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 چکیده

 نزوسراپ و ستوش هرودمه هک ،دزادرپیم یناملآ سانشهعماج لومانس الکین سیستمی یهرظن حاضیا هب هلاقم نیا

 هایسیستم لومان دیدگاه از .دنکیم اتخاذ عیتماجا ایهمتسسیص صوخ رد متفاوتی گیریموضع ه ودوب

-می تقلیل "کنش "به معموال) محور-رویداد ارتباطی و تعاملی عناصر بر بلکه اند،نشده بنا هاساختار بر اجتماعی

 تنها ساختار حاصطال بنابراین. شوندمی محو سپس و دارند وجود لحظه یک برای تنها که اند،شده بنا( یابد

 اجتماعی معنادار اسنادهای توسط معنادار ساختارهای .دارد لومان سیستمی نظریه در انشعابی و فرعی جایگاهی

 تقدم نوعی از ساختارها با مقایسه در ارتباطی رویدادهای لومان منظر از. شوندمی بازتولید و تولید ،کنش و تجربه

"شناختیوجود "
 به ،خود 3محور رویداد اجتماعیهای نظام نظریه از او که است دلیل همین به. برخورداراند  

 انتظارات از معنادار انتظارات وانعن به اجتماعی کنش در ساختارها .کندمی یاد ساختارگراییفرا نظریه عنوان

 تجربه شناختیپدیدار مفروض جهان در بتوانیم که ندارد وجود یساختار ،انتظارات آن از فراتر .دارند حضور

-می بقمنط جامعه بر اندازه چه تا اینکه یا و هستند ثابت زمان طول در هاساختار آیا که پرسش این به .کنیم

 .گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد تجربی طور به بایستمی بلکه ؛داد نظری پاسخی تواننمی شوند،

 انعم ،زنوسراپ ،ستوش ،یسانشرادیدپ ،نامول سالکین :هاکلیدواژه     

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ontological  

3
 Event- based systems 
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 پیدا جهانی شهرت  شااجتماعی هایسیستم نظریه که بود آلمانی شناسجامعه( 1221-7 12) لومان نیکالس

 مدیریت حوزه در را اشایحرفه دگیزن مانول. گرفت دکترا زمینه این در و دبو وقحق در او تحصیالت. کرد

 استاد -1291 در آلمان در طلبیاصالح هایاردوگاه ترینجوان از یکی - فیلدبیله در ادامه در و کرد آغاز دولتی

سابقه آشنایی او با . کرد مرتبط پارسونز توتالک به را او هاسیستم نظریه به لومان دلبستگی. شد شناسیجامعه

 اهمیت .بود دولتی مدیریت مطالعه مشغول هاروارد درکه او زمانی گشت باز می 91 و 1291 هایسال پارسونز به

 نظریه پذیرش .دارد پارسونزی مفاهیم با اندکی پوشانیهم اجتماعی هاینظام از لومان فهم بدانیم که دارد

 تاثیر لومان از هابرماس خوانش با هابعد و 1291 دهه در کارکردگرایی نقد از امریکا شناسیجامعه در هاسیستم

 نظریه ایمنصفانه غیر نحو به رماسهاب شد، کارکردگرایانه تفکر رد موجب هاجدل نخستین حالیکه در. فتپذیر

 است، مناسب جامعه هایمسیستخرده کارکردی تحلیل برای فقط که ویژه ابزاری سطح در را انلوم اجتماعی

 یک ایجاد برای ار لومان کوشش وا(. نامیدمی   جهان زیست را آن هابرماس که چیزی با مقایسه در) داد کاهش

 . گرفت نادیده ( 123) است شوتز شناختیپدیدار شناسیجامعه ادامه که اجتماعی نظریه

 جایگاه به هابحث نخستین. است شوتز و پارسونز با لومان ارتباط کنندهتبیین که دارد وجود استدالل دسته دو

"معنا" شناختیروش و نظریه
"فهم" و 9

"ذهنی میان" مساله به دومی و 7
 پارسونز هم چند هر. شودمی مربوط 1

                                                           
4
 Theory of social systems 

5
 Life-worlds 

6
 Meaning  

7
 Understanding  

8
 Intersubjectivity  
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 با کند، هدایت را شناختیجامعه پژوهش بایستمی که است گرکنش اندازچشم این که داشتند ادعا شوتز هم و

 و شوتز) کشید چالش به آنرا معناست متوجه صرفا پارسونز نظریه که استدالل این با شوتز حال این

 قرار ساختاری کارکردگرایی مقابل در آن تفسیری روایت و شناختی پدیدار شناسیجامعه .(ff 7: 1277پارسونز،

 توجه واقعیت این به کمتر. داندمی 2معنایی فایتک به دستیابی را شناختیجامعه هایتبیین  هدف که گرفت

 به که دده ارایه اینظریه کوشیده و است گرفته ار شوتز جانب آشکارا شوتز و پارسونز مجادله در لومان که شده

 . کند کمک مدرن جامعه ذیرپتعمیم مشاهدات راه در 11تفسیری شناسیجامعه

 از بیگانگیخوداز نوعی به منجر ذیریپنااجتناب نحو به شناختیجامعه هاینظریه که نداشت تردیدی لومان

 یترعام التمقو ذیل بایستمی را فردی هایانگیزه ،پژوهشی کار در زیرا. شودمی 11اول سطح معنادار اتتجلی

 علوم نداندانشم از بسیاری حالیکه در. آیند حساب به شناسیجامعه هایتبیین از بخشی دنبتوان تا آورد

 اعتقاد ( 53ff:  1990) لومان ،دادندمی ادامه را وبر آرمانی نمونه پروبلماتیک مفهوم کارگیری به اجتماعی

 رفتار از دور وگزینش شده  و ویژه  آن از بیشنگر هدف–وسیله رابطه یک عنوان به کنش تفسیر که داشت

 دیشواه هاهدف و ابزارها میان علی روابط تردیدبی. باشد بنیادی تحلیلی ابزار یک سازنده بتواند که است انسان

 که ایگسترده هاییوهش که نیستو بنیادی  اساسی آنقدرها شواهد این اما گذارد،می گرمشاهده اختیار در

 کنش  1یاسناد مدل لومان عوض در .کنند بازسازی را شوند،می ظاهر اجتماعی جهان در آن بستر در امعناه

 کفایت به  دستیابی برای و شودمی برده کار به اجتماعیسیشناروان حوزه در که بیندمی ایگونه به را اجتماعی

چهار تیپ طرز رفتار  مدل این .است(تعمیم قابل جمله، از) مناسب شناختیجامعه هایپژوهش در علی و معنایی

 اسنادهای. سازداست، را می متغیر مقابل در پایدار تفسیر و ،بیرونی مقابل در درونی، تعامل که ناشی از 

 اسنادهای. شودمی پدیدار ،باشدفرد  کوشش یا توانایی بر مبتنی مثال عنوان به کنش که هنگامی رفتار13درونی

                                                           
9
 Meaningful adequacy  

10
 Interpretive sociology 

11
 Meaningful first-order expressions 

12
 Attribution model 

13
 Internal attributions 
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. شودمی تفسیر سرنوشت یا و اقبال و بخت ذاریگتاثیر مثال عنوان به جهانهایی از "تجربه" عنوان به  1بیرونی

 نیست شناختیجامعه هایپژوهش ناپذیرپرسش و  1شناختیوجود مفروض ابژه یک اجتماعی کنش اساس این بر

:  122)_ لومان که است دلیل همین به. است 17طرز رفتار درونی اسناد بر مبتنی 19اول دست تفسیر یک بلکه

137 FF  )نه و دهدمی قرار تعامالت و ارتباطات بگوییم تردقیق یا و اجتماعی هاینظام را خود تحلیل سطح 

   .اجتماعی کنش

 تمایز دیگر سوی از اجتماعی سطح و یکسو از 11ذهنی سطح بین کندمی کمک سیستمی نظریه لومان دیدگاه از

-جامعه هایتبیین شودمی یادآور ما به اند،هکرد ذکر دورکیم و وبر که مانطوره ،شفاف تمایز این. شویم قایل

-روش فردگرایی) نگریتفرید .هستند عنام اسنادات بر حاکم که اندشده بنا ایاجتماعی قوانین اساس بر شناختی

 متدولوژیکی بیشتر سیستمی نظریه کارگیری به امتیاز بنابراین. ندارد شناسیجامعه به ربطی 12ذهنی (شناختی

تجزیه ابژه  طریق ازهمچنین  بلکه ذهنی، و اجتماعی سطوح میان شفاف تمایز یک ایجاد دلیل به تنها نه :است

 که مشاهدهتر کوچک هایکند، به واحداراده می "روابط اجتماعی  "یا همان چیزی که وبر از  "جامعه "پیچیده 

-سیستمخرده و رسمی هایسازمان ،چهره به چهره تعامل :یعنی اجتماعی نظام از متفاوت انواعی را آنها لومان

 " یپارسونز تعبیر باهمپوشانی  هیچ سیستم واژه از یاینظر کاربرد چنین. نامد، استمی جامعه کارکردی های

 .ندارد ،"سیستم یک به مانند کنش

 زمان از. کرد فهم شوتز و پارسونز مجادله چارچوب در باید را ذهنیتمیان مساله برای لومان حلراه حال این با 

 مه امروزه حتی .است یاجتماع امر طریق از اجتماعی امر تبیین دشوار وظیفه اردمیراث شناسیجامعه دورکیم

 مرزبندی شناسانجامعه رسدینم نظر به که طوری به دارد وجود وظیفه این ایفای بارهدر زیادی یقین عدم

 رغی امر از را آن و دهند تشخیص اجتماعی امر عنوان به را اجتماعی امر آن اساسبر که دنباش داشته شفافی

                                                           
14

 External attribution 
15

 Ontologically  
16

 First-order interpretation 
17

 Internal attribution of conduct 
18

 Mental level 
19

 Mental idiosyncrasies 
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 به تواندمی که است شناسیپدیدار سنت این که رسدمی نظر به آورتعجب نخست نگاه در. سازند جدا اجتماعی

 1 آگاهی شمولخود قلمرو متوجه که ،ذهنیتمیان خصوص در هوسرل و شوتز بحث .کند کمک مشکل این حل

 طریق از تنها را ذهنیتمیان مساله ،توانمی معنا از شناسانهپدیدار  مفهوم این با. کرد کمک مساله این به بود،

 این بر حال این با. دکر حل است، ذهنی یانمع کنندهمنعکس گزینشی طور به که اجتماعی شناسیتیپ به ارجاع

  . ساخت آشکار را انیذهاال بین سطح هن و داد تمیز اجتماعیغیر امر از را اجتماعی امر توانمیه ن مبنا

 شناختیپدیدار تفسیر و گیردمی شوتز علیه را پارسونز جانب خاص مساله این مورد در لومان اساس این بر

 جداگانه سطح دو سیستم دو هر. شودمی لیقا اجتماعی و روانیهای سیستم میان 1 پارسونزی تمایز از ایدوباره

 پارسونز AGIL مدل در که گونههمان_  اجتماعی و روانی هاینظام میان تمایز رو این از. کنندمی ایجاد معنا از

(  1:  122)لومان :دندار امپریک جنبه بلکهنیست،  دندار تحلیلی جنبه آنها که معنا این به -شودمی مشاهده

 معنا بر مبتنی تعامل هم و آگاهی هم. دندار وجود واقعی دنیای در اجتماعی و روانی هاینظام که کندفرض می

 یاجتماع "ذهنی میان" مطلوب سطح ،آگاهی نه و تعامل تنها. دارند را خود پویایی و منطق کدام هر اما ،ندسته

 مبارزه االذهانیبین مساله برای حل راه این. ددهمی شکل را شوند بنا آن بر باید شناختیجامعه هایتبیین که

با سنت هرمنوتیک عینی دارد  یتنگاتنگ پیوند امر این. کرد منسوخ را "عینی" و "ذهنی" هایترمینولوژی میان

 ، اشنایدر) است وجود داشته  3 اجتماعی حاکم ساختارهای درای که گونه به ،  وارهعادت از بوردیو تحلیل و

1221).  

 عنوان به را سطح دو هر سازیمفهوم ،اجتماعی و روانی دارمعنا هایسیستم از لومان شناختیپدیدار شدیدا فهم

 گفته معنا به تنها   خودآفرین فروبستگی .کردمی ناپذیراجتناب معنا حسط در بسته   خودآفرین هایسیستم

 اسناد معنای باید آن موجب به که وبر تاکید بر است منطبق تمایز این .بیرون از 9 علی تاثیرات به نه و شودمی

                                                           
20

 Self-contained realm of consciousness 
21

 Parsonian distinction 
22

 Habitus  
23

 Incorporated social rule structures 
24

 Autopoietically  
25

 Autopoietic closure  
26

 Causal influences 
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. کرد تفکیک جانبههمه شناختیجامعه تحلیل به رسیدن برای رفتار بر علی تاثیرات دیگر از را کنش به شده داده

 تعامالت کهشد هرگز در مورد تاکید بر این امر خسته نمی(  12:  1273 و 199:  122) لومان که گونههمان

 گشوده و باز علی تاثیرات و...( شیمیایی زیستی، روانی،) بیرونی شرایط برابر در هاسازمان و اتارتباط بر مبتنی

 و عنام نبی تمایز ،محورمعنا دیدگاه این اساس بر. (آموزشی هایفرصت توزیع و طبقه مثال عنوان به) هستند

 . گشایدمی را شناختیجامعه اصیل تحلیل قلمرو که است علی تاثیرات

 مفروض جهان یک انتولوژیک عینی ویژگی نه ،است اجتماعی کنش تفسیری ابزار نفسهفی علیت حال عین در

 سو یک از(. 1271 لومان،)  است گانهدو ییمعنا دارای شناسیجامعه هایپژوهش در علیت بنابراین. بیرونی

 به دیگر سوی از و  کنندمی گیریاندازه را آن دانشمندان که اجتماعی کنش بر یعینعلی  اتتاثیر به علیت

 واژه بر ایگسترده هایادانتق آنکه باوجود. شودگفته می خاص موقعیت یک در 7 علی دارمعنا اسنادات معنای

 عمده دستاوردهای از یکی با مقوله این که است هدش توجه نکته این به ندرت به شده، وارد آفرینخود انسداد

 تفسیر را ایاجتماعی جهان شناسیجامعه نظریه یعنی :است منطبق 1291 دهه شناختیپدیدار نظریه هایبحث

 و تعامل مسیر تنها انسانی، تجربه به دهندهانتظام گزینشی ابزار یک نوانع به معنا. است دارمعنا که کندمی

 . است اجتماعی جهان با شناسیجامعه برخورد

 وبر با شوتز تقابل یمبنا  .کرد گیریموضع وبر شناسیروش لیهع کهاست  شوتز از متاثر فهم از لومان برداشت

 زیرا .دانستنمی اجتماعی علوم دانشمندان به منحصر یویژگ و امتیاز را وبر الایده تیپ مفهوم شوتز که بود آن

 1 یتفسیر هایطرح دهندمی انجام آنچه معنای فهم برای روزمره زندگی در نیز عادی گرانکنش او عقیده به

 ذخیره ضمنی دانش توانندنمی اما ،دارند یکدیگر به گوییپاسخ برای شماریبی هایدریافت آنها. کنندمی اعمال

 ارتباطات از که یمفهوم در را ایده این لومان. کنند تبیین کنندهمشاهده برای نظریه قالب در را 2 شده

 او عکس بر ،ندزنمی کنشگران هایگیریجهت و اندازهاچشم از انتزاع به دست او .کرد ادغام ساخت،( تعامالت)

 درهم عنصر سه از ارتباطات اساس براین. ورزدمی تاکید شناسیجامعه ابژه عنوان به اول دست عملی فهم بر
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ظهور و  دنبال به که فهمت ارتباطی کنش از رفتار معنای . 3تفهم و 31اطالعات ،31اظهار – شده تشکیل تنیده

 قواعدسازنده  گزینشی فهم(. ff132:  122لومان،) است شده ساخته ،کندمی بروز گرکنش 33اطالعات تجلی

 لومان .برسد یقین به اجتماعی جهان از انتظاراتش بارهدر کندمی کمک گرکنش به که استاجتماعی  معنادار

 که گونههمان. داندمی گزینش ابزار یک را آن اساس این بر و کندمی تعریف شناختیپدیدار رویکرد با را معنا

 – انتظار هایمدل ارایه با آن آورحیرت شباهت نشانگر ،فهم گزینشی ویژگی بر لومان تاکید شد اشارهاخیرا 

 .است اجتماعی هایپژوهش در انسان رفتار بینیپیش شهدف که است  3ارزش

 تعمیم برای را راه ارتباطی، و تعاملی اسنادات بر شناختیجامعه تحلیل بنیاد گزاردن برای لومان بندیفرمول

 رفتار اول دست عملی تفاسیر تجربی توزیع خصوص در بنیادی فرضپیش سه او. کرد باز تجربی و نظری های

 به ،دارد وجود درونی بیشتر اسنادات جهت در کلی روند یک  3اجتماعی تکامل فرایند در نخست :کرد ارایه

-بی ابژه را "اجتماعی کنش" که است طبیعی خیلی این معتقدند شناسانجامعه بیشتر حتی امروزه کهطوری

 را هاانسان داریم عادت روزافزونی نحو به ما ،مدرنیته تفکر در :است آشکار آن دلیل. کنیم فرض قیقتح گفتگوی

 نوع هر که اندشده بنا فرضپیش این اساسبر رسمی هایسازمان ویژه هب .بنگریم جهان گاندهندشکل نعنوا به

 نوع هر .گرفت نظر در رفتارها آن مسئول را هاانسان که طوری به ،کرد تعریف تصمیم عنوان به توانمی را رفتار

 ،معاصر دوران در که است استوار فرضپیش این بر ادیبنی روند ،شودمی لمتحم ما رفتار که یفشار و علی املع

 ،شد نخواهد محو کامل طور به خدا و طبیعت به اسنادات. ودشمی ساخته  یانسان کنش توسط اجتماعی جهان

 .شود برخورداربسیار  حمایت از که دارد اجتماعیویژه  بستر یک به نیاز اما

 از که شرایطی در خود تمایالت موافق را جهان توانندمی عمال گرانکنش تمام که بپذیریم اگر است اشتباه 

 اسناد. بود بدبین 39گرایانهاراده شدنشی در خصوص همواره لومان. دهند شکل شود،می داده اسناد آنها به درون

                                                           
30

 utterance 
31

 information 
32

 understanding 
33

 Utterance of information 
34

 Expectancy – value model 
35

 Social evolution 
36

 Voluntaristic reification 



 
  

173                                                                                                                        نامول سالکین: عنوان   

 
 

یرسانه ـ نسخه فارس یمجله جهان   
  685-673:، صفحات 61 یاپی، شماره پ2، شماره 8 دوره

6332و زمستان  زییشده در پا منتشر  
(تسا یشهوژپ یملع زایتما دقاف و هدشن یرواد هلاقم نیا) ییوجشناد هلاقم  

61/61/6336:  افتیدر خیتار  
31/3/6332:  رشیپذ خیتار  

 

181 

 

 آزادی وجود بنابراین. است اجتماعی جهان تفسیر مناسب یوهش یک صرفا مسئوالنه کنش عنوان به معنا درونی

 لومان برعکس. نیست اجتماعی جهان در گراییاراده غایی شدن پدیدار یا و رفتار بر علی فشار وجود عدم نشانه

 را خود ما اینکه. داندمی درونی اسناد پراکسیس سمت به عمومی روند این دهندهربط عامل یک صرفا را آزادی

 تاثیرات از انسانی آزادی بروز و ظهور نه و است اجتماعی ساختار بازتاب کنیم،می توصیف "آزاد هایانسان"

 این رسدمی نظر به. است مسیر دراین ایتازه گام  کنندهمنعکس صرفا شدن، فردی مورد در جدید بحث. بیرونی

 مربوط پیوندند، می شغلی هایسازمان جهان و آموزش جهان به روزافزونی نحو به که زنان نقش با ویژه هب گام

 . باشد

 به که رفتاری مثال عنوان به. دارد بستگی مبادله واسطه متن و بستر به تفسیر طرز رفتار مدرنیته در اینکه دوم

 برای ،تجربه همچون بیرونی، اسنادات به منجر ،دهدمی قرار خود مالک را حقیقت و هدش متوسل "حقیقت"

 طریق از نه ،شودبنیاد نهاده   دانشمندان سطتو بایستمی حقیقت که هستیم آن بر ما. شودمی دیگری و خود

 به را 37حقیقتیا رقیب  کنندهنقض هایداده و شواهد آشکارا ما علمی هایبحث در .دگرد تولید اجتماعی کنش

 دوست از ناشی رقیب مفاهیم هایلدالاست که ایمپذیرفته طبیعی کامال طور به ما اینکه نضم .گذاریممی بحث

 از بیرونی مصداق یا شاهد یک به نتوانسته رقیب که ماست باور این بلکه ؛نیست یکدیگر از مانتنفر یا و نداشتن

 برای هم که است کنش تفسیر برای مالکی "قدرت " کارکردی حوزه در ،رفتار آن با مقایسه در. برسد حقیقت

( اعم طور به سازمانی رفتار و) سیاسی تعامالت از هدف زیرا .گیردمی قرار استناد مورد دیگری برای هم و خود

-شیوه تعیین و گیریتصمیم هدفش ،کنش عنوان به که ،است 31گروهی و جمعی منسجم تصمیمات به رسیدن

 .( -331: 1227 لومان)  است سازمان یاعضا و شهروندان  کنش های

 ،(1273)  دهدمی نشان دولتی خدمات بخش در لمانآ در گسترده پژوهش یک در لومان که رطو همان سوم

 اساسبر بنابراین و هاسازمان مراتب سلسله در فرد جایگاه اساسبر " هاپاسخ سبک" و 32اسنادی ترجیحات

 آنان که کرد مطرح را پرسش این دولت کارکنان با تحقیق این در لومان. است شده توزیع طبقاتی هایویژگی
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 بیان به شوندگانمصاحبه. دانندمی دالیلی چه در را شانمکارانه و خود موفقیت عدم یا موفقیت و پیشرفت

 نتایج .بزنند عالمت 1 هایدر اسنادی مدل طبق خود برداشت اساس بر را موفقیت الیلد بایستمی ترتخصصی

 ودی،صع تحرک شغلی،های موفقیت باالتر، شغلی موقعیت کهتمایل دارند  کارکنان داد نشان مطالعه این کلی

 از گروه آن. بدانند درونی اسنادهایتاثیر  را تحت خود سازمان به مثبت داشتن نگرش و شغلی رضایت

 از ناشیکه  را خود ایحرفه و شغلی مسیر نیدرو اسنادات رسیده بودند، باالتر شغلی پایگاهبه  که پاسخگویان

 بیشتری کارکنان بود، ترایینپ پاسخگو موقعیت هرچه مقابل در .دادنداست را ترجیح می خود اییتوان و کوشش

 و سشان تقدیر، سرنوشت، مانند بیرونی عوامل تاثیر تحت  را خود زندگی هک داشتند تفسیر این به تمایل

 تحرک خصوص در طولی هایپژوهش اخیرا که تمایلی یعنی .بدانند نداشتند، انآن بر کنترل که دیگرانی عملکرد

 .کندمی تایید آنرا اجتماعی

 " مدرن جامعه در که دیدگاه این تایید بر دلیلی را تحقیق این نتایج پارسونز گیرینتیجه برخالف احتماال لومان 

 هنجاری اظهارات گونه این از ددهمی ترجیح لومان عکس بر. دانستنمی "شودمی تمایز موجب فردی تالش

 بر دلیلی را لمانآ در دولت کارکنان پیرامون پژوهش در هایشیگیرنتیجه که بود شده قانع و کند خودداری

 ترجیحات کنند،یم بینیپیش شناختیجامعه هاینظریه که گونههمان زندمی حدس که بداند اداسن نظریه اثبات

 دلیل به. است یافته ساخت اجتماعا ای گونه به آن توزیع بلکه اندنشده توزیع جامعه در تصادفی طور به  اسنادی

 هایمندیقانون خواهدمی شناسانجامعه از وبر که است "ذهنی" دارمعنا ترجیحاتگیری استادانه از  بهره

 الهام نظریه از بیشتر میدانی هایپژوهش چه هر  نظر نقطه این از. کنند تلفیق دارمعنا قواعد با را اجتماعی

 توسعه او انتخاب و نبود هاداده انبوه گردآوری روش سرسخت هوادار لومان اینحال با .است ترمطلوب باشد گرفته

 .بود اش "جامعه" نظریه و ارتباطی تعاملی نظریه

 تفاوت ساختار خصوص در پارسونزی سنت با کامال که بود مانلو یسیستم نظریه از دیگری بعد ساختار مفهوم

. برندمی کار به معنا یک در را ساختار و سیستم مفهوم ،اجتماعی پردازان نظریه از بسیاری امروزه حتی. داشت

. است ضروری سیستم بقای برای که ییکارکردها و ساختارها با است ارتباط در پارسونز سیستمی نظریه
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 دیدگاه این از. متقابل کارکردی وابستگی یک در سیستمی عناصر میان پایدار روابط از عبارتند هاسیستم

 شناختیجامعه بنیادی و ابتدایی هایضرورت و منافع حفظ و اجتماعی جهان نظم کنندهتضمین ساختارها

 .تندهس

 نشده داده اهمیت ساختار مفهوم به آن در زیرا ؛شده اتخاذ متفاوتی کامال گیریموضع لومان سیستمی نظریه در 

 بر اجتماعی هایسیستم لومان دیدگاه از .اندشده تعریف 1 تعاملی دارمعنا هایسیستم اجتماعی، هایسیستم و

-شده بنا( یابدمی تقلیل "کنش "به معموال)محور-رویداد ارتباطی و تعاملی عناصر بر بلکه اند،نشده بنا هاساختار

 و فرعی جایگاهی تنها ساختار حاصطال بنابراین. شوندمی محو سپس و دارند وجود لحظه یک برای تنها که اند،

 اجتماعی معنادار اسنادهای توسط معنادار ساختارهای (.71 :  122) دارد لومان سیستمی نظریه در انشعابی

 در ارتباطی رویدادهای ،اجتماعی هایسیستماز  لومان فهم منظر از. شوندمی بازتولید و تولید ،کنش و تجربه

"شناختیوجود " تقدم نوعی از ساختارها با مقایسه
های نظام نظریه از او که است دلیل همین به. برخورداراند   

 به اجتماعی کنش در ساختارها .کندمی یاد ساختارگراییفرا نظریه عنوان به ،خود 3 محور رویداد اجتماعی

 جهان در بتوانیم که ندارد وجود یساختار ،انتظارات آن از فراتر .دارند حضور انتظارات از معنادار انتظارات وانعن

 چه تا اینکه یا و هستند ثابت زمان طول در هاساختار آیا که پرسش این به .کنیم تجربه شناختیپدیدار مفروض

 و تجزیه مورد تجربی طور به بایستمی بلکه ؛داد نظری پاسخی تواننمی شوند،می بقمنط جامعه بر اندازه

 اجتماعی تعمیم از باالیی میزان از نباید قانونمند اتانتظاربرخی از  که ندارد ودوج دلیلیهیچ  .گیرد قرار تحلیل

، این مهم اجتماعی نظریه برای. شوند سریع اجتماعی تغییرات دستخوش شتابان برخوردار باشند و برخی دیگر

به طور  ،انجام داد پارسونز که گونههمان ،یا کندن گیریتصمیماش در شکل کلی موضوع این مورد در کهاست 

وجود داشته باشند اگر جامعه مدرن  یافته بیشتریاختارهای تعمیمسباید  که نبود باوربر این    ستیزانهواقعیت

 ارایه را مقوالتی بود آن پی در پارسونز با مقایسه در لومان عوض در. تر شودتر و تفکیک یافتهیافتههر دم تفکیک
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 با مقایسه در لومان. باشد مناسب تجربی تردامنهپر و نگرانهجزء گسترده هایپژوهش برای که کند

 اساسبر الزاما که هست نیازی نه و هستند گونهاین نه (ملی) جوامع که بود باور این بر(  ff 7:   122)پارسونز

 و درک تواندمی جهانی ایجامعه  عنوان به تنها امروز اجتماعی انجه برعکس. شوند بنا پایدار ارزشی هایتوافق

 هرگز که ایمحیطی زیست هایریسک و گسترده گراییاستثنا و عدم تجانس مساله با بایستمی که شود، فهم

 توجیه هنجاری طور به تواندنمی شناختیجامعه نظریه  بنابراین .ودش مواجه بود، نشده شناختهباز فعلی شیوه به

 زمانه فهم برای اندازهبی را لومان ماعیاجت نظریه ،رویکرد این. باشد اجتماعی نظم تداوم کنندهتضمین و کننده

 . گرداندمی مناسب جهانی نوین هاینظمیبی منظر از ما

 شناختیجامعه تجربی هایپژوهش در اصلی جریان عنوان به که نوین ساختارگرایی رویکرد خالف بر لومان

 رو این از. کندمی تاکید اجتماعی جهان در ساختارها بودن معنادار ویژگی بر شوتز و وبر با همراه دارد، حضور

   بازساختی هایپژوهش از نوع این حال این با.  است شناختیجامعه هایپژوهش اولیه ابژه ،یتفسیر هایطرح

 .است گرفته انجام شناختی روانشناسی حوزه در عمدتا کنون تا اجتماعی اسناد سنت چارچوب در

 سیشناجامعه در او آثار بخش رینمشهورت اجتماعی تفکیک خصوص در(  121)لومان نظریه متاسفانه

 از برخی. داندمی جامعه بنیادی ویژگی را 9 کارکردی تفکیک پارسونز از بیشتر اتبمر به او . است انگلوساکسن

 یک نگاهی را کارکردی تفکیک به او خاضعانه شدیدا رویکرد و  مدرنیته خصوص در لومان نظریه نگراپژوهش

 اینکه مورد در او. نداشت نسلیبین تحرک و نابرابری ،طبقاتی قشربندی به ایعالقه بویژه لومان. دانندمی بعدی

 ii: 1227) لومان دیدگاه از زیرا نکرد؛ نقدی و بحث دارد، وجود مدرن جوامع در ایگسترده های نابرابری هنوز

                                . باشد فایده مفید مدرنیته مورد در عام نظریه یک ارایه در توانستمی دشواری به اجتماعی بندیقشر(   11
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