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 ايدئولوژي و اجتماعي تغييرات تارد، گابريل
     

 كيا طاهري حامد
  

  )09/10/94، تاريخ پذيرش 04/03/93تاريخ دريافت (
 

 تارد،. پردازد مي تارد گابريل انديشه در ايدئولوژي مفهوم بررسي به مقاله اين  :چكيده
 نظريه با رقابت در و نيتس اليب فلسفي سنت در را خود تفكر ،19 قرن در

 شناسي جامعه« را تارد شناسي جامعه التور برونو. ردك مي دنبال دوركيم شناسي جامعه
 اين .كه بر اصل پويايي و تغييرات اجتماعي داللت دارد كند مي گذاري نام »ترجمه
 ايدئولوژي با تواند مي مقدار چه تا تارد شناسي جامعه كه سازد مي مشخص  مفهوم
هاي متاخر  رويكردهاي نوين به انديشه گابريل تارد، در جريان .شود تنش دچار مسلط
 تغييرات بررسي با تارد .كنند مي ترشناسي، ضرورت شناخت او را با اهميت جامعه
 كنشگر از فهمي به تطبيق و تناقض تقليد، فرايند سه اساس بر اجتماع در قدرت

 گيري شكل باعث واندت مي خالقيت كمك با كه كند مي پيدا دست اجتماعي
گسترده شده و  تقليد طريق از ها نوآوري اين از نظر او. شود اجتماعي نوين هاي جريان

 با تواند اين پديده نوين اجتماعي مي. شوند مي تبديل اجتماعي يك پديده به
 از تغيير حال در جرياني نتيجه در. دچار رويارويي شود مسلط ايدئولوژي

 واسطهب و شود برخواسته مي اجتماع ذرات ينتر كوچك از كه وجود دارد روزمره زندگي
  .گيرد مي قرار مسلط ايدئولوژي برابر در تقليد فرايند

   
 

گذاري فرهنگي در پژوهشكده مطالعات فرهنگي و علوم اجتماعي وزارت علوم، دانشجوي دكتري رشته سياست . *
   Kia.erhut@yahoo.fr                 فناوري تحقيقات و
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  .نوآوري نيتس، اليب تارد، ايدئولوژي، تقليد، دوركيم، گابريل :مفاهيم كليدي
  مقدمه

وم انساني با مفهوم اي از ادبيات نظري و تجربي در عل در جهان معاصر و با پيشرفت تكنولوژي شاخه
شناسي تكنولوژي به باستان شناسي ابزار،  قسمتي از جامعه. جامعه شناسي تكنولوژي شكل گرفت

اين . كند زمينه پيدايش ابزار و رابطه آن با تحوالت فرهنگي بشري، در اعماق تاريخ، ربط پيدا مي
هاي پسا  است و با ديدگاهكند كه وابسته به ابزار  ديدگاه فكري تصويري از انسان را ايجاد مي

بر اين اساس، بر خالف دوره مدرن، انسان تنها عامل صورت دهنده . خورد نيز پيوند مي 1گرايي انسان
دهنده امور اجتماعي، سياسي و فرهنگي نيست بلكه اشياء و محصوالت تكنولوژي نيز هم قدرت 

ري در اين زمينه نظريه يكي از مهمترين منابع انديشه و ساختارهاي فك. عامليت و كنشگري دارند
. و همكاران او در فرانسه گسترش پيدا كرده است 3است كه توسط برونو التور 2كنشگر-شبكه

ترين ادعاي اين نحله فكري توجه به نقش و عامليت اشياء در شكل دادن به روابط انساني  شاخص
. دهند تماعي را صورت مياي از روابط و تغييرات اج ها در كنار اشياء شكل پيچده است، چگونه انسان

شناسي  توان به جامعه اي از روابط مي بر همين اساس، با در نظر گرفتن اجتماع انساني به مثابه شبكه
در نظر تارد جهان مملو از روابط است و روابط يعني اجتماع، در نتيجه دانش . تارد نزديك شد

تنها وضعيتي ويژه از اين نوع روابط  از اين ديدگاه، جامعه انساني. اجتماعي علم شناخت جهان است
شوند و شناخت  بنابراين، از به هم پيوستن ذرات كوچك، روابط بزرگ زائيده مي. در جهان است

توان تركيب انسان و اشياء  به اين ترتيب، مي. تر است ذارت كوچك از شناخت كل نظام روابط سخت
دهند و تغييرات اجتماعي و فرهنگي  ل مياي متصور شد كه شكل نويني از روابط را شك را به گونه

از اين جهت، شناخت تارد و انديشه او در جهان . گيرند با تغيير مفصل بندي اين روابط صورت مي
معاصر مهم است زيرا علم و تكنولوژي نقش مهمي را در شكل دادن به رويدادهاي جهاني بازي 

ارد، با توجه به رويكردهاي معاصر به او، براي به همين منظور آشنا شدن با انديشه گابريل ت. كنند مي
حاصل اين مطالعات چند ساله، . اي شد تا به بازخواني و بررسي افكار او بپردازد نويسنده انگيزه

در همين راستا، . اند مقاالت مختلفي است كه با تاثير از جريان فكري متصل به تارد استخراج شده
  .  شناسي تارد تدوين شده است العات و در جهت معرفي جامعهاين مقاله نيز بر اساس اين سلسله مط

كارل . شناسي در حقيقت علم بررسي جهان و اجتماع مدرن است به بيان آنتوني گيدنز، جامعه
ماركس، نيز در نقد جهان مدرن، از مفهوم ايدئولوژي به عنوان ابزاري براي كنترل طبقه كارگر 

كند و  حبت از وجدان جمعي و به نظم آوردن جهان مدرن مياميل دوركيم نيز ص. كند استفاده مي
 
1. Post humanism 
2. Actor-Network Theory 
3. Bruno Latour 
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 ماكس وبر نيز از قدرت فرهنگ سخن به ميان آورد كه به طور مثال چگونه پروتستانيسم ساختار
از اين ديدگاه،  .كند داري ياد مي داري است و از آن به عنوان روح سرمايه دهنده اخالق سرمايه

آورد كه انسان اجتماعي مدرن را، در  كالن را به ميان مي شناسي كالسيك شكلي از كنترل جامعه
فيلسوف و  ،1گابريل تارد. قالب يك ساختار مسلط خارجي، در حصار خود قرار داده است

شناسي،  ، در رقابتي با اميل دوركيم بر سر تبيين هستي جامعه و جامعه19شناس مهم قرن  جامعه
ترين ذرات  س، بر كنشگران اجتماعي به عنوان كوچكنيت تمركز خود را به تبعيت از فلسفه اليب

هاي  پايه  2دهد كه با مجهز شدن به دو مفهوم ميل و آگاهي، دهنده اجتماع قرار مي تشكيل
تارد به كنشگران تشكيل دهنده ساختار عظيم . دهند گيري تغييرات اجتماعي را صورت مي شكل

دقيقا، رابطه تارد و . زنند دست به نوآوري ميكند كه با دو خصوصيت ميل و آگاهي  جامعه توجه مي
ايدئولوژي از رابطه بين نوآوري و تغيير در برابر حالت ايستايي است كه در بطن ايدئولوژي، در جهت 

هاي نوين با مورد  جايي است كه ايده تقابل ايدئولوژي و نوآوري آن. حفظ تسلط بر امور وجود دارد
بنابراين، ساختارهاي نوين . شوند تبديل به يك پديده اجتماعي مي تقليد قرار گرفتن به مرور بزرگ و

كند، قرار  كنند و در برابر ايدئولوژي مسلط، كه در برابر تغيير مقاومت مي رفتاري ظهور پيدا مي
شناسي كالسيك، كه تازه دست به كشف مفهوم ايدئولوژي زده  در نتيجه از ديدگاه جامعه. گيرند مي

ند در افكار تارد، با توجه به تمركز آن بر قدرت نوآوري كنشگران از اهميت بسيار بود، بررسي اين رو
 .مهمي برخوردار است

 3كريستين پاپيلود. در جامعه شناسي معاصر رويكردهاي متفاوتي به بازخواني تارد شده است
تماعي براي بررسي روابط ديجيتالي در دنياي امروز به مفهوم تارد از كنش و روابط اج) 2004(

كند تا به مفهوم تقليد و نوآوري در  در مقاله خود سعي مي) 2005( 4كريستين بورك. كند رجوع مي
نيز سعي كرده است تا به مفهوم پايان امر ) 2003( 5ديويد توئز. نظريه تارد رجوع دوباره كند

) 2013(توئز  .اجتماعي رجوع كرده و در اين مسير تارد را به عنوان نظريه پردازي نوين نشان دهد
 درصددكند و  شناسي تارد نگاه مي هاي مفهوم تفاوت در جامعه اي ديگر، به جنبه همچنين، در مقاله

 6اندرو بري و نيجل ثريفت. است تا ديدگاه كالسيك مطرح شده در آن را به دوره معاصر پيوند بزند
تصاد تارد مورد خوانش شناسي اق كنند مفاهيم تقليد و پيشنهاد را در روان هم سعي مي) 2007(
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2. Desire and belief 
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شناسي اقتصاد تارد  نيز با رويكرد به روان) 2007( 1اريك وارنريد-دوباره قرار دهند و همچنين كارل
 2رونالد نيزن. اي در نظريه اقتصاد مطرح كند  هاي عقالني را به عنوان پايه سعي دارد تا مصرف

  خوانشي داشته باشد كه به امر بينهم در تالش است تا از مفهوم تقليد در انديشه تارد ) 2014(
نيز به نظريه ) 2010( 4آندرئا موبي برايجنتي. در امر اجتماعي و تغييرات اجتماعي مي پردازد 3ذهني

به شيوه نويني از  7و كانتي 6كند تا در كنار نظريات دلوز رجوع مي 5نظريه تارد به مفهوم جماعت
نيز درصدد است تا ) 2011( 8پ آنتوانفيلي-ژين. شناسي برسد درك امر خرد و كالن در جامعه

  .نظريه تارد را در مورد هنر بيان كند و از آن به مفهوم نوآوري ذهن اجتماعي روي بياورد
شناسي در جهت  هايي است كه متفكران  مختلف جامعه اي از تالش آنچه كه مطرح شد گوشه

مطرح گرديد و همچنين توسط  )1994(تارد در رويكرد دلوز . اند برگشت و خوانش تارد انجام داده
شناسي كالسيك تبديل  به نقطه بازگشتي به جامعه) 2002( پردازاني چون برونو التور ديگر نظريه

در اين مقاله سعي شده است تا با ارائه شرح مختصري از تاريخچه مفهوم ايدئولوژي به بررسي . شد
ز مفهوم ايدئولوژي بتوانيم به رويكردي كوتاهي از آن در دوركيم دست پيدا كنيم و با يافتن قالبي ا

  . كند بر قرار مي  نزديك شويم كه در افكار گابريل تارد با مفهوم ايدئولوژي رابطه
  

  مفهوم ايدئولوژي
ايدئولوژي جزو مفاهيمي است كه در فرهنگ غرب و با شروع نقادي نسبت به نظام كالن سياسي و 

در اين رابطه بايد از كارل ماركس نام برد كه . ني شدداري وارد مباحث علوم انسا اجتماعي سرمايه
در نتيجه، از اين ديدگاه، اين مسئله كه امر واقعي . گيرد مي 9ايدئولوژي را معادل آگاهي كاذب

با بررسي  10چيستي و شناخت واقعيت در مباحث الك  مسئله. كند چيست اهميت خاصي پيدا مي
توانست  شود و با نوآوري دوربين عكاسي، كه بشر مي نقش تجربه در مورد شناخت واقعيت آغاز مي

مسئله امر واقعيت و چيستي آن، در نظام اجتماعي، با . كند واقعيت را به تصوير بكشد، ادامه پيدا مي
، 11الكساندر(رسد  داري به نقطه اوج اهميت خود مي شروع يك دوره نقادي جدي به رژيم سرمايه
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گيرد كه يك واقعيت راستين  اهي كاذب در برابر وضعيتي قرار ميايدئولوژي در قالب آگ). 20: 2010
مفهوم ايدئولوژي توسط انديشمندان مختلف، و در ). 20: 2010الكساندر، (بايد وجود داشته باشد  مي

كه به صورت شفاف و يا مبهم همواره مورد مناقشه بوده است   مفاهيم گوناگون، بحث شده است
مفهوم ايدئولوژي در شكل جمع معادل  2نامه آنالين آكسفورد اساس لغتبر ). 489: 1972، 1مولنيز(

هاي سياسي يا اقتصادي و شكل  ها و باورهايي است كه زيرساخت نظريه معادل سيستمي از ايده
فرانسه است كه  3پردازان پساروشنگري ايدئولوژي محصول نظريه. آورند وجود مي ها را به اجراي آن

در نظر » ها علم ايده«مطالعه ايدئولوژي را به سادگي به مثابه  ايدئولوگيك . شدند ايدئولوگناميده مي
پردازد  كند بلكه به بررسي تكنيكي مي گيرد كه در آن ايدئولوژي به كيفيت يا نوع تفكر اشاره نمي مي

از اين ديدگاه، وقتي ماركس درباره ايدئولوژي . شود كه به كشف حقيقت و زدودن توهمات مربوط مي
ها مورد استثمار قرار  كند كه با آن توده كند به كيفيت اعوجاج و توهمي اشاره مي صحبت مي

در رابطه با لكان مفهوم . و بنابراين بايد به آگاهي راستين برسند) 499: 1972مولينز، (گيرند  مي
ميل ژيژك ايدئولوژي را در قالب ايجاد . از او درك كرد 4توان بر اساس خوانش ژيژك ايدئولوژي را مي

گاه قرار نيست به وقوع بپوندد و تنها در  كند كه هيچ ميل به سوي يك مدينه فاضله بيان مي
براي بررسي فرويد ).  2008ژيژك، . ك.براي مطاالعه بيشتر ن(هاي محدود قابل درك است  تجربه

 - 1: دهد  توان به سه مورد اشاره كرد كه فرويد و ماركس را در كنار هم قرار مي در اين زمينه مي
هاي اساسي واقعيت اجتماعي و سياسي را، چه در حوزه  هاي مختلف، جنبه ايدئولوژي، در شكل

هاي اساسي اتفاقي نيست بلكه  پنهان كردن اين جنبه -2. كند اجتماعي و چه شخصي، پنهان مي
 هاي تاريخي شود و در زمينه شناسي مربوط مي مند است كه به عاليق اجتماعي و روان جرياني  نظام

سازد كه به عاليق و  ها آشكار مي نقد ايدئولوژي دانشي را درباره عاليق و واقعيت -3. شود تعريف مي
  ). 541:1984: ، 5وارن(گردد  هاي تاريخي باز مي واقعيت

مسئله مشترك در ميان تمامي اين تعاريف از ايدئولوژي اين هست كه واقعيتي راستين وجود 
را آشكار  توان آن لوژي قرار گرفته است و با قوه منطق و نقادي ميدارد و آن هم در زير چتر ايدئو

شود، امر واقعي اين  مي كه در ميشل فوكو و نظريه او از گفتمان مشخص  6اما در تفكر نيچه. ساخت
در همين رابطه، از . ايم مختلفي قرارگرفته) 282: 1980فوكو، (7حقيقت ]هاي[ است كه ما در رژيم
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زمينه بين واقعيت راستين و واقعيت كاذب يا آگاهي حقيقي و آگاهي كاذب را از نظر هابرماس نيچه 
براي نيچه روابط قدرت وجود دارد و تنها از طريق روابط قدرت است كه خواسته و . برد بين مي

هاي حقيقي ما و ترجيحات تعيين شده  عاليق ما تعيين مي شود يا، به معنايي ديگر، بين خواسته
شود كه  اي مي از اين ديدگاه، قدرت تبديل به شبكه). 544: 1984وارن، (گذاشت  توان فرقي نمي

ميشل فوكو با برداشت از نيچه به ). 324: 2006لش، (شود  روزمره مي وارد حيات اجتماعي و زندگي
چون حقيقت پيشاپيش نوعي قدرت . هاي قدرت نيست دنبال آزاد كردن حقيقت از چنگال نظام

جدا كردن قدرت حقيقت از اشكال سياسي، اجتماعي و اقتصادي هژموني است  است، بلكه مسئله،
براي او مسئله سياسي امروز خالء و توهم و آگاهي كاذب . كند ها عمل مي كه امروزه در چارچوب آن

به اين ترتيب، در . و ايدئولوژي نيست، بلكه خود حقيقت است و اهميت نيچه به همين دليل است
ها ديگر آن واقعيت يكه و راستين، كه بر اساس آن نقد  ر روابط قدرت و در گفتمانها حقيقت، د رژيم

  . رود شود، از بين مي ماركسيستي از ايدئولوژي بيان مي
و صور بنياني  1شناسي كالسيك، دوركيم در دو كتاب قواعد روش جامعه شناختي در جامعه
هاي بررسي ايدئولوژي پيوند  وان به زمينهت را مي كند كه آن ، به تحليلي دست پيدا مي2حيات ديني

كند كه براي يك محقق و دانشمند علمي وجود  دوركيم در قواعد روش به فرايندي اشاره مي. زد
ها را با موضوع مورد  هايي است كه آن فرض ها داراي عقايد و پيش دارد، يعني او در برخورد با پديده

اما ). 136: 3،1980الريان(شود  واقعيت پديده دور ميكند و در نتيجه او از درك  بررسي تركيب مي
كند، به  هاي جمعي مي در صور بنياني حيات ديني، دوركيم صحبت از آگاهي جمعي به مثابه واقعيت

ها در آن روابط روزمره خود را شكل  هايي است كه انسان اين معنا كه آگاهي جمعي معادل با واقعيت
براي ). 224: 1995دوركيم، (» دهد ي را مورد تاثير قرار ميآگاهي جمعي آگاهي فرد«: دهند مي

با تشريح جامعه به . كند دوركيم آگاهي جمعي در حقيقت حالتي است كه در آن جامعه فكر مي
هاي انسان به عنوان يك نتيجه ثانويه به حساب  عنوان امري فرافردي و از پيش تعيين شده فعاليت

عادل با ايدئولوژي در نظر بگيريم، بنابراين، امر رها شدن از آيد، اگر اين آگاهي جمعي را م مي
  .تواند سوژگي خود را رقم بزند ايدئولوژي ناممكن است چون خارج از آن فرد نمي

  
  دوركيم، تارد و ايدئولوژي

شناسي روبه شكل گرفتن بود دو ديدگاه  هاي ادبيات جامعه ، در فرانسه، كه ساختار19در قرن 
تارد . شناسي در رقابت بودند برابر يكديگر، براي تعيين هستي شناسي جامعه و جامعه كامال متفاوت در
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با توجه به موضوع مورد بررسي مقاله كه . هاي متفاوتي را مطرح كردند و دوركيم در اين رقابت ديدگاه
. كنيم كنيم تا اين تفاوت را در پيوند با ايدئولوژي مشخص بر مفهوم ايدئولوژي استوار است، سعي مي

اند  الزم به ذكر است كه هيچ كدام از اين دو متفكر به طور صريح در مورد ايدئولوژي صحبت نكرده
  .ها را مورد بازخواني قرار دهيم بلكه تالش ما بر اين است تا در خالل مفهوم ايدئولوژي آن

روح «: دكن گونه بيان مي دوركيم در كتاب صور بنياني حيات ديني مفهوم آگاهي جمعي را اين
اما مسئله مهم اين است كه روح جمعي يا ). 267: 1995دوركيم، (» فردي جزئي از روح جمعي است

شود؟ تارد در كتاب  كننده بر رفتار انسان مي آگاهي جمعي چگونه تبديل به يك امر بيروني و تعيين
گيري  او شكل. شناسي اجتماع و امر اجتماعي نزديك شود در تالش است تا به هستي 1قوانين تقليد

از لحاظ اجتماعي، هر چيزي يا نوآوري است يا «داند؛  اجتماع را بر اساس دو امر نوآوري و تقليد مي
دوركيم امر اجتماع را . برد توان به تفاوت دوركيم و تارد پي جا مي دقيقا از اين). 3: 1903 تارد،(» تقليد

هاي اجتماعي را  را تقليد كرد، بنابراين، واقعيت نتواند آ گيرد كه تنها مي از پيش تعيين شده در نظر مي
شناسي خود را در بخش  از اين ديدگاه، دوركيم جامعه. گيرد بخش در نظر مي بيروني، فشار آور و الزام

آورد و آن قدرت نوآوري است  اما تارد شكل ديگري را هم در نظر مي. كند بنا مي) تقليد(دوم نظر تارد 
  .دهد را در طول تاريخ مورد تغيير قرار ميكه ساختارهاي اجتماعي 

تارد بحث . نوآوري امري است فردي كه در بطن تاريخ صورت يافته و بعد مورد تقليد قرار گرفته است
حركت از ايده ساده به امر پيچيده . كند نيتس عنوان مي را بر اساس فلسفه اليب نوآوري و گسترش آن

: 2007، 3ناچتومي به نقل از(شود  ياد مي 2نوان نظم طبيعينيتس به ع چيزي است كه در فلسفه اليب
آيد وقتي كه در پاسخ به يك مسئله اجتماعي است شايسته تقليد  وجود مي اي كه به در نتيجه، ايده). 20

توان عنوان داشت كه هر نوآوري كه در پاسخ به نيازهاي  از اين منظر مي). 45: 1903 تارد،(و توجه است 
حجم اجتماعي از . كند گيرد و به مرور زمان حجم اجتماعي پيدا مي ورد تقليد قرار مياجتماعي است م

آورد و از  گيرد و بر او فشار مي منظر دوركيمي همان پديده اجتماعي است كه بيرون از كنشگر قرار مي
مت از اين ديدگاه، مسئله مورد تقليد هر چه بيشتر به س. گذارد منظر اخالقي بر كنشگر تأثير مي

، 5ملوچي(4اي ناشناخته كند و شبكه روزمره نفوذ مي هاي مختلف زندگي رود در بخش تر شدن مي پيچيده
شود و در طول زمان  مي  اي كه از نوآوري ساده شروع دهد؛ شبكه از روابط قدرت را شكل مي) 199: 1996

ه موجوديت واقعي هاي عمل جمعي و فكر كردن است ك شيوه«اين شبكه . گيرد مورد تقليد قرار مي
هاي جمعي  شيوه. كنند ها، در هر لحظه، در رابطه با آن عمل مي آورد و آن بيرون از كنشگران را بوجود مي
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داراي موجوديت مستقل هستند و وقتي به طور كامل تبديل به مد رفتاري شدند، كنشگر در برابر اين 
شود نوعي از  لگوي رفتاري و فكري جمعي مياي كه ا پديده). 45: 1982دوركيم، (» گيرد ساختار قرار مي

اگر اين دانش فراگير را به پيروي از دوركيم، روح و آگاهي جمعي در نظر بگيريم . دانش فراگير است
اين . سازند آلي نزديك شد كه كنشگران  براي ارتباط برقرار كردن با ديگران مي هاي ايده توان به تيپ مي
دهد كه از طريق آن بتواند كنش ديگري را  قت دانشي را به كنشگر ميآل رفتاري در حقي هاي ايده تيپ

كند يك مد  از اين رو، آگاهي جمعي كه جمع با آن فكر مي. تصور كند حتي اگر با آن ارتباط نداشته باشد
در نتيجه بين . وجود آمده است رفتاري است كه داراي جنبه تاريخي است و بر اساس تقليد كنشگران  به

گيري  گيري آگاهي جمعي رابطه مستقيمي وجود دارد يا به بيان ديگر تقليد مكانيزم شكل شكل تقليد و
را نزد كنشگر اجتماعي  گرداند و آن اما چون تارد تقليد را يك پله به عقب باز مي. آگاهي جمعي است

  .شود رساند، بنابراين شكاف اصلي او با دوركيم مشخص مي مي
را فعال   داند، اما، در جهتي مخالف، تارد كنشگر اجتماعي مي دوركيم كشنگر را مفعول امر

تارد كنشگر را به عنوان نيروهاي كوچك سازنده روابط اجتماعي . داند كه داراي عامليت است مي
به همين علت است كه بررسي . تر سخت است ها از كليت ساختار اجتماعي داند كه شناخت آن مي

شوند همواره  نگي كه به تغييرات ساختارهاي ايدئولوژيك منجر ميهاي تاريخي، سياسي و فره تكانه
نوآوري مهمترين «شناسي گابريل تارد،  ، در دستگاه جامعه1در نظر بارنز. داراي پيچيدگي هستند

جايي قدرت سياسي به طور اساسي در خالل عملكرد  به بياني، جابه. اصل حركت سياسي است
: 1919(» كند شود و بعد به گسترش پيدا مي يد شروع ميگيرد كه توسط تقل خالقيت صورت مي

اي از تغييرات اجتماعي مواجه هستيم كه بر اساس آن سه مفهوم  از اين ديدگاه ما با چرخه). 225
تكرار بر اساس يك . كنند كاركرد و معناي اجتماعي پيدا مي) 2000تارد، ( 4و مطابقت 3، تقابل2تكرار

شود و در  به پديده اجتماعي تبديل مي) 92: 2003توئز، (رايند تقليد گيرد و در ف نوآوري صورت مي
توان در انديشه توماس  را مي هاي اين فرايند در حوزه علم ريشه. ايستد برابر نظم و سنت مسلط مي

  . او پيدا كرد 6هاي علمي و كتاب معروف ساختار انقالب) 62: 1996( 5كوهن
كند شرايطي است كه در آن خالقيت و  ميت پيدا ميشناسي تارد اه اي كه در جامعه مسئله

نه تنها يك «شناسي گابريل تارد  كند كه جامعه دلوز  بيان مي. نوآوري در نزد كنشگر اجتماعي است
دهد؛  گذرد توجه نشان مي شناسي خرد بلكه به چيزهايي كه در يك كنشگر اجتماعي نيز مي جامعه
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وي از ساختارهاي اجتماعي را به معناي تقابل اجتماعي در به طور مثال، تعلل كنشگر در برابر پير
» گيرد كند و يا خالقيت را تطابق اجتماعي خيلي كوچك در نظر مي حد خيلي كوچك  مشخص مي

در نتيجه، توجه به فرايند خالقيت كنشگر اجتماعي ما را با قدرتي از طرف كنشگر ). 367: 1994(
الگوهاي اجتماعي و رفتارهاي تكرار شده نفوذ كرده و تواند در  كند كه مي اجتماعي آشنا مي

  .را از آن خود سازد وجود آورد و آن تغييراتي را به
. دهد كه با كنشگر منزه از خطا همخواني دارد از ايدئولوژي خوانشي را ارائه مي 1لويي آلتوسر

حاكم به او ارائه گذارد و از آگاهي كه ايدئولوژي  كنشگري كه بر اساس آن به قوانين احترام مي
مفهوم كنشگر منزه و وفادار مفهومي است كه در فضاي ). 174: 1970(كند  دهد تخطي نمي مي

در دنياي ارتباطات جمعي امروز كنشگران ). 2003توئز، (مدرن مورد ترديد قرار گرفته است  پست
هاي نوين  هايي هستند كه قدرت خالقيت و كنش2ذرات كوچك اجتماعي يا به بيان تارد موناد

به بدن، روح، احساسات و ) 16: 1988( 3هاي خود فناوري  در بيان فوكو. اجتماعي را صاحب هستند
اي از شادي، كمال،  ها به تجربه واسطه آن كند كه كنشگر به ها و اهدافي اشاره مي تفكر به عنوان شيوه

ارد با مفهوم ميل پيوند ت  هاي خود در تفكر گابريل فناوري. عقالنيت و جاودانگي دست پيدا كند
جايي توسط كشنگر  مسئله از آن. اي از قدرت  در كنشگر اجتماعي است ميل جنبه. خورند مي

ها، الگوها و رفتارهاي  را از خواسته) 519: 1988باتلر، (شود كه او ميل به تقليد  اجتماعي سياسي مي
تارد بر اساس فلسفه . كند ميدهد و شروع به تجربه امور نوين  تعريف شده اجتماعي از دست مي

. رسد، بر مفهوم ميل تمركز زيادي دارد هاي ساده به پيچيدگي مي نيتس، كه طبيعت از ايده اليب
گيرند و تركيب اين دو خصوصيت است كه تغييرات  براي تارد ميل و آگاهي در كنار هم قرار مي

يروهايي در كنشگران هستند كه سه ميل و آگاهي ن). 275: 1919بارنز، . ( كنند سياسي را ايجاد مي
هايي هستند كه اجتماع  آورند و اين سه مفهوم، واسطه وجود مي فرايند تقليد، تقابل و تطبيق را به

در . رسد كند و از اين طريق تارد از خرده كنشگران به تغييرات كالن اجتماعي مي ها تغيير مي با آن
  . قاومت آن در برابر اين تغييرات اجتماعي توجه داشتبايد به تقابل ايدئولوژي مسلط و م نتيجه، مي

شناسي تارد، ميل و آگاهي دو معيار براي محاسبه خصوصيات روحي فرد هستند كه به  در جامعه
توان امر فردي را همان امر اجتماعي دانست  شوند، در نتيجه مي خلق امر اجتماعي منتهي مي

اي هويت ساز، در اجتماع مورد تخطي  ه عنوان پديدهپديده تقليد وقتي، ب). 49: 4،2010كارسنتي(
، 5بوالند(هاي معرفتي  شويم كه از محدوديت گيرد، بنابراين، با كنشگر منتقدي روبرو مي قرار مي
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روزمره، امر فردي  رود و در تالش است تا با نوآوري، در امور زندگي زمانه خود فراتر مي) 106: 2007
در رابطه با پاسخي است كه به آگاهي و ميل ... گسترش امر نوين ...  «. را به امر جمعي تبديل كند

نيازي كه در ... كند  دهد نوين است، يا يك نياز جديد را ايجاد مي دهد، حال  يا پاسخي كه مي مي
به بيان باتلر وقتي در تكرار و تقليد ). 45: 1903تارد،(» گيرد فرايند افزايش آگاهي و ميل صورت مي

، حال با كنشگري )84: 1988(ها وفادار باشد و نقش خود را اجرا كند  شگر بايد به ارزشالگوها كن
دهد و اصوالً آنچه كه  روبرو هستيم كه بر اساس دو مفهوم ميل و آگاهي امور نوين را شكل مي

ها و تفكرات جداشده از  عقيده. شدن با امر نوين است ايدئولوژي مسلط با آن مشكل دارد طرز مواجه
تارد، (» آورد هاي يك ميل نوين را بوجود مي يك عقيده پايه«شوند كه  يدئولوژي آنجايي مهم ميا

هاي نوين سوق  ميل و آگاهي هر دو از اصولي هستند كه فرد را به كنكاش براي تجربه). 47: 1903
، ناچتومي(» شدن«دهند و در اين رابطه موجوديت فرد و اجتماع هر دو به فرايندي از فعل  مي

  .شوند كه مدام در حالت حركت از يك حالت به حالت ديگر هستند تبديل مي) 128: 2007
) 519: 1988( از ديدگاه تارد اجتماع حاصل تقليد است؛ تقليد و تكرار الگوها در تفكر باتلر 
حال اگر تقليد الگوهاي هويتي . كنند دهنده كنشگر هستند و هستي اجتماعي او را تعيين مي هويت
. كند ترديد قرار بگيرند پديده تقابل كه يكي از سه اصل مهم تارد هست در اجتماع بروز مي مورد

نويني از روابط   افتد تا دوره جايي قدرت است كه بر اساس آن اجتماع به تكاپو مي تقابل فرايند جابه
  .قدرت بوجود آيد

  
  قدرت

. شود بيان مي) puissance( يسانسوپو) Pouvoir( در زبان فرانسه مفهوم قدرت با دو واژه پوواغ
گيرد كه به جنبه داخلي سياست اشاره  تارد مفهوم قدرت در واژه پوواغ را معادل علم سياست مي

شود و اين حركت در  جا مي هاي سياسي جابه كه قدرت از طريق جريان) 254: 1919بارنز، (دارد 
گردد كه به  نبه خارجي آن بازميمفهوم قدرت در واژه پويسانس به ج. دهد بطن اجتماع روي مي

در نتيجه، فرايند نوآوري . كند تأثير يك ملت بر ملت ديگر از طريق چيزي همچون جنگ اشاره مي
 ،1گويلمون-ماررو(هاي سياسي و امكان شرايط نوين  هاي اجتماعي جديد، اعتراض در قالب جريان

: 2003( 3شناسي ترجمه د را جامعهشناسي تار جامعه 2برونو التور. سازد را ممكن مي) 12: 2013
تغيير وقتي از . دهد دوركيم قرار مي 4شناسي امر اجتماعي را در مقابل جامعه نامد و آن مي) 144
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شود در خالل تكرار و تقليد به پديده اجتماعي تبديل  ترين كنشگران اجتماع خلق مي كوچك
تنش و تقابل با ايدئولوژي مسلط است  گيري پديده اجتماعي، در اين ديدگاه، همراه با شكل. شود مي

گيرد  و بر خالف ديدگاه نهفته در ايدئولوژي كه در آن آگاهي كاذب در برابر آگاهي حقيقي قرار مي
قدرت داشتن حضور متفاوت پديده . جا بر سر حضورهاي ممكن و متفاوت اجتماعي است بحث اين

تغيير امر سياسي از درون روابط شكل  شود كه قدرت اجتماعي در مفهوم پوواغ در نظر گرفته مي
روزمره تبديل به يك امر  از اين ديدگاه، مسئله ما اين است كه چگونه امر ساده در زندگي. گيرد مي

  شود؟ كالن و پيچيده مي
نيتس اشاره كرد كه تارد هستي شناسي  توان به فلسفه اليب براي پاسخ به اين پرسش مي

ها  كند كه در طبيعت، پديده نيتس بيان مي اليب. سازد استوار ميشناسي خود را بر اساس آن  جامعه
شرايط ساده همان امور ممكني هستند كه شايد . كنند از شرايط ساده به شرايط پيچيده حركت مي

كند  اي پيدا مي شناسي تارد اهميت ويژه اما چيزي كه در جامعه. خلق شوند و گسترش پيدا كنند
امر ساده وقتي، در قالب نوآوري، . كند وين با ايدئولوژي مسلط پيدا ميمفهوم تقابلي است كه امر ن

. كند هاي ديگر تمايز پيدا مي شود و از پديده تري مي گيرد تبديل به امر پيچيده مورد تقليد قرار مي
اما مسئله مهم اين . پيدا كردن رابطه مستقيمي دارد  با فرايند تمايز يافتن و شكل ويژه  امر پيچيده

هاي نوين داشت؟ فوكو در  توان صحبت از حضور پديده ت كه در فضاي ايدئولوژي حاكم آيا مياس
اي بايد مورد  دهد كه در برابر آن هر غريبه امور اجتماعي را مي  بندي خبر از دسته 1كتاب نظم اشياء
كه  است  پس، هر امر نويني در حكم يك پديده عجيب و غريبه. بندي قرار بگيرد شناخت و دسته

ها  بندي اين دسته. هاي موجود قرار داد را در دسته بندي بايد در مورد آن آگاهي كسب كرد و آن
  .كند سياسي مشخص مي -ها را در نظام اجتماعي موقعيت كنشگران و امور مربوط به آن

ها و  كنند كه در آن نوآوري تو در تويي را ايجاد مي  فضاي اجتماع و موقعيت كنشگر رابطه 
در فضاي اجتماع، كنشگران به يكديگر متصل هستند و در پيوند با . گيرند دها صورت ميتقلي

به طور . گيرند هاي مختلف از هم قرار مي و فاصله  پيوندهاي اجتماعي در نسبت. يكديگر قرار دارند
ها  ها، در فضاي رياضي فاصله بين مقدارها و در فضاي رنگ مثال، در فضاي موسيقي فاصله بين نت

 -اين روابط در زيست. دهد ها را در يك نسبت به يكديگر قرار مي ها آن فاصله بين طول موج رنگ
فضاي اجتماعي، . خورند هاي كنشگران پيوند مي وجود دارند و با مكان) 2: 1987هابرماس، ( 2جهان

 در نتيجه،. كننده خصوصيات هويتي كنشگران است هاي كنشگران،  تعيين در پيوند با موقعيت
هاي  شود كه، در قالب آن كنشگر موقعيت فضاي اجتماعي براي كنشگر تبديل به ساختاري مي
مندي كنشگر در فضاي اجتماعي  مكان. كند ممكن را مورد آزمون و خطا قرار داده و نوآوري مي

 
1. Order of things 
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نيتس مفهومي به نام  در اين رابطه اليب. كند خصوصيات او را نسبت به كنشگر ديگري تعيين مي
تأثيرگذاري كنشگران بر يكديگر بر اساس مكان و . كند معرفي مي) 2007ناچتومي، ( 1اييبزرگنم
ها داراي را اين ويژگي است كه تغيير در يك شرايط بر موقعيت شرايط ديگر تأثير  بندي آن موقعيت

را در نظر بگيريم تنها با ايجاد  »A B C«نسبت بزرگنمايي سه عنصر  به طور مثال اگر. گذارد مي
با » A B C«در اين تصوير . توان در نسبت روابط ديگر عناصر تغيير ايجاد كرد مي Aتغييراتي در 

كه از درون خود محركي براي  نسبت به ديگر عناصر بدون آن Bشرايط  Aبزرگتر كردن عنصر 
 در نتيجه، در فضاي اجتماع، تغييرات و نوآوري يك كنشگر. كند تغييري داشته باشد، نيز تغيير مي

شود تا شكل نويني از روابط در بطن فضاي  كند و باعث مي در روابط ديگر كنشگران انعكاس پيدا مي
  . ايدئولوژي حاكم بر فضا صورت بگيرد

كند كه شهروندان با  هايي اشاره مي گيري شهر به شرايط و مكان گابريل تارد در شرح شكل
آورند كه فضاي سنتي را  تغيير  يوجود م كنند و فضايي را به خالقيت خود در آن شركت مي

شود تارد اهميت نوآوري را  اين همان اصل مهمي است كه باعث مي). 259: 1919بارنز، (دهند  مي
گيرند و روندي از امور ممكن را  ها در نسبت با يكديگر قرار مي ها در جايي قرار دهد كه آن براي توده

ضاي اجتماعي، در شكل ايدئولوژيك خودش، با بنابراين، ف. سازند در روابط اجتماعي  ميسر مي
هايي  نوآوري. هايي مواجه است كه قابليت تكرار شدن و مورد تقليد قرار گرفتن را دارا هستند نوآوري

تنش و مقاومت براي شكل دادن به   .بندي شوند كه هر كدام بايد دوباره توسط نظم سيستم دسته
: 2010، 2نش(توان به چرخش فرهنگي  را مي ه آناي است ك هاي جمعي و اجتماعي مسئله هويت

اشاره به ) 75: 2001( 3به طور مثال، مفهوم دموكراسي راديكال لكالو و موفه. معرفي كرد) 30
هاي كنشگران در  ها و هويت سياسي كردن وضعيت كنشگر است تا از اين طريق نوآوري، سبك

هاي  هاي اجتماعي با مباحث هويت جنبش در تفكر ملوچي. اجتماع مورد بحث و توجه قرار بگيرند
ما ممكن است از هويت فرد و يا يك گروه صحبت كنيم اما سه ويژگي در «. اند جمعي پيوند خورده

 -2هاي متفاوت و تطبيق يافتنش با محيط؛  تداوم سوژه در خالل زمان -1: هر دو مورد وجود دارند
 ملوچي،(» نايي آن براي شناختن و شناخته شدنتوا -3هاي سوژه در ارتباط با ديگران؛ و  محدوديت

اين . پذيرند گذارند و تأثير مي ها در اجتماع بر يكديگر تأثير مي از اين ديدگاه، هويت) 71: 1996
نيتس به روابط بين موجودات اشاره دارد كه چگونه تغيير در يك عنصر در  فرايند در فلسفه اليب

بر مفهوم مونادها، كه بر اساس آن تارد كتاب مونادولوژي و  بنا. كند عناصر ديگر انعكاس پيدا مي
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شناسي اجتماعي بر اين است  آورد، اصل تفكر اجتماعي يا روان را به رشته تحرير مي 1شناسي جامعه
ميل   تارد بنا و پايه. كنند هستند و بر اساس آن عمل مي 2كه كنشگران داراي ويژگي ميل و ادراك

هاي اجتماعي در  فرهنگ د و آگاهي از نوآوري و تغيير در سطح خردهكن را در آگاهي جستجو مي
. شود و اين ميل تقليد به عنوان يك پديده نوظهور اجتماعي است كنشگران تبديل به ميل تقليد مي

كند كه در ادراك  را پيدا مي) 3: 1935، 4بنيامين( 3از اين ديدگاه، جهان اجتماعي شكلي از هاله
زندگي به مثابه . دارد ها زنده نگاه مي هاي متفاوت را در آن د و ميل به تجربهشو كنشگران ظاهر مي

كند و جهاني مملو از مخاطره   آزمون و خطا چيزي است كه زندگي انسان را به مثابه هنر تبديل مي
به رسميت شناختن و به رسميت شناخته شدن تنشي هست كه در فضاي . آورد وجود مي را به

هاي جمعي امروز، به طور  تنش. هاي اجتماعي شده است ز تبديل به جنبشايدئولوژيك امرو
هاي  و بيانيه. اي، به علت برانگيخته شدن توجه عمومي به مسئله به رسميت شناختن است فزاينده
هويت يافتن و . ها است هاي مختلف اجتماعي بر اساس تضمين به رسميت شناختن هويت آن گروه

هاي اجتماعي نوين پيوند  اي است كه با جنبش ايدئولوژي مسلط مسئلهستيز بر سر آن در برابر 
نوآوري، آگاهي و ميل به تقليد است كه جهان ايدئولوژي را با شوك ظهور نيازها و . خورد مي

  .سازد رو مي هاي نوين اجتماعي روبه خواسته
  

  گيرينتيجه
داند كه بر اساس آن  ترجمه ميشناسي  شناسي تارد را جامعه همانطور كه گفته شد التور جامعه

اي از روابط باشد در حقيقت يك اجتماع است  اجتماع حاصل روابط است و هر آنچه كه مجموعه
؛ به مفهومي در دستگاه فكري تارد هر چيز يك اجتماع است چون جهان شكل )5: 2002التور، (

كه اجتماع بشري تنها  دهند گرفته از روابط است و مجموعه روابط يك نظام اجتماعي را شكل مي
اما آنچه كه در دستگاه شناختي دوركيم وجود دارد . شكل خاصي از روابط به هم پيوسته شده است

اي قابل  اي فراتر از فرديت به شكل ابژه مسئله 5اين است كه پديده اجتماعي يا واقعيت اجتماعي

 
1. Monadology and Sociology 

او اين ذرات را موناد . نيتس تئوري او در مورد ذرات تشكيل دهنده جهان است هاي مهم فلسفه اليب يكي از پايه. 2
 مونادها داراي دو خصوصيت اساسي. نامد كه داراي سلسه مراتب از نوع پيچيدگي هستند و موناد برتر خداوند است مي

جا شوند و  شود تا مونادها از يك ادراك به ادراك ديگر جابه هستند به مفهوم ميل و ادراك و خصوصيت ميل باعث مي
براي اطالعات بيشتر رجوع . شود تر مي ها پيچيده تر بشوند خصوصيت ادراك و ميل نيز در آن مونادها هر چه پيچيده

  .نشر خوارزمي: تهران). يحيي مهدويترجمه ي (مونادولوژي ). 1375.(اليب نيتس :كنيد به
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ر و ساختاري در برابر فرد قرار واقعيت اجتماعي به مثابه امري فشار آو. گيري است بررسي و اندازه
كند، در  يا ابژه مي 1از اين باور وقتي دوركيم صحبت از واقعيت اجتماعي به مثابه يك چيز. گيرد مي

كند كه هر چيزي يك اجتماع هست چون هر چيزي ساخته شده از  همان حين، تارد بيان مي
بنابراين دوركيم صحبت از . )5: 2002التور، (روابطي مشخصي است و اين روابط يعني اجتماع 

  .برد كند و تارد از فضاي سيال روابط تحت عنوان روابط نام مي جسمي سخت به اسم جامعه مي
شود اهميت كنشگران اجتماعي است كه در  اي ديگر، آنچه با رجوع به تارد مشخص مي از جنبه

ره معاصر كه فرديت و در دو. اند نگر كالسيك و روش تحقيق كمي ديده نشده شناسي كالن جامعه
هاي مختلف اجتماعي چون پسااستعماري، جنسيت، نژادي و  هاي زندگي در قالب جنبش سبك
كند كه موجوديت ما به مثابه  بيان مي) 82: 2003(اند؛ توئز  اي اهميت زيادي يافته هاي حاشيه ه گرو

اين بازگشت به فرد و سبك  .آميز شدن قرار بگيرد بايد مورد پرسش و مسئله ها مي ها و فرديت انسان
زندگي او همراه با بازگشت به تارد در حقيقت ماندن در سطح تحليل خرد نيست، بلكه پيدا كردن 
رويكردي براي بررسي وضعيت پديده اجتماعي است كه در آن دو ويژگي تقليد و نوآوري به عنوان 

  . شوند ساز و كار فرايند شكل گيري واقعيت اجتماعي مطرح مي
در . خورند شناسي اجتماعي پيوند مي هاي روان د و نوآوري دو مكانيزمي هستند كه با جنبهتقلي

توان گفت كه  خالل فرايند تقليد امر سطح خرد تبديل به امر كالن مي شود و يا در دوره معاصر مي
  . شود پديده در سطح محلي به پديده در سطح جهاني تبديل مي

شناسي است كه تركيب  شناسي، فلسفه و جامعه ي از روانشناخت گابريل تارد در حقيقت درك
فرآيند نوآوري در سطح كنشگر . كند ها ديد ديگري را نسبت به هستي جامعه شناختي ايجاد مي اين

هاي كيفي و كمي  و فرايند تقليد در سطح ساختن كالن پديده اجتماعي ما را با آميختگي روش
هاي فلسفه اجتماعي او را  ت بازگشت به تارد و فهم بنيانها شكل ضرور كند و همه اين رو مي روبه

  . دهد نشان مي
و اين مسئله اشراف او ) 39 :2012 تارد،(تر است  كند كه شناخت كل از جزء آسان تارد بيان مي

اي مواجه است كه موتور محرك تغييرات آن  رساند كه جامعه با موجودات پيچيده را در اين نكته مي
ه، براي نزديك شدن به موتورهاي محرك تغييرات فرهنگي، اين مسئله مهم است در نتيج. هستند

اي  تواند جامعه معاصر را در شبكه توانيم به روشي دست پيدا كنيم كه مي كه، با رويكرد به تارد مي
 توان از اين ديدگاه، ايدئولوژي را مي. به هم تنيده شده از روابط، از سطح خرد تا كالن، در نظر بگيرد

  .دهد به عنوان نظامي پويا در نظر گرفت كه جامعه در آن به حيات سياسي خود ادامه مي
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ايدئولوژي يك اسطوره سياسي است كه كاربرد آن براي «) 123: 1950( 1در نگاه السول و كاپلن
در نتيجه بايد به اين مسئله توجه داشت كه . »حفظ ساختار اجتماع، اتوپيا و حمايت از آن است

دهد؟ در جهان اطالعاتي و  وژي نسبت به قدرت تغييرات درون اجتماع چگونه واكنش نشان ميايدئول
برند  گسترده با يكديگر به سر مي هاي اجتماعي در يك پيوند ارتباطي امروز كه در آن گروه

ها مسائلي هستند كه بايد  گيري ايدئولوژي در برابر اين پيوندهاي اجتماعي چيست؟ اين موضع
  .ها نگريست ي را در خالل آنايدئولوژ

كند  شناسي تغييرات اجتماعي اين امكان را ايجاد مي شناسي گابريل تارد به عنوان جامعه جامعه
تا تغييرات اجتماعي جامعه معاصر را از ديدگاهي نگاه كنيم كه در آن كنشگران به دو ويژگي ميل و 

كنند كه در صورت تكرار  تقليد را پيدا ميكنشگران در پيوند با يكديگر ميل به . آگاهي مجهز هستند
بورديو، (هاي  واره هاي نوظهور اجتماعي عادت پديده. رسند شدن به يك پديده اجتماعي نوظهور مي

هاي متعارف هنجارهاي اجتماعي را به چالش  توانند شكل كنند كه مي نويني را ايجاد مي) 1984
كند كه  از آن تحت عنوان آنومي صحبت مي) 214: 2005(بگيرند و اين چيزي است كه دوركيم 

گذاري كنيم كه با به چالش كشيدن  روزمره نام هاي نوين در عرصه زندگي را بتوانيم تجربه شايد آن 
  . ايدئولوژي مسلط همراه است
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