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  فرهنگ يکردهايرو
   *ید خسروانیدکتر حم

  
 دهيچک

 دگاهیـ د یسـنت  ةویآغـاز شـد کـه نـه تنهـا فرهنـگ را بـه شـ         يا رشتهنایب یاز بررس فرهنگ ۀمطالع
هـم بهـره    یشناسـ  سـان ان، یشناس نشانه چون ینیادیبن يها يکرد بلکه از تئور یم یبررس یشناخت جامعه

 یعیجهان طب يها هدیست که چون پدین »ییها تیواقع« و »اءیاش« صرفاً یاجتماع یبرد چرا که زندگ یم
، نمادها، کردارها، گفتارها، ، باورهاها ارزشها،  هدیانواع ا ةرندیدربرگ یات اجتماعیدانسته شوند، بلکه ح

ر آنچـه کـه   یـ گران را با تعبیآنند تا خود و د یدر پست که ها آن مند تیز فاعالن خالق و نیو ن ،ها متن
روشن است فهم و  .ابندیدست  یات معنادار اجتماعیکنند، فهم کنند و به شناخت ح یافت میدر ارائه و

مسـتلزم  کـه  طلبـد   یمتناظر و متناسب با خود را م یشناس شگوناگون فرهنگ، رو يها هیق الیدرك عم
هر کـدام از   يها کیتکن يو اطالع از توانمندها  آن ، مفروضاتموجود يها یشناس ششناخت انواع رو

   .تاس یفرهنگ يها هدیفرهنگ و پد ۀها در مطالع ن روشیا
  
  
  ها واژه ديکل

کـرد  ین، رویکـرد نمـاد  ی، رویفیکـرد توصـ  ی، رویسـنت کـرد  ی، روشـناختی  روشکرد یفرهنگ، رو
  .شناختی نشانهکرد ی، رویکرد گفتمانی، رويساختار
  

                                                
  ت علمی دانشگاه فردوسی مشهدئعضو هی *
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  مقدمه
شـده  و اروپا  ایتانیکه از بر دنکن می فیتعر يا رشته انیم یرا جنبش یالعات فرهنگمط
ـ رشته بـا اسـتفاده از د   نیا .است  سـم یمدرن و پسـت ، سـم ینیفم، سـم یمارکس يهـا  دگاهی

در واقـع مطالعـات    .کنـد  مـی  یعملکرد فرهنگ و مطبوعات را بررس یاسیس يها وهیش
  .فرهنگ است وعدو ن ةرندیدربرگ یفرهنگ
و  یعـ یان علـوم طب یـ م يا فاصـله  یعیعلوم طب ةندیع و فزایز قرن هفدهم، رشد سرا

سـبب شـد کـه     يگـر ید ییسـتا یو ا یکـ یروزافـزون   ۀتوسـع  .انـداخت  یعلوم انسـان 
بـودن   یرا مطرح کنند که ممکن اسـت از جهـت علمـ    مسئلهن یشمندان گوناگون ایاند
 یتقابل قطعـ ن یاندان از قبول شمیاز اند يشمار .ن دو تفاوت وجود داشته باشدیان ایم

ـ نکه ایبه شرط ا ،است شدنی جبران یند که تأخر علوم انسانبودسرباز زدند و معتقد  ن ی
راین بنـاب  .)453: 1372 ،فرونـد ( ردیرا بپـذ  یعـ یعلـوم طب  يهـا  علوم هنجارهـا و روش 

کنت،  .شود وجو جستت ـد علیهم با یـدر علوم انسان یـتجرب ـ یعیعلوم طب همچون
ـ عت بنا کرد و بایاس علم طبید بر قیبر آن بودند که علم اجتماع را با ...م ویدورک د بـه  ی

بـه کـار گـرفتن روش     یعنـ ی هسـتند؛  یعـ یبود که علوم طب یدنبال همان آرمان و روش
فـرد و   ۀکننده در عرص ینیب شیوار و پ یاضیمضبوط، ر ینیدن به قوانیرس يبرا ییاستقرا
  . )17: 1373 ،تلیل( جمع

 .کردنـد  یمـ د یتأکعت یطب با  میار بر تفاوت آدیبودند که بس ید کسانیجد يقبااما ر
عت تفاوت در نوع اسـت نـه   یطب ياه هدیر پدیان با سایها معتقد بودند که تفاوت آدم آن

شـود   یشناخته م »ریتفس«ۀ یامروزه نظرکه کرد ین رویا .)453: 1376 ،سروش( در درجه
 انیـ ن میکرد همچنـ ین رویا .داند یان میعنادار آدمم ير رفتارهایو هدف پژوهش را تفس

از  يا ن، به دست دادن علل عام حادثهییتب که ناین بیبد ،گذارد یفرق م »تفهم«و  »نییتب«
خاص  یاجتماع ۀنیدر زم یا فعلیحادثه  يکه تفهم، کشف معنا یحوادث است، در حال

را  یاجتماع يها دهیکه پدن معنا یبد ،کرد معناکاوانه استین روین سبب ایبه هم .است
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د به کمک یرا با یحوادث و اعمال اجتماع مختلفعناصر  يند که معنایب یم یچون متن
  . )113: 1373تل، یل( درآوردها  آن خالق از درون يبازساز

ـ افتن نظریقوام  چـون   ییهـا  در عرصـه  پدیـد آمـده  ر بـه همـراه تحـوالت    یه تفسـ ی
و  یادراکـ  سـی شنا روانخـرد،    شناسـی  جامعـه  ،ينگـار  ، قومیشناس ، انسانیشناس دهیپد

گذار نگاه  هیپا شناسی نشانهو ، شناسی زبان، ییساختارگرا، ی، نقد ادبي، روانکاویاجتماع
 گفتمان ۀینظر .شد یدر علوم انسان »ل گفتمانیتحل« نام به يگرید شناختی روشو  ينظر
سـروکار   یاجتمـاع ـ  یاسیس یدگـدر زن یـاجتماع يها دهیارها و اـنقش معنادار رفت با

، »ها گفتمان« ای یمعان يها ستمیآن س یپردازد که ط یم يا وهیل شیه به تحلین نظریا .دارد
 یاجتمـاع ـ   یاسیس يها تیدهد و بر فعال یم فهم مردم از نقش خود در جامعه را شکل

 ةویاز تفکـر، بـا شـ    ین سـنت یافت گفتمان با قرار گرفتن در چنیره .گذارد یم تأثیرآنان 
ـ در ا. ابدی یم ییها ماکس وبر شباهت یتفهم  ی، پژوهشـگر علـوم اجتمـاع   ين متـدلوژ ی

ن یتفاوت در ا. کند میا کارگزار درك یبا عامل  ياظهار همدرد راهرا از  یکنش اجتماع
، یمعـان  يپردازد کـه در آن سـاختارها   یم ییها راه یگر گفتمان به بررس لیاست که تحل

درك  کنـد  مـی  یگر سع لین کار تحلیا يبرا. سازند ین ماز عمل را ممک »ینحوه خاص«
شـوند،   ید مـ یـ چگونـه تول  ،دهند یم شکلرا  یاجتماع يها تیکه فعال ییها گفتمانکند 

اخـتالف  . )196ـ   195 :1379 ،هوارت( شوند یند و چگونه متحول مکن  یعمل مچگونه 
و  يری، تفسینییتب يها کاربرد روش ةدربار یبه طور کل شناسی جامعهمورد بحث که در 

ـ شـناخت پد  يل گفتمان برایتحل و  »فرهنـگ « وجـود دارد، در شـناخت   یده اجتمـاع ی
ـ هـدف مـا در ا  . شود میز مشاهده ین »یفرهنگ يها دهیپد  ۀو مطالعـ  ین نوشـتار بررسـ  ی

 . فرهنگ خواهد بود ۀدر مطالع شناختی روشتحوالت 

  
   یسنتافت یدر
تحـول مفهـوم    ،گـر ید ياز سـو  ،تاز فرهنگ به قدمت خـود فرهنـگ اسـ    افتیدر
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امـروزه در علـم بـه کـار      چنان کـه خ مفهوم فرهنگ، یتار. داردده یچیپ یخیتار فرهنگ
موجود است  يا گوناگون واژه يان فحواهایتازه از م ید آمدن مفهومیرود، داستان پد یم

ک از یافـت کالسـ  یدر. )26 :1356 ،يآشـور ( ده اسـت یرون تراویاندك از آن ب که اندك
. از فرهنـگ دارد  یرعلمـ یغ یدرکـ  کهکند  میت یش را رواین زایا ۀهوم فرهنگ، قصمف

خاص در برخـورد بـا مفهـوم فرهنـگ      یختشنا روانو  یدگاه علمیچ دیدرواقع هنوز ه
  . شود میقناعت  شناختی ریشهو  یخیان تحوالت تاریوجود ندارد و تنها به ب

رد که یگ یشه مین ریک التیکالس ش ازید زبان پیک و شایکولتور از زبان کالس ةواژ
 يهـا  زبانن مفهوم در یا ين کاربردهاینخست. ا پرورش بوده استیوکار  کشت يبه معنا
، مثـل  يزیـ ا مراقبـت از چ یپروردن  یبه معن که عمدتاً را »کولتور«ۀ یاول مفهوم ییاروپا

در کولتـور هنـوز    ةواژ. )154 :1378 ،تامپسـون ( ا جانوران اسـت، حفـظ کـرد   یاهان یگ
، يآشـور ( رفـت  یبه کـار مـ  پرورش زنبور و ، يباغدار، يل کشاورزیاز قب یاصطالحات

و  يکشـاورز  ةج از حـوز یتـدر  ه بـه یلاو ين معنایشانزدهم، ا ةل سدیاز اوا. )26 :1380
ذهـن   یختگین انسان و از کشت و برداشت محصوالت به فرهیتکو فرایندبه  يدامپرور
نش را کـه  یآغـاز  ينجا به بعد فرهنگ معنایاز ا .)154 :1378تامپسون، ( افتی گسترش

از . کنـد  میر یس يا استعاره ییمعنا يگذارد و به سو یداشت پشت سر م یعلم یخصلت
که  ـ  عام را ي، فراگردشود میـمشخص محدود ن يگر به فراگردیگر فرهنگ دیطرف د
 یانتزاعـ  ییا جذب معنابن جا و یدرست از هم .دهد ینشان م ـ دارد یـانتزاع یـخصلت

. )4 :1378 ،پهلـوان ( دیمایپ یخ مدرن میرا در تار يا دهیچیفرهنگ تحول پ ةاست که واژ
، ییای، اسـپان یاند ماننـد پرتغـال   ن جدا شدهیکه از زبان الت ییها زبان( یرومانس يها زبان

بـه کـار    فرهنـگ  يرا بـه جـا   تمدنة واژ یرزمانیتا د یسیو زبان انگل )ییایتالیفرانسه، ا
. کردنـد  یاراده م یشرفت اجتماعیا پیب ی، تهذيپرورش، بهساز يند و از آن معنابرد یم
 يگـردد کـه معنـا    یبـاز مـ   Civilis, Civis, Civilitas ینـ یالت ين اصطالح بـه واژهـا  یا
افتـه را در برابـر   یک دولت سـازمان  ی ن معنا که شهروندیبد ؛دارد» يشهر« و» یاسیس«
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ـ  ةواژ .دهد ین قرار مینش لهیمردم قب ک وجـود نـدارد و بـه نظـر     ین کالسـ یتمدن در الت
اسـت کـه    Civita آن ییایـ تالیا ةاسـت، واژ  یش رومانسـ ینوزا ةدور ۀرسد که ساخت یم
  . )27 :1380، يآشور( رسد یآن به روزگار دانته م ۀنیشیپ

بهگشـت و   ۀشـ یاز آغـاز، اند  »ونیزاسـ یلیسو«و  »کولتور« نسان، هر دو اصطالحیبد
انه یعام ين معنا را در کاربردهایال را به دقت در برداشته و هنوز اکم يشرفت به سویپ

کـه  ، »فرهنـگ « ن، کاربرد اسـم مسـتقل  یبا وجود ا. )همان( اند و روشنفکرانه نگه داشته
از . نوزدهم متداول نبود ةل سدیهجدهم و اوا ةتا اواخر سد ،دارد یکل يفراینداشاره به 

مشـترك بـا    یگـاه ( به خود گرفـت  یو خاصد یجد يفرهنگ در علم معنا ةواژ 1925
ـ ا یح علمـ یصر يتوان آن را تنها معنا یب می، که به تقر)ینییشهر آ در . ن واژه شـمرد ی
 ةاروپا و اعتقاد راسخ آن به منش بالند يعصر روشنگر ۀینوخاسته روح ين معنایپس ا

ـ بـه ا  از آلمـان  ییها در بخش »کولتور« ةبود که واژ 1850در سال. دوران نهفته است ن ی
د ینوپد ين معنایان ایم ییها معنا به کار برده شد اما نه با صراحت کامل، بلکه با نوسان

  از اصـطالح  یروشـنفکران آلمـان   .يکشـت و کـار و بهسـاز    یعنـ یتر،  یمیقد يو معنا
Kulture ــرا ــب يب ــا  یان جای ــود و متم ــاص خ ــاه خ ــ یگ ــاختن طبق ــنفکر و  ۀز س روش

 .گرفتنـد  ینداشتند، بهره مـ  ها آن به یچ دسترسیه ش از طبقات فرادست، کهیدستاوردها
در . بود يار متفاوت از روشنفکران فرانسویبس یت روشنفکران آلمانین لحاظ، موقعیاز ا

بـزرگ   ۀجذب جامع ،»دروید« و »ولتر«مانند از روشنفکران، یشیفرانسه گروه رو به افزا
دربـار راه   یآلمـان بـه زنـدگ    درها  آن انیکه همتا یس شده بودند، در حالیان پاریدربار

در  يافتخار وجوي به جستش یارضا خو براي ین رو، روشنفکران آلمانیاز ا. نداشتند
 Kultureقلمـرو   ، علم، فلسفه، هنر و خالصـه یپژوه دانش يقلمروها یعنیگر ید يجا

  . )154 :1378 ،تامپسون( برآمدند )یفرهنگ به مفهوم آلمان(
 ییبه کارها معموالً »فرهنگ« نوزدهم، اصطالح ةسدل یهجدهم و اوا ةدر اواخر سد

. ن و تحول نوع بشر بـود یجامع تکو يها خیشد که هدفشان فراهم آوردن تار یاطالق م
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» شینی« و ،»نرزیما«، »هردر«، »آدلونگ« ، در آثارمثالً ات آلمان،یژه در ادبین کاربرد به ویا
، یختگـ یفره يبـه معنـا   گ معمـوالً از اصـطالح فرهنـ   هـا  خین تاریدر ا. ار بارز بودیبس
. خاص استفاده شـده اسـت   یا مردمیشخص  يو معنو يات مادیفیشرفت و عزت کیپ

 خ بشـر یدر باب فلسـفه تـار   ییها شهیاند هردر به نام ياثر چهار جلدها  آنن یتر پرآوازه
هـردر در   .)156 :همان( دیبه چاپ رس 1791تا  1784 يها سالن ین بار بیبود که نخست

خـود   ةدر اثـر بـزرگ و گسـترد    يو. دار ساختیپد يا کننده نییتع ینه دگرگونیزمن یا
ز یچ چیست، هین واژه نیا يتر از معنا ز نامشخصیچ چیفرهنگ بر آن است که ه ةدربار

 یشرفت تک خطیپ ۀشیاو اند. ستیها ن و دوران ها ملتن واژه بر یتر از انطباق ا بندهیفر
افت مـورد انتقـاد قـرار    ی یانعکاس م يعصر روشنگر يها ينگار خیت را که در تاریبشر
 هـا  فرهنگاز  یقید و درك عمیاروپا نکوه از سوياز جهان را  یمیاد بخش عظیانق. داد
ان یـ به صورت جمع سخن بـه م  ها فرهنگهردر از . گر را مطرح ساختید يها ملتو 

 گونـاگون  يهـا  و دوره هـا  ملتها،  گروه ةژیات ویخصوص ياو توجه ما را به سو. آورد
  . )5 :1378پهلوان، ( معطوف ساخت

د آمـد و  ینوزدهم پد ةل سدیهجدهم و اوا ةکه در اواخر سد ،از فرهنگ را یمفهوم
ک یافـت کالسـ  یتـوان در  ی، مکردندان یبه فصاحت ب یلسوفان و مورخان آلمانیف عمدتاً

ـ ن تعریاس گسـترده چنـ  یتوان در مق یافت را مین دریا. ف کردیفرهنگ توص : کـرد ف ی
که با جذب  يفراینداست،  يبشر يبه استعدادها یبخش تحول و منزلت فرایندفرهنگ، «

عصـر مـدرن    يشرویبا منش پ ده ویت رسیبه قابل یپژوه و دانش يآثار هنر يریو فراگ
ـ ا. )157 :1378تامپسـون،  ( »تنگاتنـگ دارد  يوندیپ از صـفات و   يا ن معنـا بـه دسـته   ی

وراثـت   يدارد که بـا سـازوکارها   هاشار تیبشر جهینت و در یجوامع انسان يها وردهآفر
تـوان   ینم يبه همان اندازه که در انواع موجودات فروبشر رند و اساساًیپذ انتقال یستیز

 است ها ویژگین یا یاجتماع ینوع بشر انباشتگ ۀصیافت، خصی ینشان ها ویژگین یااز 
 . )28 :1380، يآشور(
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 هـا  ارزشد بر پرورش یهمچون تأکـ  کیت کالسافیاز در ییها است که جنبه یهیبد
شـرفت کـه   یپ ۀشـ یوند آن با اندیو پ يو هنر ی، توسل به آثار پژوهش»واالتر« اتیفیو ک
 ۀروزان ياز کاربردها یز با ماست و در برخیامروزه نـ  است يرـر روشنگـان عصـارمغ
ـ هـا و بار  يدگـذار ین قیهمـ . حضـور دارد  حـاً یتلو» فرهنگ« ةواژ افـت  یدر هـا  ینـ یب کی

آثـار و   یبعضـ  کیافـت کالسـ  یدر. هسـت ز یـ آن ن يها تیمحدود ۀک، سرچشمیکالس
رفتـار   يبه مثابـه ابـزار   ها ارزشن آثار و یداند و با ا یممتاز مبقیه را نسبت به  ها ارزش

 يو معنـو  یاز لحاظ ذهن یعنیخته شوند، یفرهها  آن ۀتوانند به واسط یکه افراد م کند می
نفـس و   تأییـد بـود بـا    یخاصـ  يهـا  ارزشاز که منطبق بر آثار و یامت نیا. ابندیمنزلت 

. وند داشتیشرفت در اروپا پیبا اعتقاد راسخ به پ حتیو  یروشنفکران آلمان يپندارخود
ـ . ن پندارها برودیا ینیر بار سنگیز يادیمدت ز توانست یمفهوم فرهنگ نم تـر بـه    شیپ

با ورود  ،نوزدهم ةاواخر سد ي،ساز وشترات سرنییاما تغ ،میمالحظات هردر اشاره کرد
مفهوم فرهنگ از  فرایندن یدر ا. ظهور کرد یشناس مردم يداینوپ ۀمفهوم فرهنگ به رشت

. افتی ينگارانه سازگار ف قومیخود جدا شد و با کار توص ۀمداران قوم يها داللت یبرخ
اروپا داشـت و  با منزلت ذهن و روح در قلب  یفرهنگ ارتباط اندک ۀگر مطالعیاکنون د

گـر را  ید يمرتبط بود که اروپا یجمع يو باورها ،ها نیین آداب و رسوم، آییشتر با تبیب
  . )157 :1378تامپسون، ( ل دادیتشک

  
 از مفهوم فرهنگ یشناخت انسان يها افتیدر

 ياز کارهـا  یت خود، وارث انبـوه ینشان هو مثابهن فرهنگ به ییبا تع یسشنا انسان
 ،عیبـد ( بـود هـا   آن یاساسـ  یژگـ یاز مفهوم فرهنـگ و  یفیتعر ۀئشد که ارا يریچشمگ
داشـته   یسـ شنا انسان ۀبا گسترش رشت یوند تنگاتنگیمفهوم فرهنگ چنان پ. )19 :1376

ت مفهوم فرهنگ یبا توجه به مرکز. پنداشتند یمصداق و همسو م ن دو را همیکه گهگاه ا
گوناگون بـه   يها وهیمفهوم به شن یب نباشد که اید عجیشا یختشنا انسان يها در نوشته
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  . ز مرتبط استین مختلف يها ات و روشیاز فرض ياریکار گرفته شده است و به بس
  
  یفیکرد توصیرو
 )1917ـ   1832(لوریسر ادوارد تا يها توان در نوشته یفرهنگ را م یفیافت توصیدر

ا ارائـه  ک ریف کالسـ ین تعریا يفرهنگ بدو در کتاب 1971لور در سال یتا .گرفت یپ
شـامل معرفـت،    يا دهیچیت پیآن، کل ۀنگاران ع قومیوس یا تمدن، در معنیفرهنگ « :کرد

است که انسان به  یها و عادات تیر قابلیات، قانون، آداب و رسوم سایاعتقاد، هنر، اخالق
، ين جوامع گوناگون بشـر یدر ا یت فرهنگیوضع. کند میاز جامعه کسب  يعضو همثاب

اسـت در   یق در آن پرداخـت، موضـوع  یـ به تحق یکل یاصول يبر مبناتا آنجا که بتوان 
ف ساده امـا  ین تعریا. )159 :1378تامپسون، (» ين تفکر و کنش بشریقوان ۀخور مطالع

 شـود  مـی  يامورهمۀ  شامل یسشنا انسان ةن داشت که قلمرو گستردیر داللت بر ایفراگ
را هـا   آن هـا هـم   دهـد و نسـل   یمنده آموزش یآ يها سازد و به نسل یرا مها  آن که بشر

. )43: 1378 ،کـوزر و روزنبـرگ  (دهند  یگران انتقال میاندوزند و دانش خود را به د یم
ـ بـر طبـق ا  . فرهنـگ اسـت   یفیافـت توصـ  یدر يدیعناصر کل يلور حاویف تایتعر« ن ی

از اعتقادات، آداب و رسوم، اشکال  يا وستهیپ به هم ۀتوان مجموع میافت، فرهنگ را یدر
را هـا   آن خـاص  يا جامعـه  يفت و هنر و مانند آن، دانست که افراد به مثابه اعضـا معر

ـ ا. ردیـ مـورد مطالعـه قـرار گ    یتواند به روش علم ین مجموعه میکنند و ا یکسب م ن ی
دهند کـه مخـتص    میل یرا تشک يا دهیچیت پیکلها،  آن ، آداب و رسوم و مانندتاعتقادا

گر وجود ید يها ها و مکان که در زمان یجوامعگر یخاص است و آن را از دۀ ک جامعی
ـ فرهنـگ، تجز  ۀف مطالعـ یاز تکـال  یکیلور، یه تایبر توج بنا. سازد میز یدارند متما ه و ی

 يا وهیبـه شـ  هـا   آن ۀسیو مقا يبند آن و طبقه ةدهند لیبه اجزاء تشک ها تین کلیح ایتشر
 . )159 :همان( »مند است نظام

ات یاز فرضـ  يا مجموعـه  ةرنـد یلور دربرگیافت تـا یسازد ره میر روشن یح اخیتوض



 v 103 نگاري فرهنگي آينده

گونه که در  آنـ  فرهنگ یفیافت توصـیدر. رهنگ استـف ۀمطالع ةارـدرب یشناخت روش
شد که بـا   يوظهورـن یعلم ۀرشت گاه هیتکـ  دار شدـیدـن پیریاـلور و سیاـت يها نوشته
 .شـت کار داوون سرگوناگ يها فرهنگ ةدهند لیعناصر تشک ۀسیو مقا يبند ل، طبقهیتحل

نـوزدهم   ةکـه در اواخـر سـد    يفکـر  يهـوا  و لور بـا آن حـال  یتا یو تکامل یمنش علم
ل (یاثبـات  یعلمـ  يهـا  روش هـا  سـال در آن . ت داشت، سازگار بـود یعموم بـا   )یتحصـ
ـ دارو يها شهیاند تأثیرافت و ی میق یق تطبین تحقینو يها عرصه ن یبـد . ر بـود یـ فراگ نی

ـ نظر« از ،1940و  1930 هـاي  هخـود در دهـ   يها در نوشته، ینووسکیگونه بود که مال  ۀی
 یافتیـ ن رهیمعطـوف بـه تکـو    يو ةامـا توجـه عمـد    کرد؛ یبانیپشت »یفرهنگـ  یمـعل

  . فرهنگ است یفیافت توصیاز در يگریکارکردگرا به فرهنگ بود که صورت د
ـ ، عقایفنـ  يهافرایندافزار، کاالها، « فرهنگ را مشتمل بر ینووسکیمال دات و د، عـا ی
دهـد   می يز در مفهوم فرهنگ جایرا ن یاو ساخت اجتماع. داند می »یموروث يها ارزش

نکـه آن را  یمگـر ا  شـناخت  تـوان  مـی ن در حقیقترا  یرا معتقد است ساخت اجتماعیز
ات ین نظریخود ا ياز مقاالت بعد یکیدر  ینووسکیمال. داز فرهنگ به شمار آور یجزئ

 ياست مشتمل بر ابزار و کاالها یفرهنگ کل جامع« :سدیون میو  کند میرا بارها تکرار 
 يهـا  شهید و پیگوناگون، عقا یاجتماع يها يبند گروه يبرا یقانون ي، منشورهایمصرف
کـه   یفرهنـگ، بـه صـورت    یت اساسیواقع« :سدینو میباز  .»و معتقدات و رسوم یانسان

بـه   یعلم يدیم با دیتوان میکه  یم و به صورتیکن می یم و در آن زندگیکن میش ا تجربه
 .»دار استیپا يها در گروه یموجودات انسان یابی م، عبارت از سازمانیش بپردازا مطالعه

کـل   مثابـه افت او از فرهنگ به ین واژه، دریاز ا ینووسکیاستفاده مال ۀصیخص ترین مهم
 ممکـن  )نهادهـا (گونـاگون اجـزاء   ياست که در داخل آن مطالعه کارکردها يا کپارچهی
لور، یتـا  يهـا  کـه در نوشـته   یمتفـاوت  يدهایـ رغـم تأک  به )79 :1378پهلوان، ( شود یم

راث یـ م مثابـه فرهنـگ بـه   (یخیتـار  يهـا  تعریـف شامل  ها تعریفر یو سا ینووسکیمال
 يهـا  قواعـد و راه و روش  مثابـه فرهنـگ بـه   ( يهنجار يها تعریف، )و سنت یاجتماع
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حـل   يآموخته برا يا وهیعادت و ش ثابهمفرهنگ به ( ختیشنا روان يها تعریف، )یزندگ
 ۀف مطالعیبه فرهنگ و وظا نسبت یدگاه مشترکیدها  آن ۀاست، هم ناینما ... و )مسائل

 »یفیافـت توصـ  یدر«تـوان بـه صـورت     مـی  دگاه راین دیا. ندا داشته یفرهنگ يها دهیپد
از  يا ا جامعه، مجموعـه یک گروه یفرهنگ « :گونه خالصه کرد نیبد وفرهنگ مشخص 

اء و ی، اشـ يمـاد  يهـا  ساخته ز دستی، و نها ارزشو  ها شهیانتقادات، آداب و رسوم، اند
 ۀند و مطالعا را کسب کردهها  آن ا جامعهیآن گروه  ياست که افراد در مقام اعضا یآالت

گوناگون  يها دهین پدیا ۀسیو مقا بندي طبقه، یل علمیتحلـ   کم در جزء دستـ   فرهنگ
  .)161 :همان( »است

  
  نیکرد نمادیرو
شـه در  یر یانسـان  يرفتارهـا همـۀ   آغاز انسان و فرهنگ... در آغاز کالم بوده است«

همـۀ   .ما را به صورت انسـان درآورد  ينما اکان انسانینماد بود که ن. کاربرد نمادها دارد
نمـاد اسـت کـه    . کنون دوام آورده استاده از نمادها به وجود آمده و تابا استف ها تمدن
که بدون استفاده از نماد  ییها واللکر. کند میل به بشر یشمند را تبدیک انسان اندی نوزاد
ا به استفاده یابد ی میل یرفتار بشر از کاربرد نمادها تشکهمۀ  .ستندیکنند، انسان ن میرشد 

، رفتـار انسـان   ي، رفتار نمادها است و رفتار نمـاد ها انسانرفتار . دارد یاز نمادها بستگ
  . )57 :1378کوزر و روزنبرگ، ( »ت استی، جهان بشرنماد. است
. کـرد مطـرح   علـم فرهنـگ   در کتـاب  تیوا.يا.ال 1940 ۀدر  ده را یافتین دریچن

ممتـاز   یژگـ یو »ينمادساز« ير ویا به تعبین مقدمه که استفاده از نمادها یان ایت با بیوا
 تـوان  مـی انـد، و   یانانس يها گونه ةژیها و»فرهنگ« که کند مین استدالل یبشر است، چن

ن فرهنـگ از  یافـت نمـاد  یر، دریـ اخ يهـا  سالدر . دانست »ينمادساز« يا را گونهها  آن
در جهـت   یانگر تالشـ یاو نما يها فرهنگر یتعب کتاب. مطرح شد رتزیفورد گیکل يسو
ش از یرتز مفهـوم مـورد نظـر خـو    یگ. است شناسی مردمافت در ین دریا يم فحوایترس
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ـ ا .کنـد  میف یتوص »شناختی نشانه«، »نینماد« يبه جا ،فرهنگ را در  ين تفـاوت لغـو  ی
و  ،ییرتز مسـائل معنـا، نمـادگرا   یگ اصلی یدلمشغول چرا که ،ندارد یتینجا چندان اهمیا

در  »معنا« ان لحاظ مجددین جریهدف ا شود میادآور یرتز یگونه که گ همان. ر استیتعب
همراه بـا مـاکس   « :گرا است ل فرهنگیحلان تین آن به مثابه بنییو تع یاجتماع يها کنش

که خود بافتـه اسـت،    ییمعنا ياست معلق در تارها یوانیوبر که معتقد است، انسان ح
 یافتن قانون بلکه به عنوان علمـ ی يبرا یتجرب یل آن را نه به عنوان علمیتحل... من هم

ـ با ا. )163: 1378تامپسون، ( »کنم میقلمداد  یافتن معانی يبرا يریتفس رتـز  ین کـار، گ ی
ه یتشب »از تفهم ییساختارها« ست بلکه آن را بهیقائل به خلط فرهنگ با آداب و رسوم ن

انسـان   .)23 :1376ع، یبـد ( بخشـند  مـی خود شکل  ۀبه تجرب ها انسانآن  یکه ط کند می
، بلکه بـا اتکـاء   دده میت موجود و آنچه در برابرش قرار دارد واکنش نینسبت به وضع

ن یاست که به طور نمـاد  یاز تصورات یعمل انسان ناش. کند میت را خلق یبه معنا واقع
م ییگـو  مـی ن علت است که یبه هم. کنند و معرف آن هستند میت موجود را معنا یوضع

توان  می. ندیافریت را با توجه به معناها بیتواند واقع میو  یاست فرهنگ يانسان موجود
 يارهـا یاسـاس مع نـه بر  کنـد  مـی ش رفتار ا شده میتنظ ياساس معناهاگفت که انسان بر

، براسـاس  کند میرا فروگذار  یا عملی کند میرا  ياگر کار. ن شدهییش تعیو از پ یعیطب
 مثابـه ت انسـان را بـه   یم نه تنها خصوصیریه را بپذین توجیاگر ا. خاص است ییمعناها
ـ م دانست که فرهنـگ از ا یم، بلکه خواهیا رفتهیپذ یفرهنگ يموجود انسـان   یژگـ ین وی

معنـا   يها هیر شکافتن الیل فرهنگ، ما درگیدر تحل«. )19: 1378پهلوان، ( شود می یناش
ـ که ا يافرادهمۀ  يم که برایهست ییها انیها و ب کنش ةف دگرباریو توص هـا و   ن کـنش ی

ش واجد معنا یکنند از پ میر یافت و تعبید، دریخود تول ةروزمر یر زندگیرا در س ها انیب
رتـز نسـبت بـه مطالعـه     یگ يریتفسـ ـ   يریـ کرد تعبیرو. )163 :1378ون، تامپس(»هستند

 يهـا  اسـت کـه از جنبـه    یسشنا انساندر  یتحول يت فراوان دارد و بازنمایفرهنگ اهم
ـ ا يربنـا یز. همگراسـت  یو علوم انسـان  یخاص با تحوالت علوم اجتماع کـرد،  ین روی
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ن یتـر  د و در گسـترده یـ نام »نیافت نمـاد یدر« توان آن را میاز فرهنگ است که  یافتیدر
ن، از جملـه کـنش،   ینهفته در صور نماد یمعان يفرهنگ الگو« :دکرف ین تعریشکل چن

گر ارتبـاط برقـرار   یکـد یآن بـا   ۀدار است که افراد به واسـط  یمعن ۀگفته و هرگونه مقول
  . )164 :همان(»شوند میک یهم شر يها و باورها افتیکنند، و در تجارب، در می

 يریـ ه تعبیـ و توج ییمعنـا  ين الگوهـا یز، شرح ای، فراتر از از هر چیهنگل فریتحل
 کـامالً  یتیفعال یفرهنگ يها دهیل پدید، تحلین دیبا ا. ن استینهفته در صور نماد یمعان

 یتیفرهنـگ، فعـال   ۀرتـز، مطالعـ  یبه نظر گ. دیآ میدر یفیافت توصیل دریمتفاوت از تحل
 ۀالزمـ . يو جـانور  یاهیـ گ يها گونه يبند طبقهر متن است تا یه تعبیشتر شبیاست که ب

 بنـدي  طبقه يجوو ست که در جستین يگر لیتحل یتلق ۀفرهنگ چندان در مقول ۀمطالع
 يتوانـد الگوهـا   میاست که  يت مفسریحساس ۀشتر در مقولین باشد، بلکه بکرد میو ک
را کـه   یزندگ از يا وهیو ش شود ل ئز قایمعنا تما يها هاله میانص دهد، یرا تشخ ییمعنا

بـه نظـر   . )همـان ( سـت، محسـوس سـازد   ا دار بـوده کنندگان آن معنا يسپر يتاکنون برا
ها از مفهـوم فرهنـگ اسـت کـه      يبند فرمول ترین مهماز  یکی ةدهند رتز ارائهیرسد گ می

 یل فرهنـگ جهتـ  یـ رتز به تحلیگ. ان شده استینما یختشنا انسان يها تاکنون در نوشته
ر و یت تعبیو بر مرکز کند می يمعطوف به مطالعه معنا و نمادپرداز دهد و آن را میتازه 
  . گذارد مید یتأک شناختی روش يکردیر در مقام رویتفس

  
  کرد ساختارگرایرو
ـ  یآشـت  ددرصد دنز،یگ يساختاربند ۀینظر  ییسـاختارگرا و  یـی گرا تعامـل  نیدادن ب
ـ نظر یبـ یترک يدر قالـب الگـو   يفـرد  تیـ سـاختار و عامل  قیـ تلف يبرا دنزیگ .است  ۀی

کردن، به مدرسه رفـتن هـم    دیروزمره مانند خر يها که کنش کند یاستدالل م یاجتماع
بـر   دنز،یـ گ يبندتمرکـز سـاختار   ۀنقط .است یاجتماع يارهاساخت دیو هم بازتول دیتول

در  يسـاختار  راتییـ کـه تغ  کند یفرض م يو .مکان استـ  زمان يذارـگ مفهوم فاصله
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و  يفناور يها شرفتیپ ،یپول ۀمانند مبادل شدن یجهان ۀچندگانسطوح  ۀقدرت به واسط
زمـان و مکـان شـده     زحس مـا ا  یو دگرگون رییگسترده منجر به تغ یاسیس یدموکراس

کـه مـردم بـه     یمعنـ  نیبودند، به ا کنواختیزمان و مکان  شامدرن،یدر جوامع پ .است
 تـه یمهـم مدرن  يامـدها یپ از یکیداشتند؛ اما  لیعادت و تما گریکدیتعامل در مجاورت 

زمان و مکان به صورت مجـزا از   ةو کار در گستر یزندگ يما برا تیاست که ظرف نیا
ـ نظر شـبیه  دنزیـ گ ۀینظر .افته استیگسترش  گریکدی و  تـز یو رویـ م یاجتمـاع  يهـا  هی

گذاشـته   تأثیر زین و متقابالً رفتهیپذ تأثیرها  آن ، اگرچه ازنیستها  رسانه ةتامپسون دربار
اسـت؛ امـا از نظـر     زیتعامـل متمـا   يا پردازان رسـانه  هینظر شتریاگرچه از ب دنزیگ .تاس

شـود و   یمـ  دیـ مق يکنشـگران بـه لحـاظ سـاختار     خـود  ۀلیوسـ  هبروزمره  يها واکنش
   .هستند فرایند نیا ریدرگ زین يا رسانه يها يفناور

ن ییاز تب يا گونه ستخن. شود میم یتقس ینییتب يکرد ساختارگرا خود به دو الگویرو
ـ پد یرا علـت اصـل   یاجتمـاع  ياست که ساختارها یعلّ از جملـه   یاجتمـاع  يهـا  دهی
ـ  ۀن بـه رابطـ  یـی اج تبی، احتدوم، اصوالً يالگو. داند می یفرهنگ يها دهیپد را منکـر   یعلّ

چگونـه   یاجتماع يها دهیپد گوناگونون و ابعاد ئدهد که ش مینشان  است و در عوض
ن که با ییتب ين الگویا. )166 :1373تل، یل( شوند مین جفت یریز یانتزاع يبا ساختارها

ان گذاشـت،  یـ فرهنـگ بن  ۀرا در مطالع ینیکرد نوی، رویسشنا انسانورود خود به دانش 
 نـان دو سوسـور  یفرد یشـناخت  زبـان  يها هیژه نظریو به و یشناس زبان يبرگرفته از تئور

تکامل آواهـا و   که شناسی زبان ن بهیشیپ يکردهایسوسور از رو. است )1857ـ   1913(
از سوسور در  پیش شناسی زبان. دور شد کردند میخ دنبال یواژگان زبان را در طول تار

. زبان را مشخص کند یمعنها  آن راهزبان بود که از  یخیتار يها خاستگاه وجوي جست
و نز یکـال ( رشد و قوام زبان بلکه عملکـرد آن را مـدنظر قـرار داد    یسوسور نه چگونگ

 ۀرسـاخت زبـان بـود کـه نـزد همـ      یبـه ز  یابیدست یسوسور در پ. )64 :1380 ،لنیب می
. نـدارد  یخیبه ارجاع تکامل تـار  يازی، ن»نیادیساختار بن« نیا. ندگان مشترك استیگو
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وجود داشتن و متحـول   یبه معن( کیاکرونید يسوسور به جا يساختارگرا شناسی زبان
و  يگنـانز یآپ( پردازد می )نچه در حال وجود داردآ( کینکرونیبه س )شدن در گذر زمان

  . )59: 1380گارات، 
 يهـا  مجموعه نشانه مثابهبه  »زبان« یکی :کرد میم یسوسور زبان را به دو بخش تقس

که همان رابطه و ارتبـاط   »سخن« يگریاز قواعد است و د يا که تابع مجموعه یمرتبط
، یاجتمـاع  ينهـاد  مثابـه بـه   »زبان«. است زبان يا کاربرد فردیان افراد انسان یم یکالم

ان یـ ب ینحو، معان و مرسوم کلمه است که با کلمات، صرف يبه معنا شناسی زبانموضوع 
 ینیع یتجل» سخن«. سخن است يربناین معنا زیبه ا »زبان«. کار دارد و و دستور زبان سر

ـ بـا ا . شـود  مین ییآن تع ۀلیاست و به وس »زبان« یو عمل  یو همگنـ  یگـانگ ین حـال  ی
 د زبـان را ممکـن  یـ در سطح اجـراء، بازتول  »سخن« یگانگ و تنوع و چند »زبان« ساختار

آن را یـا   مطالعـه کـرد   »یهمزمان« توان به نحو میزبان را . )71 :1379 ،هیریبش( سازد می
 شناسی زباندر . گر در نظر گرفتیکدیدر ارتباط با  يا نظام و عناصریهمچون ساختار 

ـ  مـی ز و یکـالن ( کنـد  مـی د یتول یعناصر و روابط است که معن يزن بایا يساختار لن، یب
شـوند و   مـی از زبان صادر  ین استدالل که معانیبا ا يسوسور شناسی زبان. )64 :1380

 ییجـا  بـه مـت و جا یعز یندارنـد، در واقـع نـوع    یش از زبان وجود مستقل و خارجیپ
دو  ،در قـرن هجـده و نـوزده   . ودر میبه شمار  یمعن ةن درباریشیپ يها هیاز نظر یاساس
رند کـه در  یگ مینشأت  ییزهایچ زا یوجود داشت که که معان یعمده درباره معن ۀینظر

ـ از آراء و عقا یاسـت کـه معـان    یگر مدعید ۀینظر شوند؛ می» ییبازنما« ها قالب واژه د ی
. نـد ک می »انیب« ینیمع يو شکل فرد ها رنده در قالب واژهیرند که هر گیگ مینشأت  یکل

 . )66ـ  67 :1380 ،مک دانل( ه برخاستیسوسور به رد هر دو نظر

 يریگ با شکل ینخست معن: دهد میبه دو صورت رخ  ید معنیسوسور تول ةدیبه عق
د یـ تول هـا  تفـاوت  يبـا بـاز   یمعن دوم. شود مید یتول یدو وجه يا دهیپد مثابهنشانه به 

ـ سوسور در يبرا »دال« .دال و مدلول :و جنبه داردنشانه د .شود می . اسـت  یحسـ  یافتی
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ا یمفهوم  »مدلول«. دارد يدارید ۀنوشته شده جنب ۀو کلم يداریشن ۀگفته شده جنب ۀکلم
 نشانه بودن محتاج هر دو جنبـه اسـت   ينشانه برا. است یافت حسیمرتبط با در يمعنا

 يفرایندت دالل. آورند میوجود  هک نشانه را بیدال و مدلول با هم . )65 :1380نز، یکال(
ان دال یم ۀرابط. دهد تا نشانه را به وجود آورند میوند یاست که دال و مدلول را به هم پ

معنـا حاصـل   . ار و قرارداد هسـتند یاخت اساسو بر يقرارداد يا و مدلول در زبان، رابطه
  . )66 :1379، يگنانزیآپ(ان دال و مدلول است یم يقرارداد ۀرابط

ست که یوند دال با مدلول نیمعنا تنها در پ. ستها اوتتفگر، معنا حاصل ید ياز سو
 یتفـاوت  ۀکبزبان ش. )68 :1380نز، یکال( ت تفاوت استیازمند فعالیمعنا ن. شود مید یتول

ان یـ ان دال و مدلول، میم يا متناظری یهیوند بدیگونه پ چیسوسور ه ةدیبه عق. معنا است
. وجـود نـدارد   کنـد  مـی که احضار  یمو مفهو )يو نوشتار يگفتار( رسانه مثابهواژه به 

و  یـی آوا يهـا  تفـاوت هسـتند کـه در آن عرصـه     يزیها هر دو در بند وجـوه متمـا   نیا
 يدر سطح صداها. )38: 1380 ،سینور( شوند میشان تنها عالئم معنا محسوب  میمفهو
صـداها  . میکنـ  »پـوك «ۀ در کلـ  »پ« ين صـدا یگزیرا جـا  »خ« يم صـدا یتوان می یزبان
 پـوك و خـوك  . تـوان سـخن گفـت    میها  آنندارند اما از تفاوت  یید معناخو يخود به

  . متفاوتند
از  یعلوم اجتمـاع  يها گر رشتهیسوسور وارد د یشناخت زبان ۀینظرنگذشت  يچند
ـ اشـتروس بـا اسـتفاده از د    يکلـود لـو   ،1950 ۀدر دهـ . دش یختشنا انسانجمله  دگاه ی

کـرد  یش از اشتروس، رویپ. نهاد دایرا بن ساختارگرا یشناس انسانه سوسور انیساختارگرا
م جامعـه را  یدورکـ . گشـود  يان بعدیراه را در برابر ساختارگرا یم به ذهن جمعیدورک

معتقـد   »یجمع يها ییبازنما« او به وجود. داند میک اجتماع ی يفراتر از اعضا يا دهیپد
 ییها ییع با بازنمااست و به لحاظ نوها  آن مولد یکه انسان اجتماع ییها ییبازنما. است
 یجمعـ  يهـا  ییبازنمـا «. اسـت متفاوت  یهستند به کلها  آن که آحاد انسان مولد يفرد

شـوند بلکـه از اجتمـاع     مـی از ذهن فـرد منـتج ن   ...هستند یرونیب ينسبت به اذهان فرد
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 یاجتمـاع  ياحساسات فـرد  ...شوند میحاصل  ،ار متفاوت استیبس يا دهیاذهان، که پد
خـودزا کـه در تجمـع شـکل      يروهـا ین و تحت عملکرد نیق تلقیاز طرشوند مگر  مین

. )36 :1380 ،هارلنــد( »...شــوند مــیگــر بــدل ید يزیــبــه چهــا  آن گــاه آن ...نــدا گرفتــه
م یدورکـ . اسـت  یمـذهب  يباورهـا  »یجمع ییبازنما« م ازین مثال خود دورکیتر معروف

شـد تـا ارواح   یاند مـی  یصـ رشخیغ يروهاین يشتر بر مبنایه بیمعتقد است که انسان اول
ـ روها همان قدر که در بـذر چمـن   ین نیو ا ؛یشخص انسـان وجـود دارنـد در     يا مـو ی

مـذهب   ةدییـ زا انـه یفردگرا يو جـادو  ز هسـتند؛ یـ ز نیـ نگا هـراس  يها ها و آتش وفانط
 . )37 :همان(است و نه برعکس یاجتماع

سوسور  ۀانیراکرد ساختارگیرا با رو یبه ذهن جمع یمیکرد دورکیاشتروس رو يلو
در  ییسـاختارگرا  یفـرض اصـل  . نهاد دایساختارگرا را بن یسشنا انسانخت و یدر هم آم

افت کـه  ی یفرهنگ ةدر پس هر فرآورد يتوان عناصر مین است که یا یمطالعات فرهنگ
در  نهایت دردهند که  میل یرا تشک یکل يگر دارند و ساختاریکدیوار با  شبکه يا رابطه

اجزاء  ۀن ساختار کشف شود، همیا یوقت. مورد نظر نهفته است یهنگفر ۀکانون و هست
ـ از د. )69 :هیریبش( ح دادیبرحسب آن ساختار توض »دیباز تول«مثابه توان به  میرا  دگاه ی

ـ مانند زبان  یان هر فرهنگیساختارگرا ـ دارد، هـر جـزء    یاساسـ  يا سـخن سـاختار  ی ا ی
فرهنگ در  یساختار اساس. ابدی میا معن يتنها درون کل ساختار یخاص فرهنگ ةفرآورد

 ییسـاختارگرا  ،نیبنـابرا . شود مید یتولگوناگون آن باز يها و فرآورده ها دهیمظاهر و پد
 ،رو نیــاز ا. نظــر دارد یفرهنگــ يموجــود در متــون و کارکردهــا ییربنــایبــه روابــط ز

نهفتـه در پـس    یفرهنگـ  يمستلزم کشـف سـاختارها   یل فرهنگیو تحل یشناس فرهنگ
کردارهـا و متـون   . موجـد معنـا هسـتند    یاساس يساختارها. است گوناگون يدارهایپد

، )1872ـ   1950(مارسل مـوس  ةدیبه عق. هستند »ساختار« يهم مانند زبان دارا یفرهنگ
، شـود  مـی د یو روابط گوناگون بازتول ها که در حوزه یساختار نهفته در پس جوامع سنت

دادن،  یعنیجانبه  است که بر تعهدات سه يختارسا يا ه رابطهیهد. است» هیهد« ساختار
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 یاجتماع یاساس زندگه یبر اساس مطالعات موس هد. استوار است دادن و پس نگرفت
و مراسم گرفته تا نظام  ها ، جشنها ات از ازدواجیاست و در همه مظاهر ح یجوامع سنت

 . )133: 1378 ،هیریبش( شود مید یمبادله بازتول

از  یو تجربه مشترك جمع یارتباط اجتماع ۀعرص ترین مهمبان اشتروس ز ةدیبه عق
بـا  . ردیـ گ میر نشأت یزناپذیکه از اقتضائات گر یی، تابع ساختارهااست و جهان یزندگ
ساختار زبان امکـان   ۀم شباهت دارد و مطالعیدورک یر اشتروس زبان به ذهن جمعیتفس

در  یشیان قائل به بازاندیرگراساختا. دهد میوصول به ساختار ادراك جهان را به دست 
بـه آن   طز مشرویبدل شد که همه چ يزبان به گوهر. ز از منظر زبان شدندیباب همه چ

را سـامان   یو اجتمـاع  يو کـنش فـرد   یآگاه يها حوزه ۀهم یزبان يساختارها. است
ـ انتولوژ يان، فرهنـگ بـه امـر   یدگاه ساختارگرایدر د .)32 :1379 یکاش( بخشند می ک ی

شد، بـه   میتصور  یخاص یستیط زیاکتساب در شرا صرفاًفرهنگ از آنچه . ودش میبدل 
متولـد   یاز معـان  یبه واقـع انسـان همـواره در جهـان    . بدل شد یات انسانیامر متقدم ح

ان یم يساز ک امر فرهنگ نه تنها به دوگانهیتقدم انتولوژ. دهد میات یح ۀو ادام شود می
فرهنـگ   يبـه معنـا   یاشت، بلکـه چنـان وسـعت   ان گذیپا ۀنقط یفرهنگ و نظام اجتماع

  . فرهنگ را دشوار ساخت ةریرون از دایا بی یرفرهنگید که تصور امر غیبخش
  
  شناختی نشانهکرد یرو

 :1380 ،رویـ گ( یلیتـأو  يهافراینـد و  هـا  نشانه ۀعبارت است از مطالع شناسی نشانه
ها،  ، رمزگانها زبانر ینظ يا نشانه يها نظام ۀاست که به مطالع یعلم یشناس نشانه .)143

. اسـت  شناسـی  نشانهاز  یف، زبان بخشین تعریبراساس ا. پردازد می یعالمت يها نظامو 
فـرد و   بهمنحصـر  یتی، زبان وضعيا نشانه يها نظامان یرفته شده است که در میپذ عموماً

 ۀمطالعدانست که به  یرا دانش یشناس نشانه یتوان به طور کل می ،رو نیاز ا. مستقل دارد
  . )13 :همان( ندینش می یرزبانیو غ یزبان يا نشانه يها نظام یعلم
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پـژوهش در  « کـه بـه   ینان دو سوسور و بـه مثابـه علمـ   یبه دست فرد شناسی نشانه
 یپـردازد طراحـ   مـی  »یاجتماع ینشانه در دل زندگ  یزندگ« و »ییداللت معنا يها نظام
ـ است و از ا ها شهیانگر اندیاست که ب يا نشانه یزبان نظام« :شد  ين رو بـا خـط الفبـا   ی
. سـه اسـت  یره قابـل مقا یو غ یآداب معاشرت، عالئم نظام ن،ینماد يها نییها، آ واللکر

 یرا در نظر گرفت که به بررسـ  یتوان دانش میهاست پس  ن نظامیا ترین مهمزبان فقط 
 سـی شنا رواناز  ین دانـش بخشـ  یا پردازد؛ می) یاجتماع( جامعه ینقش نشانه در زندگ

ــاع ــیو در نت یاجتم ــه بخش ــوم ســیشنا رواناز  یج ــا آن را  یعم ــه م ــود ک ــد ب  خواه
سازد کـه از چـه    میما مشخص  يشناس برا نشانه. مینام می) يولوژیسم( »شناسی نشانه«

ن دانش هنوز به وجـود  یاز آنجا که ا. حاکم استها  آن بر ینیند و چه قوانا ل شدهیتشک
ـ یچون وجود دارد جا ید بود ولتوان گفت چه خواه میامده، نین ن یـی ش تعیگاهش از پ

 . )24 :1378 ،سوسور( »شده است

 شناسـی  نشـانه را بـا نـام    ها نشانه یعموم ۀیز نظرین ییکایرس آمریچارلز سندرس پ
نشانه توجه  یرس برخالف سوسور که بر کارکرد اجتماعیپ. کرد يزیر طرح )کیوتیسم(

از  يگریصورت د شناسی نشانه يو ةدیبه عق. کند مید یآن تأک ی، بر کارکرد منطقکند می
، لیشـما  م عبارتند ازیخور میبر ها  آن که در منطق به ییها انواع نشانه. علم منطق است

ن نشانه و موضوع یب ارتباط ةرا دربار یگوناگوناطالعات  ها گونه نشانه نیا .و نماد ،هینما
اسـت و   یکمـ  یقتیانگر حقیه نمایا، نمیفیک یقتیل نشانگر حقیدارند، شما میآن عرضه 

  . )83ـ  84 :1380 ،نه سنید( کند میان یقانونمند را ب یقتینماد حق
چـون   ین دوران آثار کسـان یدر ا. افتی يریم رشد چشمگ 70 ۀدر ده شناسی نشانه

اك، یبیستوا، اومبرتو اکو، تامس سـ یا کریاکوبسن، ژولیگرماس، رومن . ژ. روالن بارت، آ
ل ی، تحلیرا در بررس ینینو صۀتر ولن عریپو  ،ان متزیستینز، کریژن مارت و،یت يپر ییلو

 ی، تلقشناسی نشانهشرفت یپ يبرا یگام اساس. ان نهادندیمعنادار بن يها دهیو خوانش پد
. ر از زبان استیگر غید يها دهین علم به پدیم ایم مفاهیهمچون الگو و تعم یشناس زبان
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ـ ر پدیبه کار مطالعه سا شناسی زبانظر که ن نیجاناتان کالر ا ةدیبه عق  یفرهنگـ  يهـا  دهی
 صـرفاً  یگنو فره یاجتماع يها دهینکه پدینخست ا د بر دو برداشت استوار است؛یآ می
جـه  یمعنادار هسـتند و در نت  ییدادهایا رویاء یستند بلکه اشین يماد يدادهایا رویاء یاش
ـ پد اینکـه دوم  ا عالمت به حساب آورد ویرا نشانه ها  آن توان می قـائم بـه ذات    هـا  دهی
  . )19 :1379آسابرگر، (» شوند میف یاز روابط تعر يا ستند بلکه با شبکهین

 یشتن فهمیخو و ملأت ن خود رایادیبن ۀمسئل، که يکور، متفکر معاصر فرانسویپل ر
ـ ش را از طریل به بودن خویستن و میز يتالش برا ها انسانبر آن است که ، داند می ق ی
ل و یسازند و تحل میآشکار  یو ابراز حاالت درون ،یاجتماع ي، نمادهايل، آثار هنرافعا
امکـان   هـا  انسـان . )352 :1380 ،یواعظـ ( دشو میفه شتنیخو منجر بهها  آن ر ما ازیتفس

ت و تجسـم  یـ نیع کردنیریش را با اعمال، آثـار، نمادهـا و اظهـارات تفسـ    یخو يوجود
ـ ا یبـه بازشناسـ  هـا،   آن رین امور و شناخت و تفسیا یعمل ۀند و ما با تجربا دهیبخش ن ی
ـ  دست يوجود يها ، در واقع، شناخت امکانین بازشناسیا. میپرداز می ها تیظرف  یافتنی
افتن یر نمادها و راه یمل با تفسأکور عمل تیاز نظر ر. )353 :همان( هر انسان است يبرا

شـناخت و  . شـود  مـی آن شروع ابد بلکه با ی مینهفته در پس هر نماد خاتمه ن يبه معنا
 یفـ یکـور تعر یر .اسـت  یمـل فلسـف  أآغـاز ت  )کیو هرمنوت شناسی نشانه( ر نمادهایتفس

منحصـر   یلفظـ  يدارد که بر اسـاس آن، نمـاد بـه نمادهـا     میاز نماد عرضه  را گسترده
. مصداق نمـاد اسـت   درا دار ینیجانش یژگیکننده که و ، بلکه هر ساختار داللتشود مین

 ابنـد ی مـی ونـد  یگر پیکـد یبـا   )فهم( کیو هرمنوت )نییتب(شناسی نشانهکور یر ۀشیدر اند
 . )356ـ  357 :همان(

ات یح ةدر گستر ییمعنا يها داللت وجوي جسترا  شناسی نشانه ۀفیروالن بارت وظ
. پـردازد  مـی  ناسـالم  يهـا  نشـانه  و سـالم  يها نشانه  انیک میبه تفک يو. داند می يبشر

کنند،  میبودن خود را پنهان ن ياریو اخت يهستند که قرارداد ییها نشانه سالم يها نشانه
کـه   یدر حـال  دهنـد؛  مـی جلـوه   یعـ یدانند و نـه خـود را طب   میعت ین طبینه خود را ع
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 يبـه سـو  . نـد ا زهیـ قصد و انگ يبنده دارند و دارایکاذب و فر یناسالم سرشت يها نشانه
ور  او حملـه  يسـر دارنـد بـه سـو     کـه در  یالیند، پرخاشگر شده با خیآ میمخاطب که 

کـه   ییها اسطوره. ابندی میناسالم به اسطوره استحاله  يها بارت نشانه ةدیبه عق. شوند می
بنـده  ینـد و فر ا دهند فراگرفتـه  میجلوه  یعیل که خود را طبین دلیبه ا قاًیما را دق یزندگ

ـ آ مـی آن بـر   از پس شناسی نشانهاست که  یقیل دقیمستلزم تحلها  آن یبررس. هستند  دی
  . )48 :1380 ،انتسیو  یکابل(

خ بـه  یست کـه بـا گـذار از تـار    ها ا نظام نشانهیزبان  یدگاه بارت نوعیاسطوره از د
خ یل تـار یتبد اسطوره یاصل یژگیو ،نیبنابرا. دهد میجلوه  یعت، خود را عام و کلیطب

ـ جلـوه دادن و   یعـ یطب يخ بـرا یتـار  يعت به جـا ینشاندن طب .است عتیبه طب و  یازل
ـ ا ینـوع  هـا  اسـطوره . ردیـ گ میصورت  ها دهیکردن پد یر معرفیناپذرییتغ  .نـد ا يدئولوژی

ح هدف یبارت در توض. سازد میر را بر مال ینهفته در پس اساط يدئولوژیا شناسی نشانه
د مـرا مشـعوف   یـ ن امیا« :سدینو می ها یشناس اسطوره که کتاب یدر قطعات شناسی نشانه
 يبرا يا لهیمن وس يادعا براپر يطبقه خرده بورژواز يها اسطورهمحکوم کردن  :کند می

 يهافراینـد ق یل دقیتحل یعنیبود،  شناسی نشانهله ین وسیا. کند میر فراهم یچشمگ رشد
خـود را بـه    يا و طبقـه  یخیطبقه بـورژوا فرهنـگ تـار   ها  آن ۀلیکه به وس یبخش یمعن
ف یبه نظـر مـن در برنامـه و وظـا     یشناس نشانهن، یابربنا. کند میل یتحم یعت جهانیطب

علم  یکل به طور. )152: 1380 ،یاتیاسترن( »است یکیدئولوژینقد ا یخود، روش اساس
و مسلم فرض کرد  یهیتوان بد میرا هرگز ن يت مادیمعتقد است که واقع شناسی نشانه
ـ  راهشه از یت همیواقع .ل کردیتحم ها انسانآن را بر  یو معن خـاص   ییک نظـام معنـا  ی

شـه  یست بلکـه هم ین معصوم هرگز ین معنیا. شود می پذیر درك ها انسان ياخته و براس
ما از  ۀتجرب. تواند روشن کند می شناسی نشانهکه  کند میرا دنبال  یخاص ۀا عالقیهدف 

. کننـد  مـی  شـدنی  معنـا آن را درك  يهـا  نظـام سـت و  یطرفانـه ن  یا بیا هرگز خالص یدن
 اسـت،  یـده نام دارشـدن  یمعنـ  فراینـد  نچه بـارت آن را ا آیمعنا  ساختبا  شناسی نشانه
 . )153 :همان( کار داردسرو
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  ییساختارگراپساکرد یرو
در . سـاختارگرا اسـت   يکردیرو يبست فکر به فرهنگ حاصل بن یکرد گفتمانیرو

. میانه بـه فرهنـگ بنـام   یکرد پساسـاختارگرا یکرد را روین روید بهتر باشد که ایواقع شا
سـتوا، روالن  یا کریدا، ژولیژاك در: ياست از متفکران فرانسو یبشجن گرایی ساختپسا

 یبرآننـد تـا تمـام    گرایـان  سـاخت پسا. شل فوکویو م ،يکس گاتاریل دلوز، فلیبارت، ژ
و بافتمند  یر آن را متنیو نظا یسشنا روانات، ی، ادبیشناس خ، مردمیدانش، تار يها حوزه

 ل نشده است، بلکه ازیتشک میمفاه از رفاًصآن است که دانش  ين به معنایا. کنند یتلق
د یـ متن تأک يت نوشتاریوضع ان بر خواندنیپساساختاگرا. ب شده استیز ترکین کلمات

خته یجسته و گر ،پارهچند ییها دهیپد ین معتقدند که زبان و معنیها همچن آن. ورزند می
  . )99 :1379 ،پاول( هستند
و بر آنست کـه   کند می یاز معنا را نف يا ، وجود مرکز، مبنا و هستهگرایی ساختپسا

جـز   يزیـ معنا چ. ساخته شدن است فراینددر  ست بلکه دائماًیشده ن نییمعنا ثابت و تع
ـ  ساخت ۀشیاند گرایی ساختپسا. ستیرها نیر تعبیرها و تعبیتعب ب نشـانه،  یـ ه ترکگرایان

کننـد بلکـه    مـی ن دیـ هـا را تول  ها، مـدلول  ، و بر آنست که دالکند میدال و مدلول را رد 
هاسـت کـه    از گفتمـان  یرو هـر مـتن متضـمن انـواع     نیاز ا. دسازن میگر را ید يها دال

 در ذهـن تنهـا   يو چندبعـد  ییمتن چندمعنا. دانست یک را گفتمان اصلی چیتوان ه مین
چ سـوژه  یگفتمان، هـ  يدگاه، فراسوین دیدر ا. ابدی میدست  یموقت یخواننده به وحدت

ـ ی، حقایق ماقبل گفتمانیاتقدم، حقام می، مفاهییاستعال وجـود  هـا   آن هیو شـب  یق تجرب
و  یزبـان  يهـا  ي، بـاز هـا  گفتمـان جـز در چـارچوب    یتوان به شناخت میهرگز ن. ندارد
زان تناسـب آن بـا   یک استدالل میار اعتبار یتنها مع. افتیممکن، دست  یداللت يها نظام

ان دو یم گرایان ساختپسا. )84 :1379ه، یریبش( است یزندگ ةویو با ش یزبان يک بازی
آن  یک سو، منش متعارف اسـت کـه طـ   یاز . شوند میز قائل ینشانه تما يمنش کارکرد

ـ ا. کنـد  مـی شـده عمـل    ینـ یب شینشانه استوار، مستبد و پ ن همـان مـنش مـورد توجـه     ی
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ز کـار  یرمتعارف نیغ یگر، نشانه در منشید ياز سو. شناسان است و نشانه گرایان ساخت
ـ ا. لـب ط مـرج  و ز و هـرج یال، هنجارگریخالق، س یمنش :کند می ن مـنش مـورد توجـه    ی
 ریـ ، تکثکند می حرکت :دارد يت جوهریفیسه ک ۀآنند نشانبر هاست ک گرایان ساختپسا
ـ موجب اولو یژگین سه ویا. است يو ماد شود می  ۀبـر نشـان   یت نشـانه ضـداجتماع  ی

ه یدا با رد نظریپساساختگرا را در یزبان ۀینظر. شود میپساساختگرا  ۀشیدر اند یاجتماع
ت خـود، بـر   یـ بنـا بـه ماه   یدارشناسیپد. نهد میزبان بنا  یدارشناسیهوسول در باب پد

دگاه او یاز د انیب داند و می یقیرا زبان حق انیب هوسول. کند مید یتأک میمفاه ای ها مدلول
 صرفاًگر ی، معنا ددگاه هوسولیاز د. نده استیطور که مورد نظر و قصد گو معنا آن یعنی

ز فقـط  ین انیب. واژگان است ياز معنا یمورد نظر کس يست، بلکه معنایواژگان ن يمعنا
. دن باشـد یشید گفتار به واقع در حال اندیدر زمان تول يفرد یوجود دارد که ذهن یزمان

رو شـد و آن وجـود شـنونده بـود کـه در       روبه اي مسئله شه، بایان اندیهوسول پس از ب
 چون در واقع بدون وجود کلمـات  .شود می انیب فراینداذهان موجب مداخله در ارتباط 

را  انیب هوسول ،ن رویاز ا. در ذهن دارد يزیز چین يگریبرد که د یتوان پ میها، ن دال یا
. افتی یدرون ییگو در تک یعنی یـذهنـ   رد درونـاربـقط در کـاب خود فـل نـدر شک

را به طور کامل به نفع وجود افکار  ینیع یکالم يها هدگاه وجود نشانین دیهوسول با ا
ـ دگاه دریاز د. بحث هوسول را وارونه کرد ةریدا کل زنجیدر. منکر شد یذهن یانسان دا ی
ن شکل خـود  یتر یزبان ست، بلکه زبان درین وجه خود نیتر یزبان در انسان یقیحق زبان

 یز آحاد انسان و کامال متکـ است، تا آنجا که مستقل ا آنن شکل یو زبان در خودکفاتر
قابـل  م ییت زبان را به حـد غـا  یدا کلیب دریترت نیبد. به خود و قائم به ذات عمل کند

ن ینوشـتار زبـان در خودکفـاتر   . رسـاند  مینوشتار  یعنی، )انیا بیگفتار ( هوسول ۀشیاند
خـود جـان    ةدآورنـد یست با حضـور پد یالزم ن ينوشتار يها عالمت. شکل خود است

 يبـرا . مشابه وجود دارد یتیز وضعیسنده نیدر سمت نو. م شده استیتی نوشتار .رندیبگ
ـ بـه تعو  م،یره مفاهیذخ يبرا یمکان مثابهسنده نوشتار به ینو خـارج  هـا،   آن ق انـداختن ی
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بـه  . کنـد  مـی که فراخوانده شـوند عمـل    یشان تا زمان از ذهن و نگه داشتنها  آن کردن
. واژگان او ندارد يبر معنا يا ژهیو يچ برتریه است هسندیدا، آنچه در ذهن نویدر ةدیعق

 ۀنشـان . کنـد  میکشف ها  آن کلمات خود را فقط هنگام نوشتن يسنده معنایبرعکس، نو
ز خـود فقـط   یـ سـنده ن ینو یحتـ . شـود  مـی  افتیدر بلکه فقط شود مین ارسال ينوشتار
 کـامالً  یاو برداشت .ردیپذ مین یچ ذهنیدا وجود معنا را در هیدر. گر استید يا خواننده

کاغذ بـه   يرو يها چ وجه با حرکت از عالمتیاز معنا دارد که به ه يعادرید و غیجد
. وجـود نـدارد   یمـدلول  دا بر آنست که اصـالً یدر .ارتباط ندارد یر ذهنیم و تصاویمفاه
ـ قـت رونـد دال  یدر حق. کننـد  مـی اشاره  يگریها فقط به دور از خود و به دال د دال ت ل
 يهـا  لیشل فوکو در تحلیم. )183ـ   202هارلند، ( ستیدر حرکت ن يها لجز دا يزیچ

ان دانـش و  یـ م ۀفاصله گرفت و در پس کشف رابطـ  گرایی ساختتبارشناسانه خود از 
برآمـد و نشـان داد کـه چگونـه در درون      )ان معنـا و سـاختار  یرابطه م يبه جا( قدرت
گر ممتنـع  ید یممکن و برخشه و معرفت یاشکال اند ی، برخیگفتمان يها يبند صورت

 ةکننـد  نیـی نظـام زبـان را تع   آنکـه گرای سـاخت بـرخالف  . )92 :1379ه، یریبش( شوند می
ا گفتمان همواره بـا  یدهد که چگونه کاربرد زبان  میدانند، فوکو نشان  میفرهنگ و معنا 

 ةدربار وگو گفتهستند که حدود  ییها چهارچوب ها گفتمان. کاربرد قدرت همراه است
هـا   زبـان و سـمبل   راهاز نظر فوکو قدرت تنهـا از  . کنند مین ییرا تع یموضوع خاصهر 

هـا   آنکه  ینینماد يکردارها راه، اما از شود میقدرت در گفتمان گسترده  ؛کند میعمل ن
 . )46 :1380 ،نش( شود میز اعمال ینامد ن می یرزبانیرا غ

بسته  ها و کلمه ها ا گفتن جملهیزبان و  يا اجرای يریبه کارگ یکرد گفتمانیبنا به رو
ـ زبـان   ییاکار. دهد میرخ  یخاص اجتماع يها تیبه موقع . اسـت  یعملـ  ییاک کـار ی

کـه   يت قـدرت و کـار  ی، وضـع یشنودند و بسته به نهاد اجتمـاع  و گفت گفتارها اساساً
هـا،   آن يروند و معنـا  میگو به کار و که در گفت یاناتیکلمات و ب .کنند میفرق  کنند می
ت یـ رونـد، و در ارتبـاط بـا موقع    میگر به کار ید يگوو که در گفت یاناتیکلمات و ب با
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 ۀا هسـت یک کل ی مثابهزبان به . کنند میبرند، فرق  میرا به کار ها  آن که یکسان یاجتماع
ن کلمـات در آن  یکه ا یخاص يدهد، بلکه گفتارها میکلمات را به آنان ن يمعنا يمرکز

  . )85ـ  86 :1380 ،نگتون و همکارانیلیب( دهد میمعنا ها  آن شوند به میگنجانده 
سـتند  یدار نیساختار زبان هستند ثابت و پا ةدهند لیتشک يم که اجزایکلمات و مفاه

را القاء  یمتفاوت ید و معانشو میدگرگون ها  آن متفاوت ارتباط يها ها و مکان و در زمان
ـ   ياقتصـاد ـ  یط اجتمـاع یشـرا  یوندگرگـ  ةن ارتباطات خـود زاد یا یدگرگون .کنند می
 ةدهند حیز که توضیستند، ساختار زبان نیط ثابت و استوار نین شرایچون ا .است یاسیس
انگر یـ گـران، گفتمـان ب   لیـ به بـاور تحل . دار بماندیتواند ثابت و پا یط است نمین شرایا

 یاست کـه ناگفتـه بـاق    ییزهایگفته شده و چ يزهایچ یخیات تاریو خصوص ها ویژگی
متفـاوت، جهـان بـه     يها گفتماناست که در درون  ين نکته ضروریتوجه به ا. ماند می

توانـد   میاست که مربوط  ییزهایتنها به چ گفتمان نه. شود میمتفاوت درك  يها صورت
و بـا   ی، در چه زمانیز هست که چه کسین نیش فکر شود، بلکه درباره اا ا دربارهیگفته 

گفتمـان سـازنده معنـا و    . گفتمان پنهان و ناآگاه است. ندتواند صحبت ک می یتیچه آمر
 یاسـ یسـ   یز ارتباطـات اجتمـاع  یـ ت و نیـ ذهن ةدهنـد  است، شـکل  یارتباطات اجتماع

، بـرخالف  یل گفتمـان یـ در تحل یکلـ  بـه طـور  . )48 :1375 ،عضـدانلو ( است )قدرت(
 مثابه مله بهج ةدهند لیتشک يو لغو يبه عناصر نحو صرفاً یشناخت زبان یسنت يها لیتحل

م بلکـه فراتـر از آن مـا بـا     یکار ندارسرو ،بافت متن یعنیح معنا، یتشر ين مبنایتر عمده
 . )1378 ،بهرامپور( میکار دارره سرویو غ یفرهنگ یتیبافت موقع مثالً یزبان عوامل برون

 
  ییک ژرفایکرد هرمنوتیرو

 ۀبافت تاریخی، شـبک  بر آن کید اصلیأت، نامد می »هرمنوتیک ژرفایی« آنچه تامپسون
و نیز تحلیل محتـواي   شناسی نشانه .تاریخی است ۀمعنایی و دریافت سمبلیک از گذشت

هاي مورد اسـتفاده در ایـن نـوع رهیافـت محسـوب       ها از جمله تکنیک زبانی سخنرانی
  .شود می
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ـ نظر:مدرن يدئولوژیفرهنگ و ا نامتامپسون در اثر خود با  در  يانتقـاد  یه اجتمـاع ی
افـت  یو آن را در کنـد  میاز فرهنگ اشاره  يکرد ساختاریبه رو ریگ اطات تودهعصر ارتب

. )چون اشـتروس اشـتباه نشـود    یکسان يکرد ساختارگرایبا رو( داند میخود از فرهنگ 
از فرهنـگ اسـت    یافتیمنظورم آن در« :کند میان ین بیمنظور خود از فرهنگ را چن يو

ـ کـه ا  کنـد  مید یقت تأکین حقیهم بر ا و یفرهنگ يها دهین پدیکه هم بر منش نماد ن ی
تامپسـون،  ( »دارند )افتهیساختار( ساختمند یاجتماع يها شه در بافتیهمواره ر ها دهیپد

رد اما بر آن اسـت کـه   یپذ میرتز به فرهنگ را ین گیکرد نمادیتامپسون رو. )169 :1378
اگر . شده است ییاعتنا یفرهنگ ب یخیتارـ   یرتز به وجوه اجتماعین گیکرد نمادیدر رو

 نیمطالعه صور نمـاد  یعنی یل فرهنگیتحل« م آنگاهیریف تامپسون از فرهنگ را بپذیتعر
هـا و   در ارتبـاط بـا بافـت   ـ   معنـادار  يهـا  انیـ اء و بیها، اش منظور انواع و اقسام کنشـ 

 ن درین صـور نمـاد  یکه ا یو ساختمند از نظر اجتماع یخیخاص از نظر تار يهافرایند
ـ بـا ا . )همـان ( »شـوند  مـی افـت  ید، منتقـل و در یـ تولها  آن به واسطهو ها  آن ه یـ ن توجی
ل یـ سـاختمند دانسـت و تحل   يهـا  ن در بافـت ید صـور نمـاد  یرا با یفرهنگ يها دهیپد

 کـرد  ین تلقـ یصـور نمـاد   یاجتمـاع  يمطالعه ساخت معنادار و بافتمندساز را یفرهنگ
و  یخیتـار ـ   یاجتماع يها بافتو  یخیط تارین در شرایصور نماد يریگ شهیر. )همان(

ـ  يا ابزارهایان ینکه بین صور عالوه بر ایبر آن است که ا یلیدل یاجتماع يها بافت ک ی
د یـ خـاص تول  یخیتـار ـ   یاجتمـاع  یگرفته و در بـافت  يعوامل جا با ند، معموالًا فاعل
انند بـه  تو مین یصور نماد. ندشو میمند  گوناگون بهره يها تیشوند و از منابع و قابل می
ن در یصـور نمـاد   يریـ گ يجا. ان سازندید خود را نمایاز تول يگوناگون آثار يها وهیش

ا یان یب یعنین صور عالوه بر نقش خود ین امر است که ایبر ا یلیدل یاجتماع يها بافت
 شـوند کـه   مـی ر یافت و تعبیدر يافراداز سوي  ، معموالً)ا فاعالنی( ک فاعلی يابزارها

انـواع   رو از از ایـن رنـد و  یگ می يجا یخاص یخیتارـ   یاجتماع يها فتز در باینها  آن
را چگونـه درك   ین خاصینکه افراد صورت نمادیا مند؛  بهره ها تیگوناگون منابع و قابل
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ر آن بـه  یتعب فرایندتوانند در  میدارد که افراد مذکور  یبه منابع و امکانات یکنند بستگ می
 . )183 :همان( رندیکار گ

، يگـذار  کننـد ارزش  مـی افـت  یرا درهـا   آن کـه  يافـراد  ياز سو ن دائماًینماد صور
ـ  ارزش  تـوان آن را  مـی هسـتند کـه    يزیـ موضـوع چ  و شـوند  مـی و رد  ،بی، تصـو یابی
و از طـرف  هـا   آن ۀن به واسـط یکه صور نماد ییهافرایند .دینام ینیگز ارزش يهافرایند

 يسـاز  ن، ارزشینمـاد  يسـاز  ارزش. )همان( رندیگ میبه خود  یخاص يها ارزش ها آن
و ـ   لمیر، فین چون کتاب، پوستر، تصوینماد ين به کاالهایل صور نمادیتبدـ   ياقتصاد
در  یاسـ یس يدئولوژین به شکل ایآن صور نماد یکه ط يفرایند ـ  یاسیس يساز ارزش

واع از ان ـ رندیگ میظام سلطه قرار ـن یگونـا سرنیند و در خدمت استقرار و ثبات ـیآ می
  . )60 :1379 ،نییمهرآ( است ینیگز ن ارزشیا

ـ در ها آنخود  ين را از روینماد يها دهیک پدیدئولوژیم خصلت ایتوان میما ن  ؛میابی
که در آن،  یم، بافتیقرار ده یخیتارـ   ین را در بافت اجتماعینماد يها دهیمگر آنکه پد

ـ نـد  یرآد یروابـط اجتمـاع   یتواننـد بـه خـدمت دگرگـون     می ها دهین پدیا . نـد یایا در نی
 يهـا  وهیمذکور به شـ  يها ستمیبودن صور و س یکیدئولوژیزان ایبودن و م یکیدئولوژیا

ـ ا ۀدر مطالع. دارد یخاص بستگ یاجتماع يها در بافتها  آن استفاده و درك  يدئولوژی
ل یـ م، بـه تحل یسـروکار نـدار   يا باور فکـر ی یل نظام معانیو تحل بندي طبقهبا  صرفاًما 

بلکـه بـا    ،میستیز دلبسته نیار شده نیکه به خاطر خودش اخت یستمیا سین یمادصورت ن
ن تـا چـه حـد و    یصـور نمـاد   اینکـه . میکار دارسرو نیصور نماد یاجتماع يکاربردها

 ییهـا  ند، بافـت یآ می یاجتماع يها در بافت یتحوالت اجتماع یده چگونه به کار شکل
  . شوند می یرات اجتماعییتغگرفته و موجب  شکلها  آن ن تحوالت دریکه ا

ـ ن در مقـام پد ین، صور نمادیگذشته از ا افـراد مسـتقر در   میـان   یاجتمـاع  يهـا  دهی
ـ ازمند ابزار ویتبادل ن فرایندن یشوند و ا میخاص ردوبدل  يها بافت . انتقـال اسـت   ةژی
وجـوه انتقـال    توان میتبادل را  فرایند ةکنند لیتسه يها دستگاه ط ویشرا گوناگونانواع 
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  :دارد ینواعا د که خود ینام یفرهنگ
  )ونیزین مانند روزنامه، کتاب، تلوینماد یصورت يمحمل ماد( انتقال یفن ۀرسان .1
کـه   يبـات نهـاد  ین و معلوم ترتیمجموعه مع( انتقال يالت نهادیا تشکیدستگاه  .2

، یمـذهب  يها ، دستگاهیآورد مانند اماکن مذهب مین را فراهم یموجبات انتقال صور نماد
   )یمذهب ينهادها و

کـه   دارمعنا مند و از اعمال قاعده يا رشته( مراسم، شعائر و آداب و رسوم انتقال .3
 . )ها يابند مانند سوگواری می ین تجلینماد يبوده و در تکرر رفتار تقدسداراي 

جوامـع   یبا توجه به بافت، سـاختار فرهنگـ   ین وجوه انتقال فرهنگیت ایزان اهمیم
 ییک ژرفـا یهرمنوت یشناخت چهارچوب روش. )60ـ   61 :همان( متفاوت است گوناگون

ل یـ روش جـامع تحل  ةآورند کور است، فراهمیپل ر ۀشیگرفته از اندتامپسون که خود بر
 ةردـچهارچوب گستـ  ییاـک ژرفیوتـهرمن. است یـاجتماع ـ  یـرهنگـادار فـور معنـص

ـ  )فاز( است که متشکل از سه مرحله اي شناختی روش ـ ا روی  ۀشـ یاند« :اسـت  یله اصـ ی
ر قلمروهـا،  یهمچـون سـا   یق اجتماعین است که در تحقیا ییک ژرفایهرمنوت ییربنایز

واسطه قرار  »ت بخشینیع« ای ینییتب يها از روش يا دامنه يتواند از سو میر یتعب فرایند
ـ را نبا ریـ وتعب نییب، تبین ترتیبد ...ردیگ  گـاه مرسـوم اسـت، متقـابالً     گـه  چنـان کـه  د ی

ـ عوامـل مکمـل در   را هـا   آنتوان  میبلکه  گر دانست؛یکدیمع، ناسازگار با لجا مانع ک ی
ـ گر در طـول  یکدی یحام يها ا گامیجامع،  یلیتأو/يریتعب ۀینظر  کیـ قـوس هرمنوت  کی

ـ  يمراحـل عـاد   مثابـه د به یرا نبا ییک ژرفایسه مرحله هرمنوت. برخورد کرد ک روش ی
 )یلـ یاز نظر تحل( دهیچیپ يریتعب فرایندک یز ی، بلکه به عنوان ابعاد متمایمتوالـ   یبیترت

ل یـ تحل نیتـوان بـا عنـاو    مـی را  ییک ژرفـا یکرد هرمنوتیرو ۀسه مرحل. در نظر گرفت
: 1378، تامپسـون ( »ف کردیتوص ریوتعب یا استنتاجی يل صوری، تحلیخیتارـ   یاجتماع

 . )344ـ  349
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   يریگ جهینت
از  ياریبسـ  ،ر حـال حاضـر  د .برداشت از فرهنگ بـه قـدمت خـود فرهنـگ اسـت     

 تیـ فعال يهـا  جنبـه  ۀدر هم ،افراد ۀمدرن هم يها نظامدر  که باورندن یشمندان بر ایاند
و  یدگیـ چیخر بـا وجـود نظـم، پ   أمت تهیهمه، مدرن نیهستند؛ با ا يا رحرفهیغ ،یاجتماع

و  سـک یر تیریمد ،یشخص تیامن نبود گران،یاعتماد به د نبودمراقبت، با  یدولت مدع
 تیهو .همراه است شود، یم دهینام) خود با یگانگی(نفس  تیکه هو ،شت به خودبازگ

مفهـوم   دنز،یـ اگرچـه گ  .خـود مشـابه اسـت    ةگـافمن دربـار   ۀیبا نظر ينفس تا حدود
حـال،   نیبـرد؛ امـا در عـ    یکار م هب ،است يفرد تیعامل انگریکه ب ،روزمره را يها هیرو

به  یمبتن است یپروژه خود بازتاب: دهد یر ممدنظر قرا زیرا ن يفرد تیعامل يبندساختار
در  ،يا نامـه  یزندگ يها تیروا مثابهو اصالح به  رییتغ نیدر ع یکپارچگیحفظ و تداوم 

بودن  یبازتاب .گذرد یم یانتزاع يها نظام یو از صاف ردیگ یبافت انتخاب چندگانه قرار م
 يرا بـرا  لیحـداقل پتانسـ   ــ  میساز یگونه که خودمان م بلکه آن م،ینه آنچه هست ـافراد  
 چنـان کـه   کند، یمثبت فراهم م یابیو خودارز يور بهره ت،یخالق شینما راهاز  تیعامل

بـه لحـاظ    .گذارنـد  یم شیخود را به نما ریناپذ و انعطاف یبازتاب يها امروزه افراد اقدام
پ و تـا  لـپ  باپر سرعت،  يها جت افراد به طور همزمان به هنگام مسافرت با ،یارتباط

به صـورت   یبازتابپروژه خود ن،یبا وجود ا .کنند یبرقرار م رابطه گرانید باتلفن همراه 
به محدود و ملزوم کردن افـراد دارنـد،    لیموجود که تما یاجتماع يساختارها دیبازتول
 نییو تع یابیآنچه از قبل موجود بوده است ارز ۀافراد به واسط يها و کنش کند یعمل م

ده مطـرح در علـوم   یـ چیاز چنـد مفهـوم پ   یکید بتوان یفرهنگ را شا ،نیبنابرا .شود یم
ـ گر باید ياز سو. دانست یانسان ـ ار تحریبسـ  ید آن را مفهـوم ی نـده  زیکننـده و برانگ  کی

هـا   آن را به خود مشغول کنـد و  ياز متفکران امروز ياریتوان بس میدانست، تا آنجا که 
  يا هیحاشـ ی که مفهوم فرهنگ از مفهـوم  میدید. خود وادار سازد یرا به مطالعه و بررس

عـروس   شد بـه صـورت   میبه آن  یکمتر توجه یستیویتیپوز يها دگاهیکه در جوالن د
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  . افته استیتحول  ین علوم انسانیامروز میمفاه
 از ياریبسـ  يرایاسـت کـه پـذ    يریپـذ  چنان مفهوم انعطاففرهنگ  ،گرید ياز سو

فاقـد  (معنـا   بـی  فرهنـگ را   یسـت یویتیزنگـاه پو . شده اسـت  شناختی روش يکردهایرو
ان یـ سـه م یمقا. کنـد  مـی گونـه مطالعـه    دانـد و آن را معلـول   مـی  )خود یژگیو ترین مهم

بـه فرهنـگ    یسـت یویتیکـرد پوز یاست که در رو يزیت آن چینها یفرهنگ يها فرآورده
گـرا،   ن، سـاخت یکـرد نمـاد  یاعـم از رو  يبعـد  يکردهـا یرو یدر تمـام . ردیگ میتعلق 
ـ نده ایآ. دیآ میدر  يمحور ی، پساساختارگرا، فرهنگ به صورت مفهومناختیش نشانه ن ی

ـ خواهد مانـد   یباق یدر مطالعات اجتماع يمحور یا مفهومیآ مفهوم چه خواهد بود؟ ا ی
 ۀعرصـ  یعلـوم انسـان   ۀنده، عرصـ یرسد در آ میبه نظر  ه رانده خواهد شد؟یباز به حاش

ن یو با نفوذتر ترین مهمآن فرهنگ بر مسند  د دریم است که شایان مفاهیم قدرت میتقس
 . ندیمرجع قدرت بنش
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 مآخذمنابع و 

ـ ، داريآشور ـ مرکـز اسـناد    :، تهـران و مفهـوم فرهنـگ   هـا  تعریف .1380، وشی
  . ایآس یفرهنگ
فاطمـه   ۀ، ترجمـ سـم یپسـت مدرن  .1379، سیچارد و گارات، کری، ريگنانزیآپ ـ
  . رازهیش :سعامت، تهران یجالل
ـ یپرو ۀ، ترجمل رسانهیتحل يها روش .1379، ورآسابرگر، آرت ـ  :، تهـران یز اجالل

  . ها قات رسانهیمرکز مطالعات و تحق
ـ ثر ۀ، ترجمـ فرهنگ عامـه  يها هینظر .1380، کینی، دومیناتیاستر ـ نظـر،   ا پـاك ی
  . گام نو :تهران
 :زاده، تهـران  بیـ احمـد نق  ۀ، ترجمـ اسـت یفرهنـگ و س  .1376، ع، برترانـد یبد ـ

  . دادگستر
ـ . یور، تباتام ـ ، یکلجـاه  ینید حسـن حسـ  یسـ  ۀ، ترجمـ شناسی جامعه .1370،یب
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ــد و همکــارانیلیب ـ ــا یفر ۀ، ترجمــفرهنــگ و جامعــه. 1380، نگتــون، روزامون ب
  . قطره :، تهرانيفتردعزب

، مجموعـه مقـاالت بـه    »ل گفتمـان یـ بر تحل يدرآمد« .1378یبهرامپور، شعبانعل ـ
  . فرهنگ گفتمان :ک، تهرانیاهتمام محمدرضا تاج

، نه فرهنـگ و تمـدن  یدر زم یی؛گفتارهایفرهنگ شناس .1378 ،زیپهلوان، چنگ ـ
  . قطره :تهران
  . قطره :، تهرانينوذر ینعلیحس ۀ، ترجمزمیپست مدرن .1379، مرانیپاول، ج ـ
، يمسـعود اوحـد   ۀ، ترجمـ و فرهنگ مـدرن  يدئولوژیا .1378، تامپسون، جان ـ
  . انینده پویآ یفرهنگمؤسسۀ  :تهران
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 :مظفـر قهرمـان، تهـران    ۀ، ترجمشناسی نشانهبر  يدرآمد .1380، يمار سن، آنه  نهید ـ
  . ین

  . ین :، تهراندر فلسفه علم االجتماع ییها درس .1376، میسروش، عبدالکر ـ
، يکـورش صـفو   ۀ، ترجمـ یعمـوم  شناسی انزبدوره  .1378، نانیسوسور، فرد ـ
  . هومس :تهران
ـ بـر گفتمـان    يدرآمـد « .1375، دیـ عضدانلو، حم ـ ، »دربـاره گفتمـان   یا گفتمـان ی
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  . انینده پویآ :، تهرانگفتار يجادو .1379، ، محمد جوادیغالمرضا کاش ـ
محمـد  یعل ۀ، ترجمـ یمربوط بـه علـوم انسـان    يها هینظر .1372، نیفروند، ژول ـ

  . یمرکز نشر دانشگاه :کاردان، تهران
 :گروه مترجمان، تهـران ترجمۀ ، گفتمان يل انتقادیتحل. 1379، فرکالف، نورمن ـ
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 :، تهـران يمحمـد نبـو   ۀ، ترجمـ شناسـی  نشانه .1380، تزایانتس، لی، پال و یکابل ـ
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  . آگاه :، تهرانيمحمد نبو ۀ، ترجمشناسی نشانه .1380، ری یرو، پیگ ـ
 :م سـروش، تهـران  یعبدالکر ۀ، ترجمیر علوم اجتماعن دییتب .1373، لیتل، دنیل ـ
  . صراط
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  . سروش :تهران
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  . ت مدرسیارشد، ترب ینامه کارشناس انی، پارانیا
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  . ریکو :تهران
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  


