Anthony Giddens

Fatemeh Talebi, Mehrsa zarei
B.A. Of Family Studies
Afsaneh Tavassoli, (PH.D)
Department Of Women And Family Studies
Alzahra University

2020
Sociological Theories
981

1398-99
آنتونی گیدنز
فاطمه طالبی
مهرسا زارعی
دکتر توسلی
دانشگاه الزهرا
نظریات جامعه شناسی2
ترم1

آنتونی گیدنز متولد  18ژانویه  1938از مشهورترین جامعهشناسان بریتانیایی است.
به درستی اورا به عنوان برجستهترین و شناختهشدهترین کسی از میان زندهها میشناسند که
به علم جامعهشناسی چیهایی افزوده است.
منتشرات او دست کم به  34کتاب و بیش از  200مقاله میرسد ،به عنوان کتابهای درسی
در دانشگاهها و دانشکدههای سرتاسر جهان آموزش داده میشوند.
شاید به خاطر لحن ادبیات ساده و همه فهم گیدنز است که بنا دارد پیچیدهترین مفاهیم رابه
سادهترین شکل بیان کند .او به همین خاطرعنوان بهترین سخنران یا بهترین استاد دانشگاه
سال را هم در سابقهاش دارد.
این نظریهپرداز مطرح و موثر در جامعه امروز بریتانیا ،در ادمونتون لندن به دنیا آمد؛ در
خانوادهای پایینتر از یک خانواده طبقه متوسط.
او پسر یک کارمند اداره حمل و نقل عمومی لندن بود.
گیدنز اولین فرد خانوادهاش بود که به دانشگاه راه پیداکرد.
او نخستین مدرک دانشگاهیاش را از دانشگاه هال ،مدرک کارشناسی ارشدش را از مدرسه
عاون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی لندن و دکترایش را از کمبریج گرفته است.
آنتونی گیدنز پیشاهنگ جامعه شناسی بومی بریتانیا و آرزومند قالبی دوباره در نظریه
اجتماعی و بازی سنجی درک ما از مدرنیته است.
با  34کتاب به  29زبان و  200مقاله از نظر مرجع به آثار ،نفر پنجم است .تقریبا همه
معاصران را نقد کرده و در علوم اجتماعی خرد و کالن زبانزد علم و خاص است.
صاحب نظر در انسان شناسی ،امور اقتصادی ،سیاسی ،تاریخی ،فلسفی ،باستان شناسی،
روانشناسی و...است.
گیدنز از بنیانگذاران انتشارات پولیتی (یکی از عمدهترین انتشارات در زمینه علوم
اجتماعی)در سال  1985بوده است.
او فاصله سالهای  1997تا  2003ریاست  LSEرا برعهده داشت و عضو شورای
شورای بنیاد تحقیقات خط مشی عمومی بریتانیا بوده است.
او همچنین در دورۀ نخست وزیری تونی بلر ،مشاور او بوده و از قرار معلوم همچنان هم
مشاور نخست وزیری بریتانیاست.

برخالف خیلی از همکاران معاصر یا فقیر خود در عرصه مطالعات اجتماعی گیدنز یک
چهره مطرح و صاحب صدا در سیاست بریتانیاست.
محل تحصیل :دانشگاه هال ،مدرسه اقتصاد لندن ،دانشگاه کمبریج
شناخته شده برای :ساختاربندی
تاثیرگذاری :ماکس وبر ،امیل دورکیم ،رابرت مرتون ،گافمن و...
ثاثیر گرفتگان :مارگارت ارچر ،زیگمونت باو منBARELY،
معرفی آثار آنتونی گیدنز:
.1مسئله نظم
.2زمان ،مکان و نظریه اجتماعی
.3مسئله مدرنیته
•مصاف با سنتهای نظری کالسیک
.1تفسیرانتقادی مارکس
.2زمینۀ سیاسی جامعهشناسی ماکس وبر
.3جامعه شناسی سیاسی دورکیم
•مسائل کنش و ساخت
.1نظریه اجتماعی و مسئله کنش
.2تولید و باز تولید زندگی اجتماعی
.3معرفت عامیانه و مفاهیم فنی
.4نظریه ساختیابی و پژوهش تجربی
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