
 

 

 33-11: 1331، پاييز 3دوره اول، شماره / فصلناهم مطالعات و تحقيقات اجتماعي 

گیدنزبازاندیشیالگویبازسازی

مواضعاخیرتراوراجعبهسنتبرمبنای
  حیدری حاجی حامد

  زاده علی متقی
19/4/01:تاریخپذیرش11/7/09:تاریخدریافت

چکیده
از . نو شونده است از افکار نوبه یعیوس یفصاحب ط ی،شناس جامعه یارمع یها ه چهرهاز جمل یدنز،گ یآنتون

تفاوت که او همچنان مشغول  ینبا ا شود؛ میتوجه  یشناس جامعه های یکمنابع کالس یفآثار او در ردبه ، رو ینا

 یکرورد سنت را در پدر م یدنزگ یآنتون یها شد برداشتکو یمقاله، م ینا. است یشخو یافزودن به منظومه فکر

 یحتوض یبرا یدیجد ینظر یبه الگوها یتکند و در نها یقاو تلف یساختاربند یهافکار او و خصوصاً نظر تر یعوس

 یا تازه یها کاربست یت،در موضوع سنت و نسبت آن با مدرن یتجرب یها کاوش یکه برا یابد،موضوع سنت دست 

 .یابد یم

نسبت  یو یموضع عموم یرترآنتونی گیدنز،م آن در چهارچوب مواضع اخو فه یشی،بازاند یهنظر یبررس یبرا

از . کننده خواهد بود یینتع ی،موضع عموم یندر متن ا یشیمفهوم بازاند یابی یتو سپس، موقع ی،اجتماع یتبه واقع

 یساختاربند یهنظریگری، د ی؛شناس از جامعه یدنزتصور گ یکی :دستور کار این کاوش قرار دارددر  گامرو، سه  ینا

در که  یتاز سنت و مدرن یدنزسپس، تصور گ شود؛ یم دانسته یاجتماع یهدر نظر یو یریگ موضع ینتر او که مهم

و گیدنز، از این جدایی، تحت عنوان  استبه دو دوران کامال منقطع از هم  یبشر یختار یمتقسمشعر به او  دیدگاه

 یدنز،گ یشةاند ی، ابتدا به کمک بررسین سه گامای تحقق برا .دکن ها یاد می انقطاع ای از انقطاع خاص یا  رشته

 دومیرا در الگوی  یشیسپس مجموعه عوامل مرتبط با بازاند آوریم، یبه دست م یتمدرن آیندالگویی از فر

 .کنیم یکنکاش در سنت را استخراج م یبرا یازمورد ن یم، و از درون آن، مفاهکنیم می یبند جمع

 .نی گیدنز، مدرنیت، سنت، بازاندیشی، نظریه ساختاربندی، ماهیت تأملی کنش اجتماعیآنتو :کلماتکلیدی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 hajiheidari@PhiloSociology®.irاستادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  دکتری جامعه شناسی، .   

 (ره)شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  ناس ارشد جامعهکارش.   
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شناسیجامعهبهگیدنزآنتونیعمومیرویکرد:مقدمه

یکی عبارت مارکس به این مضمون که : نظریة اجتماعی گیدنز مبتنی بر دو تصور عمده است

، به 121 :  کسل،)« انتخاب خودشان باشد سازند، اما نه در شرایطی که به ها تاریخ را می انسان»

در فهم عالم و   «خبر بزرگ»و دیگری، احتراز از اعتقاد و توسل به (.  12 :233نقل از ریتزر،

انگاری تاریخ  گرایی اجتماعی؛ یعنی پرهیز از یکپارچه تکامل  شکنی تاریخ، و به تعبیری ساخت

حتوای اصلی نظریه ساختاربندی او تصور اول چیزی جز م(. 2، (الف) 121 گیدنز، .ک.ر)

مقصود مارکس از جمله اول، در واقع، نوعی رابطه دیالکتیکی میان عاملیت و ساختار ». نیست

 (.122 :88حیدری، حاجی)« کند اطالق می« دوگانگی ساختار»است، یا آنچه گیدنز به آن 

تماعی تاکنون هایی است که در نظریة اج پاسخ وی به آسیب»نظریه ساختاربندی گیدنز، 

هایی که پس از  شناسی کالسیک رخ نمود، و هم دشواری هایی که در جامعه هم آسیب. بیند می

ها نشان  آن، تا همین اواخر در زمینة فلسفة کنش آمریکایی از نظر او مشهود بوده است؛ همه این

ا به تولید از مرور گیدنز بر کلیات تاریخ نظریة اجتماعی دارد، که در پس یک ناکامی، وی ر

در واقع، این (. 89همان،)« دارد کننده وا می نظریة ساختاربندی برای تهیة یک نظریة اجتماعی قانع

که  و ساختارگرایی نظریه کارکردگرایی: نظریه، طرد سه گرایش سنتی در نظریه اجتماعی است

اندیشه . که در مقابل آن دو قرار دارد توجهی با یکدیگر دارند و نظریه تفسیری بلهای قا شباهت

شناسد که چارچوب و  را به عنوان علمی می شناسی کارکردگرایی از کنت به بعد، علم زیست

د نظام اجتماعی، همچنین تحلیل مفهوم ساختار و کارکر. سازد الگوی علم اجتماعی را فراهم می

ساختارگراها اگرچه همانند . شناسی فراهم ساخته است فرآیند تکاملی از طریق انطباق، را زیست

گرایی  کارکردگراها، بر فضیلت کلیت جامعه بر افراد تأکید دارند، اما به شدت با تکامل

تقد است علوم اجتماعی با علوم در مقابل این دو نظریه، تفسیرگرایی قرار دارد که مع. اند مخالف

 (.821 : گیدنز،)طبیعی کامال متفاوت است

کنند  به اعتقاد گیدنز، سه عنصر در عملکردهای اجتماعی نقش اساسی ایفا می

آنچه که موجب . منابع قدرت .1اخالق؛  . توانایی ارتباط معنادار؛  . (: 128 :8 کسل،)

شود بدون مهارت و خالقیت در ارتباط، همچنین توجه به  می مطابق با انتظار 1«عملکرد»

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . grand narrative 
2 . deconstruction 
3 . practice 
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به کمک ذخایر معرفتی خود منظور عامل مقابل   «عامل». هنجارهای اخالقی ممکن نخواهد بود

اما عنصر مهم دیگری هم . کند کند و مطابق آن بر اساس هنجارهای اخالقی عمل می را درک می

شود مگر  امکان عمل است، یعنی توانایی انجام کار، و آن میسر نمی در عملکرد وجود دارد و آن

قواعد و »به نظر گیدنز عملکردها بر . دهند به کمک منابعی که به انسان قدرت انجام کار را می

و منابع مربوط آن الاقل به همین قواعد  در معنای اصلی   «ساخت»اند، و مفهوم  مبتنی« منابع

شناسی، معموالً ساختار را نوعی ویژگی مقیدکننده یا  به نظر او جامعه»(. 821 :8 گیدنز،) شود می

جا، شباهت  در این. ساز نیز هست داند؛ اما در واقع، ساختار چاره کنندة حیات اجتماعی می تعیین

کند، اما این امکان را  دود میتوانیم بگوییم مح آنچه را که می: ساختار با زبان کامالً آشکار است

گونه که ساخت به عامل  در مقابل، همان(. 129 :11 کرایب،)« آورد که چیزی بگوییم فراهم می

گیدنز معتقد ». تواند بازتولید شود نمی 1«های انسانی عامل»، ساخت نیز بدون دهد امکان عمل می

ها را به  اعتنایی نمایند و یا آن بی( ها ساخت)شدة انجام امور  های نهادینه است اگر مردم به راه

(: ب) 121 گیدنز، )« اند ها قابل تغییر و حتی جایگزینی نحو متفاوتی بازسازی کنند، ساخت

ه عامل وابسته است؛ چراکه این عامل است که برای رسیدن بنابراین، همواه وجود ساخت ب(.   

. شود کند، و موجب بازتولید آن می به مقاصد خود از منابع قدرت استفاده و قواعد را مراعات می

بنابراین، به همان اندازه که عامل برای انجام امور خود نیازمند ساخت است، ساخت نیز برای 

« دوگانگی ساخت»گیدنز این واقعیت را . ستایجاد و بقای خود نیازمند عامل ا

دو عنصر اول تحت عنوان قواعد و . نامد؛ یعنی نیاز متقابل ساخت و عامل می(. 821 :9 گیدنز،)

 . عنصر سوم تحت عنوان منابع قرار دارد

هایی از طبیعت که خاصیت خودبازتولیدی دارند، حالتی  های اجتماعی مانند بخش عملکرد

شوند، بلکه دائما  های اجتماعی خلق نمی به این معنی که آنها به وسیله عامل. دبازاندیشانه دارن

ها، از آغاز تا انتها  های عامل عملکرد. شوند شان تمدید می به وسیله آنها، از طریق ابرازکردن

ها اگرچه در  این عملکرد. سازند پذیر می ها را امکان کنند که آن عملکرد شرایطی را بازتولید می

های شناختی که به  شوند، ولی با مهارت های قانونمند به صورت طبیعی انجام می ب برنامهقال

 (.  همان،)شوند، فاصله دارند کمک عامل انسانی انجام می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . agent 
2 . structure 
3 . human agents 
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 تلقیگیدنزازسنت

.(. 11. ، ص(الف) 121 گیدنز، ) به عقیدة گیدنز در مفهوم مدرنیته، تضاد با سنت نهفته است

ای را بین  دانند و هرگونه مقایسه پذیر نمی گیدنز بر نویسندگانی که سنت و مدرنیت را تفکیک

اساس و نادرست  گیرد و این نوع نگاه را کامال بی شمارند، خرده می ارزش می این دو مفهوم بی

 (.11(: الف) 121 گیدنز، )انگارد  می

شود، اما منظور گیدنز از جامعه  معموال جامعه مدرن چیزی در مقابل جامعه سنتی تعریف می

رسد که، اکثر  به نظر می (.881 :98بک و دیگران،)کننده سنت است               مدرن چیزی است که منحل

سنت  .یده نیستندارند و دلیل آن هم پیچ«  سنت» تر، واژة خاصی برای های کوچک فرهنگ

چنین وضعیتی مخصوصاً مربوط به ویژگی . فراگیرتر از انواع دیگر نگرش یا رفتار است

 (.22همان،) است  های شفاهی فرهنگ

به زعم گیدنز سنت، چسبی است که . است 1چیزی متفاوت از عرف 1منظور گیدنز از سنت

است که  9شده حقیقت ی فورموله سنت اندیشه .دارد های اجتماعی پیشامدرن را باهم نگاه می نظام

آمیزد   دارد و برخالف عرف، الزاماتی دارد، که محتوای اخالقی و احساسی را در هم می 2یاولیائ

دسترسی  سنت شامل این  نکته است که فقط افراد خاصی به حقیقت 8«حقیقت فورمولی»این 

؛ معیار حقیقت در علت وقایع حقیقت فورمولی، توجیه سودمندی شعائر است .کامل دارند

که بزرگان، شفادهندگان، جادوگران یا  ،2اولیا. ای ادعاها زارهشود، نه در محتوای گ استفاده می

 8های اند، در انجام سنت اهمیت دارند، زیرا آنها به عوامل، یا لزوم میانجی کارگزاران مذهبی

  آنان صاحبان سِرّند. های سنت معتقدند کننده قدرت مستدل

 :ندک به نظر گیدنز سنت با خاطره سروکار دارد و شبیه آن عمل می

خاطره »، چنانکه موریس هالبواکس از آن به است 3 باید بگویم که، سنت درگیر با خاطره

از این . دهی گذشته نسبت به حال است خاطره، شبیه سنت در سازمان. کند تعبیر می   «جمعی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . tradition 
2 . oral cultures 
3 . tradition 
4 . custom 
5 . formulaic notion of truth 
6 . guardians 
7 . Formulaic truth 
8 . Guardians 
9 . mediators 
10 . bound up with memory 
11 . collective memory 
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شود، چرا که  ، اما تنها در ظاهر ناپدید می«کند گذشته به سوی نابودی سقوط می»نظر،  نقطه

 (.29- 2: 881 بک و دیگران،)دارد همچنان در ضمیر ناخودآگاه وجود 

رسد که  پس از توصیف خاطره و مقایسه عملکرد آن با سنت، در نهایت به این نتیجه می

 : خاطرة جمعی استدهی  سنت واسطه سازمان

ما به . توان با یادآوری، آن را شناخت خاطره یک فرآیند اجتماعی فعال است، که صرفا نمی

ها را بر تجربه  کنیم، و آن های گذشته را بازتولید می وضعیت طور مستمر خاطرات حوادث یا 

 معی استخاطره ج  در نتیجه، شاید بگوییم سنت یک واسطة سازماندهی. کنیم مدام بازگو می

  (.21همان،)

  توان گفت، سنت، تمایل می. به عقیدة وی در هر حال سنت به طریقی، درگیر با زمان است

تر، گذشته ساخته شده  دارد، یا به عبارت دقیق 1، چنان که گذشته نفوذی شدیدبه گذشته است

های مسلم به عنوان راهی  در سنت، آشکارا، از شیوه. ا نفوذ شدیدی بر حال داشته باشداست ت

سنت وسیلة برخورد »(. 2: 881 بک و دیگران،) شود دهی زمان آینده استفاده می برای سازمان

ا در رشتة تداوم گذشته، حال و آینده و هر فعالیت یا تجربة خاص ر است[ فضا]با زمان و مکان 

دهد و این رشتة تداوم نیز به نوبة خود با عملکردهای اجتماعیِ تکرارشونده ساختار  جای می

 (.19:(الف) 121 گیدنز، )« گیرد می

اما آن شود،  مربوط می 9، و به انسجام اجتماعیاست 1به اعتقاد وی سنت مرتبط با شعائر

های دیگرِ  نیست مثل همه جنبه 8ناپذیر از اخالقیات مقبول در شیوه منازعه 2پیروی کورکورانه

حال باید . الناس نیست سنت، شعائر تفسیرشده است، اما اینچنین تفسیری معموالً بر عهدة عوام

 (.21- 2:  881 بک و دیگران،) سنتی ارتباط برقرار کنیم 8سنت و حقایق 2بین اولیای

بنابراین، . کمک کند  تواند به تداوم سنت دهد که چگونه شعائر سنت می گیدنز توضیح می

 :بخشیدن به سنت است   مبنا و از روی جهالت نیست، بلکه کامالً آگاهانه برای تداوم شعائر بی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . an organizing medium 
2 . orientation 
3 . heavy influence 
4 . ritual 
5 . social solidarity 
6 . mechanical following 
7 . unquestioning way 
8 . guardians 
9 . truths 
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های شعائر سنت، به  چرا؟ ممکن است بخشی از جنبه. است  سنت معموال شامل شعائر

ام درست باشد، سنت  هایی که تاکنون پیشنهاد داده اما اگر ایده. به نظر برسد 'احمقانه'سادگی 

ناپذیر  های اجتماعی جدایی توان گفت که شعائر از چارچوب می. لزوماً فعال و تفسیری است

های عملی حصول اطمینان از صیانت  حل ؛ شعائر راهکند است، که یکپارچگی را به سنت اعطا می

توانیم ببینیم  ما می. دهد خاطرةجمعی، بنا بر اصرار هالبواکس، آداب اجتماعی را پوشش می. است

بینم که فقط بین خاطره و خواب فرق  اگر مالحظه کنیم میکه چگونه این طور است، پس 

پروری به این معنی  خیال. تباین وجود دارد 1واهی و خیال  پروری نیست، بلکه میان عمل خیال

دهد تا  شود، و به ذهن اجازه می های زندگی روزمره، راحت می است که فرد از خواسته

، بازسازی گذشته را به وسیله تصویب عملی شعائر به صورتی پایدار و محکم. سرگردان باشد

    (.881 :21،بک و دیگران) تواند در شلوغی دیده شود ، و میبخشد تداوم می

عملکردهای  دادن کارکردهای پنهان شعائر و گیدنز برای تقریب به ذهن معنای سنت، و نشان

 :کند های آفریقایی نقل می سنتی، مثالی را از یکی از قبیله

، زمانی که یک شکارچی از یک شکار موفق 1سان از صحرای کاالهاری در میان کونگ

نظر از این که چگونه  شود، صرف مقدار وانمود می گردد، شکارش توسط بقیه آن اجتماع، بی برمی

قرمز همیشه توسط شکارچیان، بین گروه به اشتراک  گوشت. ممکن است، وی باسخاوت باشد

تفاوتی یا  شود، اما به جای این که با روی خوش استقبال شود، شکار موفق با بی گذاشته می

گرفتن  کم هایش و دست شکارچی خود نیز، نسبت به مهارت. شود اعتنایی برخورد می بی

تا زمانی که هیئت به بهانه تقسیم  میلی و حیا، اظهار بی. دهد دستاوردهایش تواضع نشان می

توهین به گوشت، به یک نگاه مثال مناسبی برای . رود، ادامه دارد قربانی در روز بعد بیرون می

اگرچه آن نیز : دارد 'کارکردی' قطعا در اینجا توهین به گوشت. توضیح عملکردهای پنهان است

ری برای حفظ مکتب مساوات بشر در بین توان آن را به عنوان ابزا شود، اما می به ستیز منجر می

شعائر توهین، مقابله با تکبر و در نتیجه، مقابله با نوعی . مردان قبیله کونگ مالحظه نمود

 بندی است، که شاید اگر بهترین شکارچیان محترم و پاداش داده شوند، گسترش یابد طبقه

 (. 2همان،)

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . Ritual 
2 . day-dreaming 
3 . reverie 
4 . Kung San of the Kalahari desert 
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اساس و  است در نظر دیگران بیپس سنت برای شعائر خود مبنایی دارد؛ اگرچه ممکن 

اند که  احمقانه به نظر برسد؛ البته این شعائر  به تفسیر نیاز دارند، که اولیای سنت یگانه کسانی

 .توانند به خوبی آن را تفسیر کنند می

گذاری  عمیق در سنت وجود دارد، هرچند، این سرمایه  های عاطفی گذاری معموالً سرمایه

و  1های کنش سنتی شیوه  های کنترل اندیشه ها به کمک مکانیسم سنتیعاطفی غیرمستقیم است؛ 

، مانند 9اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم (.881 :22،بک و دیگران) کنند میرا فراهم  1اعتقاد

توانیم  همان طورکه به راحتی می. دارنداحساسات تمایل  ودیگر عملکردهای سنتی، به اخالق 

و کیفیت توانیم زهد مذهبی  را در جهان سنتی درک کنیم، همین طور میمیل به انباشت ثروت 

های جهان و واردشدن به یک دولت  اممثال، زاهدان هندو برای غلبه برد. هدایت آن را حس کنیم

  (.28همان،) کنند می لشهوادار مذهبی ت

های  ها همیشه در حال تغییرند؛ اما برخی نظریه گوید، سنت می 2گیدنز به نقل از ادوارد شیلز

 2میو تداو 8اعتقاد یا عمل سنتی، یکپارچگی. ماند سنت معتقدند هر آنچه سنتی باشد، پایدار می

آنها رشد  .واری دارند ها ویژگی اندام سنت. کند دارد که در برابر تغییر مقاومت می 2میتداو

 3 یا اصالت 8از این رو، یکپارچگی. میرند شوند و می شوند، یا ضعیف می کنند و بالغ می می

اما به نظر  (. 2همان،) تاس  آورد، بسیار مهم سنت، در تعیین این که سنت تا چه مدتی دوام می

شود، بلکه از به  گیدنز یکپارچگی سنت، از واقعیت سادة ماندگاری در طول زمان ناشی نمی

کند  است که مسیرهای اتصال آینده را به گذشته تعیین می   «کار تفسیری»سبب استمرار 

یکپارچگی . کند با یکپارچگی نظام فرق میاز دیدگاه گیدنز، یکپارچگی اجتماعی  (.21همان،)

گردد، اما  چهره بازمی به های اجتماعی چهره گران در موقعیت اجتماعی به دوسویگی کنش

، کرایب)شود  های اجتماعی در خالل زمان و فضا مربوط می یکپارچگی نظام به دوسویگی گروه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . emotional investments 
2 . anxiety-control 
3 . traditional modes of action 
4 . belief 
5 . practices 
6 . Edward Shils 
7 . integrity 
8 . continuity 
9 . integrity 
10 . authenticity 
11 . 'work' of interpretation 
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م، چیز واحدی است، در در جوامع سنتی یکپارچگی اجتماعی و یکپارچگی نظا(. 18  :129 

 (. 9 ، 129 ، کرایب)اند  حالی که، در جوامع مدرن، این دو، جدا از هم

آوری  ، که به آنها ویژگی الزامدارند  ها یک محتوای هنجاری یا اخالقی در نهایت، همه سنت

، بلکه چیزی که  دهد که در جامعه، چه چیزی هست شان میسنت نه تنها ن. دهد میآوری  الزام

همچنین در جوامع ماقبل مدرن سنت (. 881 :29،بک و دیگران) دهد را نیز نشان می 1باید باشد

 (.  8همان،)ر گره خورده است سازی سلوک روزانه با یکدیگ و عادی

 تلقیگیدنزازمدرنیت

کرد، به این معنی که آن  1سنت را بازسازیمدرنیت  .قرار داردمدرنیت ماهیتاً در تقابل با سنت 

ماعی هایی از زندگی یا سازمان اجت به شیوه»به باور گیدنز مدرنیت  (.29همان،) ساخت 9را منحل

وبیش  شود که از سدة هفدهم به بعد در اروپا پیدا شد و به تدریج نفوذی کم ماعی مربوط میاجت

 (.1 :(الف) 121 گیدنز، )« جهانی پیدا کرد

اتفاق افتاده است که با دیگر  «خاص 2انقطاع»به نظر گیدنز در تاریخ بشری در واقع نوعی 

بودن  سابقه نقطاع یا ناپیوستگی تاریخی به دلیل بدیع و بیاین ا (.8همان،)ها متفاوت است  انقطاع

های زندگی پیشامدرن  بک و دیگرانها و س نهادهای عصر مدرن، همچنین عدم پیروی از فرهنگ

به همین دلیل، او تاریخ بشر را به دو مقطع پیشامدرن و مدرن، (. 11:، (ب) 129 گیدنز، )است 

کند و از انقالب صنعتی  تقسیم می 8ولیه و مدرنیت متأخرو مقطع مدرن را به دو دوره مدرنیت ا

نامد و قبل از  میو پس از آن تاکنون را دوره مدرنیت متأخر  را دوره مدرنیت اولیه 823 تا دهه 

به نظر گیدنز مدرنیت متأخر همان چیزی . خواند یا دوره سنتی می 2این دو دوره را پیشامدرن

او معتقد است که این دوره ادامه و . دانند می 3 یا پساصنعتی 8است که دیگران پسامدرن

از این رو، از آلن تورن و دانیل بل به شدت . تشدیدشدة مدرنیت است و فراتر از آن نیست

به عقیدة او بین جامعه . پذیرد کند و شکاف میان جامعه صنعتی و فراصنعتی را نمی انتقاد می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . normative or moral 
2 . what 'is' done 
3 . what 'should be' done 
4 . rebuilt 
5 . dissolved 
6. discontinuity 
7. high, or late, modernity 
8. pre-modern. 
9. post-modernity 
10. post-industrial society 
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تی، پیشرفتة جامعه صنعتی است صنعتی و فراصنعتی ناپیوستگی وجود ندارد و جامعه فراصنع

 .(2 :(ب) 121 گیدنز، )

شدن، بازاندیشی اجتماعی و  جهانی: مدرنیتة متأخر بر مبنای سه فرآیند به هم وابسته است

بینی، افزایش  گرایی، خوش های زندگی جدید همچون مصرف گیگیدنز ویژ...  زدایی سنت

های تشدید مدرنیت  ها را از نشانه پذیرد؛ ولی این را می... شدن فرهنگ و  نگری، حسی سطحی

هایی متمایز را به رسمیت  مدرن با ویژگی ای به نام پست گیدنز به طور کلی دوره... .داند می

دنز تقابل فرهنگ سنتی و پساسنتی است و به اعتقاد او ترین تقابل برای گی مهم. شناسد نمی

ترین عناصر در جامعه مدرن  بازاندیشی که از مهم... شود  تر می جامعه امروز هر روز پساسنتی

های نهادی مدرنیزاسیون و  وامعی که جنبهگیرد ج گیدنز نتیجه می. کند است، ضد سنت عمل می

هایی همچون نابرابری جنسی را کنار نگذارند، احتماال  نوسازی را تحقق ببخشند، ولی سنت

 .(8  :، (ب) 121 گیدنز، ) مدرن نخواهند شد

 'غربی' به معنای 'مدرن' زمانی کهو تا کند به نظر گیدنز، سنت در مدرنیت ادامه پیدا می

عالوه بر  ..( 8 . ، ص(ب) 121 گیدنز، )ماند  است، ادامه تجلی سنت در مدرنیت مبهم باقی می

های  سنت .ظاهر شد  حقیقت سنتی  این، علم مدرن اولیه در فرهنگ عامه در قدرت فورمولی

اولیه را به مدرنیت  سنت، نفوذ. جدیدی در مدرنیت، در امتداد تفاوت جنسیتی به وجود آمدند

در مدرنیت اولیه، سنت   (.881 :98،بک و دیگران)قادر کرد  1های فردی و جمعی ایجاد هویت

، 1شدن فرآیند جهانی. گردید کارکردهای گوناگونی داشت که مانع تغییرات بازاندیشی مدرنیت می

 رفتن و تضعیف مدرنیت اولیه شد ترین فرآیندهایی بود که موجب تحلیل ، از مهم1شدن جهانی

هایی که نهادهای اجتماعی  توان انقطاع گیدنز در پاسخ به این سؤال که چگونه می(. 81همان،)

 :دشمار کنند، تشخیص داد؟ سه ویژگی را برمی های سنتی جدا می مدرن را از سامان

های سنتی ممکن است به گونة چشمگیری از  تمدن»: شتاب دگرگونی عصر مدرن . 

های دیگر ماقبل مدرن پویاتر بوده باشند، اما شتاب دگرگونی در شرایط مدرنیت بسیار  نظام

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. formulaic power 
2. traditional truth 
3. personal and collective identities. 
4. globalization 
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ست، این شتاب که محصول آمیختگی علوم با فنون ا (.881 :82،بک و دیگران)« تندتر است

 تمامی قلمرو زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است؛

های  اند، موج از آنجا که مناطق گوناگون جهان با یکدیگر مرتبط شده»: پهنة دگرگونی . 

و . (8:( الف) 121 گیدنز، ) «اند وبیش سراسر سطح زمین را درنوردیده دگرگونی اجتماعی کم

 اند؛ گونی شدهگیرشدن دگر موجب عالم

های اجتماعی مدرن در دوران تاریخی  برخی از صورت»: ماهیت ذاتی نهادهای مدرن .1

خورند، مانند نظام سیاسی دولت ملی، وابستگی همه جایی  پیشین به هیچ روی به چشم نمی

سرّ این نهادها در « نیروی کار شدن کامل محصوالت و تولید به منابع نیروی غیرجاندار یا کاالیی

 (همان) اند اند که کامالً با اصول دوران پیشامدرن متفاوت این است که بر اصولی سامان گرفته

چنان که خواهد آمد، تأکید گیدنز در تبیین مدرنیت، بر همین نهادهای جدید است که بر همة 

وص پیامدهای نهادی مدرنیت بر او در خص. اند وجوه زندگی اجتماعی بشر امروزین سایه افکنده

نهادهای امروزین، چه از لحاظ پویایی و تأثیرگذاری بر عادات و رسوم سنتی »این باور است که 

و این . و چه از نظر تأثیرات عام و جهانی، با همة اشکال پیشین نظم اجتماعی فرق دارند

ای در  د تغییراتی ریشهتجد. های صوری نیست ها فقط به معنای امتداد تغییر و تبدیل تفاوت

گیدنز، ) «نهد ترین وجوه تجربیات ما تأثیر می آورد و بر خصوصی کیفیت زندگی روزمره پدید می

 .(9 :(ب) 129 

ابعادنهادیمدرنیت

شمارد، که این چهار بعد دائماً با یکدیگر تعامل  گیدنز برای مدرنیت چهار بُعد اساسی بر می

اند از  آن چهار بُعد عبارت. کنند ، و پیامدهای یکدیگر را کنترل میپذیرند دارند و از هم تأثیر می

انباشت سرمایه در ) داری ؛ سرمایه(«شده محیط ساخته»تغییر شکل طبیعت، تحول ) گرایی صنعت»

؛ (طالعات و مواظبت اجتماعینظارت بر ا) ؛ حراست(آمیز زمینة کار و تولید بازاری رقابت

 :( الف) 121 گیدنز، )« (شدن جنگ نظارت بر وسایل خشونت در زمینة صنعتی)قدرت نظامی

8 .) 
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گرایی را بُعدِ  به قدری اهمیت دارد که، به شرط آن که صنعت  «گرایی صنعت»به نظر او، بُعدِ 

 129 گیدنز، )دانست « دنیای صنعتی»توان معادل  منحصر به فرد مدرنیت ندانیم، مدرنیت را می

ای است که مستلزم کاربرد وسیع قدرت  مراد از توسعة صنعتی مناسبات اجتماعی ویژه(. 11:(ب)

های پیشامدرن،  در بیشتر تمدن. آالت گوناگون در فرآیندهای تولیدی است مادی و ماشین

، و زندگی آنها کامالً به منابع طبیعی معیشت دانستند ای ادامة طبیعت می ها خود را به گونه انسان

و تغییرات طبیعت وابسته بود صنعت مدرن، که با ترکیب علوم و فنون شکل گرفته است، جهان 

ها تولید کرد که تابع نظارت  طبیعت را به کلی دگرگون ساخت و محیطی را برای زندگی انسان

 (.  81:(الف) 121 گیدنز، ) و تنظیمات بشری است

، که به نوع خاصی از نظام تولید و مبادلة کاال اطالق  «داری سرمایه»بُعد دوم، یعنی  اما

وجود  . » :شود و اختصاص به دوران مدرن دارد، از دو ویژگی عمده برخوردار است می

گیدنز، ))« تبدیل نیروی کار به کاالی قابل عرضه در بازار . بازارهای رقابتی برای عرضة کاالها؛ 

داستانیم که فعالیت اقتصادی  ما هم در این قضیه با مارکس هم»گوید  یدنز میگ .(11 :(ب) 129 

شدن زندگی اجتماعی مدرن از نهادهای جهان سنتی نقش بزرگی را بازی  دارانه در کنده سرمایه

یافتة کاالسازی  داری به دلیل پیوندهایی که میان فعالیت اقتصادی و فراگردهای تعمیم سرمایه. کرد

داری مستلزم جدایی اقتصاد از  سرمایه(. 81:(الف) 121 گیدنز، )« قرار کرده، بسیار پویا استبر

هستند، و  1ها از این رو بازیگران اصلی در اقتصاد دنیای مدرن شرکت(  8همان،)سیاست است 

فهم  بسیار دور از 1داری، در غیرمدرن انداز سرمایه گوید چشم گیدنز به نقل از وبر می. ها نه دولت

 8«گرایی اقتصادی سنت»چیزی که وبر     د رس به نظر می 2و پست 9و اسرارآمیز، همچنین ناپسند

های اقتصادی شهروندان  ای از فعالیت نامد، در نظر او از ویژگی عمده گسترده می 8«اقتصادی

جویی را به عنوان انگیزه مشروع به رسمیت   گرایی اقتصادی اغلب منفعت سنت. پیشامدرن است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. industrialism 
2. capitalism 
3. Corporations 
4. non-modern 
5. unworthy 
6. contemptible 
7. 'economic traditionalism 
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ای  شود، و معموال شامل اندیشه تر بنا می ، اما همیشه به دالیلی بر یک اخالق گستردهشناسد می

  (.881 :28،بک و دیگران)افراطی است

های اتباع یک کشور در پهنة سیاسی  به مواظبت از فعالیت»  «حراست»بعد سوم، یعنی 

ی محدود به این رو شود، هرچند که اهمیت حراست به عنوان یک پایه قدرت به هیچ اطالق می

گرایی و  به اعتقاد گیدنز، هریک از دو نهاد صنعت(. 83:(الف) 121 گیدنز، )« قلمرو نیست

نهادهای نظارتی یا حراست، شالودة . توان از نهادهای نظارتی متمایز ساخت داری را می سرمایه

ی مدرن دهند که همراه با ظهور زندگی اجتماع دهی را تشکیل می گسترش نوعی قدرت سازمان

های سنتی با مدرن  های سامان ترین تفاوت به عقیدة وی یکی از مهم. یابند اهمیتی روزافزون می

سازد، چندان  های امروزین را ممتاز می آنچه سازمان»دهی آنهاست، و  همین قدرت سازمان

ملی آنها های نظارت تأ ساالرانة آنها ندارد؛ بلکه بیشتر به روش ارتباطی با ابعاد یا خصلت دیوان

گفتن از تجدد به معنای  سخن. مربوط است، که هم کامالً عملی است و هم خودجوش

که یعنی کنترل منظم و  ـ دهی است ها نیست، بلکه سخن از سازمان گفتن از سازمان سخن

(. 11:(ب) 129 گیدنز، . ک.ر)« فضایی نامحدود ـ مند روابط اجتماعی در فواصل زمانی قاعده

ها، مدارس، و  نظارت مستقیم، مانند نظارت بر زندان . : شود ل انجام میحراست به دو شک

 121 گیدنز، . ک.ر)نظارت غیرمستقیم، که مبتنی بر نظارت بر اطالعات است  . ها؛  سربازخانه

 (.83:(الف)

اما بعد چهارم، قدرت نظامی، یعنی انحصار وسایل مهار خشونت در چارچوب مررزهای 

های سنتی، توانایی نظامی حکومت به ائتالف با امیران محلی وابسته  مدندر ت دقیق کشوری است

شدن  بود و قدرت متمرکزی وجود نداشت در دوران مدرن، قدرت نظامی وابسته به صنعتی

    (. 8همان،)جنگ است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Surveillance 
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جداییزمانوفضا

در مدرنیت دو نوع دگرگونی . داند می فضایی ـ گیدنز مدرنیت را حاصل دگرگونی شدید زمانی

. 1«ازجاکندگی»، و دیگری  «جدایی زمان و فضا»یکی : اتفاق افتاده است  «زمان و فضا»در 

از فضای محلی در نتیجة « شدن زمان تهی»گیری و  فاصله« جدایی زمان و فضا»منظور از 

شود که  شدن زمان این می نتیجه تهی (. 1همان،)های مدرن محاسبة زمان است  شیوه

از مکان، یعنی ازجاکندگی روابط اجتماعی، نیز فراهم « شدن فضا تهی»های تحرک برای  مکانیسم

های انتزاعی هستند، که شرح آن  های تحرک، نظام مکانیسم(. 9 -1  :(الف) 121 گیدنز، )شود 

 .خواهد آمد

ن است و از طرف دیگر به مثابة نیروی مدرنیت از طرفی نتیجة عملکردهای اختیاری انسا

این نیرو . کند ماند که در حال حرکت است و در مسیر خود به هیچ چیزی اعتنا نمی عظیمی می

دهند آزاد  ماند که از کنترل مردمی که آن را حرکت می می( ارابه حاوی کریشنا) 1شبیه جاگنات

اند، اما  ها خودشان محرک مدرنیت و به تعبیری با این که انسان(. 8   :128 ریتزر، )است 

این استعاره گویای آن است که برای فهم مدرنیت باید کار را ». توانند مانع حرکتش شوند نمی

عنصر اساسی شتابناکی » (.122 :3 ،حاجی حیدری)« فضایی آغاز کنیم ـ بدوا از حرکت زمانی

جدایی زمان و فضا شرط نخست فراگردهای . است در دنیای مدرن، جدایی زمان و فضا

شدن آنها  و بازترکیب« جدایی زمان و فضا»پویایی مدرنیت از (. 1  همان،)« ازجاکندگی است

 (.   :(الف) 121 گیدنز، )گیرد  سرچشمه می

 فرآیندبازاندیشیمدرن

دگرگونی »های عصر جدید است و  ترین دگرگونی از مهم به نظر گیدنز دگرگونی در بازاندیشی

گیدنز، )« بنیادی که بر جوامع امروزی تأثیرگذار است، گسترش دامنة بازاندیشی اجتماعی است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. time and space. 
2. separation of time and space 
3. disembedment 
4. Juggernaut 
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ها  روی انسان  های پیش توسعة بازاندیشی اجتماعی بر انواع دگرگونی»همچنین (. 8 :  12 

  (.2 همان،) «آید ها به شمار می رک این دگرگونیتأثیری حیاتی دارد و فصل مشت

جدایی »یکی از سه منبع پویایی مدرنیت است دو منبع دیگر   «بازاندیشی»به نظر گیدنز 

توان نوعی نهاد به  این سه عامل را نمی»: گوید گیدنز می .است 1«از جاکندگی»و   «زمان و فضا

 121 گیدنز، )« ده برای گذارهای تاریخی استکنن شمار آورد، بلکه کارشان ایجاد شرایط تسهیل

کنندة گذار تاریخی مدرن  پس بازاندیشی به باور گیدنز یکی از سه عامل تسهیل. (82 :(الف)

 . است

جوامع  های تاریخی مختلف و بازاندیشی تابعی از تغییرات و جدایی زمان و فضا در دوره

. رو، نقش زمان و فضا در دگرگونی مکانیسم بازاندیشی بسیار مهم است از این. گوناگون است

های انتزاعی است، و  های نظام همچنین، چنان که خواهد آمد، از جاکندگی نیز تابعی از مکانیسم

ها به تغییرات اساسی در اعتماد و مخاطره وابسته است و دگرگونی در اعتماد و  این مکانیسم

 .مخاطره محصول تغییرات ناشی از بازاندیشی است

هایبازاندیشیویژگی

، فرآیند تعریف و بازتعریف خود از طریق مشاهده و تأمل در اطالعات «بازاندیشی»مراد از 

همچنین بازاندیشی به . (11:(الف) 121 گیدنز،)مسیرهای ممکن زندگی است  دربارة

ظیم و بر آن نظارت را تن« کنش انسانی»شود که  سازوکارهایی در اندیشه و کنش انسانی گفته می

 . ؛ که البته مکانیسم بازاندیشی در فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن متفاوت استکند می

کند، که  به عقیدة گیدنز، بازاندیشی در فرهنگ سنتی، به صورت نظارتی بر کنش عمل می

مورد احترام است و « گذشته»های سنتی،  در فرهنگ». حافظ تجربه و نمادهای گذشته است

سنت  .بخشند گیرند و تداوم می ها را در بر می که تجربه نسل نمادها ارزش دارند، به سبب آن 

اجتماع [ فضایی]مکانیِ ـ دهی زمانی های تلفیق نظارت بازاندیشانة کنش با سازمان یکی از شیوه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. reflexivity 
2. separation of time and space 
3. disembedment 
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 یدازتولگذشته را ب ینظام اجتماع بازاندیشی سنتی،فرهنگ در واقع در  (.19همان،) «است

 .کند یم

با پیدایش »به تعبیر گیدنز،  و کند، میعمل  دیگر ای گونهدر فرهنگ مدرن به  بازاندیشی

در این دوره بازاندیشی وارد مبنای . گیرد مدرنیت، بازاندیشی خصلت دیگری به خود می

. یابند ای که اندیشه و کنش پیوسته در یکدیگر انعکاس می ود، به گونهش بازتولید نظام می

گونه ارتباط ذاتی با گذشته ندارد، مگر در مواردی که اتفاقا  سازی زندگی اجتماعی هیچ عادی

تصویب عملکرد به . در پرتو دانش آینده دفاع کرد« عمل گذشته»ای اصولی از  بتوان به شیوه

رآیی نخواهد داشت، تنها در پرتو دانشی که اعتبارش را از سنت خاطر سنتی بودن، دیگر کا

مدرنیت اصالح و بازسنجی کنش  هدف بازاندیشی در« توان سنت را توجیه کرد نگرفته باشد، می

های  در حالی که هدف آن در سنت حفظ ارزش ؛(18همان،) بر اساس دانش تجربی است

. کند از این رو، بازاندیشی در فرهنگ سنتی و مدرن دو هدف متفاوت را دنبال می. گذشته است

 . مدرنیت هدف بازسنجی کنش است، و در در سنت هدف نظارت بر کنش

گردد،  ، موجب دگرگونی در ساختار زندگی اجتماعی سنتی می(بازسنجی)بازاندیشی مدرن 

ها،  در همة فرهنگ». شود در حالی که این خصلت در جامعة مدرن، موجب بازتولید آن می

شوند،  ای که به خورد این عملکردها داده می ههای تاز عملکردهای اجتماعی در پرتو کشف

اما تنها در عصر مدرنیت است که تجدید نظر اساسی در عرف، . شوند پیوسته دگرگون می

 (.18:(الف) 121 گیدنز، )« گیرد های زندگی انسان صورت می در همة جنبه( اصوالً)

و نظارت خصلت جدید بازاندیشی در دنیای مدرن موجب تغییرات اساسی در دانش 

رشد بازاندیشی اجتماعی عامل عمدة ازهم گسیختگی دانش و نظارت »؛ اجتماعی شده است

:  12 گیدنز، )« آید است، همان چیزی که سرچشمة اصلی عدم قطعیت تولیدشده به شمار می

فراگیر  شک، یکی از وجوه»شود، همچنین  شک به عنوان عنصر اساسی دانش محسوب می(. 2 

کند و  عقل نقاد امروزین، به عمق زندگی روزمره و همچنین به ژرفای وجدان فلسفی نفوذ می

تجدد اصل شک . آورد نوعی ساحت وجودی عام برای دنیای اجتماعی معاصر به وجود می

ورزد که هرگونه دانشی در حقیقت فرضیه  سازد و بر این نکته تأکید می بنیادین را نهادینه می
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هایی که ممکن است حقیقت داشته باشند، ولی در اصل همواره باز و پذیرای  است؛ فرضیه

از این رو، «  تجدیدنظر هستند و در بعضی مواردِ نفی، الزم خواهد بود که آنها را رها کنیم

ه سنتی است، ولی نه آنچنان نظمی که در آن احساس امنیت و نوعی نظم پس از جامع»مدرنیته، 

« قطعیت ناشی از عادات و سنن جای خود را به یقین حاصل از دانش عقالنی سپرده باشد

 (.8  :(ب) 129 گیدنز، )

های مدرن و  همچنین بازاندیشی در دنیای امروزی موجب تغییراتی اساسی در هوش انسان

های  جهان بازاندیشی تشدیدشده، جهان آدم». شتگان شده استگسترة فهم آنها نسبت به گذ

در یک سامان . اند تر از گذشته های امروزه باهوش این به آن معنا نیست که آدم. هوشمند است

تری شوند، اگر که بخواهند در آن ادامة  پساسنتی، افراد کم و بیش باید درگیر جهان گسترده

تواند یکسره  دیگر نمی( از جمله دانش علمی)صان اطالعات تولید شدة متخص. حیات دهند

، بلکه افراد غیرمتخصص در جریان (فراگیرشدن دانش)های خاص باشد  محدود به گروه

گیدنز، )« شان پیوسته باید این اطالعات را تفسیر کرده و بر پایة آن عمل کنند های روزانة کنش

 12 :  2.) 

تزاعیهایانونظامازجاکندگیروابطاجتماعی

و   کنش های محلیِ هم کنده شدن روابط اجتماعی از محیط»،  «ازجا کندگی»منظور گیدنز از 

 121 گیدنز، )« فضایی است ـ های نامحدود زمانی ها در راستای پهنه تجدید ساختار این محیط

که در تحول نهادهای اجتماعی مدرن دخالت دارند های از جاکندگی  مکانیسم(. 2 :( الف)

های تخصصی را گیدنز  ظامهای نمادین و ن مجموع نشانه (.8 همان،)اند     های انتزاعی نظام

 .(18 :( ب) 129 گیدنز، )نامد  های انتزاعی می نظام

تبادلی است، که منظور وسایل  های نمادین های ازجاکندگی خلق نشانه پس یکی از مکانیسم

های  نشانه»؛ (8 :(الف) 121 گیدنز، )ها، مانند پول است  های افراد و گروه بدون توجه به ویژگی

های استاندارد شده هستند، و  اند از بعضی وسایل تغییر و تبدیل که دارای ارزش نمادین عبارت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. disembedment 
2. interaction 
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رین و ت مشهود. اند های اجتماعی گوناگون قابل تبدیل و تعویض بنابراین، در میان بافت

 .(18 :( ب) 129 گیدنز، )« گونه وسایل همانا پول است فراگیرترین نوع این

ا مهارت دادن کار فنی ی منظور انجام»، های تخصصی است مکانیسم دوم، استقرار نظام

های مادی و اجتماعی زندگی کنونی ما را سازمان  های وسیعی از محیط تخصصی است که حوزه

های  های نمادین، با فراهم کردن، تضمین یک نظام تخصصی نیز به همان شیوه نشانه .دهد می

گیدنز، )« دهند دار، عمل ازجاکندگی را انجام می فضاییِ فاصله ـ ها در پهنه زمانی داشت چشم

 (.19:(الف) 121 

مهیاکنندگان )  در جوامع مدرن، اولیای سنت ممکن است، در حکم متخصصین»

اولیای . اما تفاوت بین این دو فاحش است. به نظر برسند(  های انتزاعی سیستم

های اختصاصی که به آن دسترسی دارند، اکثراً  سنت، متخصص نیستند، و ویژگی

گوید، متخصص سنتی کسی  طورکه پاسکال میهمان . قابل انتقال به دیگران نیست

نیست که تصور درستی از برخی واقعیت در ذهن خود داشته باشد، بلکه کسی است 

تواند بر اساس واقعیت  ها، هنگام پرسش، می کند که در برخی زمینه که ادعا می

1به جای صالحیت ـ 1در نظام سنتی، موقعیت. مستقیماً تصمیم بگیرد
ـ مشخصه  

های تسخیرشده توسط متخصص، او را از  دانش و مهارت. است 9لیبرجسته و

، 2آوردن این مرام کند، اما هرکس قادر است در به دست غیرمتخصص متمایز می

 (881 :29بک و دیگران،)« هایی که گفته شد، تلش کند یعنی دانش و مهارت

اعتمادومخاطره

های تخصصی، به  های نمادین و چه نظام های ازجاکندگی، چه نشانه مهمه مکانیس»به گفتة گیدنز 

در اینجا اعتماد . ای بنیادی در نهادهای مدرنیت دخیل بوده است اعتماد به شیوه. اند اعتماد وابسته

های پولی را به کار  هرکسی که نشانه. شود های انتزاعی نسبت داده می افراد بلکه به قابلیت نه به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Experts 
2. abstract systems. 
3. Status 
4. competence 
5. guardian 
6. principle 
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ها  کند، ارزش این نشانه کند که دیگرانی که او هرگز مالقاتشان نمی برد، با این فرض عمل می می

 (. 1 :(الف) 121 گیدنز، )« شناسند را به رسمیت می

های الزم برای  آشنایی طوالنی مدت و اثبات صالحیتهای سنتی  در تمدن  «اعتماد»مبنای 

های انتزاعی است  کند نظام در جوامع مدرن آنچه اعتماد دیگران را جلب می. اعتماد است

، کسانی که در جهان مدرن زندگی [فضایی]انی به علت این تغییرات زمانی و مک» (.88همان،)

کنند،  ها و هم به مردمی که آنها را کنترل و اجرا می کنند مجبورند حس اعتمادی را هم به نظام می

وبیش پیوستة تغییرات  تحرک سریع، عمیق و کم»با این حال،  (.128 : 1 ،ریتزر)« پرورش دهند

جدید است، در تزویج با ماهیت تأملی ساختار  های عمدة نهادهای اجتماعی عصر که از ویژگی

اجتماعی، داللت بر آن دارد که در سطح عمل روزمره و همچنین در سطح تفسیر فلسفی امور، 

 (. 8 :(ب) 129 گیدنز، )« توان تضمین شده دانست هیچ چیزی را نمی

عنصری » .(11:(الف) 121 گیدنز، )« اعتماد صورتی از ایمان است»به اعتقاد وی 

هایی عموماً به  گرایانه در ایمان دخیل است که مبتنی بر این تجربه است که چنین نظام عمل

اذعان « اعتماد»گیدنز در تعریف (. 19همان،)« کنند رود کار می سان که از آنها انتظار می همان

نان اتکا یا اطمی»، آن را به عنوان آکسفوردتعریف اصلی اعتماد در فرهنگ انگلیسی »دارد که  می

توصیف « به نوعی کیفیت یا صفت یک شخص یا یک چیز، یا اطمینان به حقیقت یک گفته

اطمینان یا اتکا، با آن ایمانی که . دهد کند؛ همین تعریف نقطه آغاز سودمندی را به دست می می

 (. 18 :(الف) 121 گیدنز، )« ام، آشکارا ارتباط دارد من به پیروی از زیمل از آن صحبت کرده

داند که  اش هراسی ندارد، حتی با آن که اصوال می از رفتن به طبقه باالی خانه آدم»

با آن که شخص ممکن است اطالع ناچیزی از . ساختار خانه ممکن است فرو ریزد

شده از سوی معمار و بنا در طراحی و ساخت خانه داشته  معیارهای دانشِ به کار بسته

ایمان شخص . جام گرفته در خانه ایمان داردباشد، اما با این همه به کار تخصصی ان

چندان به خود معمار و بنا ارتباط ندارد، گرچه به شایستگی آنها باید اعتماد کند، بلکه 

این ایمان متوجه درستی آن دانش تخصصی است که آنها به کار می بندند، دانشی که 

 (.11همان،)« توان به گونه کامل آن را بازسنجی کرد معموالً نمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. trust 
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 :داند  همچنین گیدنز در تعریف اعتماد، ده عنصر را دخیل می

شده و  ، زیرا ما به چیزی که کامالً شناختهشود اعتماد مربوط به ناشناخته و پنهان می . 

 .آشکار است نیازی نداریم که اعتماد کنیم

های  ، چه این پیامدهای ناشی از کنششود مربوط میاعتماد همیشه به پیامدهای احتمالی  . 

 .ها افراد باشد یا عملکرد نظام

، و هرگونه اعتمادی به یک معنا گیرد اعتماد چیزی است که از ایمان سرچشمه می .1

 .کورانه استکور

ها است، نه اعتماد به  های آن نظام های انتزاعی، در واقع اعتماد به بایسته اعتماد به نظام .1

 .عملکردهای واقعی آنها

ه صداقت یک شخص یا صحت اصول دانش فنی یک نظام، با اعتماد یعنی اطمینان ب .9

 .توجه به یک رشته پیامدها یا رویدادهای معین

آگاهی همگانی نسبت به این که  (الف: اعتماد در مدرنیت بر این دو اصل استوار است که .2

 های بشری از جمله تکنولوژی، زاییده اجتماع بشری است و به ماهیت اشیا یا تأثیر الهی فعالیت

 .مفهوم مخاطره و اتفاق جای مفهوم سرنوشت را گرفته است (ارتباطی ندارد؛ ب

مخاطره مبتنی بر . رابطة نزدیکی با هم دارند، اما یکسان نیستند  «مخاطره»و   «خطر» .8

 .فرض خطر است نه لزوماً آگاهی از وجود خطر

گذاری،  در برخی از عملکردهای اجتماعی مانند سرمایه. اند بافته مخاطره و اعتماد درهم .2

 .اند الگوهای مخاطره نهادینه شده

امنیت موقعیتی است که در آن، . شود می 1«امنیت»تعادل اعتماد و مخاطره، موجب تحقق  .8

 .ای از خطرها مقابله شده باشد با مجموعه

گیدنز، ) گیرد اعتمادی نیست، بلکه اموری دیگر را نیز دربر می ناامنی صرفاً به معنای بی .3 

 (.13 :(الف) 121 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. danger 
2. risk 
3. security 
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که به انسان رغبت و  چیزی است   «انگیزه». گیرند ها شکل می اعتمادها بر اساس انگیزه

ها  های کنش با دالیل کنش فرق دارند، زیرا انگیزه انگیزه. دهد جرأت انجام کاری را می

استمرار    ها به اند که همة انسان اند دالیل کنش، جزء ذاتی نظارت بازاندیشانه های کنش سرچشمه

اند  طرابها محصول اض دهند به نظر گیدنز انگیزه های خود انجام می در مورد کنش

اضطراب به طور کلی ». اضطراب مرتبط با خطرهای احتمالی است(. 82 :(ب)129 گیدنز،)

های عاطفیِ ناخودآگاه از دست داده است، و  ترسی است که موضوع خود را در جریان تشنج

« های عاطفی بیشتر مبین خطرهای درونی هستند تا تهدیدهای خارجی این تشنج

:   اه اضطراب با فرآیند یادگیری همراه شود، موجب امنیت وجودیهرگ(.  8 :(ب)129 گیدنز،)

امنیت وجودی درواقع ایجاد قوت  (.82همان،)شود  نوعی احساس تداوم و نظم در رویدادها می

به تعبیر دیگر، احساس امنیت نسبت به بقای هستی خود . قلب در برابر خطرهای احتمالی است

اعتماد به دنیای عینی و  1ین اعتماد را اریکسون اعتماد بنیادینا. ها در تعامل با دیگران و مخاطره

ملموس و همچنین اعتماد به همیشگی بودن دیگران که از تجربیات نخستین مراحل کودکی 

« شهامت بودن»شود که تیلیخ آن را نامد که منشأ چیزی می می( 1 1همان،. )گیرد سرچشمه می

 (21همان،)نامد  می

شود و ناخودآگاه  خستین مراحل زندگی انسان یعنی دوران کودکی آغاز میاعتماد بنیادین از ن

 . شود شدن کودکان می موجب اجتماعی

. قرار دارد« همواره بر لبة اضطرابی غیرقابل تصور»به گفته وینیکات، کودک »

ای است که باید در محیط « شونده هست»نیست بلکه« هستی»کودک نورسیده هنوز

اعتمادی که «  »آورند به هستی فراخوانده شود بانش فراهم میپرورشی خاصی که مراق

دارد، در حقیقت نوعی  کودک در وضع و حال عادی نسبت به مراقبان خود ابراز می

کوبی عاطفی به معنای  مایه -های وجودی است  کوبی عاطفی در برابر اضطراب مایه

دهد  به فرد امکان مینوعی حفاظت یا حمایت در برابر تهدیدها و خطرهای آینده که 

تا در رویارویی با انواع و اقسام پیشامدهای ناگوار زندگی اجتماعی امیدواری و 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. motivation 
2. ontological security 
3. basic trust 
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اعتماد بنیادین در ارتباط با خطرهای احتمالی یا واقعی . شهامت خود را حفظ کند

کند و، به طور کلی،  های متقابل، همچون غربال عمل می ها و واکنش ناشی از کنش

نوعی پوستة محافظ یا پیلة حمایتی است که همة افراد عادی، در  بندِ عاطفیِ پشت

گیدنز، )« دهند جریان رویارویی با مسائل زندگی روزمره، خود را در پناه آن قرار می

 (. 29(:ب) 129 

کنار آمدن با امور روزمره در واقع نوعی پذیرش عاطفیِ واقعیتِ »به عقیده گیدنز از طرفی 

« ایی که بدون آن موجودیت توأم با امنیت انسان غیرممکن استاست، دنی« دنیای خارج»

و از جهت دیگر، این پیلة حفاظتی که در کودکان به احساس امنیت وجودی (. 22همان،)

گذاشتن بر تمامی  است و در عمل سرپوش« غیر واقعیت»انجامد در واقع نوعی اعتماد به  می

ی و روانی است؛ این سد حفاظتی به رویدادها و خطرهای محتمل نسبت به سالمت جسمان

کنند موقتی و یا  شان کسب می های غیرمستقیمی که افراد در طول زندگی روزمره واسطه تجربه

ای که با دیدن حادثة دلخراشی از تصادف رانندگی برای  شکند؛ همانند راننده همیشگی می

تجربه غیرمستقیم الاقل  دهد و تحت تأثیر این حداقل مدتی کوتاه احساس امنیت را از دست می

احساس امنیت وجودی به معنای آن نیست که » .کاهد چند کیلومتری از سرعت خود می

آورد که امور و وقایع جاری  ها، لزوما این احساس را پدید می چسبیدنِ سفت و سخت به عادت

های  بسته از عادات و روش بخش دارند؛ برعکس، پیروی چشم در مجموع کیفیتی مفید و ایمنی

 (.22(:ب) 129 گیدنز، )« گونه است مرسوم، و هر چه باداباد، نشانة نوعی اجبار بیماری

در مقابل اعتماد کورکورانه، اعتماد مبتنی بر تفکر قرار دارد که زمینه خالقیت را فراهم 

های اجرایی  خالقیت، که به معنای توانایی اقدام و تفکر نوآورانه در قیاس با روش». سازد می

نفس اعتماد، به موجب طبیعت . وم و جاافتاده است، با اعتماد بنیادین پیوندهایی نزدیک داردمرس

جهش به »انجامد که در حقیقت نوعی  گر است، زیرا به تعهدی می خاص خود، خالق و آفرینش

 (.28همان،)« است« ها دنیای ناشناخته

تا مدرن، یکسان است چنانچه ها از پیشامدرن گرفته  اعتماد بنیادین تقریبا در همه فرهنگ

احساس اعتمادپذیری اشخاص و »ای تنگاتنگ دارد،  گذشت، این اعتماد با امنیت وجودی رابطه
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چیزها که برای مفهوم اعتماد بسیار مهم است، برای امنیت وجودی نیز اهمیت بنیادی دارد؛ برای 

 (.3  :(الف) 121 دنز، گی)« شناختی پیوند نزدیکی دارند همین است که این دو از جهت روان

های پیشامدرن و  های بسیاری بین اعتماد در سامان از اعتماد بنیادین که بگذریم، تفاوت

شناسی اعتماد وجود دارند،  های عام یا تقریباً عامی برای روان با آن که ویژگی». مدرن وجود دارد

در جهان مدرن، تضادهای های پیش از مدرن با همین روابط  اما شرایط روابط اعتماد در فرهنگ

های گستردة روابط  در اینجا تنها نباید اعتماد را در نظر داشته باشیم، بلکه به جنبه. بنیادی دارد

 از آن شرایط (.8  همان،)« ، نیز توجه نشان دهیممیان اعتماد و مخاطره، و امنیت و خطر

 :ن به مواردی اشاره نمود، مانندتوا می

مطلق کلمه، به کسی  یدر معنا« غریبه»سنتی های  در فرهنگ: دگرگونی در مفهوم غریبه . 

شخصی که از جای دیگر وارد یک . آمد و بالقوه مظنون بود که از خارج می شد یاطالق م

تواند اعتماد بومیان را به دست آورد، حتی شد ممکن بود از بسیاری جهات ن می محلیاجتماع 

مطلق  یدر معنا ،«غریبه» اما در جوامع مدرن، ما با. کرد یاگر چندین سال در آنجا زندگی م

که یا آنها را  کنیم میوبیش دایمی با دیگرانی کنش  ای کم کلمه، سروکار نداریم؛ بلکه به گونه

 (.89:(الف) 121 گیدنز، )ایم یدهشناسیم و یا قبالً هرگز آنها را ند کامالً نمی

، یکی از پیامدهای (1های تخصصی و نظام  های نمادین نشانه)  های انتزاعی اعتماد به نظام . 

های محلی جای  است، و در این فرآیند مهارت 1«زدایی از زندگی روزمره مهارت»مدرنیته، فرآیند 

های کارشناسی و تخصصی  ؛ و در نهایت موجب پیدایش نظامسپارد نی میخود را به دانش ف

 . گردد می

ها، تردیدها و خطراتی که انسان مدرن  از جمله نتایج بازاندیشی مدرن این است که مخاطره

. (19:، (ب) 121 گیدنز، )، متفاوت باشد با آن مواجه است، با آنچه پیش روی انسان سنتی است

. ن متفاوت استهای آ تر نیست، اما ماهیت خطر البته جامعه مدرن از جامعه سنتی خطرناک

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. abstract systems 
2. symbolic tokens 
3. expert systems 
4. deskilling of day-to-day life 
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تر بالیای طبیعی بود، اما انسان مدرن در معرض خطراتی است که  های جامعة سنتی بیش خطر

 (. 121:18 پیرسون، )مصنوعی و محصول جامعه و نهادهای اجتماعی نوظهور است 

اخذ شده است، توضیح کاملی از تفاوت  پیامدهایمدرنیت، که از کتاب   جدول شماره

 .تهای مدرن و پیشامدرن اس فرهنگ اعتماد و ریسک در

  پیشامدرنومدرنهایفرهنگدرریسکواعتمادتفاوت:1شمارهجدول

مدرنپیشامدرن

زمینه
عمومی

های  روابط اعتماد مبتنی بر نظام اهمیت شدید اعتماد محلی
 انتزاعی ازجاکنده شده

محیط
اعتماد

ـ  به عنوان یک وسیله سازمان روابطخویشاوندی .  ده دهن
 برای برقراری روابط اجتماعی در پهنة زمان و فضا

 به عنوان فضای سازندة یک محیط آشنا اجتماعمحلی . 

هـای اعتقـاد و    به عنوان شیوه هایمذهبیشناسیکیهان .1
آمیـزی کـه تفسـیری مشـیتی از زنـدگی       عملکـرد مناسـک  

 .دهند انسانی و طبیعت به دست می

کـه در یـک    به عنوان وسیله ارتباط حال و آینـده  سنت .1
 .پذیر روی به گذشته دارد زمان برگشت

دوســتی یــا    روابطططشخ ططی . 
صــمیمیت جنســی بــه عنــوان وســیلة 

 تثبیت پیوندهای اجتماعی

به عنوان وسـیلة   هایانتزاعینظام . 
هــای  تثبیــت روابــط در راســتای پهنــه

 فضایی -نامشخص زمانی

گرایانـه   اندیشة ضـدواقعی و آینـده   .1
 و حالبه عنوان شیوة ارتباط گذشته 

محیط
مخاطره

گیرند،  سرچشمه می طبیعتتهدیدها و خطرهایی که از  . 
هـای عفـونی، اعتمادناپـذیری آب و     مانند شـیوع بیمـاری  

 ها یا مصائب طبیعی دیگر هوایی، سیل

هـای   ناشی از هجوم ارتش تهدیدهایخشونتانسانی . 
 گران ساالران محلی، راهزنان یا غارت  غارتگر، جنگ

و یا نفوذ جادویی  رحمتمذهبیخطرازدستدادن .1
 بدخواهانه

تهدیـــدها و خطرهـــای ناشـــی از  . 
 مدرنیته بازاندیشی

ــد  .  ــه از  خشططونتبشططریتهدی ک
 شود شدن جنگ ناشی می صنعتی

کـه از   معنطاییشخ طیبیتهدید  .1
کاربرد بازاندیشـی مـدرنیت در مـورد    

 شود  خود ناشی می

 (1  (:الف) 121 گیدنز، : )منبع

ن حال که مدرنیت با خطرهایی مواجه است، در مسیر آگاهی پیش به باور گیدنز در عی

 :رود می
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تجربه بزرگ مدرنیت، مملو از خطرات جهانی شده است، این خطرات نه آن چیزی است که 

گفتند، و نه آن  کردند، زمانی که از اهمیت جدال سنت سخن می کسوتان روشنگری فکر می پیش

. برای ما اصل مارکس بیش از یک اصل آرزو نیست. دبینی کرده بو چیزی است که مارکس پیش

- روشمند در دوران مدرن شک. جهان اجتماعی به طور عمده در راه آگاهی، سازمان یافته است

که همیشه در تناقض اساس ادعای روشنگری به یقین بوده است، به طورکامل  - رادیکال شک 

   .(881 92بک و دیگران،) نمایانگر شده است

وبسطزمانوفضادرنظمجهانیعمدهتغییرات

نهادهای مدرن که . در نظم جهانی همان پیدایش نهادهای مدرن است  منظور از تغییرات عمده

پیدایش اند، موجب  خود محصول تغییرات اساسی در زمان و فضا و بازاندیشی انسان مدرن

از . شوند المللی و سرانجام موجب ایجاد نظم نوین جهانی می هنجارهای جدید در روابط بین

شوند که آن  اند، زمانی پذیرفته و جهانی می ها مبتنی ای از ارزش آنجا که هنجارها بر مجموعه

ندارند؛  شدن ها قابلیت جهانی آنچه که مسلم است تمامی ارزش. ها پذیرفته و جهانی شوند ارزش

شدن  از این رو، هر ارزشی که چنین قابلیتی ندارد هنجارهای مبتنی بر آن نیز قابلیت جهانی

دارا، م»؛ مثال شدن دارند های غربی قابلیت جهانی به نظر گیدنز برخی از ارزش. نخواهند داشت

 121 گیدنز، )« فضای باز، دموکراسی، آزادی بیان و تبادل اطالعات پیرامون مسائلی از این نوع

 .(89:(ب)

فضایی موجب پیدایش نظم نوین جهانی شده  ـ گیدنز درباره این که چگونه تغییرات زمانی

 : کند شدن را چنین تعریف می است، فرآیند جهانی

تشدید روابط اجتماعی جهانی تعریف کرد، همان  توان به عنوان شدن را می جهانی»

دهد که هر رویداد محلی  های مکانی دور را چنان به هم پیوند می روابطی که موقعیت

گیرد و  تحت تأثیر رویدادهای دیگری که کیلومترها با آن فاصله دارند، شکل می

کن این یک فراگرد دیالکتیکی است، زیرا یک چنین رخدادهای محلی مم. برعکس

بخشند، حرکت  است در جهت معکوس همان روابط دوردستی که به آنها شکل می

دگرگونی محلی به عنوان بسط جنبی روابط اجتماعی در پهنة زمان و مکان . کنند
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 121 گیدنز، )« آید شدن به شمار می ، در واقع بخشی از فراگرد جهانی[فضا]

 (. 88(:الف)

فضایی، و نظام روابط اجتماعی و در  ـ های زمانیو به تعبیر دیگر، دگرگونی در سازوکار

شدن در واقع  جهانی»دارد که  وی در جایی دیگر اذعان می. نهایت تغییر در نظم جهانی است

کنم و  من آن را چونان کنش از راه دور تعریف می. است[ فضا]تغییر شکل زمان و مکان 

های اخیر به پیدایش وسایل ارتباط جهانیِ آنی و ترابری انبوه مرتبط  تشدیدش را در سال

 (. 12 :1 گیدنز،)« دانم می

فضایی را بر تجارب روزانه و  ـ گیدنز تأثیر نهادهای مدرن و بسط روابط نامعین زمانی

 : کند پاشیدن سنت چنین تبیین می ازهم

ی مدرن به بافت زندگی روزمره مواجه شده تجربه جهانی مدرنیت با نفوذ نهادها»

های خودی در زندگی شخصی و خود با  نه فقط اجتماع محلی، بلکه ویژگی. است

های تجارب  ما همه در پیامد. تنیده شده است درهم فضایی ـ بسط روابط نامعین زمانی

کنند و درست  غییر نقش سنت را منعکس میتجارب روزمره ت. ایم روزمره گرفتار شده

در سطح جهانی، این تغییر باید در زمینه انتقال و توزیع تجربه و تخصص، تحت فشار 

در اینجا، فناوری، در معنای کلی از روش، در هر . دیده شود های انتزاعی دخالت نظام

، نقش پیشرو را، بازی شدن مهارت اجتماعی   و تخصصیب تکنولوژی مواد دو قال

 (. 881 :98و دیگران، بک)« کند می

به ] 1گیر مفهوم جامعه عالم، غیر از 1شدن فضای نامحدود به معنای یکی  مفهوم جامعه جهانی

9های اجتماعی در جامعه جهانی بندوبسط. است[ معنای پراکندگی فضا
اند،  مؤثری ایجاد شده 

اندرکاران  ایجاد جامعه جهانی، در نظر مقامات و دست. از گذشته باشند 2بدون آن که موروثی

است،  1تمرکز  ، تجدید ها و تهدیدها است، اما از لحاظ فرصت  نوعی تمرکززدایی 8حکومتی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. relations of indefinite time-space extension 
2. a global society 
3. as one of indefinite space 
4. a world society 
5. social bonds 
6. inherited 
7. authorities 
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1چرا که بر اشکال جدیدی از وابستگی متقابل
در حوزه زندگی روابط . متمرکز شده است 

9فردی میان
 ،اعتماد به دیگران شرط همبستگی اجتماعی 

2
تر، در یک  مقیاس بزرگ و در است، 

 ،و دیگران بک) درازکردن، مطابق موازین اخالقی است دست دوستی ،8وطنی جهان  نظام

مدت یا اثبات  های مدرن آشنایی طوالنی به دلیل این که مبنای اعتماد در تمدن .(881 :38 

جلب های الزم برای اعتماد نیست؛ بلکه در جوامع مدرن آنچه اعتماد دیگران را  صالحیت

وطنی  و جهان( 88:(الف) 121 گیدنز، )های نمادین است  های تخصصی و نشانه کند، نظام می

از . ای مدرن است تری از جامعه و مقیاس بزرگ (38 همان،)یکی از پیامدهای بنیادی مدرنیت 

گونه که در سنت احساس تعلق محلی وجود دارد در مدرنیت احساس تعلق جهانی  طرفی همان

 (. 1:(ب) 129 گیدنز، )ه است گسترش یافت

اقتصاد  .  دولت؛ ـ نظام ملت . : شود قائل می شدن چهار بُعد گیدنز برای جهانی

. (29:(الف) 121 گیدنز، )المللی یم کار بینتقس .1 نظام سیاسی جهانی؛ .1 داری جهانی؛ سرمایه

او این مخاطرات . به باور گیدنز این چهار بُعد نظم نوین با چهار مجموعه مخاطره مواجه است

مشکالت در سطح ها و  ای از نابرابری خواند که به مجموعه می« شدن چهار جنبه بد جهانی»را 

 :اند از کند، که عبارت جهانی اشاره می

 .مربوط است« های فراملی شرکت»و « داری سرمایه»که به  سازی اقتصادی         قطبی . 

 .متناظر است« صنعتی شدن»که با  محیطی تهدیدات زیست . 

 .افتد ها اتفاق می« دولت ـ ملت»که در  نقض حقوق دموکراتیک .1

گیدنز، )ارتباط دارد« قدرت نظامی»یا اتمی که با  هایی در سطح وسیع امکان بروز جنگ .1

 .(11:(ب) 121 

                                                                                                                               
1. decentred 
2. opportunities and dilemmas 
3. recentred 
4. interdependence 
5. interpersonal life 
6. social solidarity 
7. a global cosmopolitan order 
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را طرح  های کنترلی سنت و مکانیسمشدن  های کنترلی جهانی گیدنز تقابل میان مکانیسم

 به نظر او، سنت به کمک کنترل زمان. کند می
شدن  در مقابل، جهانی. کند را نیز کنترل می  فضا  

تأکید بر گذشته، نهادهای سنتی را نیز  یعنی سنت با. کند کنترل می زمان را به وسیله کنترلِ فضا

برد، در نتیجه گذشته جای خود  شدن نهادهای سنتی را از بین می و در مقابل جهانی کند حفظ می

  .(881 :82،و دیگران بک)کند  را به حال واگذار می

شدن و عملکردهای روزانه افراد در دوران مدرن چنین  ابل جهانیاو دربارة پیامدهای متق 

 :گوید می

به عنوان مثال، . امروزه عملکردهای روزانه یک فرد، در سطح جهانی مهم است

ها، یا نوع خاصی از مواد غذایی،  تصمیم من برای خرید یک کاالی خاص از لباس

زندگی افراد در سر تا سر این نه تنها بر معیشت . پیامدهای گوناگون جهانی است

گذارد، بلکه ممکن است منجر به روند فروپاشی اکولوژیکی شود که  جهان تأثیر می

های جهانی در  نفوذ نظام. خودش پتانسیل پیامدهای احتمالی برای کل بشریت دارد

 (.92همان،) دهد را شکل میزندگی فردی، موضوع اصلی و کلیدی برنامة جدید 

گراننظامجهانیکنش

گران نظام جهانی، در چهارچوب نظام سیاسی جهانی،  کنش 1«المللی تقسیم کار بین»براساس 

به نظر  .اند نیز عوامل مسلط بر اقتصاد جهانی 9«های فراملی شرکت»ها هستند، و 1«دولت ـ ملت»

ترین آنها  های اجتماعی مشخص است که برجسته ورندة بعضی قالبنظر گیدنز مدرنیت پدید آ

نظارت )و قدرت نظامی ( مواظبت اجتماعی)دو بعد نهادی حراست  .دولت است ـ پدیدة ملت

گیدنز، )شوند می  دولت ـ پیدایش نظام اجتماعی و سیاسی ملت، موجب (بر وسائل خشونت

ای  دو مجموعة سازمانی مشخص در تحول مدرنیت اهمیت ویژه» به باور وی، .(11:(ب) 129 

 (.32 :(الف) 121 گیدنز، )« داری دار سرمایه دولت و دیگری تولید نظام ـ دارند؛ یکی ملت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. time 
2. space 
3. IDOL (International Division of Labour) 
4. nation-state 
5. TNC (Trans National Corporations) 
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توانند با  ها دیگر به آسانی نمی در پهنة سیاست، دولت»توسعه بازاندیشی اجتماعی با 

تقاضا برای بازسازی سیاسی، از بین بردن فساد، و . شان به صورت رعایا برخورد کنند شهروندان

های سیاسی متعارف، بخشی از تجلی بازاندیشی روزافزون  نیز ناخوشنودی گسترده از مکانیسم

دولت بر همین  ـ اجتماعی ملت ـ نظام سیاسی(. 8  :  12 گیدنز، )« آیند مار میاجتماعی به ش

خود حاکمیت را »از این رو . اساس تنها پاسخ مناسب به مطالبة شهروندان جوامع مدرن است

 (.28:(الف) 121 گیدنز، )« شده در نظر گرفت باید به عنوان چیزی بازاندیشی

اند مبنی بر پایان  های متعددی نگاشته ن کتاببرخی از نویسندگا:  گوید گیدنز می

را ابداع کرد « اقتصاد بدون مرز»دولت، چنان که نویسنده مشهور ژاپنی، کنیش اُمی مفهوم  ـ ملت

به . است  نوشته« دولت ـ پایان ملت»و یکی از همان نویسندگانی است که کتابی تحت عنوان 

قتصادی عامل اصلی تزلزل در قدرت سنتیِ گرایی ا نظر اُمی رشد روزافزون بازار و منطقه

های آتی شاهد یک تجدید ساختار و دگرگونی  به اعتقاد او در سال». دولت شده است ـ ملت

وی همانند تعداد دیگری از نویسندگان استدالل . دولت خواهیم بود ـ بزرگ در نقش ملت

ها  دولت ـ ین ملتتا حد زیادی جایگز« شهرها دولت»کند که در طول دو دهة آینده،  می

خواهیم بود که وابستگی و تعلق « شهر دولت»او معتقد است که احتماالً شاهد صدها . شوند می

حرف اصلی این گروه . های قبلی که جزئی از آنها بودند، خواهد داشت دولت ـ کمی به ملت

گران تر است، بازی این است که در اقتصاد جهانی که رو به انسجام و یکپارچگی هرچه بیش

در باور عده زیادی رسوخ کرده . به عنوان بازیگر اصلی کرده است« ملت»دیگری را جایگزین 

است که دولت و حکومت، نقشی را که در گذشته داشته، از دست داده است؛ بنابراین نسبت به 

ام گیری در قالب این نظ آنها معتقدند با ظهور نظم نوین جهانی و تصمیم. اند اعتنا شده سیاست بی

 .جدید، دموکراسی فرسوده و فاسد شده است

دارد که برای بررسی  گیدنز در رد این دیدگاه و برای اثبات نظریه خود چنین اذعان می

« ملت»، «دولت ـ ملت»دولت و اتخاذ موضعی در این زمینه، ابتدا باید تمایز میان مفاهیم  ـ ملت

 121 گیدنز، )مورد مطالعه قرار گیرد  «دولت ـ ملت»تبیین شود؛ سپس آینده « گرایی ملیت»و 

ای  دولت از اهمیت ویژه ـ برای این منظور توجه به تکامل تاریخی ملت (.23-82 :(ب)



 

 

 

 

 
 

 43  بازسازي الگوي بازاندیشي گيدنز برمبناي مواضع اخيرتر او راجع به سنت

  

 

 تاریخترین نکته شایان توجه در این زمینه این است که سابقه و مهم. برخوردار است

. کنند مین تصور متفکرا حتیاز مردم و  بسیاریتر از آن است که  کوتاه بسیاردولت  ـ ملت

است و عمدتا به اواخر سده هجدهم و  جدیدنسبتا  تاریخی آرایش یکدولت  ـ ملت

 یدند،در آن سکنا گز ییانکه اروپا یوزیلندو ن یااسترال یکا،مانند آمر یاروپا و جوامع یریگ شکل

 یتقسمت از جهان برقرار شد و سپس عموم ینار در ادولت برای اولین ب ـ ملت. گردد یبازم

گرایی نیز یکسان  طور که با ملت و ملیت دولت، با دولت متفاوت است، همان ـ پس ملت. یافت

. ... اند دولت همواره وجود داشته ـ برخالف ملت گرایی یتو مل ،نیست؛ چراکه دولت، ملت

 یلرا تشک المللی ینهجدهم جامعة ب از قرن یشکه پ ،دولت اصوال با اَشکال دولت ـ ملت

 .( 2:(ب) 121 گیدنز، ) متفاوت است دادند، یم

حاکمیت نظامی سیاسی بر قلمروی خاص است، که با مرزهای آن « دولت ـ ملت»منظور از 

گیرد،  دولت شکل می ـ اجتماعی نمادین است که در یک ملت« ملت» .گردد قلمرو مشخص می

وقتی از شما پرسیده می . دولت شکل نخواهد گرفت ـ م در یک ملتکه البته به دالیلی لزوما ه

( 23همان،) دهد به شما احساس هویت می« ملت»، «از کجایید؟»و « که هستید؟»شود 

ای روانی است و همان احساس وابستگی و تعلق به ملت  ، به نظر گیدنز، پدید«گرایی ملیت»

 (. 2همان،)است 

زندگیبکودیگرانهویتوس

های وجودی به  پرسش (.همان) است  «های وجودی پرسش»از انواع   «هویت»نظر گیدنز به 

کنند و درصدد  پارامترهای زندگی انسانی که همه آدمیان در طول عمر خود به نحوی مطرح می

، «که هستید؟»پرسید  وقتی از خود می. .(29و  89 همان،) ؛ مرتبط هستندآیند پاسخ به آن برمی

پاسخی که به این « چه آرزوهایی دارید؟»، و «کنید؟ در چه زمانی زندگی می»، «از کجایید؟»

هویت در واقع همان چیزی است که ». دهد دهید، بخشی از هویت شما را نشان می سؤاالت می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . Identity 
2 . existential questions 
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(.  2:(ب) 129 گیدنز، )« آمده است، به آن آگاهی دارد« خودآگاهی»فرد، چنان که در اصطالح 

است که شخص آن را به عنوان بازتابی   «خود»هویت شخصی در حقیقت همان »و به تعبیری 

 .و به تعبیری تداوم فرد در زمان و فضا (. 2همان،) «پذیرد اش می نامه از زندگی

ریزی پیشرفت و ساختن مسیر معینی برای  الزم برای برنامه  در نظرگاه گیدنز خودشناسی

. ، ص(ب) 129 گیدنز، .ک.ر)متناسب با آرزوهای باطنی شخص است زندگی  بک و دیگرانس

فرد در پیش ای است که  سازد وابسته به اعمال و رفتارهای سازنده آنچه فرد را می». .(38 

 (.   :(ب) 129 گیدنز، )« گیرد می

های خود آگاهی پیدا کنید، در  کوشید که نسبت به اندیشه، عواطف، و احساس هرگاه می

. خواهید خود را بشناسید جویید، به تعبیر دیگر، می واقع پاسخی برای هویت خود می

منسجم هویت شخصی خودشناسی منوط به نیّت باطنی است که در ساخت و بازتولید مفهوم 

؛ البته خودشناسی و هویت مربوط به بدن نیز هست، زیرا بدن ما جزئی از یک (همان)نقش دارد 

دریافتن »آگاهی از چند و چون بدن برای »نظام کنشی است و نه صرفا یک شیء منفعل 

اهمیتی اساسی دارد، و در حقیقت دنباله منطقی نظارت بر « عیار هر لحظه از زندگی تمام

های اصلی و خود  های حسّی از محیط پیرامونی و همچنین نظارت بر وضع و حال اندام رودیو

حقیقت وجود ما همانی نیست که هستیم، »(. 1  همان،)« بدن به عنوان نوعی کلّ یکپارچه است

 (.  همان،)« سازیم بلکه چیزی است که از خویشتن می

چیزی فراتر از اشتغاالت مورد عالقه و کاالهای »، 1«زندگی بک و دیگرانس»به عقیده گیدنز، 

؛ در جوامع (13:(ب) 121 گیدنز، )« شود مصرفی است و رفتارها و باورها را نیز شامل می

هد؛ اما در جوامع مدرن، افراد د های معدودی ارائه می سنتی، اجتماع برای انتخاب افراد گزینه

های  بک و دیگرانپسندد، از میان س ی را میبک و دیگرانبدون توجه به این که جامعه چه س

روشن است که هیچ فرهنگی ». کنند مورد عالقة خود را انتخاب می بک و دیگرانمختلف، س

هایی  قت انتخابها در حقی کند، و همه سنت انتخاب را به طور کلی در امور روزمره حذف نمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . self 
2 . self-understanding 
3 . life style 
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با این وصف، سنت یا عادات و رسوم جاافتاده، . میان انبوهی از الگوهای رفتاری ممکن هستند

. اندازند شده به جریان می هایی تقریبا از پیش تعیین برحسب تعریف، زندگی را در محدودة کانال

ه دلیل آن که دهد، و ب های ممکن قرار می تجدد اما فرد را رودروی تنوع غامضی از انتخاب

هایی  دهد تا وی را در گزینش ای است، چندان کمکی به فرد ارائه نمی دارای کیفیتی غیرشالوده

 (.8   :(ب) 129 گیدنز، )« عمل بیاورد یاری دهد که باید به

اصطالحی است که در فرهنگ سنتی »زندگی،  بک و دیگرانشاید بهتر است که گفته شود س

های موجود  مالزم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکانچندان کاربردی ندارد، چون 

« شود می« پذیرفته»بلکه « شود تحویل گرفته نمی»است، و در عمل نه فقط از نسل گذشته 

لزوماً از نسلی به نسل دیگر « زندگی بک و دیگرانس»های مدرن  ؛ یعنی در فرهنگ(3  همان،)

بک و ی را از میان سبک و دیگرانس معیارهای خود، سشود، بلکه نسل دوم بر اسا منتقل نمی

 . پذیرد های موجود می دیگران

عملکردهای روزمره و سبک و دیگران زندگی در دنیای مدرن ارتباط تنگاتنگی با »

های زندگی، به صورت عملکردهای  ، سبک و دیگرانیابد تحرک هویت شخصی می

های  ، عملکردهایی که در نوع پوشش، خوراک، طرز کار، و محیطآیند روزمره درمی

ت ولی این امور روزمره، در پرتو ماهی. یابند مطلوب برای مالقات با دیگران تجسم می

 .متحرک هویت شخصی، به طرزی تأملی در برابر تغییرات احتمالی باز و پذیرا هستند

 چه بپوشم، چه های کوچک شخصی در زندگی روزانه ـ گیری هر یک از تصمیم

ـ  بخورم، در محیط کار چگونه رفتار کنم، پس از پایان کار با چه کسی مالقات کنم

و )ها  گونه انتخاب همة این. همه و همه در تعیین و تنظیم امور روزمره مشارکت دارند

هایی هستند که ما نه فقط  گیری تصمیم( سازتر تر و سرنوشت های مهم همچنین انتخاب

. گذاریم بودن خویش به مرحلة اجرا می که دربارة چگونهدربارة چگونه عمل کردن، بل

برد بیشتر به دنیای مابعد  هر چه وضع و حال جامعه و محیطی که فرد در آن به سر می

اش، و  سنتی تعلق داشته باشد، شیوة زندگی او نیز هستة واقعی هویت شخصی

 (.همان)« ساخت، و همچنین با تجدید ساخت آن، سروکار خواهد داشت
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ای دیالکتیک  زندگی آنها رابطه بک و دیگرانگیری افراد با س س میان انتخاب و تصمیمپ

بیشتر وقت خود : موارد ذیل فقط نمونه کوچکی از لیست بلندباالیی از انتخاب است. وجود دارد

کشید، آیا شما  کسی صرف کنید، چه غذایی مورد عالقه شما است، آیا شما سیگار می را با چه

کند، تعطیالت خود  دهید، چه کسی شما را بیشتر جذب خود می اساس گوش می به شایعات بی

 ... کنید، و  را چگونه صرف می

 بدیهی است که انتخاب
شما . شته استدادن برای ساختن آینده در رابطه با گذ چیزی برای انجام 

اما این که علت این تکثر  (881 :81،بک و دیگران)خواهید؟  چه کسی هستید؟ و چه چیزی می

  :انتخاب در دنیای مدرن چیست به نظر گیدنز ناشی از چند ویژگی است

های سنتی  در نظام. کند پذیر می ون را امکانهای گوناگ زندگی در دنیایی که انتخاب - 

آموزد؛ اما  برای مسیر زندگی تابلوهایی قرار داده شده است که به فرد چگونه عمل کردن را می

های  در جوامع امروزین این تابلوهای راهنما وجود ندارد و فرد مختار است تا از میان شیوه

 .پسندد برگزیند گوناگون، راهی را که خود می

 .ثر محیط زندگی در دنیای مدرن و بالعکس شباهت محیط زندگی در دنیای سنتیتک - 

تفاوت در ماهیت باورهای مدرن و سنتی؛ یعنی وجود نوعی شک روشمند در  -1

مدرنیته؛ و در مقابل ایمان و باور های تضمین شده برای عمل، در  خصوص مراجع و نسخه

ها  های ثابت برای عمل از سوی مراجع و مآخذ معتبر، در نظام ها و نسخه قطعی به دستورالعمل

 .سنتی

ها  شدن؛ افراد به کمک رسانه های با واسطه سبب پدیدة جهانی افزایش روزافزون تجربه -1

های گوناگون زندگی در سرتاسر جهان آشنا  و ارتباطات جمعی با سبک و دیگران

 (.   (: ب) 129 گیدنز، )شوند یم

 : اما به سه نکته دیگر نیز باید توجه کرد

  همة  گفتن از کثرت انتخاب نباید به این پندار بینجامد که در سخن»اول این که ِ

مردم همة ، یا آن که (های انتخاب نابرابری در فرصت)ها به روی همة افراد باز است  انتخاب

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . Choice 
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های خویش را با آگاهی کامل از کلیه امکانات موجود اتخاذ  های مربوط به انتخاب تصمیم

های  هایی که از قید فعالیت چه در عرصه کار و چه در عرصه مصرف، برای همة گروه. کنند می

طبیعی است که . های گوناگونی در زمینة شیوة زندگی وجود دارد اند، انتخاب سنتی آزاد شده

های  گوید، در واقع شکل گونه که بوردیو به تأکید می ها، همان های شیوة زندگی بین گروه فاوتت

های طبقاتی در قلمرو  های اجتماعی هستند و نه نتیجة اختالف بندی ساختاری مقدماتی برای الیه

 (.   :(ب) 129 گیدنز، )« تولید

 ها و  ز عادتای ا مستلزم مجموعه»زندگی  بک و دیگراندوم این که هر س

 (همان)« و بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است ها گیری جهت

  های  داند، انتخاب شخصی که خود را متعهد به شیوة زندگی معینی می»سوم این که

طور که آنهایی هم که با او  ، همانیندب می« خارج از موازین و معیارهای خویش»دیگر را لزوما 

گیرند، عین همین عقیده را دارند، عالوه بر این، گزینش یا ایجاد  در کنش متقابل قرار می

های رفتاری آنها، و همچنین زیر نفوذ اوضاع  گی تحت تأثیر فشارهای گروه و الگوهای زند شیوه

 (.همان)« گیرد و احوال اجتماعی و اقتصادی، صورت می

های روزمرة ما در واقع برای  بسیاری از فعالیت. تمایز قائل شویم  ها و تصمیم ها باید بین انتخاب

به عبارت . بارة زندگی روزمرة امروزی استانتخاب الزامی شده است، این یک تز اساسی در

که اغلب، البته نه  ـ ها هستند های اجتماعی محکوم تصمیم های فعالیت تر، تمام زمینه دقیق

گیری خارج از   باز بودن تصمیم. اند همیشه، بر اساس ادعاهای دانش تخصصی پذیرفته شده

 (881 :82،بک و دیگران) ته شودگرایی شناخ نفسه نتیجة کثرت زندگی اجتماعی، نباید فی حد

تبدیل  1یا آثار باستانی  های اجتماعی سنتی، به عادات بک و دیگراندر جامعه پساسنتی، س

اند  بقایای عادات سنتی اصیل، بدون وابستگی به حقایق فورمولی که از آنها نشأت  شده

به نظر گیدنز،   .وجود دارند آنها به عنوان آثار باستانی در موزة زندگی. اند اند، باقیمانده گرفته

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . decisions 
2 . habits 
3 . relics 
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  کنند و قابلیت گفتمان ایجاد می  عادات یا آثار سنتی، تنها تا آنجا که دسترسی به توجیه برهانی

های سنتی تبدیل به اشیای  به عبارت دیگر، رفتار و نگرش. مانند در فضای باز را دارند باقی می

 (.39 - 3 : 881 ،بک و دیگران)شوند گفتمان و مناظره می

 یقوتلفبندیجمع

 کنیم یم یکه در آن زندگ یکه خود را، و جوامع کند یبه ما کمک م ی،شناس جامعه یدنز،از منظر گ

 یانم یفو ظرا یمرا، که از نظر زمان و فضا با جامعه ما متفاوت است، بشناس دیگرو نیز جوامع 

 مرو مطالعات اجتماعیقل. یمکن یلرا تحل یاجتماع یها عملکرد یرعمدیو غ یعمد های یصهخص

است، بلکه قلمرو آن بررسی  و نه وجود هر نوع کلیت اجتماعی نه تجربه کنشگر فردی

 .است عملکردهای اجتماعی در طول فضا و زمان

 تاریخها  انسان»مضمون است که،  ایناز عبارت مارکس به  یکیبر  مبتنی ساختاربندی نظریه

رفع  یبرا یلشتدر واقع  نظریه این. «که به انتخاب خودشان باشد شرایطیاما نه در  سازند میرا 

، عملکرد. تفسیری است ساختارگرایی، کارکردگرایی،و نظریه یککالس نظریةسه  های یبآس

 مفهوم. منابع است و قواعد منظور از ساخت .ندا یهنظر ینا یعناصر اصل ، و ساختعامل

 عامل به ساخت متقابل ساخت و عاملِ نیاز؛ یعنی است یهنظر ینجان کالم ا« دوگانگی ساخت»

 .شود یدتا ساخت بازتول کند یدهد، و در مقابل، عامل کمک م یم عمل امکان

 از عرف یرغ یزیچ سنت .است نهفته سنت با تضاد مدرنیته، مفهوم در یدنز،گ یدگاهد از

 بههستند که  یگانه افرادیدارد و آنها  یاست، که اولیائ حقیقت شده فورموله  اندیشه و است

. شود مربوط میکه به علل حوادث  است یزیچ یقتحق. دارندکامل  یدسترسفورمولی  حقیقت

لة برخورد یسنت وس. دارد پیشامدرن را باهم نگاه می یهای اجتماع چسبی است که نظام سنت،

در واقع، سنت، . استرو درگیر با خاطره  ایندارد، از  تمایلاست و به گذشته با زمان و فضا 

های گذشته را بازتولید  وضعیت  یاخاطرات حوادث . است یخاطره جمع یده واسطة سازمان

 عملی های حل راه شعائر،. است یو انسجام اجتماع سنت مربوط به شعائر همچنین. کنند می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . discursive justification 
2 . dialogue 
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، سودمندی شعائر را یفورمول یقتحقبه کمک  ،سنت اولیای. از صیانت است اطمینانحصول 

. نمایند و تداوم گذشته را به سنت اعطا می یکپارچگیو به کمک شعائر  کنند میتوجیه 

ریشه در بلکه  شود، ناشی نمیسادة ماندگاری در طول زمان  واقعیتاز  ناشییکپارچگی سنت، 

به کمک  ها سنتی. است یریرو، سنت لزوماً فعال و تفس یناز ا .دارد «تفسیریکار »استمرار 

 ینوع سنت. کنند میرا فراهم  و اعتقاد سنتیهای کنش  شیوه کنترل اندیشه، های مکانیسم

آور دارد، و ویژگی الزام یهنجار نوعی محتوای رو، ینز ااست، ا یو اخالق یعاطف گذاری یهسرما

  .کند یم یینتع یزرا ن یدهاها، با هست یینکه عالوه بر تع

 مدرنیتو مدرن، و مقطع مدرن را به دو دوره  پیشامدرنبشر را به دو مقطع  یختار گیدنز،

تا  یو از انقالب صنعت یشامدرن،را پ صنعتیقبل از انقالب . کند تقسیم می متأخر یتو مدرن اولیه

او،  باوربه . نامد یمتأخر م یتتا کنون را مدرن یخاولیه،  و از آن تار مدرنیترا  823 دهه 

مدرنیتة متأخر بر . دانند متأخر همان چیزی است که دیگران پسامدرن یا پساصنعتی می یتمدرن

 مدرنیت در. زدایی و سنت ، بازاندیشی اجتماعیشدن جهانی :سه فرآیند به هم وابسته است مبنای

 آینداما فر ،گردید کارکردهای مختلفی داشت که مانع تغییرات بازاندیشی مدرنیت می اولیه، سنت

 یژگیمدرن سه و ینهادها یدگرگون. را سبب شدآن  تضعیفشت و مانع را بردا ینا شدن یجهان

 ینهادها. یدگرگون یتشتاب، پهنه، و ماه: را در پی داشت یسنت یها از سامان انقطاعداشت که 

: شود ناشی میچهار بعد  ینا ازمدرن  یایدن یامدهایپ همهمدرن چهار بعد دارند که 

 .نظامی، و قدرت ، حراستریدا سرمایه، گرایی صنعت

جدایی زمان و فضا، عنصر اساسی شتابناکی در دنیای مدرن است، و مدرنیت محصول 

 شدن بازترکیبو « زمان و فضا جدایی»از  مدرنیت پویایی. یی استفضا ـ ید زمانیشد یدگرگون

 یاز فضا« زمان شدن یته»و  یریگ فاصله« زمان و فضا جدایی»ظور از من .گیرد میآنها سرچشمه 

.مدرن محاسبة زمان است های یوهش یجةدر نت ی،محل

های تاریخی مختلف و جوامع  زمان و فضا در دوره ییبازاندیشی تابعی از تغییرات و جدا

اند از  عبارتگر یمنبع د است، دو مدرنیت ییایاز سه منبع پو یکی« یشیبازاند». گوناگون است

 های دگرگونیبر انواع  اجتماعی بازاندیشیتوسعة . «یازجاکندگ»و « زمان و فضا ییجدا»
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 .آید میبه شمار  ها دگرگونی ایندارد و فصل مشترک  حیاتی تأثیریها  انسان روی پیش

بازاندیشی به . کند یرن است، ضدسنت عمل من عناصر در جامعه مدیترکه از مهم ی،شیبازاند

را تنظیم و بر آن « کنش انسانی»که  شودگفته می یانسان« اندیشه و کنش»سازوکارهایی در 

مراد از بازاندیشی مدرن، فرآیند تعریف و بازتعریف خود از طریق مشاهده و . کند نظارت می

و  یدر فرهنگ سنت یشیسم بازاندمکانی. تأمل در اطالعات دربارة مسیرهای ممکن زندگی است

شانة کنش با یق نظارت بازاندیتلف یها وهیاز ش یکیسنت . فرهنگ مدرن متفاوت است

به خود  یگریخصلت د یشیبازاند مدرنیت،ش یدایبا پ. ی اجتماع استیفضا ـ یزمان یسازمانده

و نظارت در دنیای مدرن موجب تغییرات اساسی در دانش  یشیخصلت جدید بازاند. ردیگ یم

در  فقط ونخواهد داشت ییگر کارآیبودن، د یسنتسبب ب عملکرد به یتصو. شده است یاجتماع

 یشیهدف بازاند. ه کردیتوان سنت را توج یکه اعتبارش را از سنت نگرفته باشد م یپرتو دانش

 .ش استکن یهدف بازسنج مدرنیت، و در است سنت نظارت بر کنش در

کنش و هم محلیِ های محیطاز  اجتماعیشدن روابط ، کنده«جاکندگیاز »از  گیدنزمنظور 

از  های مکانیسم .است فضایی ـ زمانینامحدود  های پهنه راستایدر  ها محیط اینساختار  تجدید

های  های تخصصی را نظام های نمادین و نظام مجموع نشانهگیدنز  .ندا یانتزاع یها نظام جاکندگی

 .نامد انتزاعی می

 های نظامو چه  نمادین های نشانهچه  ازجاکندگی، های مکانیسمهمه  گیدنز،به گفتة 

مدت و اثبات  های سنتی آشنایی طوالنی تمدن در« اعتماد»مبنای . اند به اعتماد وابسته تخصصی،

کند  در جوامع مدرن آنچه اعتماد دیگران را جلب می .های الزم برای اعتماد است صالحیت

و اعتماد به  یمانا یدر جوامع سنت. است یماناز ا یاعتماد صورت. های انتزاعی است نظام

بلکه متوجه  گردد، یاعتماد به اشخاص برنم ینکه، در جوامع مدرن ا یاشخاص است، در حال

ها  آن نظام یها ستهی، درواقع اعتماد به بایانتزاع یها اعتماد به نظام. است یدانش تخصص یدرست

 .است« مخاطره»ی همراه با نوع یشهاعتماد هم. آنها یواقع یاست، نه اعتماد به عملکردها

 .و ناشناخته است احتمالی های مخاطره فرض خطر
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بر فرض  یمخاطره مبتن. ستندیکسان نیبا هم دارند، اما  یکیرابطة نزدو مخاطره « خطر»

« تیامن»تعادل اعتماد و مخاطره موجب تحقق . از وجود خطر ینه لزوماً آگاه ،خطراست

از . است که خطر کنترل شده باشد جاییو امنیت در  اند یدهاعتماد و مخاطره در هم تن. شود یم

که انسان مدرن با آن  خطراتیو  تردیدهاها،  است که مخاطره اینمدرن  بازاندیشی حمله نتایج

در  نیز روابط اعتماد شرایط. است، متفاوت باشد سنتیانسان  روی پیشمواجه است با آنچه 

 کارایی دیگرمدرن  دنیایدر  غریبههای پیشامدرن و مدرن متفاوت است، مثال مفهوم  سامان

 .اند داده تخصصی های مهارتخود را به  جای محلی های مهارتگذشته را ندارد، و 

و تحقق  ی،در نظم جهان ای عمده ییراتتغ موجب شده است کهپیدایش نهادهای مدرن، 

، غیر از شدن فضای نامحدود به معنای یکی جهانیمفهوم جامعه . آیدبه وجود  یجامعة جهان

نهادهای مدرن خود محصول تغییرات  .، به معنای پراکندگی فضا استگیر مفهوم جامعه عالم

شکل زمان و فضا و بسط روابط  تغییردر واقع  شدن جهانی. هستند اساسی در زمان و فضا

متقابل و بر محور انتقال  یاز وابستگ یدیشدن بر اشکال جد جهانی. است ییفضا ـ ینامعین زمان

چهار  شدن یجهان. ر استاستوا ی،انتزاع یها و توزیع تجربه و تخصص، تحت فشار دخالت نظام

 تقسیم .1 جهانی؛ سیاسینظام  .1 جهانی؛ داری سرمایهاقتصاد  .  ؛دولت ـ نظام ملت . : داردبُعد 

 داری؛ سرمایهاز  ناشی اقتصادی، سازی قطبی . : چهار مخاطره دارد همچنین. المللی بینکار 

از نظام  ناشی دموکراتیک،نقض حقوق  .1 شدن؛ صنعتیاز  ناشی محیطی، زیست تهدیدات . 

 .ظامیناز قدرت  ناشی، وسیعدر سطح  هایی جنگامکان بروز  .1دولت  ـ ملت

در تضادند، سنت  یکدیگرهای کنترلی سنت، با  و مکانیسم شدن جهانیکنترلی  های مکانیسم

، فضا کنترلِ ازمان را بشدن،  یدر مقابل، جهان .کند ، فضا را نیز کنترل میبه کمک کنترل زمان

و در مقابل  کند یعنی سنت با تأکید بر گذشته، نهادهای سنتی را نیز حفظ می؛ ندک کنترل می

برد، در نتیجه گذشته جای خود را به حال واگذار  شدن نهادهای سنتی را از بین می جهانی

 .کند می
، یجهان یاسی، در چهارچوب نظام سیگران نظام جهانکنش« یالملل نیم کار بیتقس»بر اساس 

، مدرنیت. اند  یز عوامل مسلط بر اقتصاد جهانین« های فراملی شرکت»ها هستند، و «دولت ـ  ملت»
دولت  ـ دة ملتین آنها پدیتر مشخص است که برجسته یاجتماع یها قالب یدآورندة بعضیپد
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 سیاسی اجتماعینظام اند  شدهموجب  ی،حراست و قدرت نظام یبعد نهاد دو. است
 یا ژهیت ویاهم مدرنیتمشخص در تحول  یدو مجموعة سازمان. به وجود آید  دولت ـ ملت
 .یدار هیدار سرما د نظامیدولت و تول ـ ملت :دارند

روزافزون  بازاندیشی تجلیاز  بخشیمتعارف،  سیاسی های مکانیسمگسترده از  شنودیناخ
پاسخ مناسب به مطالبة  یگانه دولت ـ اساس، نظام ملت همینبر  .آیند میبه شمار  اجتماعی

شده  یشیبازاند یزیبه عنوان چ یدرا با یترو، خود حاکم یناز ا. شهروندان جوامع مدرن است
 آنها در .غلط است یاست، تصور یدولت در آستانه نابود ـ تصور که ملتن یا. در نظر گرفت

به ساختارها  فقطدولت  ـ بحث از ملت. دنشو یم تر روز مستحکم ت، روزبهیر هویین تغیع
 . گیرد می ت را هم دربریبلکه هو ،شود مربوط نمی

وجودی مربوط  های پرسش. است« های وجودی پرسش»از انواع  «هویت»پرسش از 
کنند  شوند به پارامترهای زندگی انسانی که همه آدمیان در طول عمر خود به نحوی مطرح می می

و  ،پیشرفت ،ریزی الزم برای برنامهخودشناسی  ،گیدنز نظربه . آیند برمیو درصدد پاسخ به آن 
. های باطنی شخص استزندگی متناسب با آرزو بک و دیگرانساختن مسیر معینی برای س

است که شخص آن را به عنوان بازتابی از زندگی« خود»هویت شخصی در حقیقت همان 
حقیقت وجود ما همانی نیست که . در زمان و فضااست پذیرد و به تعبیری تداوم فرد  اش می نامه

 .سازیم هستیم، بلکه چیزی است که از خویشتن می
. دداردر دنیای مدرن ارتباط تنگاتنگی با تحرک هویت شخصی زندگی  بک و دیگرانس

های  بک و دیگرانس. مجموعة باورها و عملکردها است یزندگ بک و دیگرانمنظور از س
در برابر تغییرات احتمالی باز و با تأمل، در پرتو ماهیت متحرک هویت شخصی،  ی،زندگ
ک یالکتید یا آنها رابطه یزندگ و دیگرانبک س وافراد  یریگ میان انتخاب و تصمیم. ندیپذیرا

 یشههم. استدر ارتباط نده با گذشته یدادن برای ساختن آ انجام یبرا یزیانتخاب چ. وجود دارد
 بک و دیگرانشخصی که خود را متعهد به س. انتخاب وجود دارد یها در فرصت ینابرابر

. بیند می« وازین و معیارهای خویشخارج از م»های دیگر را لزوما  داند، انتخاب زندگی معینی می
تفاوت در . ها است گیری ها و جهت ای از عادت زندگی مستلزم مجموعه بک و دیگرانس هر

ماهیت باورهای مدرن و سنتی، تکثر محیط زندگی در دنیای مدرن و شباهت محیط زندگی در 
که ازآنها  ورمولیف حقایقبه  وابستگیبدون  اصیل، سنتیعادات . شده استرا سبب دنیای سنتی 
 یهتوج یتکه قابل یو در صورت اند باقیمانده پساسنتیجامعه  زندگیدر موزة  ،اند نشأت گرفته

.شوند یم یلگفتمان تبد یایو گفتمان داشته باشند، به اش یبرهان
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 ت ریحمفاهیممندرجدرالگوینهایی

اندیشهمکانیسم -  به کمک شعائر  های کنش سنتی و اعتقاد، کنترل شیوه: هایکنترل

  .سنتی

ی سنت محتوای اخالقی و احساسی سنت که وابسته به اولیا: حقیقتفورمولیسنت - 

 .گر شعائر سنتی است و توجیه

کسانی که به حقیقت فورمولی دسترسی دارند، و مفسران شعائر سنتی : اولیایسنت -1

 .هستند

 .شود های کنش سنتی که موجب انسجام اجتماعی می شیوه: شعائرسنتی -1

 . کند ن میها و بایدها را تعیی سنت که هست آور ویژگی الزام: محتوایهنجاری -9

 .ها های گذشته و بازگوکننده آنها بر تجربه وضعیت بازتولیدکننده حوادث یا : خاطره -2

اجتماعی -8 محصول کار تفسیری سنت است که مربوط به دوسویگی : یکپارچگی

 .شود چهره می به های اجتماعی چهره گران در موقعیت کنش

 .ها ی افراد و گروهها وسایل تبادلی بدون توجه به ویژگی: هاینمادیننشانه -2

های وسیعی از  دادن کار فنی یا مهارت تخصصی که حوزه انجام: هایتخ  ینظام -8

 .دهد های مادی و اجتماعی زندگی کنونی ما را سازمان می محیط

 .سپارد های محلی جای خود را به دانش فنی می فرآیند مهارت: زداییمحلیمهارت -3 

ر بالیای طبیعی بود، اما انسان مدرن در های جامعة سنتی بیشت خطر: ماهیتخطرها -  

 .معرض خطراتی است که مصنوعی و محصول جامعه و نهادهای اجتماعی نوظهور است

اتکا یا اطمینان به نوعی کیفیت یا صفت یک شخص یا یک چیز، یا اطمینان به : اعتماد -  

 .حقیقت یک گفته

 . فرض خطر کردن: مخاطره -1 

؛ («شده محیط ساخته»تغییر شکل طبیعت، تحول ) گرایی صنعت: ابعادنهادیمدرنیته -1 

نظارت بر ) ؛ حراست(آمیز انباشت سرمایه در زمینة کار و تولید بازاری رقابت) داری سرمایه

شدن  در زمینة صنعتی نظارت بر وسایل خشونت)؛ قدرت نظامی (اطالعات و مواظبت اجتماعی

 (.جنگ
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شدن روابط  نفوذ نهادهای مدرن به بافت زندگی روزمره و کنده: بسطروابطاجتماعی -9 

 . اجتماعی محلی

مدارا، فضای باز، دموکراسی، آزادی بیان و مانند : هایی مانند ارزش: هایجهانیارزش -2 

 .شدن دارند آن، که قابلیت جهانی

برد، در نتیجه  شدن نهادهای سنتی را از بین می نیجها: کنترلزمانتوسطکنترلفضا -8 

 . کند گذشته جای خود را به حال واگذار می

 . احساس تعلق جهانی در مقابل احساس تعلق محلی: جهانوطنی -2 

 .رانی جامعه جهانی ها در نظام حکم دولت ـ انطباق ملت :رانیچندالیهحکم -8 

گر نظام جهانی که به حاکمیت یک نظام سیاسی بر قلمروی  کنش: دولت ط ملت -3 

 .گردد خاص اطالق می

منوط به نیّت باطنی است که در ساخت و بازتولید مفهوم منسجم هویت : خودشناسی -  

 .شخصی نقش دارد

عمل -   نسخه و مرجع ها و  ایمان و باور قطعی به دستورالعمل در مقابل: شکدر

 .های ثابت برای عمل از سوی مراجع نسخه

ها  ای از عادت زندگی مستلزم مجموعه بک و دیگرانهر س: هاگیریهاوجهتعادت -1 

 . دت استو، بنابراین برخوردار از نوعی وح ها گیری و جهت

تکثر محیط زندگی در دنیای مدرن و بالعکس شباهت محیط زندگی : محیطزندگی -1 

 .در دنیای سنتی

انتخاب -9  های  تکثر محیط زندگی در دوران مدرن، موجب افزایش فرصت: کثرت

 . گردد انتخاب می

عادات یا آثار سنتی، فقط تا آنجا که : بقایعاداتسنتیمشروطبهتوجیهبرهانی -2 

 .مانند کنند و قابلیت گفتمان در فضای باز را دارند باقی می ه توجیه برهانی ایجاد میدسترسی ب
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