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 چکیده
اندازهای نوین دارد. ای در خلق مفاهیم جدید و بسط استعاریِ چشماندیشۀ تلفیقی نقش عمده

شناختی آنتونی گیدنز بر پایۀ نظریۀ تلفیق مفهومی تبیین استعاری از تخیّل جامعههدف این مقاله 

های عمدۀ وی، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با مطالعه در آثار گیدنز استعارهاست. 

استخراج و تحلیل شدند. بنیاد اصلی زبان استعاری در اندیشۀ « روند تشخیص استعاره»الگوی 

های جدیدی دست یافته تبدیل و ترکیب مفاهیم، به استعارههای تلفیقی است. او با گیدنز، استعاره

شناختی، عالوه بر های تلفیقی و هستییابی با استفاده از استعاره است. وی در نظریۀ ساخت

کند. گیدنز در سازماندهی نهادها در راستای زمان و مکان بر تلفیق ساختار و عاملیت تأکید می

ناختی معتقد است، زبان صرفاً ابزار تحلیل نیست بلکه خود شتداوم نگاه تلفیقی در سطح معرفت

های  شناختی نیز  قایل به آمیختگی روش شود. در سطح روشبخشی از کنش اجتماعی محسوب می

وارگی گیدنز براین باور است که زندگی اجتماعی انسان مدرن ماهیت ساعتکمّی و کیفی است. 

سابقۀ تغییرات در سطوح دهد شتاب بیتشکیل میدارد و آنچه موتور محرکۀ دنیای مدرن را 

جهان نوین ارایه نمود و آن را با استعارۀ  مختلف فردی و اجتماعی است. وی توصیف مجددی از

سازی کرده ادغام و مفهوم  5کرده و با استعارۀ ژانوسی« همانیاین»جاگنات)گردونه خردکننده( 

 منفی است. طور توأمان دارای پیامدهای مثبت واست که به

 استعاره، تلفیق مفهومی، تخیّل، آنتونی گیدنز. واژگان کلیدی:

                                                           
  Aliyaghoobi2002@yahoo.comپست الکترونیک نویسندۀ رابط:  9

2 Ianus  

 شناختیمطالعات جامعه
 ـپژوهشي()علمي

 

882-858،شمارهیک:82دوره

 0909-8290  شاپا

 ISCدر  نمایه



 

 

 

 

 

 0033، شماره یک، بهار و تابستان 22شناختی دوره مطالعات جامعه   203 
 

 

 مقدمه
ها به استعاره تلفیقی است. ای، تقسیم آنهای استعارهها انواع مختلفی دارند، یکی از مدلاستعاره

تواند در قالب چندین بیان استعاری تشکیل شود. استعارۀ در معنای یک استعاره در زبان می

، یعنی معنای استعاری 5، یعنی همان معنای لفظی و حوزۀ مقصد9می ارتباط بین حوزۀ مبدأمفهو

کار تواند برای توصیف یک مفهوم در حوزۀ مقصد بهدانند؛ یعنی هر مفهومی از حوزۀ مبدأ میمی

(. در این صورت استعاره نتیجۀ ادغام دو مفهوم Lakoff, 1993؛ 9912رود )لیکاف و جانسون، 

های آن ای که شباهتکنارگذاری و ترکیب دو حوزهیرا خلق معنای جدید از طریق باهماست، ز

(.  نکته مهم اینکه، Fauconnier & Turner, 1998گیرد )برای ما ملموس نیست، صورت می

شناسی ها از جمله جامعهاستعاره صرفاً در حوزۀ ادبی مورد توجه قرار نگرفته بلکه در سایر رشته

ت. همچنین بین استعاره و مفاهیم ارتباط تنگاتنگ برقرار است.  استعاره از هم بوده اس

است. همچنین اصطالحات و مفاهیم در « 4سازیاصطالح»و « 9شدگیاصطالح»فرایندهای مهم 

کنند )یعقوبی، سازی کمک میسازی و مفهومتوسعه علم نقش دارند و هر دو باهم به استعاره

ره نتیجۀ ادغام دو مفهوم است، زیرا خلق معنای جدید از طریق (. همچنین استعا911: 9911

آن برای ما ملموس نیست، صورت  هایای که شباهتکنارگذاری و ترکیب دو حوزهباهم

گیرد. مرز شفافی بین دو حوزه وجود ندارد؛ زیرا  گاهی یک مفهوم در ایجاد چند استعاره  می

ش دارند. همچنین،  یک واژه در یک جا مفهوم اولیه ها نیز در خلق مفاهیم نقنقش دارد استعاره

ایند. دلوز و و در جای دیگر مفهوم استعاری است. این سنخ از اصطالحات، مفاهیم استعاره

کنند کارکرد فلسفه  خلق مفاهیم تازه است و هر مفهوم به مفهوم دیگر ارجاع تأکید می 2گتاری

نهایت طور تا بیواند مفهوم انگاشته شوند. همینتدهد. هر مفهومی اجزایی دارد که خود میمی

(. 95: 9919شوند )دلوز و گتاری، شوند و هرگز از هیچ آفریده نمیروند و آفریده می پیش می

اند. کارکرد فلسفه  خلق هم پیوستهای بههای مفهومی به شکل شبکهها معتقدند که استعارهآن

صورت آشکار و پنهان شاهد دهد، ما بهگر ارجاع میمفاهیم تازه است و هر مفهوم به مفهوم دی

 سفر مفاهیم استعاری از یک حوزه به حوزه دیگر هستیم. 

                                                           
1 Source domin  
2 Target domin  

3 Terminologization 
4 Term creation  
5 Deleuze &  Gattari 
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طور عام و استعارۀ تلفیقی در معنای خاص با تخیّل ارتباط تنگاتنگی وجود بین استعاره به

دگی روزانه و های معمول زنمعنای فاصله گرفتن از روال، تخیل به9از نظر  آنتونی گیدنزدارد؛ 

هاست. او معتقد است عمل سادۀ نوشیدن قهوه صرفاً یک رفع خستگی ساده نگاه تازه به آن

-است که یک جامعه« 5ارزش نمادین»های روزمره دارای منزلۀ بخشی از فعالیتنیست، بلکه به

و (. فوکونیه 2: 9911شناختی به آن بیندیشد )گیدنز، شناس الزم است از طریق نگرش جامعه

 & Fauconnierنیز معتقدند که  تلفیق یا ادغام در تفکر و تخیل انسان نقش مهمی دارد ) 9ترنر

Turner, 2002های مربوط (. توانایی ذهن تلفیقی در انسان، نه تنها در زبان، بلکه در سایر حوزه

فوکونیه و  های علمی هست.های انسانی از قبیل هنر، اندیشه، اعمال مذهبی و نیز زمینهبه فعالیت

گفتاری دارد و هم استعاره از رفع -کنند عمل خوردن قهوه هم جنبۀ کنشترنر نیز استدالل می

 (.Ibid, 228خستگی و سردرد است )

 شوند، عبارتند از:های بنیادینی که در این مقاله طرح میپرسش

 شناختی گیدنز کدامند؟های بنیادین در متون جامعههستۀ اصلی استعاره -

 شناختی وی وجود دارند؟های جامعهباط ساختاری بین مفاهیم و استعارهچه ارت -

 شناختی او ارتباط وجود دارد؟شناختی گیدنز با رویکرد روشآیا بین نظریۀ جامعه -

 اند؟شناختی وی برساخت شدههای تلفیقی در بینش جامعهاستعاره چگونه -

 پیشینۀ پژوهش 

قیقات متعددی در داخل و خارج از کشور انجام شناختی، تحخصوص گیدنز در متون جامعهدر

زایی ترین این تحقیقات عبارتند از:  لک خاطر عدم اطاله کالم، برخی از عمدهشده است که به

( نظریۀ 9919یابی، مقدس و قدرتی ) پرداز ساخت ( مبانی اندیشۀ آنتونی گیدنز: نظریه9911)

( آنتونی گیدنز و 9911ی آن،  ایزدی اودلو )شناختشدن آنتونی گیدنز و مبانی روشساختاربندی

یابی آنتونی گیدنز: پیامدهای تئوریک و روش  ( تئوری ساخت9911مدرنیته واپسین، صدیقی )

شناس ( آنتونی گیدنز جامعه9911شناختی و کاربرد عملی آن در جامعه شناسی، ساعی ارسی )

وی بازاندیشی گیدنز برمبنای ( بازسازی الگ9919زاده )حیدری و متقیمحور،  حاجیسرعت

                                                           
1 Antony Giddens  
2 Symbolic value 
3 Fauconnier & Turner   
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( نقد نظریۀ فرهنگی آنتونی گیدنز، عالمه و 9912نژاد ) مواضع اخیرتر او راجع به سنت، بهشتی

( چکیده آثار 1993( بازاندیشی؛ کشاکش آراء در آنتونی گیدنز و میشل فوکو، کسل )9911نواح )

( 1998ی گیدنز، توکر و کنت )( معنای مدرنیت: گفتگو با آنتون1998آنتونی گیدنز، کریستوفر )

گیدنز داخل و شناسی آنتونی( تئوری جامعه2002آنتونی گیدنز و نظریه اجتماعی مدرن، کلهون )

« تلفیق مفهومی»خارج از کشور انجام شده است، ولی وجه استعاری اندیشۀ گیدنز بویژه استعاره 

 مورد توجه قرار نگرفته است.

 مبانی نظری و چارچوب مفهومی

چوب نظری این تحقیق بر مبنای رویکرد تلفیق مفهومی است. متفکران علوم شناختی براین چار

های تلفیقی نیازمندند. نظریۀ تلفیق باورند که ذهن انسان برای انسجام اطالعات در ذهن، به مدل

است. برمبنای نظریۀ  9و فضای ذهنی 5منتج  از ترکیب دو نظریۀ معنایی استعارۀ مفهومی 9مفهومی

، هر استعاره دو وجه مبدأ و مقصد دارد. قلمروی که عبارات 4ستعارۀ مفهومیِ لیکاف و جانسونا

ای که قصد فهم و درک آن را و حوزه« 2قلمرو مفهومی مبدأ یا منبع»گیرد استعاری از آن شکل می

(. Dascal and Nuyts, 1998: 12; Lakaff, 1993: 12است )« 1قلمرو مفهومی مقصد یا هدف»داریم 

فوکونیه و ترنر معتقدند که نظریۀ استعارۀ مفهومیِ لیکاف و جانسون از کفایت نظری برخوردار 

بودن، نگاشتیبودن نگاشت، تکها نسبت به فضای ذهنی و یکسویهنیست؛ زیرا پویایی کمتر حوزه

ز فرافکنی انتخابی و عدم لزوم وجود مفهوم همتا و همچنین، منفک پنداشتن کارکرهای ذهنی ا

(. نظریۀ فضای ذهنی در سال 99: 9911های نظریۀ استعارۀ مفهومی هستند )دادرس و دیگران، ویژگی

، توسط فوکونیه معرفی شد. در نظریۀ فضای ذهنی فرض برآن است که هنگام سخن گفتن و 9114

 شوند که اینطور موقتی، ولی پویا برانگیخته میشنیدن، ساختارهای ذهنی در پس ذهن انسان به

سازی نقش اصلی هستند که در فرایند مفهوم« 7شناخت پشت صحنه»ساختارها فرایندهایی از جنس 

م فوکونیه به کمک ترنر، 9111(. نظریۀ تلفیق مفهومی را،  اواخر دهۀ Fauconnier, 1994: 7دارند )

                                                           
1 Conceptual blending 
2 Conceptual metaphor 
3 Mental space 
4 Lakoff & Johnson  
5 Source domin 
6 Target domin  
7 Back stage 
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اوایل  کنند تلفیق مفهومی در هماناستدالل می« 9شیوه اندیشیدن ما»ها در کتاب معرفی کرد. آن

شود شود و در همۀ قلمروهای مفهومی و اجتماعی وارد عمل میزندگی کودک ایجاد می

(Fauconnier & Turner, 2002: 17 فوکونیه و ترنر در نظریۀ یکپارچگیِ مفهومی، به تلفیق و .)

تر های استعاری کاملشود پدیدهعمل اجتماعی و فیزیکی تأکید دارند، این الگو موجب می 5آمیختگیِ

های مفهومی با نظم و دقت تری ارایه شود و پدیدهتر و دقیقهای ظریفتر شود و تحلیلو جامع

(. فوکونیه و ترنر معتقدند که  استعارۀ 979: 9919بیشتری نسبت به قبل توصیف شود )کوچش، 

توانند با هم فعال شوند و در برخی مواقع ممکن است های مفهومی متفاوت میمفهومی حوزه

های متعارف آمیزش»های جدید گردد. ها برقرار شود که منجر به استنباطوندهایی بین حوزهپی

توانند با هم ترکیب شوند و یک ها دو یا چند استعارۀ اولیه میاند که به وسیلۀ آنسازوکارهایی

ه (. بزعم فوکونیه و ترنر، س15: 9914)لیکاف و جانسون، « تر تشکیل دهند استعارۀ مرکب بزرگ

. در ترکیب عناصر 1. بسط9 2. تکمیل5، 4. ترکیب9شود. می« 9ساختار نوظهور»فرایند موجب تولید 

شود. در فرایند تکمیل، قالبی برای ساختاربخشی به عناصر ترکیبی دو درونداد مجزا  با هم ترکیب می

ختار یکتایی در ای است که موجب ساگیرد و در نهایت، بسط، پردازش پیوستهمورد استفاده قرار می

( تأکید 2002(. بر مبنای تبیین تلفیقی، فوکونیه و ترنر )Fauconnier & Turner, 2002شود )تلفیق می

)از کثرت به وحدت( و  با کاستن پیچیدگی تا اندازه  7سازیکنند تلفیق مفهومی از طریق فشردهمی

کنند. یک شبکۀ تلفیق ک میها کمکردن پدیده، در جهت انضمامی و عینی1درک و مقیاس انسانی

قلمرو »که فضای مفهومی  1« دادفضای درون»مفهومی دارای چهار فضای ذهنی است که عبارتند از: 

که همان فضای مفهومی قلمرو مقصد است )فضای  91« دادفضای برون»رود. شمار میبه« مبدأ

است،  99« فضایینگاشت بین»مثابۀ به 5داد و فضای درون 9داد (. نگاشت فضای درون5داد  درون

 ای( است و  فضای چهارم فضای تلفیق است.واره)ساختار انتزاعی و طرح 95سومین فضا، فضای عام

                                                           
1 The way we think 
2.Blends 
3 Emergent Structure  
4 Combination 
5 Completion 
6 Elaboration 
7 Compression 
8 Global insight 
9 Input Space 
10 Output Space  
1 Cross-space mapping  
2 Generic Space 



 

 

 

 

 

 0033، شماره یک، بهار و تابستان 22شناختی دوره مطالعات جامعه   200 
 

 

 روش تحقیق
ها از آوری دادهتحلیلی  است. در جمع-صورت کیفی و روش تحقیق آن توصیفی این پژوهش به

پژوهش، منابع و آثار دست اول  های اینآوری دادهروش اسنادی استفاده شده است. برای جمع

(، مسایل 9912شناسی )(، جامعه1990(، پیامدهای مدرنیته )9911شناسی )گیدنز از قبیل، جامعه

( 1984(، ساخت جامعه )1991(، تجدد و تشخص )9914/1974محوری در نظریه اجتماعی کنش )

-ی انتقادی بر جامعه( درآمد9971شناسی و نظریۀ اجتماعی )سیاست، جامعه (،9971راه سوم )

( چندین بار مورد 9919( و چکیده آثار آنتونی گیدنز )9914انداز جهانی )(، چشم9912شناسی )

های این مطالعه شامل تمامی استعارات شناختی در متون و آثار گیدنز  بر مطالعه قرار گرفت. داده

و « تحلیل محتوای کیفی»روش ها نیز با استفاده از اساس مفاهیم مبدأ و مقصد استوار است. داده

آوری شدند. این روش، از سوی گروهی متشکل از نه نفر جمع« 9روند تشخیص استعاره»تکنیک 

پیشنهاد شده  5از متخصصان مطالعات استعاره، به سرپرستی جرارد استین با عنوان گروه پراگلجاز

های منبع و ای، حوزهایهتوان برای شناسایی کلمات پ(. از این روش، میSteen, 2010: 4است )

مقصد استفاده کرد. از طریق، روش تشخیص استعاری متون گیدنزی چندین بار مرور شد، سپس 

 های وی استخراج گردیده و تحلیل شدند.ترین استعارهعمده

 های تحقیقیافته

 استعارۀ و آنتونی گیدنز

های بسیاری از اندیشه بدنیا آمد. هرچند از 9191شناس بریتانیایی در سال گیدنز جامعه

، 2، وبر4، دورکیم9پردازان پیشین و همزمان خویش الهام گرفته است، اما تأثیر مارکس هنظری

سو بر وی آشکارتر از دیگران است.  از یک  1و هاگستراند1،گادامر  7، ویتکنشتاین1گافمن

فمند آدمی را به مثابۀ یک نظریۀ اجتماعی، اهمیت شرایط ناشناختۀ کردار هدساختارگرایی به

موزد که ساختارها نباید صرفاً آآموزد، از سوی دیگر، گیدنز از مکاتب تفسیری میگیدنز می

                                                           
3 Metaphor identification procedure (MIP) 
4 Pragglejaz 
5 Marx  
4 Durkheim 
5 Weber 
6 Goffman  
7 Wittgenstein 
8 Gadamer 
9 Hagerstrand 
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صورت واقعیات اختیاردهنده هم ها را بهآور در نظر گرفته شوند، بلکه آنمثابۀ واقعیاتی الزام به

سیرگرایی در جهت (. او  با نقد دیدگاه ساختارگرایی و تف914: 9911در نظر گرفت )برت، 

ر زمان و مکان در جهت بنای گذارد. او با وارد کردن عناصتلفیق این دو رویکرد گام می

ورزد. گیدنز  هرچند نظریه پرداز استعاره نیست، محور اقدام میمحور و مکانشناسی زمان جامعه

ث نشانه و طور پراکنده و در بحاما نسبت به استعاره وقوف داشت و در متون مختلف خود به

پیوندهای استعاری و کنایی نمادها »نماد به امر استعاره و کنایه پرداخته است. او  معتقد است که 

بسا استعاره علت ای در علوم اهمیت دارد که در سایر انواع گفتمانی دیگر: چهبه همان اندازه

های اره(. درخصوص استع999 :9914)گیدنز، « های علمی باشداولیه نوآوری در نظریه

های زیستی در متون استعارهشناختی، گیدنز خوانش انتقادی به نحوۀ استفاده از  جامعه

ردگرایی معتقد است که این شناختی داشت. او با نقد روایت ساختارگرایی و کارک جامعه

اند؛ یعنی ساختار معادل با آناتومی شناختیهای زیستها، در مجموع، متکی بر تمثیل دیدگاه

زعم گیدنز، استعاره یا قیاس سم و کارکرد معادل با فیزیولوژی ارگانیسم تلقی شده است. بهارگانی

های مشابه مثابۀ ساختار صحیح نیست؛ چرا که آناتومی یک بدن یا چنان که در تمثیلبدن به

های اصلی یک ساختمان وجود دارند، اما ساختار اجتماعی وجود ندارند شود ستونمطرح می

ها و استعارات پیشین، روایت جدیدی از (. گیدنز  ضمن استفاده از مقوله71: 9914)گیدنز، 

اش برای توضیح قدرت وی معتقد است که استعاره دورکیم در آثار اولیه جامعه ارایه نمود.

بین جامعه و « 9همانیاین»بیرونی واقعیت اجتماعی دچار اشکال است؛ زیرا دورکیم قایل به 

روژن برای تشکیل آب  به خواصی است، یعنی پیوند اکسیژن و هیدعناصر شیمیایی آب 

 (. 942: 9911انجامد که در عناصر سازندۀ آن وجود ندارد )صدیقی،  می

های نمادین و تنیدگی نظامگذارد و درهماز نماد و استعاره صحه می 5وی بر روایت ریکور

شناسی معتقد است که در جامعهکند. او وجوه گفتمان با اشکال سلطه و مشروعیت تأکید می

ای در نظر گرفته گونهدر اینچا نمادها به»شود. استفاده می« 4بازنمایی»از واژۀ  9جای نمادغالباً به

کار به نمادگرایی است، ناپذیری دارند. این نگاهی ایستا و محافظهشوند  که مرزهای انعطافمی

                                                           
5 Identity 
2 Ricoeur 
3 Symbole 
4 Representation 
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های نمادین با ا و ظرایف سازگاری نظمهای ویژگیتواند به طرز شایستهنگاهی که نمی

(. از نظر گیدنز جامعه شناسان کالسیک 999: 9914)گیدنز، « دگرگونی اجتماعی را تبیین کند

گرایی منطقی قرار داشتند. بر طبق این تأثیر کارهای راسل، ویتکنشتاین اول  و تجربهتحت

و اجتماعی( است. زبان را باید  برداشت، زبان بیش از همه ابزاری برای توصیف جهان )فیزیکی

توان بین شکل ساختاری شکلی را میعنوان ابزاری برای توصیفات بررسی کرد و نوعی همبه

های اساسی و معین زبان و جهان اعیان پیدا کرد که زبان آن را  در دسترس قرار زبان یا ویژگی

های بنی بر اینکه، طرد دیدگاهکند مدهد. در اینجا آنتونی گیدنز به نکته ظریفی اشاره میمی

و هرمنوتیک اخیر سبب شد تا روایتی جدیدی از زبان و  5اول، پدیدارشناسی شوتز 9ویتکنشتاین

ها امری استعاره شکل بگیرد. در روایت اخیر تلقی زبان به عنوان ابزاری صرف برای توصیف

گیرد. زبان انجام می نادرست است. توصیف صرفاً یکی از اموری است که در و از طریق زبان

های مختلفی که کنشگران میانجی کردار اجتماعی است و به معنای دقیق کلمه، در تمام فعالیت

-(. در این باره گیدنز استدالل میGiddens, 1990: 245ها درگیرند دخالت دارد )اجتماعی در آن

اژگانی که در مراسم و»بهترین تمثیل برای تبیین این نکته است  9کند که مثال مشهور آستین

اند. در مثال دیگری روند توصیفی از آن مراسم نیستند بلکه بخشی از آن مراسمازدواج به کار می

شماری های بیکه به همان اندازه شناخته شده است زبان کاربردهای زیادی دارد و بنابراین، جنبه

این خوانش تلفیقی، زبان صرفاً  (. در599-591: 9914)گیدنز، « دارد مانند ابزاری در جعبه ابزار

جامعه شبیه »شود. وی تمثیل ابزار تحلیل نیست بلکه خود بخشی از کنش اجتماعی محسوب می

های زبان آشکار شده است. کند و بر مبنای ویتکنشتاین  متأخر،  محدودیترا رد می« زبان است

ساختار زبان به منزلۀ ساختی  در این تحلیل، زبان ذاتاً متضمن چیزی است که باید انجام  شود.

 :Giddens, 1990معنادار از ساخت زندگی اجتماعی به منزلۀ کردارهای مستمر منفک نیست )

هایی را در حوزۀ علم برساخت (. سوال مهمی که مطرح است این است که گیدنز چه استعاره4

ند و تحول مفهومی های وی که منشأ و تبار تاریخی دارترین استعارهکرده است؟ برخی از مهم

 اند، عبارتند از:پیدا کرده

                                                           
1 Wittgenstein 
2 Schutz  
3 Austin  
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 استعارۀ عاملیت
طورکه در تعریف استعاره بیان شد، زند. همانگیدنز استعارۀ ساختار را با استعارۀ عاملیت گره می

شود. عاملیت بسط استعاری کنشگر در در استعاره معنی از عنصری به عنصر دیگر منتقل می

م کنش را فاقد ظرفیت الزم برای اطالق به کرداری که از افراد رویکرد تفسیری است. وی مفهو

کند ای که جانشین کنش میدانست. وی استعارهزند می انسانی در زندگی اجتماعی سر می

محسوب کرد. او برای  9، بلکه باید عامل5است. انسان در حیات اجتماعی نه کنشگر 9عاملیت

گیدنز سه  گیرد.که خصلت بدنمندی دارد بهره می 4تشریح عامل و عاملیت از استعارۀ  آگاهی

دهد. آگاهیِ سطح تحلیلی برای آگاهی قایل است که همگی کردار انسانی را تحت تأثیر قرار می

(. در آگاهیِ استداللی فرد در مقام Giddens, 1984: 9) 7و ناخودآگاهی 1، آگاهیِ استداللی2عملی

-و توضیح دهد که چرا به فالن شیوه خاص عمل میتواند سخن گوید بیان دالیل عمل خود می

ورزند. سازی کنش خود مبادرت میکند؛ از این طریق است که عامالن اجتماعی به عقالنی

کنش انسانی « 1پذیریتوضیح»استعارۀ آگاهیِ استداللی گیدنز،  چیزی است که گارفینگل آن را 

کنشگران در ارائه توضیحات خود پذیری این است که منظور من از توضیح»کند تعریف می

کنند که در تولید و بازتولید کنش خود بر آن دربارۀ رفتارشان، از همان اندوختۀ دانش استفاده می

تواند (. مقصود از آگاهیِ عملی سطحی از آگاهی است که میGiddens, 1979: 57« )تکیه دارند

های تکراری است که بخش روال ها وها، عادتبه عمل درآید. این آگاهی مبتنی بر مهارت

آگاهی عملی دانشی ضمنی که با »شوند. ای از رفتارهای ما را در زندگی روزمره شامل میعمده

ای کند، اما کنشگر قادر نیست آن را به شیوهدستی در تثبیت روندهای کنش ایفای نقش میچیره

های ز انگیزش کنش به انگیزه(.  سرانجام بخشی ا11: 9914)گیدنز، « استداللی صورتبندی کند

های روانشناختی فروید، الکان و ناخودآگاه معطوف است. در این بخش، وی از استعاره

پردازی کند. پایه و گیرد تا بتواند الگویابی متعارف روابط اجتماعی را نظریهبهره می 1اریکسون

                                                           
1 Agency 
2 Actor 
3 Agent  
4 Consciousness 
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که در رابطه طفل با  شناختی استیا هستی« 9امنیت وجودی»مایه رفتار در بخش ناخودآگاه، 

مادرش ریشه دارد، بیشتر خصلت عاطفی دارد تا شناختی و مبتنی بر زمینۀ ناخودآگاه است. وی 

امنیت وجودی (.  »Giddens, 1991کند )همانی میاین« 5استعارۀ مادری»این امنیت وجودی را با 

بدیهی، در محیطی  هایبه وضعیت ذهنی راحت و مناسبی اشاره دارد که در آن فرد به فعالیت

)استونز، « آورند، مشغول استهمراه افراد دیگری که تهدیدی برای او به وجود نمیآشنا و به

(. برخالف تئوری کنش متقابل نمادی که آگاهی استداللی و هدفمندی مبناست در 491: 9971

تئوری معنا که، در شود. بدینیابی گیدنز  آگاهی عملی مبنا قرار داده می نظریۀ ساخت

شود که در عمل انجام یابی با نیت کنشگران کاری نداریم بلکه به آن چیزی توجه می ساخت

جای استعارۀ نقش دهند. وی برخالف گافمن از استعارۀ موقعیت که خصلت مکانی دارد بهمی

ها عمل کردن در دانند ناشی از چگونگی بازی نقش نیست بلکه آنکند. آن چه مردم میتأکید می

ها بیش از آنکه بازیگرِ هدفمند و آگاه باشند عاملی گیرند؛ زیرا که انسانموقعیت را یاد می یک

در یک موقعیت هستند که نه با طرح و نقشه و سناریوی قبلی بلکه باید بالبداهه عمل کنند 

براین، به باور گیدنز، در مفهوم کنش فقط به پیامدهای خواسته عالوه  (.921: 9911)صدیقی، 

شود در کنار پیامدهای خواسته که در واقع هر کرداری که واقع میشود، در حالینش توجه میک

جای مفهوم کنش مفهوم آید و برای تبیین این دو دسته پیامد بهپیامدهای ناخواسته هم به بار می

تر است. او با کمک استعارۀ عاملیت، روایت موجود از کنش را  دگرگون کرد و عاملیت مناسب

 ها و مفاهیم مرتبط با آن را طراحی مجدد نمود. ای بخشید و روابط بین واژهبه آن شکل تازه

 استعارۀ ساختار

های مهمی که گیدنز با آن درگیر است استعارۀ ساخت است. سوالی که مطرح یکی از استعاره

ندسی یا های هاست اینکه ساخت چگونه برای او بازنما شده است؟ معموالً ساخت به استعاره

طبیعی که در های شبهشوند، مانند کارکردگرایی ساختاری، یا گاهی به پدیدهمعماری مربوط می

گرایی، گرایی لوی اشتراوس.  در روایت عینیکل بیرون از کنترل عاملیت هستند، مانند ساخت

ارد، مگر های عامالن قرار دارد. در قرائت گیدنز، ساخت هیچ واقعیتی ندساخت بیرون از فعالیت

آورند و اینکه به صورت بقایای حافظه، درونیِ عامالن باشد: عامالن ساخت را به وجود می

                                                           
1 Ontological security  
2 Motherhood 
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اند که شناسان تمایل داشته(.  جامعه59: 9919آورد )کسل، ساخت، امکان عاملیت را پدید می

ای سازی کنند، برهیدرولیک و مکانیکی مفهومهای نهادی و به شبهساختار را برحسب محدویت

اند )الیوت بندی ساختمان استفاده کردهشناسی بدن، یا ستونهای زیستتبیین ساختار از استعاره

دهد و از الگوی دورکیمی که (.  او تعریف نامتعارفی از ساختار ارایه می259: 9919و ترنر، 

کند. او یگیرد، اجتناب مآور برای کنشگران در نظر میساختار را به عنوان امری خارجی و الزام

های تمثیلی یا چیزهای مادی استفاده های  زیستی و قیاسها کمتر از  استعارهبرخالف کالسیک

کرد. گیدنز از دو مفهوم ساخت و عاملیت در  تبیین جامعه کمک گرفته است. مفهوم ساخت می

که  نزد گیدنز تفاوت اساسی با کاربردهای این مفهوم در ادبیات علوم اجتماعی مسلط دارد،

کند که ساختار برای کنش انسانی امری گرایی دارند. وی تأکید میگرایش زیادی به عینی

مثابۀ پذیرد و آن را بهنیست. او قرائت ساختارگرایانه از ساخت را نمی« خارجی»یا « بیرونی»

ا آور است، امزعم وی هر چند ساختار الزامکند. بههای یک ساختمان یا اسکلت بدن رد میستون

آور دارد و هم اند، ساختار هم خصلت الزامشناسان در اهمیت این الزام مبالغه کردهجامعه

 (.Giddens, 1984: 163-5توانابخش )

هایی که ناآشنا هستند با تمثیل یا قیاس و استعاره در آن پدیدهنوآوری گیدنز در آن است که 

برای وی ساختار  .گیردهای دیگر کمک میکند و از رشتههایی که آشنا هستند، تبیین میبا پدیده

(. طبق باور وی، 511: 9911شناسی است )محمدپور، شبیه النگِ انتزاعی سوسور در قلمرو زبان

تواند به زبان وجودی مجازی دارد؛ یعنی خارج از محدودۀ فضا و زمان وجود دارد و فقط می

. وی در راستای زبانشناسیِ های خودش همچون سخن یا نوشتار نمود پیدا کندصورت معرف

ای تولید کند، قواعد زبان را پیروی کند سوژه برای اینکه عبارت یا جملهساختاری استدالل می

(.  وی 259: 9919کند )الیوت و ترنر، کند و در این فرایند در بازتولید زبان همکاری میمی

و سرل از استعارۀ بازی  کند که در متون فلسفی از سوسور گرفته تا ویتکنشتاینتصریح می

های قواعد اجتماعی و زبانی استفاده شده است.  هرچند گیدنز از شطرنج برای توصیف ویژگی

های های زبانی و بازی شطرنج در تبیین ساختار استفاده کرده است ولی به محدودیتاستعاره

الف( هیچ » کرد: ها نیز آگاهی داشت. گیدنز این وجوه تفاوت را در  دو معنا مشاهده میآن

که گاهی با توسل به چنانوجود ندارد، آن« یک قاعده»و « فعالیت اجتماعی»رابطۀ منفردی بین 

ها یا کردارها در در شطرنج وجود دارد. فعالیت« قاعدۀ حاکم بر حرکت وزیر»جمالتی نظیر 
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وندها در پیوند گیرند. ب( قواعد و پیهایی همپوشان و پیوسته از قواعد انجام میبستر مجموعه

زعم او، هر چند بین زندگی اجتماعی و قواعد (. به79: 9914)گیدنز، « با یکدیگر وجود دارند

دارد، اما ممکن است بسیار  حاکم بر شطرنج از جهاتی شباهت دارد و خصلت گشودگی

 کننده باشد. گمراه

 1استعارۀ ساختاربندی

 9157ی انگلیسی زبان تا سال اجتماعیابی در علوم  پیشینۀ مفهوم ساختاربندی یا ساخت

شود. همچنین مفاهیم صورت طرح نظری فراگیرتری در آثار ژرژگورویج دیده میگردد و به برمی

را نیز معرفی کرد، اما این اصطالح، امروزه عمدتاً به « یابی بازساخت»، «زداییساخت»سودمند 

نی گیدنز است )آوتویت و باتامور، شناختی زندگی اجتماعی مربوط به اندیشه آنتونظریۀ هستی

(. او توصیف و پیکربندی مجددی از استعارۀ ساخت ارایه نمود و  فراتر از 229: 9915

از ساخت گام گذاشت. بنابراین، برخالف مفروضات « تصویرسازی دوباره»پیکربندی موجود به 

های به توان و ظرفیتهای کالسیک که روایتی ثابت از امر اجتماعی قایل بودند او شناسیهستی

دهند زندگی اجتماعی را به چندین پردازد که عامالن اجتماعی اجازه میمنحصر به فردی می

شکل، تأسیس،  حفظ و دگرگون کنند. بنابراین، نظریه ساختاربندی علوم اجتماعی را مجهّز به 

(. 229د )همان، شناسی خصایل ثابت اجتماعی فاصله دارکند که از هستیشناسی بالقوه میهستی

اند و در عین حال، این گیدنز براین باور است، کنشگران در بازتولید مداوم ساختارهای اجتماعی

 ساختارها خود را بر فضای کنشی افراد جامعه تحمیل خواهند کرد. 

شناسیم هنگام ها جهان موجود را میبندیزبانشناسان شناختی معتقدند که ما از طریق مقوله

کنیم. در این راستا، گیدنز نیز به ی یک رویداد آن را با تجربۀ قبلی مقایسه میبندمقوله

های موجود اقدام کرد و تلقی جدیدی از مفاهیم ساختار و کنش ارایه بندی مقولهبازچارجوب

نمود. هر کنش اجتماعی، دربرگیرندۀ یک ساختار است و هر ساختاری نیاز به کنش اجتماعی 

(.  استعارۀ ساختاربندی گیدنز تلخیص و  بسط گزارۀ مارکس 119 :9911دارد )ریتزر، 

)ریتزر و گودمن، « سازند، ولی نه آنچنان که خود خواهندها تاریخ خود را میانسان»درخصوص 
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(. مقصود مارکس از این استعاره، نوعی رابطۀ دیالکتیکی میان عاملیت و ساختار 272: 9914

توان از هم جدا کرد. کنش و ساختار، شناختی نمیسطح هستتیاست. بدین معناکه، این دو را در 

شناسان که زبانطوریاند. همان( و دو روی یک سکه5)نه یک دوگانگی9اندی دوتاییدو پدیده

اند فضاهای تلفیقی قدرت تحلیل شناختی را ( تأکید نموده2002شناختی از قبیل فوکونیه و ترنر )

ابعاد پنهان تعابیر زبانی کامالً   کشاند که در آن، قلمروی جدید می برد و ذهن مفسر را به باال می

شود. گیدنز نیز  با تلفیق دو فضای ذهنی)ساختار و عاملیت( در قالب یک حوزه یا  آشکار می

ها را با هم مرتبط کرده و این یک فضای ذهنی جدید)ساختاربندی( عناصری از هر یک از آن

د آورد که منجر به روایت جدیدی از رابطۀ ساختار و کنش شد.  وجوارتباط فضای دیگری را به

های وی بنابراین، استعارۀ ساختاربندی، استعارۀ بزرگ در اندیشۀ گیدنز است که سایر استعاره

تابعی از این استعاره هستند. استعارۀ ساختاربندی)ساختار و عاملیت( گیدنز تابعی از استعارۀ 

کنند هایی که مردم در زندگی روزمرۀ خود برساخت میاستعارهشناختی وی است. او بین روش

شود تفاوت قایل است و به آن هایی که به وسیلۀ دانشمندان اجتماعی ساخته میو استعاره

زعم وی موضوعات مورد مطالعه (. به251: 9919نامد )الیوت و ترنر،  می« 9هرمنوتیک مضاعف»

کنند و مفاهیمی که تی هستند که از مفاهیم استفاده میدر علوم اجتماعی و انسانی، خود موجودا

شود. این مفاهیم که بار ها میهای آنای وارد کنشهای خود دارند به شیوۀ سازندهها از کنشآن

گر اگر مشاهده»کند: هستند. وی تصریح می« 4مفاهیم مرتبۀ اول»استعاری دارند از منظر گیدنز 

صورت گفتمانی یا غیرگفتمانی( از که افراد مورد مطالعه )به شناس بر مجموعه مفاهیمیجامعه

تواند زندگی اجتماعی را به درستی توصیف کنند، کنند تسلط نداشته باشد، نمیها استفاده میآن

گران هایی که مشاهده(. مفاهیم و استعاره591: 9919)گیدنز، « چه رسد به توضیح علّی آن

های مفهومی هستند، زیرا این مفاهیم توانایی« 2هیم مرتبۀ دوممفا»کنند شناس ابداع میجامعه

گیرد، اما این ها اشارت دارد پیشفرض میمعینی را در کنشگرانی که مفاهیم مرتبۀ دوم برکردار آن

کار رفتن در خود توانند به واسطۀ بهدر ذات علوم اجتماعی است که مفاهیم مرتبۀ دوم آن می

                                                           
1 Duality 
2 Dualism 
3 Double hermeneutic  
4 First-order concepts  
5 Second-order concepts   
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هرمنوتیک « هرمنوتیکی»شوند و منجر به « مرتبۀ اول»مفاهیم زندگی اجتماعی تبدیل به 

ترین تفاوت علوم  (. گیدنز براین باور است که مهم592: 9919گردد )گیدنز، می 9مضاعف

پرداز در علوم اجتماعی وجو دارد، زیرا که نظریه« هرمنوتیک مضاعف»اجتماعی و طبیعی در 

پردازد که سرشار از تفسیر واقعیت اجتماعی میکند و به اجتماعی سایر مردم را مطالعه می

تواند در دسترس مردم قرار گیرد و بخشی از های عالم اجتماعی نیز  میمعناست؛ برعکس، یافته

ای میان زبان یهکند رابطۀ دوسو(. گیدنز تأکید می595: 9914ها شود )گیدنز، زندگی روزمره آن

-کنندگان جامعها همۀ مفاهیمی که توسط مشاهدهعادی و زبان علم اجتماعی وجود دارد، زیر

عنوان بخشی تواند توسط کنشگران معمولی هم اخذ شده و بهشود در اصل میشناختی ارایه می

 کار گرفته شود. از گفتمانِ زبان معمولی به

 2استعارۀ راه سوم

« راه سوم»نوان عالوه بر استعارۀ تلفیقی ساختاربندی، گیدنز از استعارۀ تلفیقی دیگری تحت ع

ها بررسی تلفیق مفهومی  ستعارههای تحلیل ا طورکلی، یکی از راهاستفاده نموده است. به

هاست. توجه به تلفیق مفهومی در موارد بسیاری معنای جدیدی را برای استعاره آشکار  آن

ریشگی بی سازد. استعارۀ راه در تعامل با سایر مفاهیم گیدنز از قبیل  مدرنیته، ساعت، سرعت، می

های مشترک مفاهیم به تعبیر  ویتکنشتاین دارای دهند. این ویژگیو ... یک سامانه را تشکیل می

هستند که توسط زباشناسان شناختی از قبیل فوکونیه و ترنر به « 9های خانوادگیشباهت»

شود. جامعه همواره در حرکت و در سیرشدن فرض شده یکپارچگی و آمیزۀ مفهومی تعبیر می

شتابد. به نوعی، عالوه شکافد و به سوی آینده میاست. راهی بسوی آینده؛ راهی که زمان را می

یکی از باره، کند. درایننوعی  تغییر و تحول در جامعه را  نیز اشاره میبُر بودن، بهبر میان

وی دهد. به باور های او را تشکیل میاست و از جمله استعاره« راه سوم»های گیدنز  کتاب

پیش از این بارها در تاریخ سوسیال دموکراسی و نیز از سوی نویسندگان و »استعاره راه سوم 

های سیاسی کامالً متفاوت به کار برده شده است. من در این جا آن سیاستمداران دارای گرایش

دیشی برم. یعنی تعبیر امروزی همان بازانرا برای اشاره به بازسازی سوسیال دموکراسی به کار می

                                                           
1 hermeneutic about the double hermeneutic  
2 Third Way 
3 family resemblance  
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گیدنز الف، « ) اند انجام دهندها در قرن گذشته اغلب ناچار شدهمتناوبی که سوسیال دموکرات

(. منظور از  استعاره راه سوم میانۀ چپ و راست است. در این باره، راه سوم فضای 9-5: 9971

دو « 9یفشردگ»آمیخته است بلکه از  « سوم»و « راه»که از دو مفهوم عامی است که عالوه بر این

شود که حوزه  مفهومی مبدأ محسوب میاستعارۀ چپ و راست تشکیل شده است. راه سوم 

امری عینی و ملموس است که  از این استعاره  برای تبیین امر انتزاعی میانۀ چپ و راست 

 استفاده شده است.

 2استعارۀ مدرنیته

ست که منحصراً به معنای امروز ا Modeبلکه برگرفته از ریشه « نو»نه به معنای « مدرن»استعارۀ 

رسم »معنای است که به Modoی در حقیقت حالت محذوف همین کلمه« مد»است. واژه مشهور 

معنای امروزین های دنیا راه یافته است.  بنابراین در تخیّل غربی استعارۀ مدرن بهبه بیشتر زبان« روز

-ودن را القا کند اما هر چیز نو،  لزوماً بهای از تازه باست که ممکن است در قیاس با دیروز بارقه

داند. (.  گیدنز مدرنیته را استعاره از جامعۀ صنعتی می91: 9971معنای امروزین نیست )موفقیان، 

تغییر واژگانیِ معینی رخ داده »زعم وی تغییر واژگانی یا استعاری حاکی از تغییرات فکری است: به

که چند دهه پیش بیشتر های فکری است. درحالیریاست که نشانۀ آغاز حرکتی در جهت گی

داری صنعتی بود، اکنون واژگان تجدد و یا  فراتجدد ها دربارۀ مفاهیم جامعۀ صنعتی یا سرمایهبحث

های تلفیقی معتقد است مدرنیته گیری از استعاره(. گیدنز در بهره54: 9971)گیدنز، « رایج است

های متعارض ت که با هم رابطۀ دیالکتیکی دارند. این کششای از تعارضات و تخالفات اسآمیزه

، 1و بازتخصیص 7، مهارت تخصصی1و عدم تشخّص 2، صمیمیت4و بازجاگیری 9شامل ارجاکندگی

(. عالوه براین، بازاندیشی نااستوار Giddens, 1990: 140-141است ) 91و درگیری 1گریخصوصی

                                                           
1 Compression 
2 Modernity Metaphor 
3 Displacement  
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های ند ازجاکندگی در دنیای مدرن هم فرصتو فرای 9مکانی-گیری زمانیدر ترکیب با فاصله

ناپذیری مواجه کرده است: بینیها را با مخاطرات پیشزیادی در اختیار افراد گذاشته و هم آن

ام که بتوانم آن را در تقابل ارادی با مفهوم اصطالح استعاره ازجاکندگی را از آن روی برگزیده»

های محلی و روابط اجتماعی از زمینه« 5رون کشیدنبی»قرار دهم ... منظور من از « تمایزیابی»

فضا است. این بیرون کشیدن دقیقاً همان -های نامعینی از زمانها در تکهجاانداختن مجدد آن

 (.97ب:  9971)گیدنز، « نامممی« برداریتکه»چیزی است که من آنرا 

گردونۀ »ستعارۀ جهان نوین را با ا اش،گیدنز در کوششی همساز با نظریه ساختاربندی

یا جاگنات که یک تمثیل هندسی است توصیف کرده است. او در مقابل استعاره «  9خردکننده

لوکوموتیو بسیار »  :کندبوروکراسی وبر و هیوالی مارکس استعارۀ جاگنات را مطرح می

توانند از آن سواری بگیرند. اما هر آن ممکن است قدرتمند و سرکشی که تمام نوع بشر می

هایی را که در برابرش مقاومت کنند ارش از دست ما بیرون برود. این گردونۀ خردکننده آنمه

بینی باشد. پیشکوبد و هر آن ممکن است در جهتی منحرف شده و کامالً غیرقابلدرهم می

« های امیدوارکننده سرشار از بیم پیامدهای سهمناک استاین گردونه علیرغم بشارت

(Giddens, 1990: 139.)  ر ه»استعارۀ مدرنیته گیدنز بسط استعاره مارشال برمن درخصوص

گیدنز از استعارۀ   (.9971)برمن، « رودشود و به هوا می آنچه سخت و استوار است، دود می

جاگنات برای تبیین امر انتزاعی مدرنیته بهره گرفته است. بزعم گیدنز این جهان بیشتر شبیه 

است نه سوار شدن در اتومبیلی که کامالً تحت نظارت و  مهارسوارشدن بر یک گردونۀ بی

 (.914: 9911مهار راننده باشد )گیدنز، 

مهار نیز  وقوف دارد و آن را یک های تشبیه مدرنیته به یک ماشین بیاو از محدودیت

هر نوع تشبیه مدرنیته به یک ماشین یکپارچه، درست مانند »کند قطعه واحد تلقی نمی

تواند در پیش بگیرد، اشتباه است. مدرنیته مسیر واحدی که این ماشین میکردن از صحبت

ماشینی نیست که از قطعات یکپارچه ساخته شده باشد، بلکه دارای انواع مختلف قطعات 

: 9917)گیدنز به نقل از جالیی پور و محمدی، « فشاری متناقض و ناهماهنگ است-کششی 

مجدداً از استعارۀ تلفیقی ژانوسی استفاده کرده و معتقد (. گیدنز برای تبیین مدرنیته نیز 414

                                                           
1 time-space distanciation   
2 Lifting out  
3 Juggernaut  
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به خود گرفته است. بدین معناکه مدرنیته برای بشریت با  9است که مدرنیته چهره ژانوسی

دستاوردهای مثبت و منفی همراه بوده است. گرچه مدرنیته در درون خود دچار تضاد و 

هایش را نیز دارد. او برای تبیین ودیتتناقض است و آسیب دیده ولی توانایی مقابله با محد

یا  9و مدرنیته متأخر 5های افقی بهره برده و آن را به دو مرحله، مدرنیته اولیهمدرنیته از استعاره

تقسیم کرده است. مدرنیته اولیه، از سده هجدهم تا حدود اواخر دهۀ  4عالی یا تشدید شده

آغاز شده و تا به امروز  9111از اواخر دهۀ  گیرد و مدرنیته متأخر، تقریباًرا در برمی 9111

جای استعارۀ (. او معتقد است مدرنیته هنوز تمام نشده به1: 9977ادامه داشته است )گیدنز، 

 پسامدرن، از استعارۀ مدرنیتۀ متأخر استفاده کرده است.

 استعارۀ  سبک زندگی

وانشناس اتریشی، آلفرد ، توسط ر9155گیدنز معتقد است سبک زندگی نخستین بار  در سال 

آدلر در حوزۀ دانش روانشناسی به کار رفت. آدلر و پیروانش درخصوص سبک زندگی استدالل 

ای نسبتاً ثابت است که افراد بدان شیوه اهداف خود را دنبال و کردند که سبک زندگی، شیوهمی

ریشۀ این  کند کهکنند. گیدنز از دنیس رانگ نقل میمشکالت زندگی خود را برطرف می

(. در این باره، دو 951ب:  9971اصطالح را باید در آثار ماکس وبر جستجو کرد )گیدنز، 

،  سبک زندگی، معرف ثروت و موقعیت 9151خوانش وجود دارد. در روایت نخست، در دهه 

مثابۀ شاخصی برای تعیین طبقۀ اجتماعی بکار رفته است. در روایت اجتماعی افراد و غالباً به

لکه شکل اجتماعی نوینی دانسته سبک زندگی، نه راهی برای تعیین طبقه اجتماعی، ب دوم،

دهد گرایی رخ میشود که تنها در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف می

های اخیر، مفهوم (. با پیچیدگی امر اجتماعی در دهه1: 9919؛ اباذری و چاوشیان، 9971)گیدنز، 

تبدیل شده؛ زیرا کارآمدی و سودمندی استعاری خود را از دست « 2استعارۀ مرده»ه طبقۀ تقریباً  ب

ای که یافتن روابط قطعی و مطمئن میان تحصیالت، مشاغل، درآمد و به گونه»داده است. 

شود. برخی از نخبگان قدرت، فاقد مالکیت و های افراد، روز به روز دشوارتر مینگرش
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کنندگی مفهوم (. عدم تبیین1: 9919)اباذری و چاوشیان، « سفیدان هستند تر از یقهها مرفه آبی یقه

های اخیر،  متفکران اجتماعی از استعارۀ طبقه در تنوع و گوناگونی دنیای اجتماعی در دهه

پذیر و چندوجهی اند؛ زیرا این مفهومِ استعاری انعطافدیگری، بنام سبک زندگی استفاده کرده

شود و با شیوۀ های مصرفی معطوف میهای تولیدی به فعالیتفعالیت جای توجه بهاست و به

زندگی اخیر، تناسب بیشتری دارد. تناسب سبک زندگی با مقتضیات جامعۀ مدرن، چیزی است 

ها از تنش بین دو زعم ریکور استعارهکنند. بهتعبیر می« استعارۀ زنده»شناسان از آن به که زبان

عنوان یکی از گامی یه لغت کارکرد استعاری خود را از دست بدهد بهآیند. هنوجود میلغت به

براین، گیدنز  استعارۀ (.  عالوه9911آورد )ریکور، نامه در میمعانی چندگانه لغت، سر از لغت

زند.  های دیگر از قبیل ساختار، عاملیت و  بازاندیشی گره میسبک زندگی را با مفاهیم و استعاره

بیشتر شبیه ژانر در ادبیات و هنر است و مانند الگو یا « سبک زندگی»ر است که گیدنز براین باو

: 9914وسیلۀ آن از خود روایت کنند )خادمیان، سازد که بهها را قادر مینوعی شابلون انسان

های زندگی صرفاً امری انتخابی نیست که نیازهای جاری او را برآورده نماید بلکه (. سبک959

یده است در برابر دیگران نشان ا هم که وی برای هویت شخصی خود برگزروایت خاصی ر

زعم وی، اهمیت یافتن سبک زندگی از پیامدهای مدرنیته است. (. به951: 9917دهد )گیدنز،  می

در مدرنیته متأخر، هویت به امری تأملی و روزمره تبدیل شده است و »براساس استدالل گیدنز 

شود. مدرنیته نظمی های زندگی تعبیر میود که از آن به سبکشهایی محقق میدر برنامه

مابعدسنتی است که در آن چگونه باید زیست؟ و چه کسی باید بود؟ ... به ناچار از طریق 

گیری روزانه درباره چگونه رفتار کردن، چه چیزی پوشیدن و چه چیزی خوردن، پاسخ تصمیم

 (. Giddens, 1991: 14« )شودداده می

 ارۀ ساعتاستع

نظریۀ اجتماعی گیدنز قرار دارد. هرچند منبع الهام در این مورد هایدگر « مرکز»زمان و مکان در 

است، اما  روایت هاگراسترند در امر جغرافیای زمان در کار وی تأثیر داشته است. هاگراسترند 

کند. همین مکانی قابل تشخیصی را طی می -معتقد بود که یک کنشگر هر روز، خط سیر زمانی 

؛ ساعی 99: 9919دهد )کسل، ها را شکل میمکانی جهان اجتماعی انسان -خط سیر زمانی

شناختی کالسیک زمان با مکان (.  گیدنز  نیز معتقد است که در استعاره جامعه92: 9911ارسی، 
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برخالف مسأله »شود. مفهوم زمان بواسطه حرکت در مکان درک میپیوند خورده است؛ زیرا 

های فضایی کامالً در نظریه ساخت اجتماعی کالسیک اهمیت دارند ... دورکیم در ، استعارهزمان

های وی را در توان بحثبیشتر کارهایش از مضامین فضایی استفاده کرده است؛ برای نمونه می

(. گیدنز در کتاب مسایل 921-921: 9911)کریستوفر، « ها ذکر کردمورد فضای مراسم و آیین

های فضایی از مشکل است بدون ارجاع به استعاره»کند: نظریه اجتماعی استدالل می محوری در

های عادی شدۀ روزانۀ شخص را همچون مسیری در توان فعالیتزمان صحبت کنیم ... می

فضا ترسیم کرد. از این رو، تغییر اجتماعی دخیل در ترک خانه برای رفتن به محل کار،  -زمان

 (.  Giddens, 1979: 197« )حرکت در فضا نیز است

های شناخته اند. همه روشزمان، مکان و تکرار، تنگاتنگ درهم تنیده»وی معتقد است که 

های ای خورشید، عقربهشوند: حرکتِ چرخهشده ارزیابی یا محاسبه زمان، شامل تکرار می

)گیدنز، « ساعت، نوسان بلورهای کوارتز و غیره، همۀ این موارد شامل حرکت در مکان است

شدت های اجتماعی بهبندی فعالیتکند که در جوامع مدرن، ناحیه(. او  تأکید می529: 9919

ها و هماهنگ شدن بندی دقیق فعالیتتأثیر زمان ساعتی است. بدون ساعت و زمانتحت

گیری زمان با توانست وجود داشته باشد. اندازهها در قالب مکان، جوامع صنعتی نمیفعالیت

-های پیچیده حملصورت استاندارد درآمده و نظامتفاده از ساعت، امروز در سراسر جهان بهاس

کند که همۀ کنش وی  به تقلید از گافمن تأکید می .ونقل و ارتباطات را مقدور ساخته است

دهند. هستند؛  در مکان خاصی و در مدت زمان مشخصی رخ می« 9مندوضعیت»متقابل انسانی 

شدن به ما ایزمانی و مکانی دارد. مفهوم منطقه« هایبندیناحیه»در طول یک روز های ما کنش»

)گیدنز، « مکانی دارد -بندی زمانیکند که درک کنیم زندگی اجتماعی چگونه ناحیهکمک می

شود. بندی میها، راهروها و طبقات منطقههای مدرن به اتاق(.  برای مثال خانه947-942: 9911

های بندی زمانی نیز دارند. اتاقرفاً نواحی تفکیک شدۀ فیزیکی نیستند، بلکه ناحیهاین فضاها ص

گیرند. کنش های نشیمن در شب مورد استفاده قرار مینشیمن و آشپزخانه اکثراً در روز و اتاق

های مکانی و زمانی بستگی دارد. برخی از بندیشود به تقسیممتقابلی که در این مناطق انجام می

شوند حی خانه جزو ناحیۀ پشت صحنه هستند و اجراها در سایر مناطق به نمایش گذاشته مینوا

های افقی برای تبیین جامعۀ مدرن استفاده کرده سازیها و مفهومگیدنز از استعاره (.942)همان، 
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شود میها استفاده های قبل، بعد، به جلو، به عقب و مانند آناز واژه« های افقیاستعاره»است. در 

دهد. گیدنز برخالف دیدگاه تکاملی که تلقی که اندیشۀ غالب در زبان انگلیسی را تشکیل می

 :Giddens, 1984)پیوستاری از تاریخ داشتند، او تحلیل اپیزودیک و انقطاعی از تاریخ دارد 

کندگی مثابۀ وقوع فراگردهای ازجاشدن زمان و فضا و سرعت تغییر، بهگیدنز  قایل به تهی (.237

کند. این گردونه یکنواخت است. مدرنیته دایماً در حال شتاب است و مسیر واحدی را طی نمی

 نیست، بلکه از اجزای متعارض و متخالف ساخته شده است. 

 1آمیزاستعارۀ جامعه مخاطره

های او از قبیل مدرنیته،  زمان و مکان استعارۀ ریسک در اندیشۀ گیدنز  نیز با دیگر استعاره

لحاظ تبارشناسی، این واژه در سدۀ هفدهم احتماالً یکی از اصطالحات شود. بهیکربند میپ

دریانوردی در زبان اسپانیایی به زبان انگلیسی راه یافت که به معنای خطر کردن و از میان صخره 

کم و بیش ریشه در استعاره بخت یا « مخاطره»زعم گیدنز استعاره راه بازکردن است. به

های سنتی جدا گشته شناسیدر گذشته دارد و امروزه  این مفهومِ استعاری از کیهانسرنوشت 

آمیز است که مخاطره را  در زعم وی مدرنیته یک فرهنگ مخاطره(. به91: 9977است )گیدنز،

های دهد، اما در عین حال شاخصهای معین زندگی کاهش میها و شیوهبرخی از حوزه

 9971کند که عمدتاً در اعصار پیشین وجود نداشت )گیدنز، طرح میآفرین جدیدی را ممخاطره

جانوران »قایل است. « همانیاین»او بین خطرهای زندگی جانوری و زندگی انسانی  (. 977ب: 

رسد، حساسیتی خاص نشان نسبت به محیط پیرامون خود، از لحاظ خطرهایی که از آنجا فرا می

های مشخصی یدنز معتقد است که اعتماد و ریسک به شکل(. گ977ب:  9971دهند )گیدنز، می

شوند و به موضوع زمان و مکان مربوطند و هردو، شیوۀ سازماندهی زمان آینده هستند. ظاهر می

کننده تالشی در جهت جدا شدن از اندیشه ریسک متعلق به اوایل دورۀ  مدرن است و مشخص

(. بنابراین، گرچه ما هنوز در یک 972: 9911)کریستوفر، گذشته و مواجهه با آینده باز است 

کنیم، اما دیگر در یک جامعۀ صرفاً صنعتی هم زندگی آمیز زندگی نمیجامعه یکسره مخاطره

معنا که دنیای معاصر عناصری از هر دو را در خود دارد. همچنین، جامعۀ کنیم؛ بدیننمی

ورد؛ زیرا بسیاری از این مخاطرات توان نوعی از جامعۀ صنعتی به شمار آآمیز را میمخاطره

                                                           
1 Risk society metaphor 
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یافته و ترکیبی از دو حوزۀ مبدأ ریشه در صنعت دارد. بر مبنای نظریه تلفیقی نگاشت سازمان

 آمیز( و حوزۀ مقصد ) جامعۀ صنعتی( انجام گرفته است.)مخاطره

 گیرینتیجه

تی مشاهده حساحتی و چندساشناختی گیدنز غالباً دو سنخ تلفیقی تکهای جامعهدر تحلیل

آمیز، جامعۀ مدرنیتۀ متقدم و هایی از قبیل جامعۀ مخاطرهساحتی، استعارهشود. در شبکۀ تک می

دهندۀ فضای ادغام، همان متأخر، سبک زندگی و ... استفاده کرده است که در آن قاب شکل

 گیرد )جامعه(، حوزۀ مقصد است که جورجدادی که مرکز توجه قرار میحوزۀ مبدأ و درون

ای، به حوزههای تکهای خود استفاده کرده است. در کنار استعاره( نیز در تحلیل1993لیکاف )

های ترکیبی توان گفت که گیدنز اغلب از استعاره( می2002های فوکونیه و ترنر )مدد تحلیل

ه تری نظیر شبکۀ چندساحتی، ساختار و عاملیت که رابطه دیالکتیکی و تقابلی که منجر بپیچیده

کار برده است. در سطح یش بههای خوشود در تحلیل)ساختاربندی( می فضای سومی

ای، دو درونداد متناظر)ساختار و عاملیت( در هم های چندحوزهشناختی برمبنای استعاره هستی

کند. این تر و نوظهوری بنام ساختاربندی ایجاد میسازی شده و در قالب آمیخته، عامفشرده

دهنده یا دو درونداد یکی نیست و همواره چیزی با مجموع معانی عناصر تشکیلمعنای نوظهور 

بیش از مجموع اجزاء سازنده آن را در بر دارد. برمبنای نظریۀ استعارۀ مفهومی وقتی میان یک 

شود. آید، ناکارآمدی این نظریۀ عیان میوجود میهای مقصد ناهماهنگی بهحوزۀ مبدأ و حوزه

ندیِ درپاسخ به عدم تبیین دوگانۀ ساختار و عاملیت در تبیینِ جامعۀ مدرن استعارۀ ساختارب

در « استعارۀ تلفیقی بزرگ»توان گفت ( می5115است. براساس مبانی نظری فوکونیه و ترنر )

امری زمانمند و  های اجتماعی(،های مزبور)نظام( ساختاربندی است. هستی9114اندیشۀ گیدنز )

قدرت)منابع( عجین هستند. در نظریۀ گیدنز، همانند گافمن، زمان و مکان  مکانمند و با استعاره

های مفهومی انتزاعی است که بر پایۀ معنا که، زمان یکی از حوزهاند بدینکنندههای تعییناستعاره

استعاره »شود که از آن به نظریه تلفیقی در قالب حوزه آشناتر مکان)صحنه( ادغام  و بیان می

« فشردگی»(  برمبنای اصل 5115در این باره، فوکونیه و ترنر )کنند. تعبیر می« ابۀ مکانمثزمان به

زمان چرخشی دارند. تلفیق « هاتلفیق« معتقدند که هرچند در عالم واقع زمان خطی است، ولی

کردن مفهومی با کاستن پیچیدگی تا اندازه درک و مقیاس انسانی، در جهت انضمامی و عینی
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گیرد: ( دو استعاره را به کار می9111گیدنز در کتاب پیامدهای مدرنیت )کنند. مک میها کپدیده

های  سازی ریشگی و از جاکندگی. بنابراین، گیدنز مفروضات دروکیمی دارد گاهی با استعارهبی

های زیستی و شود. همچنین، گاهی به تقبیح استعارهجدید به او نزدیک و گاهی دور می

های درختی و ارگانیک از قبیل ازد و گاهی در توصیف جامعۀ مدرن از استعارهپرد ارگانیک می

پیامدهای مثبت « رابطۀ حیاتی»گیری از شود. او با بهرهریشگی و ازجاکندگی به آن نزدیک میبی

و منفی مدرنیته، از استعارۀ تلفیقی ژانوسی استفاده کرده است. بنابراین، ارتباطات حیاتی، عناصر 

کند که فوکونیه هم مرتبط و موقعیتی ایجاد میضاهای درونداد مدرنیته)مثبت و منفی( بهمتضاد ف

( نیز نشان 9911اه سوم گیدنز )نامد. استعاره رفضایی می(  آن را روابط برون5115و ترنر )

برکه تلفیقی گرا ست و نه ضد سوژه؛ به همین دلیل به راه سوم و میاندهد که وی نه سوژه می

سازی استعاری گیدنز ارگانیکی ظاهراً هستۀ مفهوم -کند. جفت استعاره مکانیکی کر میاست ف

ها که رابطۀ تقابلی و تکمیلی با هم های بعدی او  به این جفت استعارههستند؛ چون استعاره

شناختی  نیز گیدنز شناختی در سطح معرفتهای تلفیقیِ هستیاند. عالوه بر استعارهدارند مرتبط

ها سه عنصر وجود دارد: آگاهیِ استداللی، آگاهیِ ( براین باور است برای دریافت پدیده9111)

دهد و به رابطۀ تلفیقی بین باره، به آگاهیِ عملی اهمیت بیشتری میعملی و ناخودآگاه. دراین

زعم وی، زبان صرفاً ابزار تحلیل نیست بلکه خود بخشی از کنش پردازد. به عین و ذهن می

)زبانی و « اجرا»و « توصیف»دیگر، دو عنصر متناظر عبارتشود. بهعی محسوب میاجتما

آید. او که صبغۀ بدنمندی دارد، پدید می« گفتار-کنش»شود و مفهوم غیرزبانی( در هم ادغام می

شناسی کیفی در جامعه -شناختی نیز  برمبنای سنت تلفیقی، شکاف روش کمّی در سطح روش

هایی حرکت کند. ته و معتقد است علوم اجتماعی باید ورای چنین تقابلرا غیرسودمند دانس

( معتقد است 9919اند در این باره، ریتزر )منتقدین دیدگاه تلفیقی گیدنز را مورد نقادی قرار داده

فرانظریه گیدنز پایۀ نظری ندارد. عالوه براین، در برخی موارد یک شرایط اجتماعی ممکن است 

ها بهتر تحلیل شود. سطوح تلفیق بینیها و در موارد دیگر با استتفاده از دوگانهگیبا کاربرد دوگان

نیز بسیار پیچیده و متنوع است و گیدنز تنها به برخی از سطوح آن پرداخته است. سطح میانه و 

اند. باوجود این، با کاربست نظریۀ عوامل دیگر از جمله عینیت و ذهنیت مغفول قرارگرفته

شناختی گیدنز را  های ذهنی نهان در تخیّل جامعهتوان مبانی شناخت و پیچیدگیتلفیقی می

 دهد. آشکار کرد و ابزار تحلیلی مفیدی در اختیار محقق  قرار می
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