا ،ن رویا

سـات  یأسهـا و ت ها و نهادهـا، سـازمان  نظام یاجتماع يکه ساختارها معتقدند یبرخ

ارات کـنشِ  یـ هـا، اسـتقالل و اخت  ییت توانـا ی، موجـب محـدود  یخرد و کالن اجتمـاع 

ن ید و معـ یـ را محـدود، مق هـا   آن جامعه گشـته و  يا افراد و اعضایکنشگران و فاعالن 

ز بـا  ین يگرید. در مقابل، کسان دشویمها  آن م ازیار و تصمید و موجب سلب اختکن یم

 يو اراده و آزاد یانسـان  یت آگاهیا فاعلیت یر عاملیو تأث ار، نقشیل و باور به اختیتحل

ا یـ هـا   تواند سـازمان ین نظرند که انسان می، بر ایرونیدر چالش و مبارزه با موانع ب يو

دگاه که ین دو دیرا دگرگون سازد و بر آن تفوق داشته باشد. فراتر از ا یساختار اجتماع

ت یعامل يگریدگاه دیمورد توجه قرار دهند، دت را جداگانه یاند ساختار و عاملتوانسته

و  ینیب، چنـد ینیب تک يند و بر آن است که به جایبیگر میکدیو ساختار را در رابطه با 

  )7، 1383(پارکر،  تر است.یتر و واقعیتر و علممعقول ینیبا دوی يگرجانبهچند

هـا را  اختهـا و سـ  عامـل  يآزاد ةتوانـد حـوزه و گسـتر   یدگاه میتوجه به هر دو د

 ،انیـ ن میـ د. در ایا منفعل مبدل نمایفعال  يرا به عناصرها  آن و ،ا کاهش دادهیش یافزا

برخوردار است که در فقدان اصالت دادن به هر کـدام از دو   یژگین ویدگاه سوم از اید

را در روابط مکمـل و  ها  آن سازد و مین دو را آشکار و برجسته ینقاط مرتبط ا، دگاهید

در عامـل و سـاخت    يند. به ظاهر و درواقع توجه به عنصر آزادیب میگر یکدی با یتعامل

دگاه با ین دیابد. از ای یخود را باز م ۀستیشا گاه جايکسان مورد توجه قرار گرفته و یبه 

ه است ین نظریپرداز اهین نظریتر مهمدنز یاد شده و گی یابیا ساختی يعنوان ساختاربند

هفتـاد   ۀرا در دهـ یدنز است؛ زیشتر معطوف به کاربرد گیح بن اصطالیو اساساً شهرت ا

ـ نظر افـت. یتوسط او مطرح شد، جان گرفت و بسط  ـ ثنو، يسـاختاربند  ۀی  یت را نفـ ی

 ، توجه به ساختارها از ابعاد گوناگون است کـه تعـامالت  گرایی تیا ثنویت یکند. ثنو یم

  رد.متفاوت در خود دا ةدو جوهر منزلۀ بهو را یو سوبژکتیابژکت

  تیعامل

صـه را بـه درجـات مختلـف،     ین خصیتواند ایاست. فرد م ینسب ۀصیک خصیت یعامل

، یشـان در نظـام اجتمـاع   گاه جـاي مـن  یافـراد بـه    یتر، داشته باشد. برخشیا بیتر  کم

کـه   ییافـراد تـا جـا    ۀه عامـل هسـتند. همـ   یشتر از بقیره بیمهارتشان، استعدادشان، و غ
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نـد. امـا   یآیعامل بـه حسـاب مـ    ،دهندیو واکنش نشان مرکننده هستند یتفس یموجودات

تـر  ا کـم یـ شتر یب یعنیمختلف به اجرا گذاشته شود.  يهاوهیتواند به شیمها  آن تیعامل

ت دهقانان یعامل یبه طور سنت ،مثال يرگذار باشد. برایتر تأثا کمیشتر یم باشد و بیمستق

در  یکـوچک  يهنـگ، فضـا  ن است کـه جامعـه و فر  یلش هم ایسخت محدود است. دل

ـ ا ،ر بگذارند. درواقـع یشان تأثیبات اجتماعیگذارد در آن بتوانند بر ترتیارشان میاخت ن ی

عمل کردن دهقانان  ییکنند تا توانایم یکه در قدرت هستند طراح ییبات را غالباً آنهایترت

واقـع عامـل   کنند از دهقانان پنهان دارند که آنـان در یم یسع یتر کنند. حترا هر چه کم

ن دارد که فرد خود را یبه ا یبستگ يمؤثر باشد تا حدود ین که فرد بتواند عاملیهستند. ا

  )124، 1381(فی،  در مقام عامل بازشناسد و درواقع به عامل بودن خود واقف باشد.

کـه انجـام    ییشتر کارهایگران انتظار دارند که بتوانند درباره بیصالح از ديعامالن ذ

روزمره  يدر کردارها یت عملیصالح یار اصلین معیبدهند و ا یح معقولیضدهند تویم

تواننـد بـه   یشـه مـ  یباً همیصالح تقريگران ذهر چند کنش) 131، 1383(گیدنز،  است.

گزارش دهنـد، ضـرورتاً    یانجام دادن کنش يلشان برایمقاصد و دال ةطور مستدل دربار

 یکیزش ناآگاهانه یدهند. انگارائه  ین گزارشیز چنیخود ن يهازهیانگ ةستند درباریقادر ن

ر یت ضـم ید از ماهیر فرویاست، هر چند نسبت به تفس يمهم کردار بشر يهایژگیاز و

ار یبسـ  یابیـ سـاخت  ۀیـ در نظر یعملـ  ی. مفهوم آگاهدداروجود  ییدهایناخودآگاه ترد

 گرایی ژه ساختیاست که به و یا فاعل انسانیت عامل ین همان خصوصیاست. ا يادیبن

  )132، همان( .است افتهیت را درنین خصوصیاو آن غافل بوده  از

اند و معتقدند اعمال افراد ت خبر دادهیدر کنش و عامل يمندتیاز فالسفه از ن یبرخ

سـت.  یت همـراه ن یت با نید گفت غالباً عاملیبا موردن یرد. در ایگیمندانه صورت متین

وه در استکان است. اما هختن قیدر حال ر يچا ختنید که به قصد ریرا تصور کن يفرد

ت به حسـاب  یاز عامل يانمونه ،يدادیآن که رو يز خطاست که برایدگاه نین دیا یحت

ان یـ ت را بـا ب یـ دگاه مفهـوم عامل ین دیمندانه باشد. اتیجهات ن ید فقط از برخیبا ،دیآ

کـه افـراد در    سـت ین يات و مقاصـد ین يت به معنایرد. عاملیگیف عمل اشتباه میتوص

ـ انجام دادن ا يبراها  آن ییتوانا ياول به معنا ۀانجام دادن کارها دارند، بلکه در درج ن ی

ـ از قـدرت اسـت. عامل   یت حـاک یـ ل اسـت کـه عامل  یـ ن دلیاعمال است. به هم ت بـه  ی

در توانست ین معنا که فرد میاست. به اها  آن شود که فرد مسببیمربوط م ییدادهایرو

در صورت  ،چه رخ داده باشدآنهر  ،نیابا وجود گر عمل کند. ید ياونه، به گهر مرحله
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دهـد  ید آنچه عامل انجام مـ یبا  )136، همان( رخ دهد.که فرد ممکن نبود  ۀعدم مداخل

انجام دادن  يت به معنایم. عاملیمندانه جدا کنتین يهاا از جنبهیکند یاز آنچه قصد مرا 

  )138، همان( .يجام کاران يت برایو نه صرف قصد و ن است

  ساختار

 منزلـۀ  بـه ق یـ سـاختار در تحق  ةانگـار  يریاز به کارگاست به طور عام عبارت  گرایی ساختار

، يسـاختار ریر، امتـزاج مفهـوم سـاختار بـا عوامـل غ     ین تعبیمورد مطالعه. با ا یموضوع اصل

ف نقـش  یتضـع ، گرایـی  سـاختار  يهایژگیاز و یکیر خواهد بود. یپذامکان یو ذهن یبازتاب

شـود. فـرد   یتر توجـه مـ  کم يفرد ةت و ارادیمانند فرد یکه به عوامل يبه طور ؛سوژه است

ز محـل  یـ ت نیـ خـورد. فرد یاش رقم مـ رون از ارادهیب ير مناسبات است و سرنوشت ویاس

ک یدئولوژیـ ز در چارچوب این حال همه چیو در ع ،ستیت نیخروج از وضع يبرا یمناسب

 گـاه  جـاي گر انی، که بگاه جايتوان از ساختار به مثابه یساختارها م یرسرد. در بریگیقرار م

 منزلـۀ  بـه تـر دارد و فـرد   یانتزاعـ  يکردیفرد است و ساختار به مثابه نقش، که رو یاجتماع

  )، فصل ششم1385(علمداري،  اد کرد.یشود، یف میگر نقش تعریباز

که قواعد و منابع هستند که به ن فکر استوار است یساخت بر ا ةدنز مفهوم تازینزد گ

ن یا يبا کاربردها یدنز تفاوت فاحشیدهند. مفهوم ساخت گیساخت م یاعمال اجتماع

دارنـد. معمـوالً    گرایی ینیبه ع يادیش زیمتعارف دارد که گرا یمفهوم در علوم اجتماع

ـ  کـارکرد  براي مثال در ،شودیمربوط م يا معماری یهندس يهاساخت به استعاره  یگرای

ت یـ رون از عاملیـ که در کـل ب مربوط است  یعیطب شبه يهادهیبه پد یا گاهی. يساختار

ـ یگرا ینـ یت عیـ در روا اشتروس. ساخت يلو گرایی هستند؛ مانند ساخت آن، چنـان   ۀان

دارد که خود صاحب و  یعامالن يهاتیرون از فعالیب يوجود ییشود که گویم میترس

ن پرسش برمال ساخت یتوان با ایرا م یبرداشت نیچن یشگیهم يهاییمقصودند. نارسا

 ، وافته استیحضور  جا آنچگونه در  ،است یرونیگران بکه اگر ساخت نسبت به کنش

ن که به صورت یمگر ا ،ندارد یتیچ واقعیدنز هیساخت مورد نظر گ ماندیم یچگونه باق

د و ساخت امکان آورن می عامالن باشد: عامالن ساخت را به وجود یدرون ۀحافظ يایبقا

  )22-23، پیشین(گیدنز،  آورد. می دیت را پدیعامل

. در مقابل، کـارکرد  یروابط اجتماع يالگو عبارت است از دنز، ساختینظر گ طبق

 يدنز در مـوارد ین الگوها به صورت نظام است. گیا یعملکرد واقع یچگونگ يبه معنا
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ن بر دوش کارکرد ییتب یار اصلاست و ب یفیتوص ياکند که ساخت عمدتاً واژهید میتأک

  )159، (همان .است

ـ  از ساخت یبر آن است که مفهوم ،ان ساخت و نظامیم يزگذاریدنز با تمایگ را  یابی

ـ اما مفهوم سـاخت  ،دارد یان ساخت و نظام بستگیم يزهایدهد که به تمایبسط م  یابی

ـ از ا یمورد نظر او مستلزم برداشت معمولشـان در   ين دو واژه اسـت کـه بـا کاربردهـا    ی

مشترك  یژگیدو و يبه نظر و )163، همان( تفاوت دارد. گرایی و کارکرد گرایی ساخت

ان یـ ز میبـه تمـا  هـا   آن ک ازیـ ن هر یآغاز يبنديپا یکی ییو کارکردگرا ییگراساخت

به  نه فقطها  آن ۀتوجه دوجانب يگریو د ،است ییایو پو ییستایا ای یو درزمان یهمزمان

 منزلۀ بهکه را قواعد و منابع وي  ییاز سو )160، همان( .ها استه نظامها بلکه بساخت

 کند و معتقـد اسـت نظـام   یم یساخت تلق ،اندافتهیسازمان  یاجتماع يها خواص نظام

متـداول   يکردوکارهـا  منزلـۀ  بـه ا جماعـات کـه   یـ گـران  ان کنشیشده مدیروابط بازتول

ط حاکم بر یبه شرا یابین وصف، ساختیا. با دهدیرا بسط ماند افتهیسازمان  یاجتماع

  )168، همان( شود.یها گفته مد نظامین بازتولیها و بنابرار شکل ساختییا تغیاستمرار 

 ییمعنا نیزو  یفن يتوان به معنایمعتقد است مفهوم ساخت را م دنزیگ ها اینافزون بر 

در  یبه صورت بازگشت ،بعبه مثابه قواعد و منا یفن يدر معنا تر به کار گرفت. ساختیکل

اسـت. بـه    يادیکامالً بن یابیساخت ۀیل است و در نظریدخ یتماعجا يهاد نظامیبازتول

 يخـواص سـاختار  یـا  شـده   ينهاد يهایژگیتوان گفت ساخت به ویتر، میکل ییمعنا

ک از یاست ناظر به جنس که در هر  يامقوله اشاره دارد. به هر دو معنا، ساخت جوامع

 يهـا تیافتن کلی: اصول سازمان ي) اصول ساختار1ر مستتر است: یز يساختار میمفاه

 يهـا نظـام  ينهـاد  يبنـد  منبع که در مفصـل ـ  قاعده يهاها: مجموعه) ساخت2جامعه؛ 

که در  یاجتماع يهانظام ةشد ينهاد يهایژگی: وي) خواص ساختار3اند؛ لیدخ یاجتماع

  )179، مانه( اند.افتهیطول زمان و مکان امتداد 

  ییگراسم و کلیاتم

شـه در برابـر هـم    یدو اند ید گفت به نـوع یمباحث ساختار و کارگزار با يبند در جمع

ل یتحل ياهیورزد که عناصر پایسم اصرار می. اتمییگراسم و کلیکنند: اتمیم ییآراصف

و  یفرهنگـ  يروهاید افراد محصول نیگوی، به عکس، مییگراافراد هستند؛ کل یاجتماع

ـ پا يواحـدها  یستین فرهنگ و جامعه بایهستند و بنابرا یاجتماع ل باشـند.  یـ تحل ياهی
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ـ از ا یکـ یبـه نفـع    یپـردازان اجتمـاع  هیـ و نظر یلسوفان علوم اجتماعیمعموالً ف ن دو ی

ا بر فرهنگ و جامعـه. امـا بـه بـاور     یا بر فرد بوده است یدشان یاند و تأکاستدالل کرده

را هـر  یستند. زین دو شق قابل قبول نیک از ایچ یشان، هیزانددنز و بایچون گ یمتفکران

 ،ورزدیت افراد اصرار میو منحصر به فرد بودن عامل یگانگیسم بر یاند. اتمهیسو کیدو 

آن که خود شوند به  يگران برایاز افراد به دیحق مطلب را در مورد ن یآن که به درستیب

فـراهم   ییهارتیها و بصنشیگذارد و بیتر مشیک قدم پی جا ایندر  ییگراجا آورد. کل

و سـازد،   میمحدود  نیزن که چگونه فرهنگ و جامعه افراد را قادر و یدر مورد اکند  می

ن یدر ا ییگرا لکاما  .کندیهم مقدور و هم محدود مرا  شه و احساسات و اعمالشانیاند

هـا عامـل هسـتند و    که انسانرد یگ می دهیت را نادین واقعید و ابرینه راه به افراط میزم

، چنین هماز تصرف هستند.  يو مستمر يجار يندهایفرا يریپذ جامعهو  يریپذ فرهنگ

کنند که یم ییزهایل به چیرا تبدها  آن کنند ویءوار میان فرهنگ و جامعه را شیگراکل

  کی سمیهم مثل اتم ییگرا جه، کلیشود. در نتیم يد و جاریآیم ان دریدر آن قدرت به ب

  )128، پیشین(فی،  منتها در جهت خالف آن. ،شودیه میسو

ــاه گ ــنگ ــی ــرانید یدنز و برخ ــه برا گــر از متفک ــک ــی ــهاز آن  یان ف ــۀ ب ــاه  منزل نگ

ا بـه  یم؛ یق کنیسم را با هم تلفیو اتم ییگران است که کلیکند، ایاد میتر  بخش تیرضا

 م ویشـان را اخـذ کنـ   یاصل يهارتی، هر دو، بصییگرالکسم و یتر، از اتمقیعبارت دق

ن همـان  یـ ز شـود. ا یـ طشان پرهیم که از افراط و تفریق کنیبا هم تلف ياوهیرا به شها  آن

ت در یت عاملیبر اهم یسم به درستیکند. اتمیدنز میگ یابیساخت ۀیاست که نظر يکار

کیـد  تأ ییهاوهیت شیبر اهم یبه درست ییگرافشارد و کلیم يانسان پا یاجتماع یزندگ

سم یدهند. اگر اتمیشکل م یت انسانیبه فعالها  بر اساس آنکه فرهنگ و جامعه کند  می

ا یـ ب نخواهند بود. آیدگاه رقیلزوماً دو دها  آن گرید ،مین نحو فهم کنیرا بد گرایی و کل

د؟ سـاز یکه ما را م استن فرهنگ و جامعه ما یا ایم یسازیمان را مما فرهنگ و جامعه

ن سـؤال را  یـ کـردن غلـط در ا   یو دووجهـ  ین دوگـانگ یـ ن است که ایاح یپاسخ صح

 مـان را مـا فرهنـگ و جامعـه   ». هـردو «اسـت کـه    آنن، یم؛ پاسخ درست، بنـابرا یرینپذ

 -ح، فرهنـگ  یصـح  ۀنـ یسازد. گزیمتقابالً خود ما را م نیزم و فرهنگ و جامعه یساز می

ن بحث را بـا  یت است. ایاملجامعه و ع -ست، بلکه فرهنگ ین یت انسانیا عاملیجامعه 

  م.یریگیم یدنز پیگ یابیساخت ۀینظر
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 یبیترک ياهینظر :یابیساخت

ک یـ رود، یه آن بـه شـمار مـ   یو اول یدنز از طراحان و مدافعان اصلیکه گ یابیساخت ۀینظر

هـر   یشوند و با نفـ یم یج نفیرا يهاسازي یدو قطب یبیات ترکیاست. در نظر یبیترک ۀینظر

انـد.  دهیرسند که در آن دو طرف بـه سـازش رسـ   یم یبیترک یبه طرح ،يبندطبق يدو سو

ـ ؛ عاملگرایـی  یدر مقابل نسـب  گرایی ینیع ـ يباورتینیمباحث ع ،مثال يبرا کـارگزار در   ـ تی

؛ معنا در برابر علّت و گرایی کل ـ ينگرمقابل کلدر  گرایی جزء ـ سمی؛ اتمیبرابر نظام اجتماع

ـ از عمده کـردن   یبیات ترکیل است که در نظرین قبیت از اینیع ت در مقابلیذهن  یک تلقـ ی

 يکـرد یشـود، رو یر مـ یتعب یشی، که از آن به بازاندين تفکرین رو چنیشود. از ایاجتناب م

ابـژه،   ــ  سـوژه  يانگـار و دوکنـد  یانتقاد مـ  یشناخت روش گرایی جانبه کیاست و از  ینینابیب

ن نکته به تفکـر  یکند. ایم ید را نفیبازتول ـ ا، گذاریپو ـ ستایآگاه، اناخود  ـ عامل، آگاهـ  ساختار

جانبه،  کیت یعل يدهد که مسائل را به طور متفاوت شکل دهد و به جایاجازه م یشیبازاند

بودن آن است.  ی، فرکانسیت تعاملین علیا یاصل یژگیاعتقاد داشته باشد. و یت تعاملیبه عل

بـه صـورت    یتـ یک دو علیشوند و  یگر میکدین یگزیمدام جاکه علت و معلول،  يبه طور

 يرگـذار یتأث یتـوان از نـوع  یگفته شده که مـ  ،ن اساسیکنند. بر ایجاد میرفت و برگشت ا

ساز عامـل دو و سـپس عامـل     نهیک، زمیمتقابل سخن گفت که در چارچوب آن ابتدا عامل 

 )68- 69 ،پیشین(علمداري،  شود.یک میساز تداوم عامل  نهیدو، زم

 یدگاهیـ دنز دیگ یآنتون یابیا ساختی يساختاربند ۀشانیبازاندۀ ین وصف، نظریبا ا

 گرایی ک، کارکردیهرمنوت ياز سه سنت فکر گذار يبرا یه تالشین نظریاست. ا یبیترک

دنز بـا  یند. گکک سره رد یرا مزبور  يفکر يهااست بدون آن که سنت گرایی و ساختار

ت و سـاختار را بـه   یـ د ارتبـاط عامـل بـودن عامل   یسنت کوشـ ن سه یاز ا ياخذ عناصر

ـ  يامـر  منزلـۀ  بـه دنز از سـاختار  یگ ،متفاوت حل کند. در درجه نخست يا گونه ش یاز پ

عامل بودن که ساختار را  ةدربار یدگاهیاز د يو چنین همشود. یموجود و معلوم دور م

، فقـط  یاجتماع يساختارها ،دگاهین دیرد. از ایگیند فاصله میبیفقط در فرد منحصر م

ـ انـد کـه از طر  یاجتماع یط کنشیستند، بلکه شرایکننده نمحدود ییهاتیواقع ق کـنش  ی

د متقابل سـاختار و کـنش متقابـل    یاز تول یابیساخت ۀیشوند. نظرید میبازتول یاجتماع

ستند، بلکه به طور یکننده ن نییتع ییچ کدام به تنهایت، هید. ساختار و عاملیگویسخن م

و کـنش   یب، ساختار اجتماعین ترتیاند. به الیدخ یاسیو س یدر رفتار اجتماع ياجبار

  )72-73، همان( دارند. یاسیدر رفتار س ییهر دو ارزش باال یانسان
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 يو ۀیـ که در نظر يکرده است. به طور ینفا عامل را یساختار  يانگارز دویدنز نیگ

 ینـ یت عیـ ه، ساختار، واقعین نظریسخن گفت. در ا يگریبدون د یکی ةتوان دربارینم

 يکننده مطرح اسـت. و ن حال محدودیبخش و در ع توان ۀک جنبی منزلۀ بهندارد، بلکه 

 يسـاختار  يهـا یژگـ یومفهـوم  اصطالح ساختار، از  يدهد به جایح میدر آثارش ترج

خـارج از کنتـرل    یو اجتمـاع  یاسیس يهانظام يساختار يهایژگیاستفاده کند. البته و

  )همان( گران قرار دارند.کنش

ـ اسـت. مطـابق ا   1دوگانه ي، مفهوم ساختارهایابیساخت ۀینظر یم اصلیاز مفاه یکی ن ی

اند. عمل ۀجی، همزمان واسطه و نتیو اجتماع یاسیس يهانظام يساختار يهایژگیمفهوم، و

ـ ا تحـول سـاختار و بازتول  یـ ط حاکم بـر تـداوم   یشرا یابیقت، ساختیدر حق  يهـا د نظـام ی

ر یتـأث  یاسـ یا تحـول سـاختارها، بـر نـوع عمـل عـامالن س      یـ ن تداوم یاست. اما ا یجتماعا

ـ توز ةنحـو  ي، ساختارها را بـر مبنـا  يساختار يهایژگی، وید. به طور کلگذار یم ع قواعـد  ی

کـه   ییهاییها، داراییت، توانایشخص يهایژگیو ۀبخش) و منابع (هم نظم ةکنند می(امور تنظ

ـ کننـد، امـا ا  یجاد مـ یاندازند) ایگران به کار میا دان کنش بیمدام در جر ن قواعـد و منـابع   ی

 يکننـد. بـرا   يبردار بهرهها  آن از یو اجتماع یاسیمعنا خواهند داشت که عامالن س یهنگام

وجـود داشـته باشـند کـه      یید ساختارهایاوالً با ،آن که ارتباط ساختار با کارگزار حفظ شود

ک کـنش  یـ شـدن   ياً عـاد یـ و ثان ،ه و مداوم درآورنـد شد يرا به صورت عاد یکنش خاص

  )74، همان( د کند.یخاص، بتواند ساختارها را بازتول

 ت است کـه عـامالن  ین واقعی، نشان دادن ایابیساخت ۀین نظرید گفت هدف از تدویبا

مفهـوم   يدنز بـرا یـ سـتند. بـا وجـود آن کـه گ    ین یاجتماع يروهایار نیدر اخت ییهاعروسک

ران یپـذ  رد کـه کـنش  یپـذ  مـی  ن حالیدر ع یرد، ولیگیرا در نظر م ییهاتیت محدودیعامل

ـ کننـد. افـزون بـر ا   یبه اهداف خود تالش مـ  یابیدست يت بوده و برایقصد و ن يدارا ن، ی

شانه بر اعمـال خـود دارد و از آن درجـه معقـول بـودن و اسـتقالل       ینظارت بازاند گرکنش

 جـا  آنه اعمالش مطرح کند. ساختار تـا  یتوج ياا برر ییهابرخوردار است که بتواند استدالل

ـ ا بـه طر یـ  یشـناخت و آگـاه   ياز رو ینـ یط معیرا در شرا یوجود دارد که مردم اعمال ق ی

بحـث   ةسازند و به ما اجاز یرا م يساختار يهایژگین اعمال، ویدهند. ایناخودآگاه انجام م

                                                   
1. Dual structure  
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شـه  ید همیآن معنا است که ساختارها با ن گفته بهیا ایدهند. اما آیم يرات ساختاریتأث ةدربار

د آنچـه سـاخته   یا بازتولید یر تولیوجود دارد که درگ یا همواره عاملیباشند؟ آ یکنش گر بیان

  )همان( دهد. می دنز به هر دو پرسش پاسخ مثبتیشده باشد؟ گ

ـ ا کارگزار در بازتولیانه که به نقش عامل یها با درك ساختارگران گفتهیا د سـاختار  ی

 يگـر بـرا  یپـردازان د هیاز نظر ياریسه با بسیدنز در مقایدهد تفاوت دارد. گیت نمیماه

را  يفـرد  يهـا شود. کـنش یقائل م يشتریکنند ارزش بیند و عمل میگویآنچه مردم م

دهـد.  یح نمـ یه توضیسو کیمحض و  يهاتیرا به صورت عاملها  آن رد ویگیم يجد

 بـه  شـانه در واکـنش  یشود. تفکـر بازاند یمشاهده مز یشانه نیدر تفکر بازاند یژگین ویا

کنـد. در کنـار آن،   یه میرا توص يفرد يها بازگشت به فرد و کنش ی، نوعگرایی ساختار

در مقابل  یاجتماع يهاتی، برجسته کردن نقش کلگرایی  تینیان به عیش ساختارگرایگرا

از  یـی و مرکززدا ،کنشنه نسبت به یا زمیو مقدم دانستن چارچوب ها  آن ةسازند ياجزا

  )همان( تعارض دارد. یابیبا تفکر ساخت ،سوژه

ن رو یـ دنز اسـت. از ا یـ گ يهـا شهیدر کل اند يمحور یمفهوم گفته شده که قدرت

تـه بـه   یل او از مدرنیـ تحل چنـین  همدنز و یگ یابیساخت ۀیتوان قدرت را کانون نظر یم

نهفتـه   یاخالقـ  يهنجارهـا  ۀادلـ ش از مبیب يزیچ یشمار آورد. در انجام اعمال اجتماع

هـر چنـد کوچـک در جهـان      يرییـ است که تغ ییهاشامل کنش یاست. اعمال اجتماع

ـ با ،جاد کننـد یا يریین تغیکه قادرند چن یکسان یعنیکند. اما عامالن، یجاد میا د منـابع  ی

 دنیبخواهد با خر ياگر فرد ،مثال يار داشته باشند. براین کار در اختیا يمناسب را برا

ـ با ،جاد کنـد یدر جهان ا يرییتغ یمحصول د پـول الزم را داشـته باشـد. اگـر بخواهـد      ی

باشد که داشته ار یدر اخت یا منبعید اقتدار الزم را داشته باشد یبا ،ه کندیرا تنب يخطاکار

از اشـخاص کـه    يریگعت و بهرهیجه برسد. دگرگون ساختن طبیبه همان نت  آن جیبا بس

 لیرا تسه يسازن دگرگونیکه ا یبشر به قدرت و منابع یترسبدون دس ،مالزم آن است

  )21، پیشین(گیدنز،  ر است.یناپذکند تصور می

مفهوم زمـان و   ،است يدنز ضروریگ یابیساخت ۀیفهم نظر يکه برا يگریعنصر د

سـتند کـه درخـور توجـه     ین ینیدنز زمان و مکـان صـرفاً عنـاو   یمکان است. به اعتقاد گ

تر اسـت: حـذف زمـان و    یار اساسیباشند. استدالل او بس یم اجتماعمندان به علو عالقه

فهـم مـا را از    ،يگریبر د یکی ینیشیت پیا قائل بودن به اولوی یل اجتماعیمکان از تحل

منبـع   )30، همـان ( کنـد.  مـی  فیبه شدت تحر یت اجتماعیواقع يریگراه و رسم شکل
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دنز در کتـاب  یـ خـود گ  )31، نهمـا ( .دگر اسـت یدنز در بحث زمان و مکان هایالهام گ

  )1384(گیدنز،  کند.ین مسأله اشاره میش به ایخو

ساخت اسـت کـه بـه     یگیمفهوم دوسو ةدربردارند یابیمفهوم ساختکه گفته شده 

 ۀدوجانبـ  یوابسـتگ  گـر  بیـان ط اسـت و  بـو مر یاجتماع یزندگ یعت اساساً بازگشتیطب

 ياست کـه خـواص سـاختار   ن یساخت ا یگیت است. منظور از دوسویساخت و عامل

ل یمـذکور را تشـک   يها است که نظام یاعمال ۀجیله و هم نتیهم وس یاجتماع يهانظام

و  یان همزمـان یـ ز میهرگونـه تمـا   ی، نـاف يبندن فرمولیبا ا یابیساخت ۀیدهند. نظریم

ت یکسان دانستن محـدود ی یناف چنین همه ین نظریاست. ا ییایو پو ییستایا ای یدرزمان

  )173، 1383(گیدنز،  است: ساخت هم توانبخش و هم بازدارنده است.و مانع 

  یشناس یهست
دهنـد کـه ثابـت و    یاز سـاختار ارائـه مـ    یفـ یشانه تعریدنز، تفکرات بازاندینظر گ طبق

سـت و  یت از ذهـن جـدا ن  یـ واقع ،شانهیبازاند يهاهی. در چارچوب نظرنیستند یکیمکان

خـورد.  یف به چشـم مـ  یاز نوع خف گرایی قعوا ینوع جا این. در هم نیستذهن  ۀساخت

 یاسـ یپـرداز س هین گونه است که نظریا یاسیس ۀیدر نظر یفلسف گرایی ن واقعیبازتاب ا

رد کـه  یگیدر نظر م یواقع يموجود را به صورت امر يساختار يهایژگیو ،شیبازاند

گـون کنـد. از   ها را دگرتیتواند واقعیم ن حالیعست و در یذهن افراد ن ةبه وجود آمد

را رد کرده و معتقدنـد کـه    یاسیگران سیانفعال باز ةدیش، ایشمندان بازاندیاند ،ن رویا

 يتواننـد سـاختارها و نهادهـا   یانـد و مـ  یاسـ یر معادالت سییقادر به تغ یاسیعامالن س

 گرایـی  یم نسـب یتسلها  آن شود کهیباعث م ین مزاج فلسفید را برپا کنند. ایجد یاسیس

م که ساختار و کنش بـه هـم   یریاگر بپذ ،پ کسلیلینشوند. به قول ف یاسیسو  یفرهنگ

ـ با ،رنـد یپذیر مـ یگر تأثیکدیو از  اند وستهیپ ـ ییـ د تأی  يهـا یژگـ یت ویـ م کـه موقع ید کن

  )75، پیشین(علمداري،  کند.یدا میر پییدر طول زمان و مکان تغ يساختار

وجـود و  دگر در یـ ژه از بحث هایواش را به شناسی یهست یدنز، به اقرار خودش، مبانیگ

کـه   یدگاهیـ د«کند کـه  ید میرد و تأکیپذیم یراتیین بحث را با تغیا يرد. ویگیبهره م زمان

اسـت. برداشـت    وجود و زماندگر از یر هایقاً تحت تأثیعم ،کنمین کتاب از آن دفاع میدر ا

 یاجتمـاع  يهـا نظام یمکان ـ یتجسم ساخت زمان يبرا یفلسف یشتر در مقام منبعیدگر بیها

 شناسـی  یدر بحث هسـت  دنزیگ )19، 1384(گیدنز،  .»شناسی یهست ۀمورد نظر است تا جنب
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است کـه بـه    ین نگاه در مقابل نگاهیشد. ایاندیدن مید یو ذو وجه يدوگانه انگار یبه نف

مکـان بـه مثابـه عنصـر سـازنده       –زمان  شناسی یشد. هستیاندیا عامل میاصالت ساختار و 

  از زمـان  یابیـ است چرا کـه سـاخت   یار اساسیبس یابیمفهوم ساخت يبرا یال اجتماعاعم

  )127، 1383(گیدنز،  خ نقطه شروع آن است.یتار ین از جهتیشود و بنابرایآغاز م يمند

بخشـد،  یاصـالت مـ   ا جامعه،یدنز به انسان یتوان گفت گین رو است که نمیاز هم

 یهسـت  ،جـه یرتباط متکامل و متعامل اسـت. در نت ن دو و ایب ایترک يبلکه او در سودا

ـ یو ترک یابیـ سـاخت  ۀیز متأثر از نظرین يمورد نظر و ت و یـ دنز، بـر فرد یـ اسـت. گ  یب

هـر دو بخـش را پوشـش     يو یبیترک ۀیو نظر ،ستیاستوار ن   جمع یاساخت وت یعامل

 وي ۀشـ یاندت در ید بر عنصر فردیتأک ،دیآیبرم گیدنزدهد. البته چنان که از مباحث یم

است که در واکنش بـه سـاختار،    ياشانهیتفکرات بازاند ين اقتضایتر است و ابرجسته

  د.نکنیه میرا توص يفعال فرد يهابازگشت به فرد و کنش ینوع

  شناسی معرفت

دگاه خاص یدنز با توجه به دی، گیابیساخت یبیترک ۀیو نظر شناسی یمتأثر از نگاه هست

ن ین عیارتباط ب مورد ، دریابیساختار ۀینظر ۀر و عامل و ارائساختا ۀخود در بحث رابط

چ ین و ذهـن هـ  یدنز، عـ یگ يگر سخن، براینگرد. به دیم یبیز به صورت ترکیو ذهن ن

ن ین توجه دارد. از این ذهن و عیاز ارتباط ب یبیبه ترک يستند و ویاصالت ن يک دارای

ـ ثیتوان از حیم نچنی همن. یهم به ذهن توجه دارد و هم به ع ، ويرو  یکیت هرمنـوت ی

ا و یبا قضا ینه ناظر به بحث ذهنین زمیدنز در ایمباحث گ ،اد کرد. در واقعی يمباحث و

 ی، توجه به آگاهشناسی گر در بحث معرفتید ۀاست. نکت یاسیو س یاجتماع يها دهیپد

کـرد  یرو از جملـه  ؛کنـد یاد مـ یـ ها از سه عنصـر  دهیافت پدیدر يبرا ياست. و یعمل

 يشتریب يبها یعمل ین منظور به آگاهیا يو برا ؛یعمل یو آگاه ی، ناخودآگاهیگفتمان

و  ید به بحـث همزمـان  یت بایاست. در نها یرونیو هم ب یهم درون ین آگاهیدهد. ایم

 یسـتم یداشتن خصـلت روش س  یزمان دنز اشاره کرد. مراد از همیدر مباحث گ یدرزمان

دهـد.  یدنز آن را مورد نقـد قـرار مـ   یگردد که گیبه پارسونز بازم یستمیاست. روش س

غافـل مانـد و از    یخید از روش تارین معنا است که در فهم مسائل نبایز به این یدرزمان

شروع فهم و شناخت از سـوژه   ،یزمان با توجه به بحث در ،بین ترتیآن بهره نبرد. به ا

  بود. برجسته خواهد یخیا ابژه نخواهد بود، بلکه جانب مباحث تاری
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ة دور يایـ و کنتـرل آن، کـه رؤ   یان معرفـت جهـان اجتمـاع   یـ م یقیچ تناظر دقیدنز هیگ

 يهـا  ار و مخـاطره یبسـ  یدگیچیع، پیرات سرییکه تغ ییایند؛ اما در دنیبیبود، نم يگر روشن

جـز   يانـه یچ گزیگران و اجتماعـات هـ  انداز آن است، کنش چشم یدائم یژگیو ءد جزیشد

ممکن نسبت به آنچه در حال وقوع است ندارند؛ صرف نظر از  ةویشن یکوتریدن به نیشیاند

در ن، ینظر باشد. بنـابرا دیازمند تجدیا نیتا چه حد ممکن است بر خطا  ین معرفتین که چنیا

ـ ی کـرد؛ استعال قضـاوت   ۀد بر اساس مسألیدنز بایگ ةت پروژیموفقمورد  او در  ییتوانـا  یعن

آثـار   ةدیـ چکبـر   خـود  پ کسـل در مقدمـه  یلیف )10، همان( ب.یرق يهاهیفراتر رفتن از نظر

 ينظر يهايبند فرمول ینفدنز یح گیاز مقاصد آشکار و صر یکیاست که  نظرن یبر ا دنزیگ

که در پـس   ینیرا دارند؛ قوان یخیشمول تارن جهانیافتن به قوانیدست  ۀیبوده است که داع

  )12، همان( کنند.یعمل م یخیگران تارکنش

انـه  یمخالفت با طرز تفکـر کارکردگرا  ،دنز وجود داردیکه در تفکر گ یاز نقاط یکی

ز آشـکار آن  یـ مزمن و ن يهاتیص محدودین مخالفت، بر اساس درك و تشخیاست. ا

انـه، فروکاسـتن کـنش افـراد بـه الزامـات احکـام        یگراتکامـل  يهاشیاستوار است. گرا

 يانتقاد ۀانه در کل آماج حملین کارکردگراییعت و تبیل به طبیشده، تما یدرون يهنجار

 يرا امـر  گرایی کارکرد يتر خود توان نظریمیقد يهادنز در نوشتهیدنز بوده است. گیگ

 يهـا ياز بلنـدپرواز  یکـ ی )13، همان( کند.یم یافته تلقی انیدور و پا ۀمربوط به گذشت

ـ نظر يبنددر صورت یاصل ـ ا یابیـ سـاخت  ۀی  یخـواه ين اسـت کـه بـه دو امپراتـور    ی

-ساخت ۀیدر نظر« :ان داده شودیپا یت اجتماعینیع یحام گرایی و ساخت گرایی کردکار

 یچ شـکل یگر و نه وجود هفرد کنش ۀنه تجرب یعلوم اجتماع ۀمطالع یاصل ۀطی، حیابی

انـد،  افتـه یکه در طول زمان و مکان نظم  یاست، بلکه اعمال اجتماع یت اجتماعیاز کل

  )127، همان( »ت.اس یعلوم اجتماع یقلمرو مطالعات

  شناسی روش

هـم   یاسیس يهادهیشود، به پدیاد میز ین یشی، که از آن با عنوان بازاندیدگاهین دیچن

. اسـت  رییـ ج در حـال تغ یبـه تـدر  هـا   آن تینگرد که خصوصـ یم یخیتار يچون امور

 کـرد.  یبررسـ هـا   آن یخیتـار  يهـا ها و گسستیوستگیتوان خارج از پیها را نم کنش

ز اشـاره  یـ دنز نیبودن بحث گ یکیالکتید هد بیبا ،گرید ياز سو )75، پیشین (علمداري،

 يکرد انتقادیدنز به رویتوجه گ ،ز گره خورده است. درواقعین يکرد که با مباحث انتقاد
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تواند در بحث حاضر قابل توجـه و مهـم باشـد.    یاست، که م یکیالکتیاز روش د یناش

نمـوده اسـت کـه معتقـد اسـت توجـه بـه         جـه تو يکـرد انتقـاد  یدنز از آن رو به رویگ

 ،ن رویتوجه بود. از ایموجب شود که نسبت به انتقاد ب یستیک نبایکالس شناسی جامعه

ز بـه مباحـث   ین یم نگاهین ،شناسی در شناخت یکیالکتیروش د يریضمن به کارگ يو

  دارد. يانتقاد

ـ به نظر ،يژه در مباحث انتقادیموارد به و یبه هر حال در برخ  يسـم انتقـاد  یرئال ۀی

ـ نیبـاوران از ع  تینیفرض ع شیشود. پیک مینزد اسـت.   یسـت یرئال شناسـی  یت، هسـت ی

اسـت   اي هیـ الدو یتز فلسف ،کنندیسندگان آن را مراد مینو یکه برخ ییسم در معنایرئال

ـ اً ایـ وجود دارد و ثان يمستقل از ادراك و شناخت بشر یتیاوالً واقعبر اساس آن که  ن ی

است که سـاختار   یمدع يباور تینیع )1385(سایر،  خودش را دارد. یاتت نظم ذیواقع

چه ما شناسندگان آن را  ؛وجود دارد ینیقت عین حقیت جدا از ذهن است و بنابرایواقع

ل یا چنان نباشـد و بـد  یم چنان باشد یا نه و بخواهیم یا نه و بدان ارزش بدهیم یبشناس

  )351، پیشین(فی،  م.یح دهیرا ترج يگرید

ـ با نظر یدنز چه تفاوتیت دارد که روش گین نکته اهمیا کـالن متعـارف دارد؛ او    ۀی

 يزیـ چ یعنیخ ارائه کند، یا تاری یت نظام اجتماعیکل ةدربار یخواهد رهنمود منظمینم

را  یاجتمـاع  ۀیـ دنز نظریـ افت. در عـوض، گ یتوان یا پارسونز میمثل آنچه نزد مارکس 

ند که در نسبت با مسائل عام علوم یبیم یخاص يهاشپاسخ دادن به پرس يبرا يالهیوس

-یاستدالل مـ  ياکننده دنز به شکل متقاعدیگ )16، 1383(گیدنز،  د.یآیش میپ یاجتماع

 یتیزاسـت و جهـان مـدرن مـاه    ک عوامل درونیالکتیاز د ی، ناشیر اجتماعییکند که تغ

  )38، همان( دارد. یاساساً تصادف

ن یـ ک مضـاعف اسـت. ا  ین گشته، هرمنوتیدنز عجیم گش از همه با نایکه ب یمفهوم

 ياز سـو  یگـران عـام  کـنش  يایـ ند اشـاره دارد: ضـرورت فهـم دن   یاصطالح به دو فرا

ن فهم یاز ا یناش یاجتماع يهاهینظر يریر و به کارگیتفس ةوی؛ و شیدانشمندان اجتماع

صـاحب   یمـاع پـرداز اجت هیت و کار نظرین، فعالی. بنابرایگران عامهمان کنش ياز سو

از آنچه رخ  يف ویها و تعارم، استداللیار مولّد و خالّق باشد. مفاهیتواند بسینفوذ، م

-شهیر اندیتفس ة؛ هر چند نحودارد یاجتماع یزندگ يریگدر شکل ینقش مهم ،دهدیم

پرداز هیعمدتاً خارج از کنترل نظر ،خواهند گذاشت يکه بر جا يریت تأثیاو و ماه يها

، بـه لحـاظ   یعملـ  یاجتمـاع  یزنـدگ «کنـد،  ید مـ یـ طـور کـه گـادامر تأک   است. همان 
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نـه بـا هـر    یبه زم یاست. وابستگ یکیدور هرمنوت يهایژگیوة دهندشناسانه نشان یهست

د معنـا در کـنش   یـ نفـک تول یجـزء ال  ،مین اصطالح داشته باشـ یکه از ا يریر و تفسیتعب

قصـد   )147، همـان ( »باشـد.  يل صـور یـ تحل يبرا ین که صرفاً مانعیمتقابل است نه ا

 يرا بـرا  يریتفسـ  يهـا شناسـی  جامعه ةعمد ياز دستاوردها ین است که برخیدنز ایگ

ک یـ رد. هرمنوتیـ آن با کنش به کار گ یختگیو آم يبشر يهوشمند ةدربار يپردازمفهوم

کند کـه  یق میه تصدین نظریرا ایشود، زیرفته میپذ یابیساخت ۀیآغاز نظر ۀنقط منزلۀ به

است که  یگاز زند ییهايبندانسان مستلزم انس و الفت با صورت يها تیف فعالیتوص

  )127، همان( افته است.ی یها تجلتین فعالیدر ا

ـ نظ یدانشمندان اجتماع يهاالبته نوشته جالـب بـا کـار     ياسـه یدنز مجـال مقا یـ ر گی

را  ییهـا هیهـا و فرضـ  چـارچوب  یعیآورد. دانشمندان طبیفراهم م را یعیدانشمندان طب

ممکـن   یعـ یسازند و هر چند معرفـت دانشـمندان طب  یمطرح م یعیفهم جهان طب يبرا

عـت  یآن طرز عمل طب يهاهیاما خود نظر ،دیبه کار آ ینیمداخله در جهان ع ياست برا

خوانند و رفتار خـود را متناسـب بـا آن    یرا نم یعلم يهاها مقالهدهند. اتمیر نمییرا تغ

توانـد بـر   یجهـان مـ   ةدربـار  یدانشمندان اجتمـاع  يهاهیمقابل، نظردهند. در  یر نمییتغ

گـران اعمـال   ، کـنش یعیر گذارد. برخالف عناصر جهان طبیتأث یاجتماع یت زندگیماه

 ،نیدهند. بنـابرا یکار جامعه انجام م یچگونگ ةشان درباریهاهینظر يخود را بر مبنا یاجتماع

گـردد،   یت مـ ین واقعیا يهااز مؤلفه یکینه تنها  یت اجتماعیواقع ةدنز درباریگ يهاشهیاند

  )54- 55، همان( د.یر آن به کار آییبلکه ممکن است در جهت تغ

 يبرا ياکننده ن، روش گمراهییم از تبین باور است که جدا کردن تفهیدنز بر ایالبته گ

 يهاشرفتیمعتقد است پوي ن رو یاست. از ا یعیز علم طبیو ن یف علم اجتماعیتوص

ن علوم همان قـدر ضـرورت   یر در ایا تفسینشان داده است که فهم  یعیلسفه علوم طبف

کشد یان میز به میرا ن یات علّیخصوص يق پاین طریاز ا ي. ویدارد که در علوم انسان

 یبه لحـاظ منطقـ   یعلوم اجتماع يهامین که تعمیگذارد که با این گفته صحه میو بر ا

باره وجـود نـدارد کـه    نید در ایترد يبرا یلیدل ،ت داردتفاو یعیعلوم طب يهامیبا تعم

د یبا«د: یگویدر ادامه م ياست. و یات علّیخصوص يز داراین یعلوم اجتماع يهامیتعم

نـدارد، بلکـه    یانیـ چ زیم. نه فقـط هـ  ین را کنار بزنییه تبیم علیتفه ۀمنازع یمفهوم ۀلفاف

م. علوم یادامه ده یعبارت علوم اجتماع به استفاده از چنان همز دارد که ین یمثبت يایمزا
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منظم  یها و پژوهش تجربهینظر يبندصورت یدر محترم شمردن وضوح منطق یاجتماع

هـوده  یسـت کـه ب  ین يابخار فرسـوده  ی، کشتیاشتراك دارند، اما علم اجتماع یعیبا علوم طب

 يادیـ دو تا حد زن یرا دنبال کند، بلکه ا یعیب و نقص علوم طبیعیر رزمناو بیکوشد مسیم

ن، یز دارنـد. بنـابرا  ین یمشترک يانوردیدر يهاکنند اما روشیر میس یمختلف يهاانوسیدر اق

ـ به وجود  ین تفاوت ربطیوجود دارد اما ا یعیو طب ین علوم اجتماعیب یژرف يهاتفاوت ا ی

 کیـ وند اسـت کـه مـن آن را هرمنوت   یدر پ يزیخود ندارد، بلکه با چ ير به خودیفقدان تفس

ـ ام تا بر اکرده يادیز تالش زیام. قبالً ندهیمضاعف نام د کـنم کـه موضـوعات    یـ ن نکتـه تأک ی

کننـد و  یم استفاده مـ یهستند که از مفاه ی، خود موجوداتیو انسان یمطالعه در علوم اجتماع

شـود.  یمـ ها  آن يهاوارد کنش ياوه سازندهیخود دارند به ش يهااز کنشها  آن که یمیمفاه

 یکه افراد مورد مطالعه (به صورت گفتمـان  یمیشناس بر مجموعه مفاهگر جامعههدهاگر مشا

را بـه   یاجتمـاع  یتواند زنـدگ یکنند تسلط نداشته باشد نمی) از آن استفاده میر گفتمانیا غی

  )210و  209، همان( »آن. یح علّیف کند، چه رسد به توضیتوص یدرست

  يبندو جمع یابیارز

نـدارد. البتـه    ينظر ۀیچ پایدرست کرده است که ه ياهیدنز فرانظریتزر معتقد است گیر

گـران  یکند. آرچر و د می دگر کاریها ۀفلسف يدنز خودش اشاره کرده است که بر مبنایگ

چ یکارگزار است، ه -ند ساختاریکه تمام مبنا بر اساس فرا ین تلقین باورند که ایز بر این

 ل جـدا یتحل ةن دو را در حوزیدنز ایرا گیز ؛ستین اشکال وارد نی. البته اندارد یحاصل

اما بدون  ،ر و تأثر وجود داردیدنز تماماً تأثید اشاره کرد که در بحث گیبا چنین همکند.  می

ز با توجه به اشارات کوتاه ین نقد نیشود. البته ا ياعلت و معلول اشاره ۀن که به رابطیا

است  یهیاما بد ،ستیکر شد، قابل قبول نن ذیشیپ يهاکه در بخش یعلّ ۀدنز بر رابطیگ

  بسنده کرده است. ياندارد و تنها به اشاره ینه ورود مبسوط و مستدلین زمیدنز در ایگ

ها هم ساختار و هم کارگزار حضور لیشود در تحلین اعتقادند که نمیز بر این یبرخ

ن منظـر  یاز همـ  ،شود میوارد  دنزیکه به گ یاز اشکاالت ياپاره ،داشته باشد. به هر حال

 ؛ن باشـد و هـم آن  یـ د که هم این گونه دیست مسأله را ایباید بتوان گفت میاست. شا

ـ ، نه ایاسالم يهاشهیض در اندیهم ساختار باشد و هم عامل. در بحث جبر و تفو یعنی ن ی

ار حضور دارد یبا نام اخت يگریض، بلکه عنصر دینه جبر است و نه تفو یعنیاست و نه آن. 
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م یخـوان  یت مین که در روایمستدل شده است. ا یان از بحث به اندازه کافیعیش یدر تلقکه 

 ،نیار اسـت. بنـابرا  یـ مراد و منظـور عنصـر اخت  » نیمراالن یض، بل امر بیالجبر و ال تفو«که 

ک از سـاخت و عامـل را   یهر  يهایژگیدنز گفت او نتوانسته ویتوان در دفاع از بحث گ یم

نظر افکند، بلکـه او   يک سویچشم بپوشد و به ها  آن ر و تأثریز تعامل و تأثده انگارد و ایناد

ان یـ ز میک و تمـا یـ ن تفکیارائه کند که در ع یب سومیدگاه، ترکیتوانسته با عبور از هر دو د

  نگرد.یگر میکدین دو را با هم و در تعامل با یعامل و ساخت، ا

او اشاره کرد. اگر چه  يمندتیث غاتوان به بحیم ،دنزیگکار از  يگرید یابیرزدر ا

 ییرا مشـکل آنهـا  یست؛ زین نوع نگاه درست نیستم اما ایمند ن تید من غایگویدنز میگ

انسـان   یخط و تک یتکامل ۀیخواهند نظرین است که میستم ایگرا نتیند غایگویکه م

  را رد کنند.

ـ آ کـه ن است ید ایدنز پرسید از گیتوان و بایکه م ییهااز پرسش یکی ـ ا در نظری  ۀی

هـا،  دهیـ ل پدین که در تحلیا ایم یکنین میعامل و ساخت مع يبرا یسهم يمندساخت

نقش ساختار  آیا ،شتر شدیاگر سهم عامل ب .به عامل یم و چشمیبه ساختار دار یچشم

تواند معکـوس شـود و سـهم سـاختار از     یجه مین نتیا چنین همافت؟ یکاهش نخواهد 

م کـرده و نـوع رابطـه سـاختار و     یترس ياتوان رابطهیم ،ن رویز اتر شود. اعامل افزون

 يسـاختار مسـاو  ا یـ  ساختار باشد يکارگزار را در آن نشان داد که در آن ساختار مساو

ک سـاختار از  یـ ک کارگزار با یمخالفت  ید توجه داشت که حتیکارگزار باشد. البته با

 يهارد. به هر حال در بحثیگید صورت میجد يد ساختاریک ساختار و با تولیمنظر 

ز یـ هـا ن زهیبه بحث انگ یحت يافت، اگرچه ویتوان ینم ین پرسش پاسخیا يدنز برایگ

  پردازد.یم

است کـه   یژگیسه و يدر جامعه دارا یاجتماع یاسید گفت هر عمل سیبا چنین هم

  عبارتند از: 

اگـر  کـه   يا هیو سومعنادار وجود داشته باشد. معرفت د يارابطه ةدین دو پدیب، کمی

  د.یآیمعنادار به وجود م ۀرابط ،دیبه وجود آ

ا یـ عامـل  موجـود در جامعـه ممکـن اسـت      يبر اساس هنجارها ینظم اخالق ،دوم

  ر.یا خیمحدود کند ساختار را 

از بحـث   ،نداشـته باشـد  انجام عمل  ییتواناقدرت و قدرت. اگر انسان  ۀرابط ،سوم

د صـرف  یـ گویکه مـ  )1370(لوکس،  وبرماکس ف برخالن منظر، یاز اشود.  یخارج م
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ن یدنز نسبت خود را با ایگ ،ا اعمال قدرت الف بر بیل نظر یمهم است نه تحم ییتوانا

ـ ا خیز شرط است یا انجام عمل نیکه آ کندیز روشن نمیبحث ن ـ بـر ا  یسـت یر. او بای ن ی

ا یدار باشند ساختار و عامل از قدرت عمل برخور یستیا بایشد که آ یموضوع متمرکز م

ن ییازمند تبیمبهم است و ن ين بحث در مباحث ویکند. ایت میصرف گمان قدرت کفا

  است. يترروشن

ـ   وي ،دنز داردیـ گ یابیساخت ۀیکه نظر یاشکاالت ۀبه رغم هم ـ نظر ۀ ایـن بـا ارائ ه ی

ن کـه  یژه ایبه وجود آورده است. به و یل مباحث علوم اجتماعیدر تحل يدیجد يفضا

ات را ین گونه نظریا يهاان قوتین میاست و در ا یبیات ترکیر شمار نظرد يو ۀینظر

ن که همزمان به عامل و سـاختار توجـه   یبا توجه به ا یبیترک يهاهیاد برد. نظرید از ینبا

جـاد  یل مسـائل ا یـ در تحل یانـداز مناسـب  ن منظر چشـم یو از ا اند سته توجهیشا ،کنندیم

ه وارد است؛ چنان که بـه  ین نظریز بر ایرادات نیا یخاست که بر ین در حالی. اندا کرده

  مختصر صورت گرفت. يااشارهها  آن از یبرخ
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