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 چکیده

در این مقاله با ، است« سنت»از آنجا که تصویر گیدنز از جهان مدرن متأثر از تعریف وی از مفهوم 

ها  در اندیشه گیدنز بررسی شد. بررسی« سنت»مفهوم ، ویکرد انتقادیشناسی بنیادین و ر گیری از روش  بهره

گیرد و از  نشان داد که مفهوم سنّت دارای دو معنای مدرن و دینی است. سنت دینی از شریعت سرچشمه می

ای  همچنان از چهره، پذیرد ثبات و استمرار زمانی برخوردار است. در مواردی هم که تغییر زمانی را می، دوام

مند است. و واژه بدعت مفهومی است که نقطه مقابل سنت قرار دارد. اما در تعریف  باطنی و ابدی بهره، زلیا

شود و دوام  که کهنگی از آن استشمام می، گیرد سنت اجتماعی است سنتی که در برابر تجدد قرار می، مدرن

بنابراین میان مفهوم سنّت شود.  یل میبر آن تحم، ای است که به اصرار پیروان و استمرار و قداست نیز عارضه

بلکه مدرن شدن ، تضادی بنیادین وجود ندارد، به معنای دینی با مدرن شدن به معنای نو شدن و روز آمدی

شود و انسانها را  به معنای غربی شدن است که منجر به انقطاع و حذف سنّت دینی و هویت افراد و جوامع می
 کشاند. ید میاز عرصه یقین به وادی شک و ترد
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 مقدمه 
 1،«جهانی شدن»تفسیری که آنتونی گیدنز از مدرنیته دارد، مبتنی بر مفاهیمی مانند: 

های  نوعی علیه سنت و بازاندیشی است. این مفاهیم هر یک به 4«راه سوم» 3،«انقطاع» 2،«ازجاکندگی»
ها و کرنش در برابر  شود که گذر از سنت اند. چنین القا می تماعی و دینی در جوامع به پا خاستهاج

نوعی از مکان،  گیدنز انسان مدرن بهمدرنیته سرنوشت محتوم بشر امروزی است؛ و مطابق دیدگاه 
ز ها و نمادهای فرهنگی گذشته خویش بریده شده است و تضاد مدرنیته با سنت، ا زمان، و سنت

گسست میان زمان و مکان (، تحول ) مکانی -سه ویژگی جدایی زمانیهای ذاتی مدرنیته است.  ویژگی
شوند زندگی اجتماعی شبیه سواری  سازوکارهای ازجاکندگی و تخصص بازاندیشانه دانش، باعث می

در  (. این تضاد و تقابل06، ص5790گیدنز، ) و خارج از کنترل تبدیل شود 5«مهار گردونه بی»بر 
افزایش شتاب و پهنه ( و 77همان، ص) سیاسی -های جدید اجتماعی دلیل تولید نظام عصر حاضر به

ملت بین  -ها و ماهیت ذاتی نهادهای مدرن مانند شهرنشینی مدرن یا نظام سیاسی دولت دگرگونی
 (.06همان، ص) شود های سنتی است که منجر به انقطاع می نهادهای اجتماعی مدرن و سازمان

ین نوع نگرش، مبتنی بر تعریف خاصی از سنت است که با نگاه اسالمی از سنت، در تقابل است. ا
بنابراین تالش خواهد شد ضمن ترسیم تصویری از دیدگاه اسالم درباره سنت، دیدگاه گیدنز در این 

ه این دنبال یافتن پاسخی مناسب ب شناسی بنیادین، به گیری از ظرفیت روش و با بهره خصوص نقد شود
های  ای دست یافته است. به همین دلیل، ابتدا زمینه پرسش هستیم که چگونه گیدنز به چنین ایده

از منظر « سنت»وجودی معرفتی و غیرمعرفتی اندیشه گیدنز بررسی، و سپس دیدگاه وی در باب 
 اندیشه اسالمی نقد خواهد شد.

 پیشینه

توان به چند دسته  ها را می . این پژوهششده است امهای فراوانی انج پژوهشهای گیدنز   درباره اندیشه
های گیدنز، همچون نظریه  ها و نظریه هایی که به شرح و تفسیر دیدگاه     تقسیم کرد: الف( پژوهش

اند برخی از مفاهیم موجود در چارچوب فکری و  هایی که تالش کرده     یابی پرداخته است و پژوهش ساخت
میان کم نیستند که هدفشان   ای نیز دراین های تطبیقی و مقایسه د؛ ب( پژوهشنظری گیدنز را مطالعه کنن

مقایسه میان اندیشه ایشان و فالسفه و حکمای اسالمی است؛ ج( رویکرد انتقادی به اندیشه گیدنز نیز 
                                                           

1. Globalization 

2. Disembodiment 

3. Discontinuity 

4. Third way 

5. Juggernaut  
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مبانی اندیشه آنتونی موضوعی است که مورد توجه تعدادی از پژوهشگران قرار گرفته است؛ ازجمله: 
راد،  بهشتی) (؛ و نقد نظریه فرهنگی آنتونی گیدنز5779زایی،  لک) یابی پرداز ساخت ؛ نظریهگیدنز

 ( و... . 5795عادلی، ) شدن بر اساس مبانی اسالمی (؛ و ارزیابی نظریه گیدنز در باب دین و دنیوی5795
کند  ش میاما هدف این مقاله بررسی رویکرد گیدنز به مفهوم سنت است. در این راستا محقق تال

شناسان مدرن، حتی از  تنها از قرائت مرسوم جامعه با نقد دیدگاه ایشان درباره مفهوم سنت، نه
گرایان مدرن نیز گذر کند و با ارائه تعریف دینی و اسالمی از سنت، این مفهوم را از میدان بازی  سنت

و به تعریف جدیدی از  تقابل ساختگی میان مفاهیم که در عصر مدرنیته مرسوم شده است، رها سازد
 سنت بپردازد که کهنگی و فرسودگی در آن راه ندارد، بلکه ظرفیت نو شدن در همه اعصار را نیز دارد.

 مثابه نظریه و روش شناسی بنیادین به چارچوب نظری؛ روش

هدف اصلی هر نظریه این است که تا حدی واقعیت را نشان دهد و آن را تبیین و تشریح و تفسیر 
کند  ها را متعهد می توان گفت بدون نظریه، فهم واقعیت غیرممکن است. نظریه، انسان تی میکند. ح

تواند  های ویژه و خاصی از واقعیت تمرکز کنند. همچنین نظریه می تا جهان را ببینند و بر جنبه
د و با توان مشاهدات از واقعیت را جای داد و الگوی فکری را توسعه دا چارچوبی بسازد که در آن، می

مارش، ) ها را با یکدیگر مرتبط ساخت ها و فرضیه ای از ایده انسجامی منطقی و عمیق، مجموعه
 (. 00-07، ص5737استوکر، 

شناسی و  مثابه یک نظریه و روش است؛ از آن جهت که از مبانی هستی شناسی بنیادین به بنابراین روش
شناسی، با پرسش از وجود پدیده،  ت؛ هستیکند، یک نظریه اس شناسی بحث می شناسی و انسان معرفت

شناسی از چگونگی شناخت و  کار دارد؛ معرفت« چه چیزی هست؟ و چه چیزی وجود دارد؟»یعنی 
در ارتباط « ایم؟ دانیم، شناخت حاصل کرده چگونه درباره آنچه می»کند و با پرسش  معرفت بحث می

های تحلیلی و طراحی پژوهش به محقق کمک  یاست؛ و از آن جنبه که در انتخاب راهبردها و استراتژ
 آید. ( روش به حساب می57همان، ص) کند کند و شیوه انجام یک پژوهش را روشن می می

ای است که نظریه علمی بر اساس  شامل مجموعه مبانی و اصول موضوعه« شناسی بنیادین روش»
(. این نظریه 35، ص5798سانیا، پار) آورد گیرد و مسیری را برای تکوین علم پدید می آنها شکل می

ها را به دو بخش مبانی معرفتی و عوامل غیرمعرفتی یا عوامل درونی و  گیری نظریه مبانی و عوامل شکل
 شود. گیری نظریه قائل می کند و برای هر یک نیز سهمی در شکل بیرونی تقسیم می

از اصول موضوعه و مبادی  شناسی بنیادین، آن است که هر نظریه بر روی برخی یکی از اصول روش
شناختی بنا شده است. میان این مبانی نیز حتمًا ربط منطقی  شناختی و انسان شناختی، معرفت هستی

عوامل و »ها را  گونه عوامل و زمینه وجود دارد و این ارتباط با روش خاصی به هم گره زده شده است. این
شود،  فتی شامل مبادی، روش، رویکرد و مکاتب میهای معر گویند. زمینه می« های معرفتی نظریه زمینه
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های غیرمعرفتی، مربوط به عواملی است که یا بیشتر به جنبه فردی، مانند: شخصیت، نبوغ،  اما زمینه
انگیزه، خانواده، تجربیات زیستی و خصوصیات روانی صاحب نظریه ربط دارد و یا با عوامل محیطی، 

ی و ایدئولوژیک در ارتباط است که صاحب نظریه در چنین اعم از عوامل اقتصادی، سیاسی، نظام
 (. 77-7، ص5797همو، ) ساختاری زیسته و تولید اندیشه کرده است

آنها و فرایند تکامل و  ها، بلکه به چگونگی بازتولید گیری نظریه تنها به شکل شناسی بنیادین نه روش
ی و غیرمعرفتی در عرصه فرهنگ همدیگر را تعدیل آنها نیز توجه دارد و معتقد است این عوامل معرفت

همان(. بازخورد و نحوه ) شوند کنند و عالوه بر تأثیرگذاری بر حوزه فرهنگ، از آن نیز متأثر می پیدا می
گردد و موجب تکامل اندیشه و حل ابهامات  تعامل نظریه با فرهنگ، مجددًا به صاحب نظریه منتقل می

 .گردد آن می
شناسی کاربردی شناسایی  قرار دارد. روش« شناسی کاربردی روش»در مقابل شناسی بنیادین   روش

شناسی بنیادین،  های معرفتی مرتبط با آن نظریه را بر عهده دارد؛ اما روش یک نظریه علمی در حوزه
، 5797الهی، دهقانی،   کرم) دهد گیری نظریه را نشان می ناظر به روشی است که مسیر تولید و شکل

آید که دارای چارچوب و نظام مفاهیمی است که امکان  آن جهت روش به حساب می ( و از579ص
کند و مبانی و عوامل  گیری نظریه در علوم اجتماعی را به محقق عطا می بررسی و شناسایی فرایند شکل

تواند نظریه را در محک داوری  وسیله آن می کند؛ پژوهشگر نیز به گیری نظریه را کشف می مؤثر در شکل
  قرار دهد و نقد کند.

 آشنایی با گیدنز 

شناسی و  های جامعه آموخته رشته میالدی، در شهر لندن، و دانش 5977متولد سال  1آنتونی گیدنز
های انگلستان، کانادا و آمریکا و ریاست مدرسه اقتصادی و  شناسی است. تدریس در دانشگاه روان

(LSE) علوم سیاسی دانشگاه لندن
ن است. گیدنز کار علمی خویش را با شرح، تفسیر و از سوابق ایشا 2

و از  های اجتماعی مدرن و آثار افرادی همچون مارکس وبر و دورکیم شروع کرده است نقد نظریه
و  7هابرماس 3پارسونز، 5ویتگنشتاین، 4گافمن، 3اندیشه اندیشمندانی همچون دورکیم، مارکس وبر،

                                                           
1. Anthony Giddens 

2. The London School of Economics and Political Science 

3. Max Weber 

4. Erving Goffman 

5. Ludwig Josef Johann Wittgenstein 
6. Talcott Parsons 

7. Jürgen Haber Mas 
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های   شناسی نیست، بلکه شامل حوزه نز فقط در حوزه جامعههای گید تأثیر پذیرفته است. نوشته 1فوکو
گرایی، خانواده و  های اجتماعی، ساختار طبقاتی، نخبگان و قدرت، ملت و ملیت متنوعی ازجمله نظریه

 (.50، ص5770پور،  جالیی) شود روابط انسانی، جنسیت و اندیشه سیاسی می
فیلیپ ) سوسیال دموکراسی جدید معرفی کندگیدنز با تالش فراوان توانست خود را متفکر اصلی 

و رندال  3هابرماس، جفری الکساندر، 2و در سطح متفکرانی همانند بوردیو، (79، ص5777کسل، 
توان به دو بخش  (. بنابراین زندگی علمی گیدنز را می56، ص5770پور،  جالیی) قرار گیرد 4کالینز

یابی و حل معضل دوگانگی عامل و  ه ساختعمده تقسیم کرد: فصل اول که در آن به ابداع نظری
پردازد؛ و دوره متأخر که در آن،  ساختار، و تبیین نگرش و تفسیر اختصاصی خویشتن از مدرنیته می

گیری ساختارهای اجتماعی جدید، درباره مفاهیمی  دلیل درگیری میدانی با تحوالت اجتماعی و شکل به
گوید و  سخن می« راه سوم»و « جهانی شدن»، «ندگیازجاک»، «گیری زمانی و مکانی فاصله»مانند 

 (.50همان، ص) داند عنوان آخرین مدرنیست، رسالت خود را تکمیل پروژه ناتمام مدرنیته می به
گیدنز آثار علمی فراوانی دارد که محصول چند دهه تالش و تجربه وی است. از آثار علمی گیدنز 

 ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته(، 5935) اجتماعی نوینداری و نظریه  های سرمایه توان به کتاب می
(، 5975) نقدی امروزی بر ماتریالیسم تاریخی(، 5937) مسائل اصلی در نظریه اجتماعی(، 5937)

سیاست، ( و 5976) ملت و خشونت -دولت(، 5970) 5یابی بنیاد جامعه: طرح نظریه ساخت
 ورای چپ و راستهمچنین آثاری چون: ( اشاره کرد. 5995) شناسی و نظریه اجتماعی جامعه

 راه سوم و نقدهای آن(، 5999) جهان رهاشده(، 5997) راه سوم: احیای سوسیال دموکراسی(، 5990)
حزب ( و 7888) بحث جهانی راه سوم(، 7888) داری جهانی در آستانه زندگی با سرمایه(، 7888)

 (. 7887) کارگر جدید باید به کدام سو برود

 ر اندیشه گیدنز مفهوم سنت د

برای روشن شدن مفهوم سنت در اندیشه گیدنز، عالوه بر سنت، مفهوم مدرنیته نیز باید از دیدگاه 
 آیند. نوعی امری متضاد در اندیشه گیدنز به حساب می وی بررسی شود؛ چراکه این دو مفهوم به

دهد. در  بازتاب میگوید: سنت شیوه متمایزی از تنظیم گذشت زمان را  گیدنز در تعریف سنت می
ای برای  پذیر، و زمانمندی تکرار و تحت تسلط منطق تکرار است و گذشته، وسیله سنت، زمان برگشت

                                                           
1. Paul Michel Foucault 

2. Pierre Bourdieu 

3. Jeffrey Alexander 

4. Randall Collins 

5. Structuration 
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تکرار سازماندهی آینده است؛ و روی به گذشته داشتن که از ویژگی سنت است، با دیدگاه مدرنیت 
های  شته( دارد. از دیگر ویژگیگذ) تفاوتی ندارد مگر از این جهت که به جای نگاه به پیش، نظر به پس

 (.95، ص5775گیدنز، ) سنت، حفظ اعتماد به تداوم گذشته و حال و آینده است
بنابراین سنت در اندیشه گیدنز خصلتی رهواره دارد و رهواره بودن صرفًا التزام به عادت نیست، بلکه 

های زندگی  ر ماهیت فعالیتمحتوا نیستند، بلکه د معنادار است. همچنین زمان و مکان نیز ابعاد بی
ریشه دارند. در چنین جوامعی سنت با مناسک پیوند خورده است. ممکن است مناسک جنبه اجباری 

 اند. بخش داشته باشند، اما عمیقًا آرام
با این وصف، سنت در اندیشه گیدنز با زمان درگیر است. سنت امری است که تمایل به گذشته دارد 

دلیل  شود و به فسیری که در مسیرهای اتصال آینده به گذشته دارد، ماندگار میسبب استمرار کار ت و به
ها، بایدها را نیز  شود و عالوه بر هست آور بودن متصف می محتوای هنجاری و اخالقی، سنت به الزام

 (.508-77، ص5795زاده،  حیدری، متقی حاجی) گردد در جامعه متذکر می
کند و معتقد است جامعه مدرن چیزی  ر تضاد با سنت تعریف میاز این جهت، گیدنز مدرنیته را د

ای است که جوامع به هر میزان که  گونه همان(. این تضاد به) است که آمده تا سنت را منحل کند
کنند بدون حذف سنت  کنند. پس اگر جوامعی فکر می شوند، بیشتر علیه سنت عمل می تر می پساسنتی

 (. 78، ص5770گیدنز، ) هان مدرن دست یابند، سخت در اشتباه هستندتوانند به ج زدایی، می و سنت
کند و معتقد  گیدنز دلیل این امر را با ارائه تحلیلی از منظر زمان درباره سنت و مدرنیته، بیان می

ای  اند و اگر در جامعه های حاکم بر جوامع، با هم متفاوت انداز مدرنیته و سنت است دورنما و چشم
های گذشته، مسیر آینده  های عمل، از پیش برای افراد تعیین شده است. سنت شد، گزینهسنت حاکم با

کنند؛ اما در عصر پساسنتی، تقیدی به حفظ میراث گذشتگان نیست و  را در چنین جوامعی تعیین می
 همو،) دهند، باز هستند ها اجازه می ها حداقل تا جایی که قانون و افکار عمومی و گاهی دولت گزینه

 (.78، ص5790
 رو به سنت بدبین است و داند و ازاین گیدنز دستور سنت را در جوامع، امری قطعی و دستوری می

 دنیای مدرن را به کشتی شناور -های روان استوارند  که همه علوم بر شن -قولی از کارل پوپر با نقل

همان، ) ن قطعی و یقینی نیستکند که هیچ علم و دانشی در آ لنگر در میانه جهان علوم تشبیه می و بی
 (.75ص

و « انقطاع»گیدنز در تبیین تفاوت جامعه سنتی با مدرن، از مفاهیمی خاص، ازجمله از دو مفهوم 
کند که هر یک بر تضاد زمانی و مکانی سنت با مدرنیته داللت دارند. گیدنز  استفاده می« ازجاکندگی»

ها و ازجاکندگی مردم  ست انقطاع انسان مدرن از سنتبا بازگو کردن دستاوردهای دنیای مدرن، معتقد ا
 های گذشته، از ثمرات مدرن شدن جوامع است های زیست واقعی و هویت از محل و موقعیت
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(. انقطاع و ازجاکندگی جوامع در اندیشه گیدنز امری ساختارمند و 77-6، ص5797خانیکی، )
 کند.  تعبیر می« های تخصصی نظام»و « نهای نمادی  نشانه»مند است که گیدنز از آنها به نظام

های افراد و  های نمادین، وسایل تبادلی است که بدون توجه به ویژگی  منظور گیدنز از نشانه
« پول»های گوناگون به گردش درآورد و  توان آنها را در فرصت کنند، می هایی که از آنها استفاده می گروه

، 5790گیدنز، ) کند  فاصله ایجاد می هایش ن فرد و دارایییکی از همین ابزار نمادین است؛ پول میا
های انجام کار فنی یا مهارت تخصصی  ها و نظام ( و منظور گیدنز از نظام تخصصی، سیستم77ص

های مادی و اجتماعی زندگی کنونی انسان مدرن را سازمان  های وسیعی از محیط است که حوزه
 (.70همان، ص) دهند می

شود که به زمان و مکان، برگشت بردارد. وی انقطاع را اتفاق  ع را نیز متذکر میگیدنز دلیل انقطا
تحوالت( بدان دچار ) ها داند که تاریخ با از دست دادن تداوم خود و شتاب گرفتن دگرگونی نادری می

شده است. انقطاع انسان مدرن از میراث گذشتگانش، محصول ارتباطات سریع الکترونیکی و کش 
 (.55-79، ص5797درخشه، مسرور، ) ها در طول زمان و مکان است ط اجتماعی انسانآمدن رواب

های جامعه سنتی با مدرن، در امر هویت شخصی افراد است. هویت شخصی  یکی دیگر از تفاوت
گاهی دارد. گیدنز معتقد است برخالف جوامع سنتی که  در واقع همان چیزی است که فرد به آن آ

گیرد، در جوامع مدرن هویت شخصی چیزی نیست که در نتیجه تداوم  می ها شکل هویت توسط سنت
طور مداوم و روزمره ایجاد، و در  های اجتماعی فرد به او تفویض شده باشد، بلکه فرد باید آن را به کنش

طور مداوم  ( و به75، ص5775گیدنز، ) های بازتابی خویش از آن حفاظت و پشتیبانی کند فعالیت
را تکرار کند. بنابراین در « من کی هستم و چرا این شدم»های  و تصحیح کند و پرسشهویتش را خلق 

آید و این امر، زمینه شک و احساس پوچی  ای بازاندیشانه به حساب می چنین جوامعی، هویت پروژه
 (. 506، ص5797سلیمی، ) کند افراد جامعه را فراهم می

یر و توضیح سنت نیست، بلکه امری فراتر از آن است و البته مفهوم بازاندیشی در اینجا به معنای تفس
« بازاندیشی(. »75-79، ص5777ایزدی اودلو، ) شود وارد حیطه بازتولید نظام اجتماعی و سیاسی نیز می

در بازاندیشی، عناصری از زندگی  .رود مفهومی است که گیدنز با طرح آن درواقع به جنگ با سنت می
طور کلی  ها در دنیای جدید به آیند، باید مورد بازاندیشی قرار گیرند و سنت میانسان مدرن که سنتی به نظر 

 (. 27، ص1324گیدنز، ) حذف یا استحاله شوند و دوباره در جریان زندگی افراد قرار گیرند
رفت را در برگشت به هویت گذشته و  عواقب مدرنیته، راه برونگیدنز در عین اظهار نگرانی از 

توانند ادامه حیات دهند که  های ملی تنها در صورتی می معتقد است هویت ، بلکهداند ها نمی سنت
وطن شوند؛ با این توضیح که شهروند جهانی بودن، تقابلی با  هویت جهانی جدیدی پیدا کنند و جهان

 گرایی فرهنگی در عرصه جهانی است پذیرش شهروندی یک ملت ندارد، بلکه نیازمند پذیرش کثرت
 (. 506، ص5797سلیمی، )
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« محیط اعتماد»سنتی(، از دو مقوله ) های جامعه مدرن با جامعه پیشامدرن گیدنز برای بیان تفاوت
کند و برای اعتماد در جوامع سنتی، چهار زمینه محلی را ذکر  نیز استفاده می« محیط مخاطره»و 

ساختاری نسبتًا ثابت های سنتی،  کند. نخستین زمینه اعتماد، نظام خویشاوندی است که در محیط می
سازد. دومین زمینه، زمینه  برای سازماندهی روابط اجتماعی در راستای زمان و مکان را فراهم می

کید بر اهمیت روابط محلی سازماندهی شده بر مبنای  اجتماع محلی است. منظور از اجتماع محلی، تأ
انی دگرگون نشده است. محلیت مک -دار زمانی مکان است؛ جایی که هنوز مکان بر اثر روابط فاصله

است که در شرایط  هایی        های پیش از مدرن، کانون و مرکز ایجاد امنیت وجودی به شیوه در محیط
شناسی مذهبی است. به تعبیر دیگر، باورهای  اند. زمینه سوم، نفوذ کیهان مدرنیت اساسًا از بین رفته

سیرهای اخالقی و عملی از زندگی اجتماعی و عملی، کنند و با تف مذهبی هستند که ایجاد اعتماد می
کنند. گیدنز سنت را چهارمین زمینه  های مؤمن، محیطی از امنیت روانی را ایجاد می برای انسان

خاصی از سازماندهی آنها  ها و عملکردها و شیوه ای از باورداشت داند؛ یعنی مجموعه اعتمادساز می
 (.96-73، ص5790گیدنز، ) شود ه در حال و آینده میکه منجر به اعتماد برای تداوم گذشت

پردازد و آنها را در سه  های اعتمادساز، به مخاطرات جوامع سنتی نیز می گیدنز در کنار بیان زمینه
کند. به باور  بندی میهای مذهبی دسته گروه تحت سلطه حوادث طبیعی، و خشونت انسانی، و دلواپسی

تواند  اند پناهگاهی در برابر نامالیمات زندگی روزانه فراهم سازد، میتو گیدنز هرچند دین و مذهب می
 سرچشمه ایجاد اضطراب و نگرانی ذهنی برای از دست دادن رحمت الهی نیز باشد.

گیری  دلیل فاصله کند که به های امنیت و اعتماد و مخاطره ذکر می        گیدنز برای دنیای مدرن نیز کانون
های اعتماد و  به مقایسه محیط 5همان(. جدول شماره ) اند وران سنتی متفاوتمکانی، با د - زمانی

 پردازد. مدرن می مخاطره جوامع سنتی با

 های اعتماد و مخاطره در فرهنگ کار پیش از مدرن و مدرن . مقایسه محیط1جدول شماره 

 عصر مدرن پیش از مدرن() جوامع سنتی زمان

 شده های انتزاعی ازجاکنده روابط اعتماد مبتنی بر نظام محلیاهمیت شدید اعتماد   زمینه عمومی

 محیط اعتماد

 . روابط خویشاوندی.2
عنوان مکان  . اجتماع محلی به1

 سازنده محیط آشنا.
 . باورهای مذهبی. 3
 . سنت 4

عنوان وسیله تثبیت  . روابط شخصی دوستی و صمیمیت جنسی به2
 پیوندهای اجتماعی.

های  عنوان وسیله تثبیت روابط در راستای پهنه به های انتزاعی . نظام1
 نامشخص زمانی مکانی.

 عنوان شیوه ارتباط گذشته و حال. گرایانه به . اندیشه ضدواقعی و آینده3

 محیط مخاطره

 . مخاطرات طبیعی.2
 . خشونت انسانی. 1
. مخاطره از دست دادن رحمت 3

 مذهبی یا نفوذ جادویی بدخواهانه.

 اشی از بازاندیشی مدرنیت.. تهدیدهای ن2
  . تهدید خشونت بشری و صنعتی شدن جنگ.1
 . تهدید بحران هویت.3
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 سیاسی تأثیرگذار در اندیشه گیدنز -تحوالت اجتماعی

 میالدی انگلستان 1661های دانشجویی دهه  . شورش1

 گیری اندیشه گیدنز نقش مهمی ایفا کرد؛ ازجمله تحوالت اجتماعی دنیای مدرن، در شکل
که از  1میالدی، موسوم به پدیده ضدفرهنگی ضدسیستمی 5968های دانشجویی در دهه  شورش

های این  ترین درس سرعت سایر کشورهای غربی را فراگرفت. از مهم  بریتانیا و آمریکا آغاز شد و به
م، های شدید اجتماعی، همچون تقابل نسل جدید و قدی تحوالت برای گیدنز، توجه به عوامل بروز تنش

پافشاری بر حقوق زنان، انقالب  2های نامتعارف زندگی همچون هیپی و بوهمینیسم، ظهور سبک
اجتماعی بود. گیدنز پس از  -های جدید همچون راک و غیره در حوزه فرهنگی جنسی و ظهور موسیقی

های  نظریه 5968های دانشجویی دهه  ورود به مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن و مشاهده شورش
 (.57، ص5770پور،  جالیی) تری را مطرح کرد سیاسی پررنگ

 . تاجریسم و مشکالت حزب کارگر در انگلستان2

یکی دیگر از تحوالت مهم عصر گیدنز، تحوالت سیاسی انگلستان و به قدرت رسیدن مارگارت 
کرد ایشان به است. نگاه ایدئولوژیک تاچر به لیبرالیسم، اقتصاد آزاد، و فردگرایی، باعث شد روی 3تاچر

تعبیر شود که در قالب اصولی مانند کاهش دخالت « تاچریسم»به  اقتصادی و...،مسائل سیاسی و 
های مستقیم،  سازی نهادهای اقتصادی دولتی، کاهش مالیات دولت در امور اقتصادی، خصوصی

 فت. گر های اقتدارگرایانه، مهار تورم، و مبارزه با سوسیالیسم شکل می کارگیری سیاست به
سوسیالیسم در انگلستان در قامت حزب کارگر تجلی یافت که از زمان فروپاشی شوروی در سال 

جویی برای این بحران،  جای دنیا با بحران مشروعیت مواجه شده بود. در راستای چاره مثل همه 5995
زندگی  راه سوم را مطرح کرد و جهانی شدن، رشد سریع فناوری اطالعات، و تغییر در گیدنز ایده

سازی دولت و  روزمره را از عوامل اصلی ضرورت دگرگونی در ایده چپ معرفی کرد. بنابراین به کوچک
حفاظت از بازار آزاد اعتقاد پیدا کرد. رویکرد گیدنز در راه سوم و ضرورت تحول در حزب کارگر هرچند 

گفت متأثر از  توان نوعی می پیگیری شد، به -وزیر سابق انگلستان نخست -4توسط تونی بلر
 (.58، ص5776اصطباری، ) های تاچر در انگلستان بود سیاست

                                                           

1. Counterculture of the 1960s 

2. Bohemianism 

3. Margaret Hilda Thatcher 

4. Anthony Charles Lynton Blair 
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 مبانی معرفتی اندیشه گیدنز 

 - دلیل تأثیرپذیری از اندیشه متفکران عصر مدرن و تحوالت اجتماعیکلیت اندیشه گیدنز به
فلسفی سیاسی این عصر، در چارچوب و پارادایم مدرنیته شکل گرفته و از اصول و مبانی فکری و 

ترین رویکرد ایشان به سنت، در چندین نظریه،  مدرنیته تبعیت کرده است؛ اما روشن شد که عمده
 شود.  ترین مبانی فکری گیدنز اشاره می عمده منعکس شده است. در ادامه به« نظریه مدرنیت»ازجمله 

 شناختی گیدنز . مبانی هستی1

داند که تمایل به  کند و سنت را امری می گیدنز مدرنیته و سنت را بر اساس زمان بازسازی می
سبب استمرار کار تفسیری که در مسیرهای اتصال آینده به گذشته دارد، ماندگار  گذشته دارد و به

حیدری،  حاجی) داند شود. مدرنیته را نیز حاصل گسترش زندگی اجتماعی در زمان و فضا می می
نظریه »مفهوم انقطاع تاریخ در دوره مدرن،  (. همچنین گیدنز با طرح508-77، ص5795زاده،  متقی

کند و معتقد است تاریخ در اواخر قرن هجدهم دچار انقطاع شده و دوره مدرن  را رد می« گرایی تکامل
کند که سپری شدن زمان، برابر  گرایی چنین استدالل می های متفاوت آغاز گشته است. تکامل با ویژگی

گرایی جهان رو  شده در نظریه تکامل با تعالی؛ و این یک اصل پذیرفتهاست با تغییر؛ و تغییر، برابر است 
 (55-79، ص5797درخشه؛ مسرور، ) به تعالی است

به باور گیدنز سنت، عامل مؤثر در ممکنات آینده است. سنت قبل از هرچیز زمان را چنان تنظیم 
(. سنت در 36، ص5775 گیدنز،) المقدور محدود گردد کند که گشادگی افق ممکنات آینده حتی می

کند و وسیله  های وجودی ایفا می بافت اجتماعی سنتی، نقشی اساسی در پیوند بین کنش و چارچوب
دهد. در جوامع سنتی، زمان تهی نیست و نوعی  معینی را برای سازماندهی زندگی اجتماعی ارائه می

ند. از این جهت، مدرنیته در ک ، آینده را به گذشته متصل می«وچرا چون بی« »قاطع»، «شیوه هستی»
حیدری،  حاجی) تضاد با سنت قرار دارد و جامعه مدرن چیزی است که آمده تا سنت را منحل کند

 (.508-77، ص5795زاده،  متقی

 شناختی گیدنز . مبانی معرفت2

، 5790گیدنز، ) داند آور( می یقین) گیدنز دستور سنت را در جوامع، امری قطعی و دستوری
آورد که  ثبات( را به وجود می) تقد است سنت مفهوم خاصی از استواری و قوام امور( و مع75ص

آمیزد. دنیا چنین است که هست؛ چون عماًل  طور معمول عناصر شناختی و اخالقی را در هم می به
(؛ برخالف عصر مدرن که نوعی نظم جدید را 36، ص5775همو، ) طور است که باید باشد همان

یکی از وجوه فراگیر عقل نقاد امروزی است که به عمق زندگی روزمره نفوذ کرده شکل داده و شک، 
 (.73همان، ص) است و تجدد، اصل شک بنیادین را نهادینه کرده است
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 شناختی گیدنز  . مبانی انسان3

ما جزئی از »گوید:  داند و می گیدنز انسان را در قیاس با نامتناهی بودن زمان، موجودی متناهی می
گاه و باخبر از فانی بودن خویش، در خارج از  حال به  ی طبیعی هستیم و باایندنیا عنوان موجوداتی خودآ

ای ندارد و به عبارت  شناختی تقریبًا مسئله به باور گیدنز مرگ انسان از دیدگاه زیست«. آن دنیا قرار داریم
 ( 33همان، ص) ساده توقف وظایف فیزیولوژیک بدن در میان است

گیدنز انسان را دارای قدرت دخل و تصرف در جهان اجتماعی، عمل وی را تغییردهنده جهان و 
(. 685ص ،5777 ،ریتزر) داند روابط اجتماعی، و ساخت و عامل را انعکاسی از دو روی یک سکه می

 تنهایی،) کنند یم یها در آن زندگ هستند که انسان یانسانی نیز متأثر از ساختار جوامع یها کنش
گاهانه باشند ها هستند و انگیزش ها تابع انگیزش . این کنش(1317 نقش مهمی در  ،ها اگرچه شاید ناآ

در این نگاه، عاملیت یک خصیصه نسبی است (. 22ص ،1311 ،حیدری حاجی) کردار انسانی دارند
و گاهی توانند عامل باشند  و افراد به مقدار مهارت، استعداد و جایگاهشان در نظام اجتماعی، می

؛ به نقل از: گیدنز، 90-35، ص5779زایی،  لک) عاملیت آنها در حد تفسیر دلخواه از واقعیت است
  .(577، ص5777

یابد و در اینجا تاریخ  تنها درون تاریخ معنا می« خود»گیدنز درباره هویت انسانی نیز معتقد است 
است برخالف جوامع سنتی که هویت های انسانی درک گردد وی معتقد  مثابه زمانمندی رویه باید به

گیرد، در جوامع مدرن هویت شخصی چیزی نیست که در نتیجه تداوم  ها شکل می توسط سنت
طور مداوم و روزمره ایجاد، و در  های اجتماعی فرد به او تفویض شده باشد، بلکه فرد باید آن را به کنش

 (.75، ص5775یدنز، گ) های بازتابی خویش از آن حفاظت و پشتیبانی کند فعالیت

 بررسی انتقادی مفهوم سنت در اندیشه گیدنز

شناختی صرفًا به معنای آن چیزی است که منتقل شده است. همین رویکرد در  سنت از نظر ریشه
حی، بر پایه تقابل یگرایی در غرب مس شود رویکرد سنت وضوح دیده می گرایان در غرب نیز به آثار سنت

 شکل گرفته است. مطابق این دیدگاه، سنت یکی از سه دوره سنت، تجددبا تجدد و تعامل با سنت 
گرایان، دوران سنتی، دورانی است   مدرن( زندگی بشر است. از دیدگاه سنت پست) مدرن( و فراتجدد)

وند یکه در آن، دین، یکی از ارکان فرهنگ و تمدن و علم است و انسان سنتی انسانی است که با دین پ
دد، در مقابل دوران سنت است و بسیاری از اصول آن، ازجمله استقالل از دین و دارد. دوران تج

گیرد. دوران فراتجدد  ها، در برابر اصول سنت قرار می محدود شدن دین به زندگی شخصی انسان
 (. 38، ص5795زاده، شیخ،  حسن) پردازد واکنشی است در برابر دوران تجدد و به نقد اصول آن می

 ها این است که خداوند در یک زمان تاریخی معین، در یک ویژه کاتولیک یحی، بهاساس عقیده مس
کرده  ها ظاهر شده و درباره آنها داوری نهایی در قالب عیسای مسیح بر انسان« خبر دادن از خود»فعل 
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های ایمانی شاهدان، به  صورت گزارش و آنها را آمرزیده و از فنا نجات داده است. این حادثه به
تاریخی  - نوعی سنت مستمر دینی های بعدی منتقل گردیده و این انتقال باید دائم استمرار یابد. به نسل

صورت فهم سنت در هر عصر، فهم مسئله خبردادن خداوند از خود توسط مسیح است و این امر تنها به
بدون انقطاع  گونه ایمان و الهیات مسیحیت، صددرصد به استمرار شود. بدین تاریخی مستمر ممکن می

 زبانی وابسته است. - تاریخی - یک سنت دینی
شود انسان  شناختی دارد. در آنتروپولوژی گفته می سنت در غرب مفهوم آنتروپولوژیک و جامعه

ها  مند شدن است که انسان عالوه بر سرمایه شود و در طی سنت مند شدن آغاز می شدن، از طریق سنت
کند، دانش و حکمت  های جدیدی کسب می ها و توانایی سرمایههای ارثی بیولوژیک،  و توانایی

آورد، گذشته را  های زندگی مشترک را به وجود می سازد، ارتباطات و بافته اندوزد و فرهنگ را می می
کند. در پرتو سنت است که انسان تاریخی  گونه پیشرفت می کند؛ بدین حفظ، و آن را به آینده منتقل می

تواند از مرحله زندگی  ن سنت، تاریخ وجود ندارد و بدون تاریخ و سنت، انسان نمیکند. بدو زندگی می
 صورت موجود فرهنگی تحقق یابد. بیولوژیک فراتر رود و به

کند. نقش زبان، استمرار و انتقال تاریخی سنت  در کنار سنت و تاریخ، زبان نقش مهمی ایفا می
نوعی زبان حافظ سنت است و  شود. به حفظ می است. تمام محتوا و شکل سنت، در واقع با زبان

های زندگی، برای آیندگان بازگو  ها، و پیشرفت ها، موقعیت ها و دیده ها و تجربه وسیله زبان تمام توان به
 شود.  می

رساند که بدون  های زندگی معنوی را به ما می پس سنت با قید تاریخی بودن و زبانی بودن، شکل
چنین  مانیم و این از زندگی انسان فرهنگی، یعنی در مرحله بیولوژیک باقی میآنها ما در مرحله قبل 

زندگی انسانی ما در هر مرحله، مدیون تکون و استمرار سنت الهی است و وقتی مشروعیت معرفتی و 
، 5735مجتهد شبستری، ) آید شان از دست رود، بحران سنت و هویت به وجود می نقش حیاتی

  (.38-65ص
گونه در  شود. بدین با پیدایش عقل خودبنیاد و مستقل فعلی غربی، سنت غرب نقادی میبنابراین 

 گیرد.  ای به نام رویارویی سنت و تجدد در معنای آنتروپولوژیک آن شکل می زمین مسئله مغرب
بنابراین سنت به مفهوم غربی در دین اسالم مطرح نیست؛ چراکه اساسًا ایمان و باورهای فرد 

بسته به امر تاریخی و زبانی نیست و فهم دین نیز مستلزم و وابسته به فهم گذشتگان از دین مسلمان، وا
نیست. همچنین در اسالم نه تاریخ نجات و نه کلیسا مطرح است، و نه حامل و بستر تاریخی این 

آنچه در جوامع اسالمی . همان() نجات مورد توجه است و نه نزول وحی به معنای ظهور خداوند است
زمین   ای مخصوص مغرب مطرح است، بحث رابطه سنت با توسعه است و تقابل سنت و تجدد، حادثه

 همان(.) است
که مطابق اندیشه دینی و اسالمی،  شود؛ درحالی های شکار آغاز می در اندیشه گیدنز تاریخ از گروه
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. همچنین زمانمندی کند شود و تا زمان الیتناهی سیر مشخصی را طی می زمان با خلقت جهان آغاز می
گردد. هر  و تاریخ در درون هستی انسان تعبیه شده است و موقعیت تاریخی از خارج بر او اعمال نمی

های آن، فارغ از  یابد و ظرفیت مقتضای سعه وجودی خویش، قدرت کنشگری می ای به فرد یا پدیده
 (.55-79، ص5797درخشه، مسرور، ) تاریخی بودن یا نبودن، درون ذات وی نهفته است

پذیر است و به گفته وی، یک بار انقطاع صورت گرفت و ممکن است  زمان در اندیشه گیدنز انقطاع
در آینده این امر تکرار شود؛ اما در اندیشه اسالمی، انقطاع زمان شکل نگرفته و تا به امروز تداوم یافته 

است و مرگ، پایان هستی نیست. است و پایانی هم برای آن متصور نیست؛ چراکه زمان، تداوم خلقت 
داند، در نگرش دینی، مرگ ورود  نوعی خروج وی از زمان می برخالف تصور گیدنز که مرگ انسان را به

 انسان به عالمی دیگر، و شروع زندگی در جهان بعدی است. 
داند  ها، و جامعه مدرن را جایگزین جامعه سنتی می سنت گیدنز جامعه گذشته و سنتی را حاصل تداوم

یابد؛ اما در نگاه دینی، سنت موجب تداوم جامعه  تداوم می« اعتماد و مخاطرات»که بر مبنای دو مفهوم 
های الهی، ثابت  نیست، بلکه این فیض الهی است که همیشه جریان دارد و جریان فیض الهی مطابق سنت

 همان(.) یش خواهد رفتهای الهی پ و استوار و تغییرناپذیر است و آینده نیز شبیه گذشته با سنت
بارد؛ فرسودگی،  از اندام آن مرگ می گیرد و سنت در برابر تجدد قرار میدر تعریف مدرنیته از سنت، 

ای است که به  شود و دوام و استمرار و قداست نیز عارضه قالب آن است و کهنگی از آن استشمام می
همان چیزی است که مربوط و متعلق به شود. در تعاریف مدرن، سنت  اصرار پیروان، بر آن تحمیل می

گذشته است. چیزی که در گذشته سنت نبوده است، از ظرف خود عدول کرده و دوام آورده و االن 
نوعی سنت الشه و نعش رفتار است و رفتار تا زمانی زنده است که در ستیز  تبدیل به سنت شده است. به

ت اندیشه و ابد گونه رفتار سنت نیست، اما همان  گیرد؛ این اع شکل میبا محیط و عوامل ناسازگار، به قوَّ
آید؛ تحرک و پویایی خود را  دلیل ُانس  ذهنی عامالن به آن به شکل قالب زندگی درمی رفتار زنده وقتی به

پارسانیا، ) شود آید و تبدیل به سنت می صورت هدف و آرمان درمی دهد و حتی خود به از دست می
  اند. دورکیم، مارکس، فروید، گیدنز و... همگی منشعب از این نوع تلقیهای  دیدگاه(. 21، ص1324

ای از رفتار و کرداری است که دارای پیشینه است و  به معنای شیوهکند،  گیدنز از آن یاد می سنتی که
های مستقر و عمیق، در ذهنیت مشترک جامعه رسوب  صورت مهارت در اثر تکرار و ممارست، به

عاطفی نیست که در اثر ممارست و تکرار   -رفتی آن نیز چیزی جز یک شناخت حسی. زمینه معکند می
آید. در مقابل این تعریف از سنت، مفهوم تجدد قرار دارد که با واقعیت متحول و متغیر  عمل، پدید می

این (. 21، ص1324پارسانیا، ) آید ها غالب می انسان و جهان همساز است و در نهایت نیز بر سنت
( و دانش تجربی سازگار است؛ 1آمپرسیسم) شناسی مادی، معرفت حسی  از سنت، با هستی تعریف

                                                           
1. Empiricism 
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کند یا  های متافیزیکی و غیرتجربی بیان شود، انکار می ای که هر واقعیتی را که در قالب گزاره گونه به
علم  اند، بهره چون کسانی که از معرفت عقلی و شهودی بی؛ (75، ص5797مقدمی، ) داند معنا می بی

بینند و از سنت، جز قالب آن را مشاهده  پذیر می های محسوس و ابطال را تنها در محدوده گزاره
 همان(.) کنند نمی

یافته انسانی و دور از واقعیت تعریف شد، طراوت خود را از  وقتی سنت متأثر از ذهنیت تجسم
نتی است که در تلقی گردد. این سنت همان س دهد و تسلیم گذشت زمان شده، مندرس می دست می

 همان(.) شود شناسی مرسوم از آن صحبت می جامعه
اند. این واژه  شناسان تعریف کرده اما تعریف سنت در قرآن کریم، غیر از آن چیزی است که جامعه

آور، و تشریح قانونمندی جامعه و تاریخ و  ها و پدید در قرآن کریم در مقام تبیین روابط میان پدیده
از  دار بودن یک پدیده به معنای قانونمند بودن آن است و آن به کار رفته است و سنت کیفیت عملکرد

 (.76همان، ص) العاده برخوردار است نیروی روشنگری علمی، تبیین و تشریح ایدئولوژیک فوق
 اند از: عبارتکند،  که قرآن کریم برای سنت مطرح می هایی        ویژگی
ب   ناپذیری: فراگیری و تخلف. 5

ْن َحَرج  ف   یَما َکاَن َعَلی الن  ه  ف  یم 
َة الل  ُه َلُه ُسن  ذ   یَما َفَرَض الل 

ْن یال  َن َخَلْوا م 
ه  َقَدًرا َمْقُدوًرا

 (.77احزاب: ) َقْبُل َوَکاَن َأْمُر الل 
ه  َتْبد   پذیری: نا ناپذیری و تحویل . تبدیل7

ت  الل  ُسن  َد ل  ه  َتْحو  اًل َوَلن تَ یَفَلن َتج 
ت  الل  ُسن  َد ل  فاطر: ) الً یج 

07 .) 
َه اَل . تأییدکننده اصل و اراده انسان: 7 َنَّ الَلَّ ی یَغ یإ  َقْوم  َحَتَّ ْم یَغ یُر َما ب  ه  َأْنُفس   (. 55رعد: ) ُروا َما ب 
ُه َفُهَو اْلُمْهَتد  یَمن  اندیشی: . صالح0 َك ُهُم ایَو َمن  یْهد  الل  ْل َفُأوَلئ  ُروَن ْضل   (.537اعراف: ) ْلَخاس 

اواًل وحی یا الهام الهی است؛ ثانیًا رحمتی الهی است؛ ثالثًا روشی  بنابراین سنت از نگاه قرآن کریم
منزله ریسمان صعود انسان به عالم ملکوت نازل کرده تا از آن طریق، انسان  است که خداوند آن را به

فقط در آرا و عقاید، بلکه در  محقق کند. همچنین نه حقایقی را که در قالب وحی نازل شده، در خود
 .(73، ص5797مقدمی، ) یابد همه ابعاد وجودی انسان تجسم می

با این وصف، سنت در نگاه دینی، حقیقتی آسمانی، الهی و مقدس، و واقعیتی پرنشاط و زنده دارد 
 واره نو و تازه استو مجرای زندگی و حیات و مسیر مستمر افاضات متجدد و متحولی است که هم

این سنت با حفظ خصوصیات یادشده، از دوام، ثبات و استمرار زمانی (. »20، ص1324پارسانیا، )
ای ازلی، باطنی و ابدی  پذیرد، همچنان از چهره برخوردار است. در مواردی هم که تغییر زمانی را می

فرسودگی و کهنگی استشمام باشد؛ اما در تعریف مدرن، از همه اندام سنت، مرگ،  مند می بهره
همو، ) «شود ای است که به اصرار پیروان بر آن تحمیل می شود؛ دوام و استمرار و قداست نیز عارضه می

 (.21، ص1322
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ترین مرتبه آن که همان  جوشد و در امتداد یقین، تا نازل دلیل اینکه سنت از دل شهود میهمچنین به
از آن گرفته « یقین»شود که این  بد، زمانی زوال سنت آغاز مییا یقین عملی و مفهومی است، تداوم می

شود که  روح آن می ماند و قالب سنت، تبدیل به الشه بی شود؛ از آن پس، جز قالبی از آن باقی نمی
 (.75، ص5790پارسانیا، ) بیشتر بر یک عادت اجتماعی متکی است

عادت نیست تا در برابر هر کار بدیع و نو گونه که بیان شد، سنت در این نگاه دینی، متکی بر  همان
ایستد. سنت با تجدد  مقاومت کند، بلکه قانون، شریعت و حکم الهی است و تنها در برابر بدعت می

آنکه  زداید؛ زیرا درعین کند و با آن گرد ُکهنگی را می قرین است، همواره محتوایی نو را عرضه می
شود. دیدار الهی با  دیدار با خداوند نیز محسوب میسازمان معیشت است، راه و مسیر مالقات و 

 شود. در ثانی، در تجلی خداوند هرگز تکرار وجود ندارد.  تجلیات نامحدود و غیرمتناهی آن حاصل می
بنابراین سنت در صورتی با تجدد ناسازگار است که تجدد، مصداق بدعت باشد؛ زیرا بدعت به 

دریافت و شهودی الهی نداشته باشد یا آنکه با اراده تشریعی  شود که ریشه در قانون و کاری گفته می
(؛ برخالف بدعت که صراط حقیقت نیست، بلکه راه ضاللت و 33صهمان، ) خداوند مطابق نباشد

گمراهی است؛ به همین دلیل با نفرت قرین است و تاب و تحمل هیچ نوع ثبات و دوامی را ندارد؛ اگر 
در گریز مدام از آن است. این نوع از گریز، همان نوع از تجدد و  نشاط و ُسروری هم داشته باشد،

 طلبی است.  تنوع
سبب ارتباط محکم و  با این وصف، سنت، حقیقتی زنده و پویاست که بات و استمرار آن به

استوارش با عالم قدسی و الهوتی است؛ امری فراتاریخی است که در محدوده زمان و مکان 
کس به سنت عمل نکند یا رویه و عادات جامعه  که حتی هنگامی که هیچای  گونه گنجد؛ به نمی

 شود شود، باز هم سنت نامیده می برخالف آن باشد یا در موردی که برای نخستین بار به آن عمل می
سنت امری کهنه و قدیمی نیست؛ حتی هر سنت در بدو پیدایش خود، در این نگاه، (. 75همان، ص)

که در جریان تحوالت و تبادالت مستمر اجتماعی و تاریخی، رخ نموده  امری متجدد و نوین است
 (. 77همان، ص) است

در این نگاه، سنت و دین، با هم نسبت نزدیکی دارند. سنت، حیات و دوام خود را از دین به دست 
گاهی و معرفت دینی، ارزش خود را از دست بدهد، سنت نیز از حیات و نشاط ساقط  می آورد. هرگاه آ
ای از زندگی و رفتار است که بر اساس آن، اصالح  (. همچنین سنت، شیوه24صهمان، ) گردد می

دار شناخت آن نیست،  عهده تنهایی آید و عقل به معاش و معاد و فالح و رستگاری انسان به دست می
 (. 30صهمان، ) اند بلکه وحی و شهود دینی نیز در تبیین آن دخیل

سنت، همان تجلی پروردگار است که هرگز تکرار در آن راه ندارد. سالکی در نگاه دینی، بازاندیشی 
رغم صورت ظاهرًا یکسان آن، هرگز  شود، در عمل به سنت، علی که از طریق سنت به وصال نائل می

(. کسانی که سنت را با نگاه دینی 08، ص5797همو، ) دیدار واحد ندارد و تکرار در آن راه ندارد
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دانند که روزگاری  ریف مدرنیته از سنت را فقط شایسته جسم و ظاهر سنتی میکنند، تع تعریف می
همو، ) حیات و زندگی داشته و اینک از روح و جان خود که همان یقین و شهود است، دور مانده است

  (.75، ص5790

 گیری  بندی و نتیجه جمع

با اندیشه اسالمی محک زده  با بررسی اندیشه آنتونی گیدنز، دیدگاه ایشان در باب سنت، تبیین، و
 توان نکات ذیل را بیان کرد:  گیری می شد. در پایان و در مقام نتیجه

دلیل نفی متافیزیک و اهتمام نداشتن به جهانی فراتر از جهان مادی، کلیت  . در باور گیدنز، به5
انسان واضع  شود. به همین دلیل، چرخد و مرگ انسان پایان خط تلقی می هستی حول زمان و مکان می

 شود؛ اما در نگاه دینی، سنت الهی محدود به زمان و مکان نیست. سنت تلقی می
ای طوالنی در تاریخ دارد. از  ای بازاندیشانه، سابقه عنوان پروژه به« خود». برخالف ادعای گیدنز، 7

 (.55، ص5770گیدنز، ) حدود قرن دوازدهم میالدی وجود داشته است و چیز جدیدی نیست

در نگاه گیدنز، راه رسیدن به مدرنیته، مقید به حذف سنت است؛ چراکه سنت، الشه رفتار و فاقد . 7
گرایان خیر را ذاتی  (. در مقابل، سنت565، ص5797زائری، ) معنا، و تکرار آن از روی عادت است

، 5779محمدی، ) دانند سنت، و شر را عارض بر آن، و شر را ذاتی مدرنیته، و خیر را عارضی می
بینی بر رفتار انسان حاکم است. فطرت انسانی ذاتًا طالب خیر  (. در اندیشه دینی نوعی خوش577ص

شود. در این مورد، تفاوتی میان  است و گرایش به شر از تأثیرات اجتماعی است که بر او عارض می
 انسان سنتی با مدرن وجود ندارد.

های اخالقی  یست. او سنت را با اخالق و ارزش. گیدنز تمایزی میان سنت دینی و غیردینی قائل ن0
که  درحالی کند؛ عنوان میراث اخالقی و اجتماعی و فرهنگی تأکید می ها به داند و بر حفظ سنت یکی می

دارد که از  هایی        دار به سنت، ریشه در اعتقاد او به صدق و راستی قضایا و گزاره در نگاه دینی عمل دین
 کنند. اصول دین حکایت می

ترین دستاورد سنت دینی و روح آن است. اگر این روح از کالبد سنت جدا شود،  . یقین مهم5
ها تردید  دار در ارزش علمی گزاره اگر دین (.95، ص5795طشت زر و دیگران، ) ماند عادت باقی می

ون روح به حساب داران، عمل و رفتاری ظاهری و بد داشته باشد، عمل او به سنت و تشبه او به رفتار دین
 (؛ اما روح حاکم بر سنت اجتماعی و مدرنیته، تردید و شک است.37، ص5790پارسانیا، ) آید می

ای تعریف  گونه زند و انسان مدرن را به های اجتماعی افراد پیوند می . گیدنز هویت را با نقش6
؛ اما در نگرش دینی، ورزد به حفظ هویت خویش اهتمام می« خود»کند که هر لحظه با بازاندیشی  می

 شود.  هویت انسان منحصرًا اجتماعی نیست و فراتر از آن تعریف می

های دینی کهنه  داند؛ حال آنکه سنت . گیدنز ازجاکندگی را سرنوشت محتوم انسان معاصر می3



  

 

35 

 ...در اندیشه آنتونی گیدنز با« سنت»م شناسی بنیادین مفهو روش

ُسن  آنهاست: شوند و سنت الهی بر اداره و تدبیر هستی بر عدم تبدیل و تحویل  نمی َد ل  ه  َفَلن َتج 
ت  الل 

ه  َتْحو  یَتْبد  
ت  الل  ُسن  َد ل   (.07فاطر: ) الً یاًل َوَلن َتج 

. از نگاه گیدنز آینده بشر، مبهم و همراه با شک و تردید و تاریکی است. زندگی در آن، مانند سوار 7
بدون  مهار است؛ اما در نگاه دینی، آینده انسان بر روی کره زمین، شفاف، روشن و شدن بر گردونه بی

ْرَض ست: ابهام ا
َ
َباد  یَأن  اأْل ُثَها ع  ُحوَن  یر  ال   (.585انبیاء: ) الص 

های قبل از مدرنیته همه  شود که در دوره . از تأکید گیدنز بر مفهوم ازجاکندگی چنین برداشت می9
کردند  شدند و از سنت اجتماعی واحدی تبعیت می های خویش اداره می جوامع بشری بر اساس سنت

شکنی تلقی کنند، وجود  گونه رفتار و کردار جدیدی که دیگران آن را بدعت یا نوگرایی یا سنت و هیچ
ها در طول تاریخ با فراز و فرود و  نداشته است. این برخالف شواهد تاریخی است و زندگی انسان

 مخاطرات طبیعی و اجتماعی فراوانی همراه بوده است.
گرا دو برهه تاریخی و دو مفهوم اعتباری و نسبی هستند که  سنتتجددگرا( و ) . جریان مدرنیته58

ای  شدت سیال هستند و دو حقیقت مطلق نیستند؛ اما سنت دینی، دسته در بستر زمان شکل گرفته و به
مقدمی، ) از حقایق مطلق در جهان هستی است و حقیقت بودن آنها وابسته به زمان و مکان نیست

 (.60، ص5797
سنت دارای دو مفهوم اجتماعی و دینی است. سنت دینی منشأ و ن شد که در نهایت، روش

و با تجدد به معنای نو شدن و  از دوام، ثبات و استمرار زمانی برخوردار است سرچشمه شریعت است و
پذیرد،  در مواردی هم که تغییر زمانی را میتازه شدن تضادی ندارد و نقطه مقابل آن بدعت است؛ 

شود اسالم با  بنابراین هنگامی که گفته میباشد.  مند می ای ازلی، باطنی و ابدی بهره همچنان از چهره
کید دارد، مراد همان رویکرد دینی است که بر فطرت  نوآوری مخالف نیست و بر خالقیت و نوآوری تأ
انسانی انطباق دارد. با این وصف، بین سنت به معنای دینی با مدرن شدن به معنای نو شدن و 

مدی، تضاد بنیادین و نظری وجود ندارد، بلکه مدرن شدن  به معنای غربی شدن است که منجر به روزآ
ها را از عرصه یقین به وادی شک و  شود و انسان انقطاع و حذف سنت دینی و هویت افراد و جوامع می

است که  علت ستیز تجدد و مدرنیته با سنت، پیدایش و بروز دیدگاه معرفتی نوینیکشاند.  تردید می
 غلط در دنیای معاصر شکل گرفته است. به
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