
  
  

   اجتماعي گرايي كنشي تا نظام از اراده: پارسونز
 )هاي نظري پارسونز براي تبيين امر اجتماعي بررسي سير تالش(

  *فرد سيدمهدي اعتمادي
  2/6/1389: تاريخ دريافت
  5/11/1389: تاريخ پذيرش

عنـوان يكـي از     بررسـي تحـوالت و وجـوه نظـري پارسـونز بـه          در نوشتار حاضر، بـه     :چكيده
هر متفكري از جمله پارسـونز در  . شود شناسي آمريكا پرداخته مي تأثيرگذار در جامعههاي   چهره

. هاي اجتماعي و زندگي شخصي خويش است        طول حيات فكري خود تحت تأثير برخي زمينه       
هاي اجتماعي و شرح حال وي كه در چگونگي تبيـين نظـري او                ابتدا سعي شده تا برخي زمينه     

هاي نظري پارسـونز و نحـوه         به لحاظ محتوايي به بحث از كوشش      سپس  . مؤثر بوده بيان گردد   
دادن   پارسونز در راستاي سـامان    . گيري و تطور تفكرات اجتماعي وي پرداخته خواهد شد          شكل

ـ                       ةبه تفكرات اجتماعي خويش، در ابتدا سعي وافر داشـت تـا بتوانـد قـالبي جـامع بـراي نظري
ـ   اراده «ةاجتماعي تحـت عنـوان نظريـ       نظريـات متفكـران كالسـيك      . ارائـه كنـد   » ش كـن  ةگرايان

گرايـي   پارسـونز داراي نـوعي هـم   نظـر    بـه مارشال، پارتو، وبر و دوركيم : شناسي ازجمله   جامعه
رفته پارسونز به بسط بنيـان كـنش بـه نظـام اجتمـاعي                رفته.  چنين قالبي بودند   ةنظري براي ارائ  

 اين زمينه صورت گرفـت، بـه        هاي نظري كه توسط پارسونز در       پس از تبيين كوشش   . پرداخت
شناسي   ها بر جامعه    اي كه سال    عنوان نظريه  هگرايي ساختاري ب    بيان برخي از وجوه نظريه كاركرد     

   .گردد در ادامه نيز برخي از انتقادات به اجمال بيان مي. شود آمريكا مسلط بوده اشاره مي
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 قدمه م

هاي شاخص     به بعد، مسلماً پارسونز از چهره      1930شناسي آمريكايي از      با نگاهي به جامعه   
وي در دانشگاه هاروارد توانست با همكاري دوستان و شـاگردانش بـه             . تأثيرگذار است  و

پارسونز با كمك آن، قصد داشت به       . كتب كاركردگرايي ساختاري دست بزند    ريزي م   طرح
 چارچوبي كلّي و جامع پرداخته تا بتواند نظام اجتماعي و انساني را بـا اسـتفاده از آن                   ةارائ

هاي موافـق و مخـالفي        اين نوع عملكرد پارسونز، باعث شد تا جريان       . مورد فهم قرار دهد   
از . تماعي در رد يا تأييد نظريات پارسونز بـه وجـود آيـد          شكل گرفته و برخي نظريات اج     

 بـدون در نظـر گـرفتن          به بعـد،   30شناسي خصوصاً از دهه       اين رو، تبيين تحوالت جامعه    
. تبيينـي نـاقص خواهـد بـود         اي كه پارسونز در اين فرآيند بـر عهـده داشـت،               نقش عمده 

از ايـن   ...  و 3، نظام اجتمـاعي   2، ساختار اجتماعي  1همچنين به ادعاي هميلتون، مفاهيم نقش     
شناسي از رواج فراوان برخوردارند، كـه پارسـونز حـد و مـرز هـر كـدام از                     رو در جامعه  

از ايـن لحـاظ در تبيـين     .(Hamilton, 1992: 16)مفاهيم مذكور را مشخص كرده است 
 هاي اخير، الزم است تا نظريات پارسونز مورد فهـم و            شناختي در دهه    جامعهة  تحول نظري 

طور كه كرايب نيز بيان كرده، فهم كار پارسـونز نـه بـه خـاطر             البته همان . تحليل قرار گيرد  
وي كار پارسونز را به نـوعي نظـام         . خاطر پيچيدگي آن دشوار است     بودن آن بلكه به     عميق

پارسـونز  . داند، خود پارسونز اسـت      كند كه تنها كسي كه كار با آن را مي           بايگاني تشبيه مي  
كرايـب،  ( در اين نظام، جايي براي تمامي عناصر دنيـاي اجتمـاعي بـاز كنـد                 كند  سعي مي 

1381 :52(.  
هاي توصيفي و     شناسي آمريكايي تا زمان پارسونز، بسيار محدود به بررسي          جامعه

 دنبـال    بـه  از اهداف اصلي پارسونز كـه در اكثـر آثـارش          . هاي محلّي شده بود     نگاري  تك
شناسـي بـود تـا بـه          ي مفهومي و نظري بـراي جامعـه       يابي به آن بوده، ساختن قالب       دست
شناسي هم پايگاه علم واقعي را اعطا كند و هم آن را به طـرزي منطقـي بـا سـاير          جامعه

پارسونز در كارهاي اوليه خود كوشيد تـا       ). 15: 1376روشه،  (علوم انساني مرتبط نمايد     
بيــستم را در اجتمـاعي در قــرن نـوزدهم و اوايــل قـرن    ة هــاي مختلـف انديــش  جريـان 
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ـ      . چارچوبي فراگير تركيب كند    و » گـرا   كـل «كـنش اجتمـاعي     ة  وي سـعي داشـت نظري
: 1381كرايـب،   (در هـم آميـزد      ...  را با توجه به نظريات وبر، دوركيم، پارتو و        » فردگرا«

  اما آيا پارسونز توانست به هدف اصلي خود دست يابد؟). 52
 40هـاي     ات اجتماعي طـي دهـه     شدن نسبي تفكرات پارسونز بر نظري       پس از مسلط  

با متـدهاي   (عنوان يك علم     شناسي به   اي خيال كردند كه تكليف جامعه        در آمريكا، عده   50و
كـم بـه      شده توسط پارسـونز و شـاگردانش كـم          روشن شده و نظام فكري ارائه     ) ساينتيفيك

پس از پيروزي جنگ جهـاني      . شود  اجتماعي تبديل مي  ة  الگو براي نظري   چارچوب مسلط و  
هــاي اقتــصادي و سياســي آمريكــا رخ داد و آمريكــا توانــست  دوم، ثبــاتي نــسبي در نظــام

پارسـونز  ة در اين دوران، نظري. هاي قدرت خود را در سطحي فراملّي نيز تقويت كند        عرصه
توانست چارچوبي براي توصـيف شـرايط         عنوان مدافع نظم و حالت تعادل در جامعه مي         به

اساسـي  مـسئلة   پارسونز بر ثبات و نظم بـوده و اصـوالً           ة  د عمد تأكي. حاضر در آمريكا باشد   
اجتماعي را هـم    ة  وي نظري . پذيري نظم اجتماعي در جامعه است       پارسونز، چگونگي امكان  

در واقـع  ). Hamilton, 1992: 93؛ 54: 1381كرايـب،  (دانـد   پاسخي به همين سؤال مـي 
شناسـي آمريكـا،      بـر جامعـه   نظـرات وي    ة  بخت خوش پارسونز، آن بود كه در زمان سيطر        

اي از ثبـات و       داري پس از جنگ جهاني دوم واكنش مناسـبي نـشان داده و بـا دوره                 سرمايه
هـا    اما پـس از گذشـت زمـان و بـروز ركودهـا و شـورش               . رونق اقتصادي مقارن شده بود    

رسـيد،   مـي نظـر    بـه از شوكت نظريات وي كاسته شد و) هاي دانشجويي   خصوصاً شورش (
هـاي اخيـر بـاز        تا اينكـه در دهـه     . ت وي صرفاً از لحاظ تاريخي جالب است       بررسي نظريا 

نوكاركردگرايان در اياالت متحده فعال شـده و بـا تكيـه بـر نظريـات وي بـاز بـه احيـاء و             
  ).52: 1381كرايب، (شكوفايي نظريات پارسونز دست زدند 

ر مـسير   شناسـي د    حل، براي مشكل اصـلي جامعـه        پيداكردن راه  دنبال   به پارسونز
هـاي    مشكل اصلي همان ضرورت بخـشيدن بـه حـوزه         .  شدن تالش فراواني كرد     علمي
از سويي با كنشگراني فعال و خالق سر و كار داريـم و از سـوي                . مند انساني است    اراده
هـاي    بـر هـستي   ) همانند مدل علوم طبيعي   ( تبيين قوانيني ضروري و عام       دنبال   به  ديگر،
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اين تضاد و تناقض باعث شد تا تالش پارسونز نتوانـد           . هستيممند و مختار انساني       اراده
اي فراگير بود تـا        ايجاد نظريه  دنبال   به زيرا وي . به نوعي الگوي فكري مسلط تبديل شود      

 از ايـن جهـت، كـار      . كنش به نظام اجتمـاعي مـسلط گـذر كنـد          ة  آن از حوز  ة  به واسط 
  . شناسي دانست رايانه در جامعهگ هاي كل توان الگويي براي بلندپروازي پارسونز را مي

  اجتماعي پارسونزة هاي اجتماعي و ابعاد حياتي مؤثر بر انديش زمينه -1
.  در آن متولد شده بود، از متدينان پروتستان بودند         1902اي كه پارسونز در سال        خانواده

ـ هايي بود كـه در نهـضت انجيلـي    پدر وي از كشيش  نقـشي فعـال داشـت    4 اجتمـاعي  
(Hamilton, 1992: 31) .طلبي اجتماعي پدر، باعث شد تا پارسونز به مباحـث   اصالح

زيرا . مندي با زمينه فرهنگي پارسونز نيز متناسب بود         اين عالقه . مند شود   اجتماعي عالقه 
شناسي با اصالحات اجتمـاعي پروتـستاني، پيونـد           جامعهة  هاي عمد   در آن زمان گرايش   

  .(Hamilton, 1992: 32)نزديكي داشت 
شناسي يا    زيستة  ي زندگي كامالً عادي را شروع كرد و قصد داشت در رشت           و

شناختي در كيفيت نظرات بعـدي وي و تـأثيرات            عالقه وي به زيست   . فلسفه كار كند  
. شناختي برده بود، عيـان اسـت     هاي اجتماعي از ارگانيسم زيست      اي كه در تبيين     عمده

ساني، بـا كمـك مـالي عمـويش بـه      ليسانس علوم ان  ة  به هرحال، پس از گذراندن دور     
چـه هنگـام    اگـر . (Hamilton, 1992: 32-33)مدرسه علوم اقتـصادي لنـدن رفـت    

 »استيتوسيوناليـستي «نوع تفكـر    ) قبل از عزيمت به لندن    (» امهرست«كالج   تحصيل در 
پارسونز را متوجه پيچيدگي مناسبات ميان ساختارهاي اقتصادي، سياسي و اجتمـاعي            

، اما در لندن نيز اطالعات وي در اثـر مطالعـه نهادهـاي              )19: 1376روشه،  (كرده بود   
. نظام اقتـصادي اثـر داشـت        اقتصادي بر آينده فكري و نظري وي در ساماندهي خرده         

خذ بورسـي بـراي ادامـه تحـصيل در شـهر            أخذ درجه دكترا موفق به      أپارسونز براي   
ورود پارسـونز   . بـود  سال قبل دانشجوي همين دانشگاه       40ماكس وبر   . هايدلبرگ شد 

در جو فكري كه تفكرات وبر هنوز بر آن مسلط بود، او را با ميراث عظيم وبـر آشـنا                    
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 داري به مثابه نهاد اقتصادي      رساله دكتراي پارسونز، تحليل تطبيقي مفهوم سرمايه      . كرد
نفوذ وبر تا پايان در كارهـاي       . هاي ماركس، وبر و سومبارت بود        اجتماعي در نوشته   ـ

پارسـونز در  ). 20- 21: 1376؛ روشـه،  Hamilton, 1992: 34(نز آشكار است پارسو
گيـري نظريـات      هايي آشنا شد كه تأثير زيادي بر شـكل          دوران اقامت در لندن با چهره     

شناسـان    از جملـه، آشـنايي او بـا انـسان         . كاركردگرايانه و وجـوه خـاص آن داشـتند        
ايـشان بـه شـدت طرفـدار        . بـود اجتماعي، مالينوفسكي و همكارش رادكليف براون،       

شناسي اجتماعي كاركردگرا بودند و نقطه تأكيدشان بر كاركرد نهادهاي فرهنگي             انسان
فرهنـگ در نظـر     . گيري و هدايت سوائق و غرايز بنيـادي و ذاتـي بـشر بـود                در شكل 

دادن و برآوردن نيازهاي اساسي بـشر بـوده كـه كـاركردش               ايشان، ابزاري براي شكل   
  .(Hamilton, 1992: 33-34)عه است حفظ بقاء جام

 مربي گروه آموزش علوم اقتصادي در دانـشگاه  عنوان  به 1927پارسونز از سال    
به دليل آنكه مدارك علمي دانشگاه هايدلبرگ مقيد به تخـصص           . هاروارد مشغول شد  

شناسي فراهم    خاصي نبود، براي پارسونز امكان تدريس هم در اقتصاد و هم در جامعه            
اخـالق پروتـستاني و روح      «در همين ايام وي كتاب مشهور       ). 20: 1376،  روشه(شد  

بنابراين پارسونز در چهـار سـال ابتـدايي         .  وبر را به انگليسي بازگرداند     5»داري  سرمايه
ـ اقتصادة  روي شبك30ة ده مطالعات عميـق وي بـر نهـاد    . كرد شناسي كار مي  جامعه 

هــايي نظيــر مارشــال و پــارتو شــد اش بــا آثــار نوكالســيك  اقتــصاد، باعــث آشــنايي
(Hamilton, 1992: 36) .  

برتـر  ة  اگرچه سوروكين در زمان حضور پارسونز در دانشگاه هاروارد، چهر         
رابـرت مرتـون، ويلبـر      : شناسي بود، ولي بسياري از شاگردان وي از جملـه           جامعه

. بودنـد تر يعنـي پارسـونز        بيشتر متمايل به استاد پايين رتبه     ... مور، جورج هومنز و   
پارسونز، در نقش استادي جـوان بـا چهـره رسـمي و مقتـدر تفكـر اجتمـاعي در                     

شناختي را با توجه به آثار        هاي جامعه   كرد، پيچيدگي تحليل    تعارض بود و سعي مي    
تبيـين  ... دوركيم، زيمل، تونيس، وبر، پـارتو، هابهـاوس و        : هايي از جمله    كالسيك
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 6»پارسـونج «مر، اتاق پارسونز را بـه  همين ا. (Timashef, 1967: 238-239)كند 
ها، مؤثرترين همكاران فكري پارسونز در آينـده را           معروف كرده بود و همين حلقه     

دادنــد كــه بــه اصــالح و تكميــل نظريــات وي خــصوصاً در نظريــه   تــشكيل مــي
  .(Hamilton, 1992: 37)ساختارگرايي كاركردي موفق شدند 

بود، پارسونز با مـشكالت شخـصي نيـز         زماني كه آمريكا درگير جنگ جهاني دوم        
 سـال   3از جمله اين مشكالت مرگ پدر و مادر و برادر بزرگتـرش در عـرض              . روبرو بود 

ايـن مـشكالت   . اي ايجاده شود   همه اين موارد باعث شد تا در برخي تحقيقاتش وقفه         . بود
ه نـوعي   از آن رو در حيات فكري پارسونز اهميت دارند، كه باعث شدند تا پارسونز نياز ب               

هاي روانكـاوي را    رسمي آموزشطور  به1946از همين رو در سال   . روان درماني پيدا كند   
اين اقدام باعث عالقه و آشنايي بيشتر پارسونز بـا          . در مؤسسه روانكاوي بوستون آغاز كرد     

هـا و    ذهـن سـاختن ارزش    ة  تأثيرات فرويد در چگونگي ملكـ     . پزشكي شد ة  فرويد و حرف  
شدن نظام شخـصيتي و اسـتفاده پارسـونز از             بعد اجتماعي  عنوان   به عه،الگوهاي غالب جام  

 آشـكار   8»مـن برتـر   «هاي اخالقي در      سازي ارزش    فرويد درباره دروني   7فكني    مفهوم درون 
سـعي پارسـونز بـراي ايجـاد     ). Ritzer, 2003: 23؛ Hamilton, 1992: 41,92(اسـت  

توان در مقـاالت ارائـه شـده در           ا مي عمومي كنش ر  ة  ارتباط ميان روانكاوي فرويد و نظري     
 و سـاختار    9شـدن و فرآينـد كـنش متقابـل          خانواده، اجتماعي : هاي ذيل مشاهده كرد     كتاب

  ).31: 1376روشه،  (10شخصيت اجتماعي و
، با استعفاي سوروكين تغييري در سازمان آموزشي هاروارد         40 در نيمه دوم دهه     

سپس از پارسونز درخواست شـد تـا   . دايجاد ش) كه پارسونز در آن سمت مربي داشت   (
، پارسـونز بـا مـذاكره و        1946در سـال    . شناسي را بپـذيرد     سمت مسئوليت گروه جامعه   
اي بـا     رشـته   هاي علوم اجتماعي، گروهي ميان      اش در گروه    ايجاد ارتباط با ساير همكاران    

سـان و   شنا  شناسـان، روان    در ايـن گـروه، انـسان      . ايجاد كـرد  » گروه روابط اجتماعي  «نام  
همـين امـر بـاز      . شناسان حضور داشتند، ولي نشاني از رفتارشناسان در ميان نبود           جامعه

گرايي خامِ حاكم بـر       گرايي و تجربه    حاكي از مخالفت و تعرض پارسونز به جريان رفتار        
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طي ده سال كه از تأسـيس       . شناسي آمريكا در طول جنگ جهاني اول و دوم است           جامعه
پارسونز با ايجـاد    .  نفر موفق به اخذ درجه دكترا شدند       80 از   گذشت، بيش   اين گروه مي  

نظير مرتون در دانـشگاه  (التحصيالن قبلي خود  اي ارتباطي ميان ايشان و ساير فارغ   شبكه
مكتبـي تـازه    ة  وري و مروجين فكـري خـود را بـراي عرضـ             توانست ميزان بهره  ) كلمبيا

 بـسط و گـسترش نظريـات        در اين فرصت، پارسونز به سـرعت مـشغول        . افزايش دهد 
اي در ايـن هنگـام برگـزار شـد كـه              مجموعه سمينارهاي گسترده  . اجتماعي خويش بود  

 فراهم كردن تركيبي جديـد بـود تـا تمـامي قلمـرو              ؛گرايانه آنها   پروازانه و كل    هدف بلند 
 به رياسـت انجمـن      1949پس از آنكه پارسونز در سال       . روابط اجتماعي را در بر بگيرد     

ي آمريكا برگزيده شد، زمينه براي مقبوليـت بيـشتر تفكـرات وي خـصوصاً               شناس  جامعه
تا اواسـط   .  بازتاب يافته بودند، فراهم شد     11نظرياتي كه در كتاب ساختار كنش اجتماعي      

، پارسونز توانست هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ سـازماني بـه ايجـاد و اداره                   50دهه
 نظري اين مكتب در رابطه با اشتياق به         وجوه. مكتب كاركردگرايي ساختاري دست بزند    

شناسي خط    كاري سياسي و دوري از راديكاليسم باعث شد تا جامعه           حفظ نظم، محافظه  
 .(Hamilton, 1992: 42-44)مشي نظام حاكم را دنبال كرده و هواداران بيشتري بيابد 

كردگرايي ، پارسونز آثار فراواني را ارائه كرد كـه بـه تثبيـت مكتـب كـار                50سرتاسر دهه 
ايـن آثـار    .  مكتبي جاافتاده و مقبـول در نظريـات اجتمـاعي انجاميـد            عنوان   به ساختاري

. متمركـز بودنـد  » به سوي نظريـه عـام كـنش   «و » نظام اجتماعي «مفهوماً حول دو كتاب     
هاي موفقي بـا بـرد متوسـط شـد امـا بـا        عالوه بر آن، اين قالب نظري به ايجاد پژوهش   

از .  به كاركردگرايي ساختاري، ايـن موفقيـت كـاهش يافـت           گيري انتقادها نسبت    شدت
 طـور   بـه هـاي پارسـونز   طور اعم و نظريه نظـام  ه، كاركردگرايي ساختاري ب 50اواخر دهه 

 افـزايش   60اين روند در دهـه      . ها قرار گرفت    اخص مورد حمله و هجمه نقدها و طعن       
 و  12)رت دانـشجويي  هاي ناشـي از قـد       تعارض( پاريس   1968يافت، تا اينكه با انقالب      

احيــا و بــسط نظريــات ماركسيــستي از ســلطه كــاركردگرايي ســاختاري پارســونز بــر  
تأكيد عمده منتقدين بر ناتواني اين مكتب در تبيـين          . شناسي آمريكايي كاسته شد     جامعه
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اينكه نهادهاي اجتمـاعي را در ربـط        .  تعارض، قدرت و تغيير اجتماعي نهفته بود       مسئله
فظ تعادل نظام بايد مطالعـه كـرد، پارسـونز بـراي اصـالح و تـرميم                 با كاركردشان در ح   

هـاي كـنش    تعميم يافته تبـادل ميـان نظـام   هاي  نظريات خود به مسائل مربوط به واسطه    
كنـشي داراي حـال و      ة  همين امر كاركردگرايي ساختاري را به سمت نظري        روي آورد و  

شـناختي و     هـاي زيـست     اسدر ايـن دوره، پارسـونز از قيـ        . هواي سيبرنتيكي سـوق داد    
تأكيد عمـده پارسـونز در ايـن مرحلـه بـر            . ارجاعات به علم ژنتيك استفاده زيادي كرد      

  .هاي كنش بود چگونگي عملكرد يك برنامه نمادين كنترل در نظام
 پاسونز بازنشسته شد و همـين امـر افـول سـلطه كـاركردگرايي               70در اوايل دهه  

. محـور بـودن آن بـود       ت عمده اين مكتب شخص    از اشكاال .  داشت دنبال   به ساختاري را 
توانستند از اين نظام بايگاني تـو         زيرا با فقدان حضور پارسونز، ديگران به خوبي او نمي         

پارسـونز در دوره    . در دوران بازنشستگي نيز از كـار دسـت نكـشيد          . در تو استفاده كنند   
هب را هـم    پاياني عمر خود، جهت گسترش نظريه كنش خود به نحوي كه علـم و مـذ               

تـوان    در آلمان را مـي 1979در گذشت پارسونز در سال      . شامل شود تالش فراواني كرد    
  ).Hamilton, 1992: 48-52(شناسي قلمداد كرد  به گفته مرتون پايان يك دوره جامعه

  تبيين واحد بنيادي كنش و بسط آن به نظام اجتماعي -2
 نوعي تلفيق و    دنبال   به 1937سال  در  » ساختار كنش اجتماعي  «پارسونز با نگارش كتاب     

نظراني كـه بـه       گرايي در آثار صاحب     وي نوعي هم  نظر     به .تركيب در علوم اجتماعي بود    
ممكن است اين كتاب را در بدو امر، مروري اجمـالي           . مطالعه آنها پرداخت، وجود دارد    
يـن  شناختي دانست، ولي وي در ا       هاي اقتصادي و جامعه     بر يك سري نظريات و ديدگاه     

نظريـه  « تبيـين نـوعي      دنبـال    بـه  كتاب از مطالعه آثـار مارشـال، پـارتو، دوركـيم و وبـر             
مارشال، پارتو و دوركـيم و جريـان        ة  گرايان  هاي اثبات    از ميان نظريه   13»كنشة  گرايان  اراده

ايـن  «: شروع كتاب با عبـارت  .(Timashef, 1967: 239)گرايي و آثار وبر بود  نوكانت
حـاكي  ) Hamilton, 1992: 66: منقـول در (» خواند؟ سپنسر ميروزها ديگر چه كسي ا
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شناسي اثبـاتي اسـت       گرايي تكاملي و فردگرايانه مبتني بر روش        از فرومردن نظريه فايده   
گرايي به فرد     اگرچه پارسونز از توجهي كه فايده     . آن بود ة  ترين وجه   كه اسپنسر شاخص  

گرايي   گرايي به دامن رفتار     ن فايده آن را در غلتيد   ة  داشت خوشنود بود، ولي اشكال عمد     
مطابق رفتارگرايي اثباتي، تنها رفتـار قابـل مـشاهده كـه از فـرد بـروز                 . دانست  اثباتي مي 

يابد، معتبر است و هرگونه ابعاد ذهني و روانـي و درك خـود كنـشگر از موقعيـت،                     مي
طوف بـه   توجه پارسونز در اين نظام، مع     . هاي خود فاقد اعتبار است      احساسات و ارزش  

بـه  » ها  ها و فعاليت    خواست«. گرايانه بود   گرايي اثبات   هاي باقيمانده از تحليل فايده      مقوله
هـا بودنـد      بـه قـول پـارتو، از جملـه ايـن باقيمانـده            » كنش غيرمنطقـي  «قول مارشال و    

)Hamilton, 1992: 66-75(.  
. شـد هـا     تحصيل پارسونز در آلمان باعث آشنايي وي با افكار كانـت و نوكـانتي             

فهـم مـا از     . بنـدي اسـت     ها، دانش علمي حاصل گزينش و طبقـه         مطابق ديدگاه نوكانتي  
پذير است كه منجر به توليد مفاهيمي         اي امكان   جهان خارج تنها از طريق مقوالت فاهمه      

از . بـريم   هاي معنادار به كار مي      دادن به تجربه در مقوله      شود و آن مفاهيم را براي نظم        مي
تـك    ها و باورهاي تـك      هاي اجتماعي نيز از طريق درك انگيزه         از كنش  اين رو، دانش ما   

هـاي ارادي تأكيـد     در اينجا پيش از هر عامل جمعي ديگـر بـر گـزينش            . كنشگران است 
سـاختار كـنش    «كتـاب   . شود كه افراد همواره در جهـان اجتمـاعي بـا آن در گيرنـد                مي

 نهايتاً پارسونز. اختي استشن شناختي و معرفت ، حاوي برخي از مباحث روش»اجتماعي
كنش اجتماعي ة شناسي، علم مطالع مند كند كه جامعه  آن بود تا اين اعتقاد را نظامدنبال  به

ها استخراج كرده     پارسونز نظريات شناختي را كه بر اساس ديدگاه نوكانتي        . معنادار است 
يـي تحليلـي،   گرا واقـع ). Hamilton, 1992: 64-65( ناميد 14»گرايي تحليلي واقع«بود، 

نظريـه  «اي نهـايي تحـت عنـوان      رسـيدن بـه نظريـه   دنبـال    بـه  قالبي مفهومي اسـت كـه     
اين نظريه پس از بررسي و تحليل آثار مارشال، پارتو، دوركيم           . است» گرايانه كنش   اراده

نظـران    طور كه بيان شد، به اذعان پارسونز همه اين صاحب           و وبر به دست آمده و همان      
  .شگر در مطالعات اجتماعي عقيده دارندگرايي كن به اراده
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گرايانه   بندي منظم و دقيقي از نظريه اراده        اگرچه پارسونز در اين كتاب به صورت      
 قالبي در ارائه كار نظري براي پارسونز        عنوان   به زند، اما بسط اين نظريه      كنش دست نمي  

ي اسـت كـه     يابي به واحـدي بنيـاد        دست دنبال   به وي. از اهميت زيادي برخوردار است    
چنين بنياني شالوده تمامي علـوم انـساني        . هاي انساني را شامل شود      اساس تمامي كنش  

كرايـب،  (اي از كنش انـساني اسـتخراج كـرد            توان بر اساس آن الگويي پايه       است كه مي  
 از عناصري است كه     16بافته و پيچيده     يا واحد عمل، پايه هم     15»واحد كنش «). 55: 1381

هـاي اجتمـاعي از آن تـشكيل          ام كنش اسـت و تمـامي كـنش        كوچكترين واحد يك نظ   
اين واحد ابتدائاً شامل كنـشگران انـساني اسـت كـه     ). Hamilton, 1992: 70(شود  مي

ايــن كنـشگران بـا اتخــاذ وسـايلي بــراي    . اي از اهـداف و مقاصــد هـستند   داراي زنجيـره 
گران در  ولي بايـد توجـه داشـت كـه كنـش          . جويند  يابي به مقاصد خويش كمك مي       دست

هـا توسـط      ايـن انتخـاب   . انتخاب اين مقاصد و وسـايل، از آزادي تـام برخـوردار نيـستند             
بنـابراين  . شـود   هـا مـي     شرايطي خارجي محدود شده و باعث ايجاد حد و مرز در انتخاب           

اگرچه كنشگران آزاد و مختار براي گزينش وسايل و اهـداف خـويش هـستند ولـي ايـن                   
كنـشگران انـساني در     . ايط عيني و اجتماعي خارجي است     گزينش اختياري، محدود به شر    

تواننـد هـر      هـاي مـادي سـروكار دارنـد كـه نمـي             سري محدوديت  هاي خود با يك     محيط
تـر از شـرايط عينـي و مـادي آنكـه،              مهـم . صورت مطلقاً آزاد انتخاب نمايند     اي را به    گزينه

انـد و بـر       را پذيرفتـه   ها و هنجارهايي است كه عامـه آن         محيط كنشگران مشحون از ارزش    
 ;Giddenz & Turner, 1993: 141) گذارد گزينش وسايل و اهداف كنشگران تأثير مي

Loomis, 1965: 424-426; Tarner, 1998: 30 ،56-55: 1381؛ كرايب(.  
كنـشگر، وسـايل    :  نيز ترسيم شده، واحـد كـنش شـامل         1 طوركه در شكل   همان

  .هاي مادي و اجتماعي است دكنندهمحدوة اهداف و محيطي است كه در بردارند



  13► گرايي كنشي تا نظام اجتماعي از اراده: پارسونز
  

  
  )56: 1381به نقل از كرايب،  (ـ1 شكل

آنچه در اينجا اهميت دارد، نـوع نگـاه پارسـونز اسـت كـه بـه جـاي تأكيـد بـر              
هـا    كند كه اين انتخـاب      هايي تأكيد مي    هاي كنشگران منفرد بر شيوه      گرايي و انتخاب    اراده

بـه تـدريج پارسـونز از مفهـوم         ). 56: 1381كرايـب،   (كنـد     را محدود و حتي تعيين مي     
مفهوم كـنش را     هاي كنشگر پرداخته و     مند به بحث از نحوه تحديد گزينش        كنشگر اراده 

نظام اجتماعي شامل تمامي شرايط مـادي و اجتمـاعي و        . دهد  به نظام اجتماعي بسط مي    
 در. عمومي و همچنين شامل ساير كنـشگران اسـت        ة  ها و هنجارهاي پذيرفته شد      ارزش

هر . شود  چنين محيطي دارد، مناسباتي ايجاد مي      ارتباطي كه كنشگر با ساير كنشگران در      
كدام از طرفين انتظارات و نيازهايي دارند كه اگر طرف مقابل آنها را برآورده كند، طرف          

بـه همـين نحـو،    . ورزد ديگر نيز متقابالً به كنش مورد رضـايت آن طـرف مبـادرت مـي         
گيرد كه فرد در طول زمـان آن را درون            انتظارات نقشي شكل مي   ها و     اي از منزلت    شبكه

تكوين نظام اجتماعي وابسته به وجـود سـه نظـام ديگـر             . كند  شخصيت خود نهادينه مي   
ها رسيدن به رضايت و لذت است؛         زيرا هدف كنشگر در انتخاب    : نظام شخصيتي . است
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حيات بايد بـا آن     ة  اداممحيطي مادي كه جامعه براي تكامل و        : شناختي  ارگانيسم زيست 
شــده و  هــاي پذيرفتــه هــا و ارزش اي از آرمــان مجموعــه: تطــابق يابــد؛ نظــام فرهنگــي

هاي منزلتي شكل داده و افراد در طول تكامل اجتماعي خود آنهـا               يافته كه به نقش     تعميم
: 1376؛ روشـه،  Hamilton, 1992: 70-81؛ 58-57: 1381كرايب، (كنند  را دروني مي

56-67.(  

  »گريانه كنش نظريه اراده«تلفيق ساختار و كاركرد در چارچوب  -3
، پارسونز با نگارش مقاالتي سعي داشت تا مفاهيم ساختار و كـاركرد             40از اوايل دهه  

تبيـين شـده    » ساختار كنش اجتماعي  «كه در كتاب    » گرايانه كنش   نظريه اراده «را حول   
يشتر به ساختار اجتماعي توجه و تأكيـد  پا به پاي اين فرآيند، پارسونز ب    . بود، بپروراند 

نيز به ساختار اجتماعي توجه شده بود، اما        » ساختار كنش اجتماعي  «در كتاب   . كرد  مي
هـاي نظـري پارسـونز پيرامـون          فعاليتة  در اين دوره، عمد   . به صورتي كلي و محدود    

گرايانه  هنظريه اراد. شود و مفاهيم كاركرديِ ملحوظ در آن، متمركز مي» نظام اجتماعي«
زنـد    قبلي پاسونز را به اين دوره پيوند مي       ة   بنياني براي اين تلفيق، دور     عنوان   به كنش،

(Swingewood, 1991: 252-257) .الواقع، چنين نيست كه عنصر بنيادي تحليل  في
بلكـه ايـن    . گرايانه است، از تحليل پارسونز حذف شود        اجتماعي كه همان كنش اراده    

آنكه نمايانگر عقالنيت كنشگران باشد، محملي بنياني است براي واحد بنيادي به جاي 
شناسـان و     جامعـه ة  در ايـن دوره، تـأثيرات عمـد       . تبيين كاركردي سـاختار اجتمـاعي     

را در  ) مالينوفـسكي، رادكليـف بـراون و دوركـيم        : از جمله (شناسان كاركردگرا     انسان
شـده كـه      خالقـي درونـي   وي با توجه به مفاهيم نظـم ا       . تفكر نظري پارسونز شاهديم   
هـاي ارادي     شـدن كـنش     خواست تا چگـونگي الگومنـد       توسط دوركيم مطرح بود، مي    

او عـالوه بـر مباحـث نظـري         . شده را تبيين كنـد      هاي دروني   توسط هنجارها و ارزش   
هـا و هنجارهـا در        كـردن ارزش    دوركيم از روانكاوي فرويد در زمينه چگونگي دروني       

الواقع، در اينجا اين امكان براي پارسونز فراهم شـد           في.  نيز كمك جست   17»من برتر «
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كـاوي فرويـدي،      تا با به كارگيري مفـاهيم سـاختاري و كـاركردي و اسـتفاده از روان               
هـاي ارادي كنـشگر ملهـم از آن اسـت،             هاي هنجاري كه انتخـاب      گيري  ماهيت جهت 
  .(Hamilton, 1992: 86-87)روشن سازد 

امكـان را   ، ايـن    »عام كنش ة  به سوي نظري  «و  » نظام اجتماعي «هاي    نگارش كتاب 
كاوانه و استفاده از      گرايانه و روان    براي پارسونز فراهم نمود تا با الهام از تفكرات كاركرد         

. گرايانه كنش دست بزنـد      نظرات دوركيم به بسط چارچوب نظري وبري در نظريه اراده         
كردن نظم هنجاري مطرح كرده بـود بـا آنچـه     پارسونز بين آنچه دوركيم در مورد دروني    

. ديـد  هاي نظري مي بيان كرده، مشابهت» من برتر  «ها در     كردن ارزش   اره دروني فرويد درب 
قالبي .  دستيابي به الگوي عام خود بود      دنبال   به وي با تلفيق آنها با مباحث كاركردگرايي،      

پارسـونز در ايـن دوره،      . شناسي بود   نظري كه آرزوي پارسونز براي اعاده حيثيت جامعه       
ـ قتصاديبه جاي تأكيد بر مباحث ا  اجتمـاعي   ـ  حـول مباحـث روانـي    شناختي،  جامعه 

هاي اجتماعي در اين قالب نظري        هدف او، گنجاندن تمامي ابعاد و مؤلفه      . كند  تمركز مي 
است؛ به نحوي كه با استفاده از آن بتواند هم سـطوح خـرد اجتمـاعي را كـه بـه نحـوه             

كـالن اجتمـاعي را كـه بـه     گردد و هم سـطوح      فرد كنشگران باز مي     پذيرشدنِ فرد   جامعه
عـالوه بـر دو بعـد خـرد و          . الگوهاي كلي هنجاري در جامعه مربوط است، تحليل كند        

كـردن    او بـا مطـرح    . كالن، دو بعد ايستايي و پويايي نيز مطمح نظر پارسونز بوده اسـت            
زيرا هـر نظـام   .  تبيين ابعاد ايستايي نظام اجتماعي بوددنبال  به18»ساختار«عنصر مفهومي  

اند كه الگـويي      اي در هم تنينده و به هم بافته         گونه ماعي شامل واحدهايي است كه به     اجت
 پارسـونز توانـست     19»كاركرد«با به كارگيري مفهوم     . آورد  را براي كل نظام به وجود مي      

 تبيـين   دنبـال    بـه   زيرا مباحث كاركردي  . هاي پوياي نظام اجتماعي بپردازد      به تحليل جنبه  
از . هاي ساختاري ايستا در نظام اجتماعي اسـت         سبات ميان مقوله  چگونگي ارتباط و منا   

 ساختاري بود؛ زيرا با كمـك   ـ  قالبي نظري با ماهيت كاركرديدنبال  بهاين رو، پارسونز
هاي اجتماعي را تحليل      گسترش نظام ة  بقاء و حفظ و هم نحو     ة  توانست هم طريق    آن مي 
هنـي، پرسـش اصـلي پارسـونز     آنچـه بـه لحـاظ ذ   . (Hamilton, 1992: 87-93)كنـد  
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. هميشگي نظم در جامعه و چگونگي حصول آن اسـت         ة  ، همان دغدغ    شود  محسوب مي 
منـد و در      صورتي سامان  وجود آمده و يا در طول زمان به        اينكه چگونه نظم در جامعه به     
  ) . 54 :1381،    كرايب؛Hamilton, 1992: 93! (شود؟ طيفي گسترده تغيير حاصل مي

اي از دوستان و شاگردي سـعي در رواج       ت، پارسونز با ايجاد شبكه    چنانچه گذش 
در دانـشگاه   (افـرادي از قبيـل مرتـون        . و گسترش نظري كاركردگرايي ساختاري داشت     

يـاري لزومـاً بـه        البته اين هـم   . دادند  ، پارسونز را ياري مي     در چنين اتّساع نظري   ) كلمبيا
ـ  عنـوان    بـه  .انجاميـد   وفاق كامل نظري نمـي     هـاي كـاركردي،      ، مرتـون در تحليـل      ه نمون
هاي انتزاعي و كالن پارسونز را نوع خيـال و             داشت و دغدغه   20رويكردي با برد متوسط   

هـاي    ديد كه صرفاً نوعي قالـب       سيمون و كنت مي     هاي سن   آرمان باطل در راستاي آرمان    
 نظـري   زدن قضاياي    محك دنبال   به مرتون، اگر نظر     به .انتزاعي و بدون مؤيد تجربي است     

واقعي هستيم، بايد مفاهيمي را به لحاظ تئوريك ارائه كنيم كه قابـل اسـتفاده و                ة  با تجرب 
نتيجه آن نيز حصول وضـوح نظـري بيـشتر بـراي            . هاي تجربي باشد    اختبار در پژوهش  

از همين رو، مرتون به جاي پرداختن به ابعاد         . پرداز و تصحيح ابعاد تئوريك است       نظريه
ـ كرديانتزاعي الگـوي كـار   متوجـه شـد   » الگوهـاي كـاركردي  « سـاختاري بيـشتر بـه     

)Crothers, 1987: 55-57; Loomis, 1965: 248; Turner, 1998: 22-23 .(  

  هاي كنش نظام ها و خرده نظام -4
تـرين    تـرين و انتزاعـي       از كالن    آن بود تا براي بسط قالب تئوريك خود        دنبال   به پارسونز

ـ الگوي ساختاريوجوه تا خردترين وجوه را در  ترين سطح  انتزاعي.  كاركردي بگنجاند 
رسيم كه واحد بنيادي      هاي كنش مي    سپس به نظام  . هاي زنده هستند     همه نظام   ها،  از نظام 

. گردد  هاي كنش مطرح مي     نظام  سپس خرده . است» واحد كنش « همان واحد عمل يا       آنها
هاي شخـصيتي،     نظام: داند از   يرا عبارت م   نظام كنش   ، چهار خرده   پارسونز در اين سطح   

هـايِ    نظـام   هـايِ خـرده     نظـام   در سطح بعدي، خرده   . شناختي و اجتماعي    فرهنگي، زيست 
نظام سياسي،  : هاي نظام اجتماعي عبارتند از      نظام  براي نمونه، خرده  . شود  كنش مطرح مي  



  17► گرايي كنشي تا نظام اجتماعي از اراده: پارسونز
  

ايـن    احتمـاالً   بـه گفتـه كرايـب،     . اي  پذيري، نظام اقتصادي و اجتماع جامعـه        نظام جامعه 
پارسـونز در هـر سـطح،       ). 59: 1381،   كرايـب (توان ادامـه داد       نهايت مي   يند را تا بي   آفر

علـت اصـلي ايـن تقـسيم چهارتـايي، بحثـي            . كنـد   نظام را مطرح مي     چهار بعد و خرده   
حيـات بايـد بـه      ة  نظام براي بقاء و ادام      وي، هر نظام و خرده    نظر     به .گرايانه است   كاركرد

  :صلي خود بپردازدبرآوردن چهار نياز ا
نظامي بايد خودش را با محيط و محـيط را نيـز               هر نظام يا خرده    21:پذيري   انطباق .يك

  با نيازهايش تطبيق دهد و سازگار كند؛
نظامي بايد بتواند اهداف اصلي خود را تعيين           هر نظام يا خرده    22: دستيابي به هدف   .دو

هايي را    لوب ، منابع و انرژي     و گرفتن پاداش مط    ها  هدفكرده و براي رسيدن به اين       
  بسيج و اداره كند؛

نظام بايد بتواند بـه واسـطه تنظـيم روابـط متقابـل                هر نظام يا خرده    23: يكپارچگي .سه
اجزاء سازنده در درون نظام به حفظ هماهنگي و انسجام پرداخته و از بروز هر نـوع         

  كجروي و اختالل جلوگيري كند؛
، انگيزش الزم را در كنشگران  نظامي  هر نظام يا خرده بايد24:حفظ و نگهداشت الگو. چهار

  . ايجاد كرده و به آفرينش، تجويز و نگهداري الگوهاي فرهنگي مبادرت ورزد
  : عد عبارتند ازعد دارد، كه آن دو بابراين، كاركرد چهارم دو بنب

ان تا آن   يافتن از اين امر است كه كنشگر        نياز به اطمينان  : حفظ الگوي پنهان  . اولعد  ب
هـاي   اندازه داراي انگيزه هستند كه نقش خود را در سيستم ايفا كننـد و از ارزش      

   .آن نگهداري نمايند
هايي براي كنتـرل تـنش در صـورت           نياز به تمهيد مكانيسم   : مديريت تنش . دومعد  ب

  .(Loomis, 1965: 335-336)بروز آن است 
وسيله مطابقت  /روني، هدف د/اين چهار كاركرد با شيوه طرح اصطالحات بيروني       

توان وسايلي را در نظر گرفت كه مفروض به روابط نظام بـا محـيط                 از اين رو، مي   . دارد
همچنين طبق اين تقابلِ    . پذيري است   است و اين عبارت از همان كاركرد ابتداييِ انطباق        
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 و  يي را در نظر گرفت كه به سازمان بيروني نظام مربوط اسـت            ها  هدفتوان    تايي، مي   دو
يي را در نظـر     هـا   هـدف تـوان     مـي . سـت ها  هدفاين عبارت از كاركرد دوم، دستيابي به        

. گرفت كه مفروض به روابط درونـي نظـام اسـت و عبارتـست از كـاركرد يكپـارچگي                  
باشد و عبارت از      توان وسايلي را در نظر گرفت كه مربوط به سازمان دروني نظام مي              مي

  ).75: 1376شه ، رو(كاركرد حفظ و نگهداشت الگو است 
هـا را در   نيازهـاي كـاركردي نظـام    كـدام از پـيش   پارسونز حـروف ابتـدايي هـر     

واره را بـه اشـكال گونـاگون و در سـطوح              ايـن مـدل   ). 2شكل(اي ترسيم كرد     واره  مدل
وي مربعي ترسيم كرد و اول هر اصـطالح را در زاويـه بيرونـي               . مختلف انتزاع شاهديم  
حــروف قــرار داده شــده بــه ســمت . (Turner, 1998: 34-36)هــر مربــع قــرار داد 

هركــدام از ايــن كاركردهــا كــه در تقــاطعي از . شــود هــاي ســاعت خوانــده مــي عقربــه
ـ  تواند يكي از اقسام پـنج      گيرد، مي   وسيله قرار مي  /دروني و هدف  /بيروني متغيرهـاي  ة گان

هاي تو در   جعبهاينها همان. شود، به خود بگيرد   الگويي كنشي را كه بعداً به آن اشاره مي        
  .تويي است كه در كار پارسونز وجود دارد

  
  )1381به نقل از كرايب،  (ـ2 شكل

شناختي؛ متنـاظر     پذيري، ارگانيسم زيست    در نظام عمومي كنش، متناظر با كاركرد انطباق       
با كاركرد دستيابي بـه هـدف، نظـام شخـصيتي؛ متنـاظر بـا كـاركرد يكپـارچگي، نظـام                     

ا كــاركرد حفــظ و نگهداشــت الگــو، نظــام فرهنگــي قــرار دارد اجتمــاعي؛ و متتــاظر بــ
(Giddenz & Turner, 1993: 122-127) .   ارگانيسم زيستي از طريق حـواس اسـت

تواند با جهان فيزيكي و اجتماعي رابطه برقرار كرده و خود را با محيط و محـيط                   كه مي 
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ين زمينه ندارد، ولي    اگرچه پارسونز حرف زيادي در ا     . را با نيازهاي كنش سازگار سازد     
مراتب سيبرنتيكي كه بعداً خواهد آمد، منبـع تـأمين انـرژي بـراي                اين قسمت در سلسله   

بنيان ارگانيـسم زيـستي بـر سـاختمان         . هاي ديگر در نظام عمومي كنش است        نظام  خرده
هـاي   كند، متأثر از جريان ژنتيكي استوار است؛ اما نوع سازماني كه در طول زمان پيدا مي      

نظام شخصيتي نيز   . دهد  زندگي كنشگر رخ مي   ة  شدن و يادگيري است كه در دور        شرطي
هـاي    را تعيين كـرده و منـابع و انـرژي   ها هدفشخصيتي،  ـ  هاي رواني از طريق سيستم

مراتـب سـيبرنتيكي، ايـن نظـام      در سلسله . كند   را تعيين مي   ها  هدفالزم براي رسيدن به     
خواهد نظام شخصيتي     اما پارسونز نمي  . ي است هاي اجتماعي و فرهنگ     تحت كنترل نظام  

خواهد اسـتقالل و      هاي اجتماعي و فرهنگي تقليل و تحويل كند، بلكه مي           را كالً به نظام   
 ,Ritzer؛ 192-159: 1376روشـه،  (هويت نسبي بـراي نظـام شخـصيتي حفـظ شـود      

 بـه  نظام اجتماعي از طريق ايجاد همبستگي، وفاداري بـه اصـول را  ). 237-239 :2003
نظـام اجتمـاعي، شـامل مجمـوع        . كنـد   آورد و حدود آزادي عمل را تعيين مي         وجود مي 

هاي متقابلي است كه كنشگران با يكديگر داراي مناسبات ارتباطي هـستند و               كنشة  شبك
هايي است كه بـه آنهـا         نظام  خود اين نظام داراي خرده    . گذارند  بر روي يكديگر تأثير مي    

 :Ritzer, 2003؛ 125-91: 1376؛ روشه، Turner, 1998: 30-32(اشاره خواهد شد 

236; Swingwood, 1991: 91-125 .( نظــام فرهنگــي هــم از طريــق هنجارهــا و
كنـد، برايـشان آمـادگي        هاي كلّي كه به كنشگران پيشنهاد يا تحميل مي          ها و آرمان    ارزش

ة  كليـ  تأكيـد پارسـونز در تعريـف فرهنـگ بـر          . نمايـد   ذهني و انگيزه كافي فـراهم مـي       
فرهنـگ بـه    . شـوند   آنها ارزشها و هنجارها دروني مـي      ة  سازوكارهايي است كه به وسيل    

. دهـد   سيستم نمادين معنادار، هم كنش انسان و هم نتايج حاصل از آن را شكل مي              ة  مثاب
هـا و     اي سـيال اسـت كـه در سـاير نظـام             مراتب سـيبرنتيكي، فرهنـگ پديـده        در سلسله 

گيـري كنـشگر از نظـم         ا هرجا كنش هست فرهنگ و جهـت       زير. ها نفوذ دارد    نظام  خرده
 :Hamilton, 1992: 110-113; Ritzer, 2003)شـده نيـز هـست     اخالقي كه دروني

231-232, 236-237; Black, 1961: 29-33; Swingewood, 1991: 278-283).  
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هاي نظام عمـومي كـنش        نظام  شود، هر كدام از خرده      طور كه مالحظه مي     همان
در خود نظام   . پردازند   يكي از نيازهاي چهارگانه در نظام عمومي كنش مي         به برآوردن 

نظام نيز در اينجا به برآوردن اين         اجتماعي هم اين چهار نياز وجود دارد و چهار خرده         
شناختي در نظـام      متناظر با نظام ارگانيسم زيست    (نظام اقتصاد     خرده. پردازند  نيازها مي 

مان اجتماعي و دنياي مادي يـا طبيعـت بـه بـرآوردن             با پيوند ميان ساز   ) عمومي كنش 
متناظر بـا نظـام شخـصيتي در نظـام          (نظام سياسي     خرده. پردازد  كاركرد يكپارچگي مي  

گيري و اداره جامعـه اسـت بـا بـسيج             هاي تصميم   كه شامل كليه شكل   ) عمومي كنش 
ظام اجتماعي متناظر با ن (اي    اجتماع جامعه . منابع، كاركرد دستيابي به هدف را داراست      

با نهادهاي كنترل اجتماعي از نظام حقـوقي گرفتـه تـا قـوانين      ) در نظام عمومي كنش   
و سـرانجام،   . غيررسمي رفتـار كـه در اختيـار دارد، كـاركرد يكپـارچگي را داراسـت               

كاركرد حفظ  ) متناظر با نظام فرهنگي در نظام عمومي كنش       (پذيري    فرآيندهاي جامعه 
 را بر عهده دارند، زيرا از طريق اين فرآيندهاسـت كـه             و نگهداشت الگوهاي فرهنگي   

در واقـع در هـر      . گيرند  اي نظام را ياد مي      افراد ارزشهاي فرهنگي و هنجارهاي جامعه     
. سطح، پارسونز چهار خرده نظام را متناظر با برآوردن هر كاركرد تعبيـه كـرده اسـت                

 اجتمـاعي هـستند     هـا نـسبت بـه نظـام         تر ايـن نظـام      نظام عمومي كنش سطح انتزاعي    
(Black, 1961: 113-120; Giddenz & Turner, 1993: 125-126; Loomis, 

  .)85- 81: 1376؛ روشه، 39 :1965

  انتقادات عمده بر كاركردگرايي ساختاري -5
ة پردازي خود تـالش كـرد تـا هـست             شود، پارسونز در سير نظريه      طور كه مالحظه مي     همان

هاي اجتماعي حفـظ كنـد و     مركز ثقلِ تبيين   عنوان   به چنان گرايي در كنش را هم      اصلي اراده 
كـنش  ة  خويش، از عوامـل محدودكننـد     ة  هاي نظام اجتماعي در نظري      بتواند با درج ويژگي   

پارسـونز نيـز    . مركـزي انجاميـد   ة  اين امر در نهايت به از دست رفتن هـست         . نيز بحث كند  
تـضارب آراء و    ة  تشان، وارد عرص  پردازان پس از عرضه نظرا      همانند ساير متفكران و نظريه    

شـود تـا      در اينجـا سـعي مـي      . انـد   ها شده و مورد نقد و اصالح ديگران قرار گرفته           انديشه
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ترين انتقادهاي مطرح شده بر كاركردگرايي ساختاري به صـورت اجمـالي              شماري از مهم  
  :توان به سه دسته كلي تقسيم كرد انتقادها را مي. عنوان شود

. گردد سري انتقادها به فحواي دروني نظريات پارسونز باز مي يك: تواييانتقادهاي مح. يك
ترين اين موارد، نـاتواني ايـن نظريـه در تبيـين فراگردهـاي دگرگـوني و تغييـر                     از مهم 

نظر منتقدين،  به برند، و  هاي پارسونزي در حالتي از تعادل به سر مي          نظام. اجتماعي است 
ــ   ــين تغيي ــايي تبي ــب نظــري توان ــن قال ــونياي ــدارد   رات و دگرگ ــاعي را ن ــاي اجتم ه

(Swingewood, 1991: 244-249) .انصاف بنگريم، اين چنين نيست ة البته اگر با ديد
زيرا تعادل در نظر    . كه فرآيندهاي دگرگوني و تغيير را نتوان با اين قالب نظري تبيين كرد            

ارسونز بارها تأكيـد  پ. هاي اجتماعي است عزيمتي براي تحليل پويايي نظام   ة  پارسونز، نقط 
توان بـراي آن مـصداقي در    كرده كه تعادل، يك حالت فرضي و ذهني است و هرگز نمي     

هاي كنـشي     عزيمتي نظري است كه تحليل سيستم     ة  تعادل، صرفاً نقط  . عالم واقع پيدا كرد   
كـاري   همين انتقادات موجب گرديد تا پارسونز بـه نـوعي محافظـه    . شود  از آنجا آغاز مي   

البته نبايد از نظر دور داشت كه دوران اوج اين نظريـه،          . جتماعي نيز متهم شود   سياسي و ا  
داري آمريكـا از رونـق اقتـصادي و سياسـي خـوبي               زمان با هنگامي بود كـه سـرمايه         هم

توانست ابزار ذهنـي و مفهـومي مناسـبي بـراي فهـم               برخوردار بود و طبعاً اين نظريه مي      
توان به ذات غير تاريخي       ر انتقادهاي محتوايي، مي   ازجمله ديگ . شرايط و زمان خود باشد    

نظريه كاركردگرايي ساختاري پارسونز، به انـدازه كـافي بـه تـاريخ             . اين نظريه اشاره كرد   
گرايان تاريخي قبل از خود، از   پارسونز در رويكردي انتقادي نسبت به تكامل      . توجه ندارد 

وليه تا مراحل پاياني تكامـل پيـروي        بندي جوامع به مراحل ا      تاريخي آنان در تقسيم   ة  شيو
كند و نتيجه كار او، پرداختن به جوامع انتزاعي است كه نسبت به تحـوالت تـاريخي          نمي

تـوان رويكـرد      كنـد، نمـي     طور كه ريتزر نيـز عنـوان مـي          ولي همان . هستند» ال به شرط  «
نيست چون در اين نظريه چيزي . ساختارگرايي كاركردي را ضرورتاً ضد تاريخي دانست     

ميلز هـم در  . (Ritzer, 2003: 247-248) كه مانع از پرداختن به قضاياي تاريخي باشد
 .كنـد   نهايـت انتزاعـي و كلـي قلمـداد مـي            انتقاد خويش نسبت به اين نظريه، آن را بـي         
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هـا و     كه قادر به تبيين واقعيات مـشخص تـاريخي نيـست و تـضادها، انقـالب                يطور  به
در نهايت، تصويري غير    . شوند  به راحتي ناديده گرفته مي    اجتماعي  ة  هاي پر دامن    عصيان

دهـد    واقعي از جامعه بدون توجه به سابقه تاريخي نهادها و افراد آن جامعـه ارائـه مـي                 
  ).52-51: 1381ميلز، (
هـايي كارآمـد بـراي        از جملـه ايـن انتقادهـا، فقـدان روش         : شناختي  انتقادهاي روش . دو

،  برخـي نظـر      بـه  .اركردگرايان ساختاري اسـت   هاي مطرح شده توسط ك      بررسي پرسش 
ها و پرداختن به مفاهيم انتزاعـي نتوانـسته روشـي             گويي  سري كالن   پارسونز غير از يك   

متكثر ارائه   گيري اين مفاهيم در حوزه واقعيت انضمامي        كارآمد براي سنجيدن و اندازه    
اي   تطبيقي و مقايـسه   همچنين بياني كه پارسونز از نظام اجتماعي دارد، امر تحليل           . كند

فرض نظامي اجتماعي بـا خـصوصيات مفهـومي ويـژه، امكـان             . سازد  را نيز دشوار مي   
هاي خاص كه هر كـدام پـاي در شـرايط             هاي اجتماعي وابسته به محليت      وجود پديده 

 .(Ritzer, 2003: 248-249)برد  محلي و مكاني خاص دارند را از بين مي

گويي و نارسايي اين نظريه  ز جمله اين انتقادها، مبهم     ا :انتقادهاي منطقي و معرفتي   . سه
كند كه معلوم نيـست منظـور از سـاختار،            آبراهامسون ذيل اين انتقاد اشاره مي     . است

ميلز در اينجـا نيـز   . (Ritzer, 2003: 249)! كاركرد و نظام اجتماعي دقيقاً چيست؟
 كـه  نحـوي  داند؛ به   ايي مي كند و نظريات وي را دچار ابهامي معن         به پارسونز انتقاد مي   

. شدن در چنـد سـطر اسـت         هاي وي قابل خالصه     پردازي  او بسياري از عبارت   نظر    به
 هاي پارسونز در كتـاب نظـام اجتمـاعي را           نوشته ميلز چند پاراگراف از برخي دست     

پـس از آن در  .  مثال آورده و سپس با نظر خود آنهـا را خالصـه كـرده اسـت                طور  به
كند كه اين سطور فاقد معنايي مشخص و واضح در تبيين  عنوان ميانتقاد به پارسونز   

). 53-45: 1381ميلـز،   (است  ... نهاد، تعادل، ساختار و   :  هاي اجتماعي از جمله     پديده
. گـويي اسـت    شناختي و همان    جمله انتقادهاي منطقي به اين نظريه، مشكل غايت        از

كي نيـز اشـاره كردنـد،       طـور كـه ترنـر و ماريانـس          اصلي ايـن نظريـه، همـان       مسئلة
گـذارد كـه ميـان هـدف      اين نظريه فرض را بر ايـن مـي  . شناسي ناموجه است  غايت
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در حالي كه، اين رابطه بايد      . نظام بايد رابطه وجود داشته باشد       اجتماعي و يك خرده   
به لحاظ تجربي و نظري اثبات شود زيرا ممكن است همان هدف به طـرق ديگـري                 

گويانه نيز استاللي است كه نتيجه قضيه چيزي بيشتر           ماناستدالل ه . نيز حاصل شود  
در اين نظريه، كلّ را برحسب اجـزاء، و         . از بيان مجدد محتويات صغرا و كبرا نيست       

اجزاء را نيز برحسب كلّ تعريف كرده و مطلب جديدي را در نتيجـه تعريـف بيـان                  
ايب، اين نظريـه  كرنظر   به).70-69: 1381؛ كرايب، Ritzer, 2003: 249(كنند  نمي

شـناختي و     زيـست ة  هاي زند   به لحاظ منطقي داراي قياس ناكامي است كه ميان نظام         
عملكـرد  ة  وي، لزوماً چنين نيست كه نحو     نظر     به .دهد  هاي اجتماعي صورت مي     نظام

  ).69-68: 1381كرايب، (شناختي باشد  هاي زيست جوامع همانند عملكرد ارگانيسم

  گيري نتيجه
هـاي چهـل و پنجـاه بـه پارسـونز بـر               شـناختي، در دهـه       تاريخي نظريه جامعـه    در تبيين تحول  

: نظرانـي چـون     گرايانه در آثار صـاحب      اي هم   دست دادن نظريه    به دنبال   به وي در ابتدا  . خوريم  مي
كم سـعي    پس از آن كم   . بود» گرايانه كنش   نظريه اراده «مارشال، پارتو، دوركيم و وبر تحت عنوان        

اينجـا   در. بنيان كنشي كه تبيين كرده بود، آن را به نظام اجتماعي نيز بـسط دهـد               كرد تا بر اساس     
هايي كه توسط كنشگران در سطحي عمومي درونـي      بود كه به وسايل، اهداف، هنجارها و ارزش       

خواست تا الگوهاي كنـشي كـه         كنشگران نبود، بلكه مي   ة   نفي اراد  دنبال   به او. شوند توجه كرد    مي
داري   از خوش اقبالي پارسونز، سـرمايه     . كند، به دست دهد     نشگران را محدود مي   كة  آزادي و اراد  

ـين                  آمريكايي پس از جنگ جهاني دوم، از رونق اقتصادي و سياسي خوبي برخـوردار بـود و هم
بـا بـروز تغييـرات و تحـوالت، خـصوصاً           . امر باعث تقويت و ترويج بيشتر نظريه پارسونز شد        

، پارسونز سعي به ترميم و اصالح نظريه خـود كـرد         60در دهه هاي سياسي و دانشجويي       شورش
اصوالً از سـويي نظريـه   . تا قالبي به دست دهد تا شامل تبيين فراگردهاي تغيير و تكامل نيز بشود             

براي فهم اوضاع و احوال خارجي است و از سوي ديگر، بـروز تحـوالت خـارجي نيـز باعـث                     
هايي بـراي فهـم دنيـاي         هاي نظري پارسونز، تالش     يينتب. شود  ايجاد اصالح و تغيير در نظريه مي      



  نامه فرهنگ و ارتباطات ◄24
  

شناسي، سعي داشـت      حيثيت جامعه ة  او براي اعاد  . زمان خود بود  ة  يافته و تمايزيافت    مدرن تفكيك 
ترين آنها    ترين تا كلي    هاي اجتماعي برسازد كه به واسطه آن از جزيي          مؤلفهة  تا قالبي عام براي كلي    
ها، از سويي مـدل نظـري فراگيـري را بـه      ها و بلندپروازي ينگر همين كل. را در خود جاي دهد 

هاي اجتماعي مختلف مبادرت كرد، از سوي ديگر، انتقـاداتي را             دست داد تا بتوان به تبيين پديده      
  .ها برانگيخت ها و نقصان نيز به دليل نارسايي

  آن بود تا با تركيب نظريـات       دنبال   به هاي نظري خود،    پارسونز در نخستين تالش   
بنيـادين كـنش   ة هـست ) تـو  وبر، دوركيم، مارشال و پـاره : از جمله (انديشمندان كالسيك   

شـوند را در      ق مي هاي مختلف به نحوي ارادي محقّ       معنادار انساني كه در خالل موقعيت     
پردازي، او بـه منظـور        سير نظريه ة  در ادام . اي حفظ كند    ها و بازتفسيرهاي تازه     بازخواني
اي كـه كـنش ارادي را متعـين     محيطـي و فرهنگـي  ة  كننـد   دمحـدو  كردن عوامل   مشخص

يـك از اجـزاء،      هر. سازند، نظامي ارگانيستي ارائه كرد كه داراي اجزاء مشخصي بود           مي
از ايـن رو،    . ساختند  هاي ارگانيسم اجتماعي، كاركردي را برآورده مي        نظام  خردهة  به منزل 

تواند توصيف تو      داشته باشد، مي   با قالبي كشويي مواجهيم كه بيش از آنكه قدرت تبيين         
اش در بـاب   كنندگي نظريـه  پارسونز به منظور افزايش قدرت تبيين. در تويي را ارائه كند   

مراتبي و    اي سلسله   اش بود، نظريه    نظريهة  كاري كه الزم    تغييرات و كاهش حدود محافظه    
را براي سـاير    سيبرنتيكي ارائه كرد كه نظام فرهنگي در باالترين سطح اطالعات نمادين            

ترين سطح نظام زيستي، انرژي الزم بـراي          در پايين . نمود  ها فراهم مي    نظام  اجزاء و خرده  
پارسونز از تقرير نظري خود در قالب       . كند  هاي وراي خود را فراهم مي       نظام  حيات خرده 
كـاري و     از جمله محافطه  ( آن بود تا برخي از مشكالت و انتقادات را           دنبال   به سيبرنتيكي

پارسـونز  ة  خألي كه نظري  . مرتفع سازد ) دم قدرت بر تبيين تغيير و تحوالت اجتماعي       ع
هـاي    محـدوديت ة  گـردد كـه بـه واسـط         با آن مواجه بود به حفظ بنيان ارادي آگاه بازمي         

هاي خاص، به انتظارات نقشي كه سـاير اجـزاء نظـام از او                شده از خالل موقعيت     اعمال
بخـش   نيدر حين سير به عوامل محدودكننده و تعي       . يدگو  معيني پاسخ مي  ة  دارند به شيو  

ة در تـاريخ انديـش    . شـود   كه ماهيتاً هنجارين و فرهنگي است، اين بنيـان مـضمحل مـي            
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. هايي هستيم تا چنين نقايـصي مرتفـع شـود           شناسي پس از پارسونز، شاهد تالش       جامعه
گـاري، كـانون   ن مـردم  متقابل نمادين و روش  هاي كنش هاي نظري بعدي در قالب تالش

هـاي عـادي در زنـدگي روزمـره معطـوف             نظري خود را به ساحت معنايي در موقعيت       
شـود و     شـود، بازتفـسير مـي       هاي خاصـي بازآفريـده مـي        معاني كه در موقعيت   . كنند  مي

بنيـادين كـنش ارادي     ة  منظور تأكيد بر هـست     هاي نظري به    چنين تالش . گردد  تصحيح مي 
  .كند بخشد و متعين مي دي حيات خويش را نظم مياست كه به نحوي خودآگاه و ارا

 
 

  :ها نوشت پي
  

 

1- Role  
2- social structure  
3- social system  
4- Social Gospel Movement 
5- The protestant ethic and the spirit of capitalism 
6- The Parsonage:   كند يمكاني كه كشيش در آن سكونت م
7- introjection  
8- super ego  
9- Family, Socialization and Interaction Process  
10- Social Structure and Personality  
11- The Structure of Social Action  
12- Power of Student 
13- voluntaristic theory of action  
14- analytical realism  
15- unit act  
16- complex  
17- super ego  
18- structure  
19- function  
20- middle range  
21- adaption  
22- goal attainment  
23- integration  
24- pattern maintenance  
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