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  سخن ناشر

شك باالترين و واالترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسـي دارد،                بي«

اساساً فرهنگ هـر جامعـه، هويـت و موجوديـت آن جامعـه را              . فرهنگ آن جامعه است   

د و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه از بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي ده تشكيل مي

اي وابـسته     اگر فرهنگ جامعه  . و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ و ميان تهي است           

و مرتزق از فرهنگ غرب باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا    

 و موجوديت خود را در تمـام ابعـاد از دسـت             شود  كند و باالخره در آن مستهلك مي        مي

  ).١٦ص: ١٥، صحيفه نور، ج )ره(امام خميني(» دهد مي

توانـد    هـاي واالي فرهنگـي مـي        رشد و توسعه اقتصادي و يا سياسي بدون توجه بـه ارزش           
پژوهـشگاه فرهنـگ،    . موجبات سستي و اعوجاج در اصول اعتقادي و ملي جامعه را فراهم آورد            

هـاي علمـي بـا        هاي پژوهشي و نيز برگزاري نشـست         با انجام تحقيقات و پروژه     هنر و ارتباطات  
، تـالش   »كتـاب «و يـا    » گزارش پـژوهش  «اصحاب علم و فرهنگ و ارائه نتايج حاصل در قالب           

  . كند هاي اصيل فرهنگي مي خود را مصروف گسترش ارزش
ريزي جامع  ر برنامهگيري از توان علمي پژوهشگران بتوان گام مؤثري د اميد است با بهره
  . توسعه كشور برداشت

شناسـي فرهنگـي      بررسـي در جامعـه    «اثر حاضر، نتيجة پژوهشي است در موضـوع         
منـدان    در اختيـار عالقـه  كتاببه كوشش آقاي دكتر منوچهر محسني كه در قالب   » ايران

  . گيرد قرار مي
هـاي   يـدگاه كننـده د  شود، مطالب مندرج در كتاب حاضر لزوماً مـنعكس     يادآوري مي 
  .پژوهشگاه نيست

  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
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  گفتار پيش
  

 شناسي فرهنگي در رابطـه بـا كـشوري ماننـد            لي كه در حوزة جامعه    ئطيف بسيار گسترده مسا   
  انجـام  ؛گيـرد   اي مملو از تحوالت تاريخي و تنوعات فرهنگي قـرار مـي             ايران، يعني جامعه  

شود كـه توجـه داشـته         كند و دشواري وقتي بيشتر احساس مي        دشوار مي پژوهشي را    هر   دادن
هاي خود را دارد و عمالً پژوهشگر         شناسي فرهنگي هم دشواري     اساساً مرزبندي جامعه   باشيم

 بهبه هنگامي كه اين كار را    . كند  هاي قراردادي خود ساخته مي       پيروي از چارچوب   بهناگزير   را
 ر پيكر خاصي پيدا كرد به اين نكته رسيدم كـه در حقيقـت             آغاز كردم و گزارش حاض    تدريج  

  .دهد  فرمان پايان يافتن آن را مي،پژوهشي پايان نيافتني است، هرچند كه الزامات گوناگون
 ها و مطالعـاتي كـه در ابعـاد          در عين حال، حجم بالنسبه قابل توجه انواع گوناگون پژوهش         

كه  سو، و اطالعات آماري     انجام شده از يك    ل فرهنگي ايران در چند دهة گذشته      ئمختلف مسا 
از  ،هاي گوناگون گردآوري و در مواردي نيز مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفتـه اسـت                به شيوه 

 امكان نيز از  زمينه را براي اين بررسي تا حدودي فراهم كرده است و اساساً همين،سوي ديگر
اطالعات موجود نه  نكهرغم آ  به ، حالبا اين. هاي دست زدن به اين مطالعه بوده است انگيزه

 و اعتبـار الزم     ورد و نـه همـه از دوام       آ پوشش كامل موضـعي قلمـرو فرهنـگ را فـراهم مـي            
در كـشور   آن بوده است كه از اغلب مطالعـات ميـداني موجـود              برخوردار است، تالش بر   

ضوابط ديگـر   رياستفاده شود، حتي آنهايي كه از نظر روش، جامعه آماري، تعداد نمونه و بسيا         
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 گفتار پيش  ■  ١٤

قـاطع،   قـضاوت در حقيقـت پـيش از آنكـه هـدف مـا،             . باشـد يد جامعه علمـي     أينتواند مورد ت  
بـه اميـد     هـا   ها و تالش    آوري و انعكاس تمامي يافته     گرايي باشد، نمونه    آوري و يا قطعيت     دليل

را متعددي   ها  ههاي موضوعي در اين عرصه گسترده است، چرا كه حداقل فرضي            روشن شدن زمينه  
كلـي كـه      از مـوارد از اسـتنتاج      بـسياري براين اساس در    . تواند براي خوانندگان مطرح كند      مي

  . خودداري شده است، ناروا باشدممكن است
 شناسـي فرهنگـي ايـران     جامعي بـر جامعـه  ة نه داعيه آن را دارد كه مقدم    ،نويسنده گزارش 

 ناپـذير و بـدون    مـذكور خدشـه  يها  استنتاجتماميفراهم آورده است و نه اين اعتقاد است كه  
 تواند ادعا كند، دست زدن به يك كوشش علمي صادقانه بـراي             ايراد است و فقط آنچه را مي      

و و نه فرهنگ در مفهـوم گـسترده   (شناسي فرهنگي ايران  شناخت نسبي برخي از ابعاد جامعه   
 ك توفيـق نـسبي    است و اميد آن را دارد كه در اين راه حـداقل يـ             ) شناختي با استنتاجات مردم  
  .حاصل كرده باشد

دارد از  در ايـن بررســي افـراد بــسياري مـستقيم و غيرمــستقيم همكـاري كردنــد كـه جــا     
 از در ابتــدا ضــروري اســت.  همــة آنــان صــميمانه قــدرداني شــود هــا و همكــاري همفكــري
 ،المللـي تگـزاس      استاد دانشگاه بين   ،كمال پرهيزگار هاي ارزنده جناب آقاي دكتر        راهنمايي

شكر كنم، چرا كه عالوه براين، اثر ارزشمند ايشان نيز در مـوارد متعـددي مـورد اسـتفاده                   ت
  .نويسنده قرار گرفته است

پژوهشي معموالً مشاركت و نقش مستقيمي در فرايند و          هاي  هاي سازمان   با اينكه مديريت  
ري از  گـشاي بـسيا    توانـد راه    كار و نحـوه اقـدام آنـان مـي          محتواي پژوهش ندارند، اما روش    

هـاي سـودمند      لـذا از همكـاري     . با آن مواجه هستند    مشكالتي باشد كه معموالً پژوهشگران    
مسئوالن محترم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و همچنين آقاي دكتر مـسعود كـوثري               

هاي بنيادي سابق كه در تصويب و به اجرا درآمدن ايـن              مسئول محترم وقت مركز پژوهش    
  .نمايم ل شدند، تشكر ميطرح زحمات زيادي متقب

  
  منوچهر محسني
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  فصل اول

  شناسي فرهنگي كليات و مباني جامعه
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  له و اهداف مطالعهئطرح مس
  

دقيقي  ، حتي اگر پاسخ چندان    كرد توجه   بداناي كه بايد      بدون شك در ابتداي اين بحث نكته      

مطالعه   كه فرهنگ چگونه بايد مورد      اين است  ،هم براي آن در حال حاضر وجود نداشته باشد        

  توانند در اين ميان داشته باشند؟ شناسان چه نقشي مي  جامعهطور مشخص بهقرار گيرد و 

دي امر حداقل با چهار دشـواري  واشناسي فرهنگي يك كشور در      سخن گفتن از جامعه   

  بحث از  شناسي است، چرا كه     شناسي از مردم    مشكل اول جدا كردن جامعه    . عمده مواجه است  

 تـر   دارتر و منسجم    تر، ريشه    قديمي ٢شناسي فرهنگي    در مقايسه با جامعه    ١شناسي فرهنگي   مردم

مفهـوم   مشكل دوم كه غيرمستقيم نيز با مشكل اول مرتبط است، ابهامي اسـت كـه در               . است

 شناسـي   شناسـي و جامعـه      فرهنگ و قلمرو آن مطرح است، چرا كـه در هـر دو رشـته مـردم                

 توان عمالً به وحدت نظـري در ايـن    تفاوتي از فرهنگ ارائه شده است و نمي       تعاريف بسيار م  

 شناسي و فرهنگ و ساماندهي      مشكل سوم ناشي از پيوند دو مفهوم جامعه       . زمينه دست يافت  

 ،كنند و هم    ال مواجه مي  ؤاي از پژوهشگران موجوديت آن را با س          پاره ،اي است كه هم     به رشته 

براين اساس كار ما    . پذيري آن دشوار    گيري است و تعريف     جوان و در حال تكوين و شكل      

براين . ناپذير مواجه با نوعي انتخاب خواهد بود        اي اجتناب   گونه به در اين گزارش عمالً      نيز

                                                 
1. Cultural Anthropology  
2. Cultural Sociology - Sociology of Culture 
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ١٨

 ها نكته چهارمي را نيز بايد اضافه كنيم و آن فقدان يا حداقل كمبود مطالعات مـشابه                  دشواري

از (ها قبل تاكنون به صور مختلـف          گ در ايران از سال    با اينكه ابعاد گوناگون فرهن    . است

 ة مطالعـ  ،مورد شناخت قرار گرفته است، اما آنچه وجود ندارد        ) توصيف ساده تا تحليل علمي    

 عناصر مختلف آن در كنار هم و در يك مجموعه مرتبط است، هر چند اساساً تحقق آن به شكل                  

  . وه كندجامع و كامل نيز ممكن است عمالً امري ناممكن جل

 اين مقدمه را در ابتداي اين بحث از اين جهت مطرح كردم تا مسائل موجود در اين نـوع                  

 مطالعه بيشتر آشكار شود و زمينه براي نگرش انتقادي در جهت تكميل اين مطالعات همـوارتر            

محور اصلي تفكر، در اين بررسي در ايـن نكتـه نهفتـه اسـت كـه فرهنـگ از ديـدگاه                      . شود

اشـيا، وسـايل،   (نمايد و همه چيزهـاي ديگـر    در ذهنيت و رفتار افراد تجلي مي  شناسي   جامعه

هـا و يـا       كننـده   در حكـم شـرايط، تـسهيل      ) ...ها، مديريت، نظارت و     ها، برنامه   ارزش هنجارها،

اين اساس براي شناخت ساختارها و عملكردهاي فرهنگي در عين           هستند و بر   ها  محدودكننده

دهنـده    بايد مالك اصلي شناخت را رفتارها قرار دهيم، چرا كه تجلـي   اي،  زمينه توجه به عناصر  

در عين حال، تالش عمده ما در اين بررسي پاسخ به اين پرسش بـوده اسـت كـه                   .  هستند ها  عينيت

ها، اقدامات، و رهنمودهاي فرهنگـي        ريزي  هاي فرهنگي مردم در كشور چه روابطي با برنامه          حركت

از سـوي   . روند و در چه نقاطي با هـم تالقـي دارنـد             ام چه راهي را مي    دارد، و اين دو عنصر هر كد      

ديگر، فرضية مطرح در اين مطالعه براي ما آن است كه رفتارهاي فرهنگي در كـشوري ماننـد ايـران           

باشد متأثر از عوامل ساختاري     ) ...سن، جنس و  ( فردي   هاي  ويژگيتأثير عوامل و     بيش از آنكه تحت   

 آنهـا بپـردازيم، هـر چنـد شـناخت      وجوي  جستاسوي مباني فردي بايد به   است، عواملي كه در فر    

 مـا   هايمـستند . علمي آنها بسيار دشوار است و تحليل در آنها هم نياز به مطالعات ميداني ويژه دارد               

هـاي    هاي ميداني انجام شده و ضـعف قـدرت تبيينـي آزمـون               پژوهش ،براي رسيدن به اين فرضيه    

  :هاي پيشرفته آماري استفاده شده است در مواردي كه از آزمونويژه   به؛آماري بوده است

  :توان اهداف كاربردي اين مطالعه را در موارد زير خالصه كرد در اين چارچوب مي

  شناسي فرهنگي  جامعهه شناخت و تحليل ابعاد مفهومي زمين.١

  د مفهومي مورد ارائهها و اطالعات پژوهشي در كالب  كاربست يافته.٢

  شناسي فرهنگ ايران وليه از جامعهابي به يك طرح ا دستي.٣
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 ١٩  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام
  هاي بيشتر صورت گيرد هايي كه بايد در اين موارد بررسي ها و زمينهروشن كردن خأل .٤

   توجه به مسائل خاص فرهنگي ايرانبازشناسي و. ٥

  العات تكميلي در آيندهآوردن چارچوب اوليه مقدماتي نظري به منظور مط فراهم .٦

 در  ،هايي براي پرسش، فرضـيه و اهـداف بـاال، نويـسنده گـزارش                پاسخ  به بيبراي دستيا 

شناسـي فرهنـگ      ر منابع نظري مرتبط با جامعـه      بمروري تا حد امكان جامع      نخست   مرحله

 ويژه آخرين منابع موجـود     به(مستقيم يا غيرمستقيم اعم از داخلي و خارجي به عمل آورده است             

 هاي تاريخي فرهنـگ     از آنجا كه قلمرو زمينه    در مرحله دوم،    ). هاي انگليسي و فرانسه     به زبان 

 هم عمالً در مواردي مورد نياز بوده است، آثار تاريخي و ادبي و متون فلسفي ايراني نيز مورد                 

 ه منابعي كه به آن اشاره شد، آنچه بيشتر مورد استفاده قـرار            ودر كنار دو گر   . توجه بوده است  

 هاي فرهنگي است كه در طول چند دهة         مرتبط با پژوهش  هاي گوناگون     گرفته است، گزارش  

  .اخير در كشور انجام شده است
  

   از فرهنگيعريفتوجوي  در جست
يـد كارهـا و     آ روزمره در اروپاي غربي معمـوالً آنچـه از فرهنـگ در تـصور مـي               هاي    هدر محاور 

اي دانـسته      فرهنـگ واژه   ، و بـه ايـن اعتبـار       اسـت هاي هنري     ويژه فعاليت  ذهني و به   اقدامات

. سـت سازي، تئـاتر و سينما      كننده موسيقي، ادبيات، نقاشي، مجسمه     اساساً توصيف  شود كه   مي

با آنها  » فرهنگي« ظريفي است كه يك شخص       هاي   اقدام ،تصور اين است كه فرهنگ     ادر اين معن  

 اين تلقي از واژه فرهنگ در عرف عام با برداشت ايراني آن. (Baldwin, 1999:4) درگير است

و يـا آمـوزش     » تحـصيلكرده «هاي يك شخص      دارد كه بيشتر مترادف با ويژگي      تفاوت بسيار 

شـد    ناميده مي » فرهنگ«ها قبل با نهاد آموزش و پرورش كه پيش از اين              سال ديده است و از   

  .پيوند خورده است)  ...و وزارت فرهنگ(

  متعالي، آموزش  به معني خوب، ظريف، جالب،    » فرهنگ«گوهاي معمولي، واژه    و  در گفت 

 هـم توان به تعريف علمي فرهنگ دست يافت، هر چند             است، اما از اين معاني نمي      ... و ديده

 مثالً رشد فرهنگ را نبايد فقط در      . اي با اين مفاهيم ندارد      توان گفت كه فرهنگ هيچ رابطه       نمي

شـاهد  ي كه غالباً    اقدام(رابطه با يك دسته از عوامل ممكن تبيين كرد و از بقيه ابعاد غافل بود                

 فرهنگ عرصة عرضه پيچيدگي بسيار، فعاليـت چنـد بعـدي، و سـاختاري             ). رويداد آن هستيم  
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٢٠

تواند فقط از طريق عوامل كاركردي تبيـين   چند چهره است و به همين جهت است كه نمي 

  .آن دقيق باشيمي  و اجزاابا اين حال براي درك فرهنگ ضروري است كه در تعيين معن. گردد

بان فارسي، واژه فرهنگ از ديرباز مفاهيم متعدد و عين حال پربار از لحاظ ارزشي               در ز 

  پيوستگي دارند و بازگشت همـه      يكديگراين مفاهيم هر چند متنوع هستند اما با         . داشته است 

 ادب،: اندوزي است و از اين قبيل است        به فضايل انساني قابل كسب از طريق آموزش و دانش         

 .منـشي   ي، و بزرگ  يشناسي، خوشخو   ضل، بزرگي، وقار، سنجيدگي، اندازه    دانش، حكمت، ف  . خرد

 انسان دوستي، انصاف، تهذيب نفس، پختگـي،      : ند از ا شود عبارت   اما آنچه نتيجه آنها دانسته مي     

 هايي  حتي از ديدگاه گروه   ). ٧٣: ١٣٥٤ ندوشن،  اسالمي(نظر، گذشت و دانايي       زيركي، وسعت 

 دكتر محمـدعلي  . بخش همراه است    هاي ارزشي تعالي    ا گرايش از روشنفكران ايراني فرهنگ ب    

 اش،  فرهنـگ در تعريـف سـاده      «شود     يادآور مي  فرهنگ و شبه فرهنگ   ندوشن در كتاب      اسالمي

 دهد، وزنة تعادل    هايي كه انسان را با محيط خود و دنياي خارج پيوند مي             ست از رشته   ا  عبارت

 سـو  سو و آن  كدوي پوكي در دست باد به اين     شود كه شخص مانند     بخش وجود است و مانع مي      

  ).٥ـ٥٤: ١٣٥٤ندوشن،  اسالمي(» فكنده شود

 شود و مفهـوم آن مشخـصاً        در اواخر قرن يازدهم ميالدي ظاهر مي       ١در زبان التين، واژة فرهنگ    

بـه ايـن     د و شـو قطعه زميني است كه روي آن كار شده است تا براي توليد نباتـات اسـتفاده                 

  مفهوم مجازي واژه فرهنـگ ، ميالديدر اواسط قرن شانزدهم .  است ٢اورزيترتيب معادل كش  

 در قـرن  . گيـرد   كم مورد استفاده قرار مي     هاي دوره رنسانس كم      گروه از سوي ) پرورش ذهن (

 عنوان نمادي از فلسفه روشنگري مورد توجـه        است كه فرهنگ در علوم و هنرها به       ميالدي  هجدهم  

 ويژه در دوران كودكي    وره فرهنگ را مترادف با آموزش روح به        در همين د   ٣هابز. شود  واقع مي 

. (Boudon, 1999:54) به معني تمدن بود ٤واژة فرهنگميالدي در آلمان قرن نوزدهم . دانست مي

هـاي گونـاگوني بـه كـار      ها و رشـته  هم در زمينه» فرهنگ«هاي كنوني دنيا كلمه    اغلب زبان  در

فرهنـگ «متخصص تعليم و تربيـت از       . شود  ميفاوتي استفاده   هاي مت   و هم در بيان پديده     رود  مي
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 ٢١  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام
 نگاران  گويند، روزنامه    سخن مي  ١»كشت عمقي «كند، كشاورزان اروپايي از       صحبت مي » عمومي

 فرهنـگ « موضوع ،ها  روابط انساني سازماننزنند و يا اينكه مسئوال      حرف مي » فرهنگ توده «از  

 يم مفهـوم ي افزون بر اين هرگاه درصدد بـرآ .(Ignasse, 1999: 75) ...نمايند و را مطرح مي» سازماني

 فرهنگ را در اصطالحاتي مانند فرهنگ علمي، فرهنگ ملي، فرهنگ عوام، فرهنگ تغذيه، و يا              

 رسيم كه ارائه يك تعريف دقيق و كامل دشوار          فرهنگ كالسيك روشن سازيم به اين نتيجه مي       

 تنوع و تفاوت دارد كه حتي در درون علوم          ها  تعريف اين واژه نه تنها در اين عرصه       . است

  .ي يك مشكل جدي استناتر آن در علوم اجتماعي نيز تنوع مع اختصاصيمعناي انساني و يا به 

آلماني زبان مورد توجه قرار گرفت و اما بعـد  اروپايي نخست اين مفهوم در كشورهاي     

يد و از آن پس بر اثـر  اعتباري آن گرد تركيبات نامناسب مفهوم فرهنگ تا حدودي سبب بي       

البته با جدا شدن مفاهيم ضمني ايـدئولوژيكي        ( مجدداً رواج يافت     ،شناسان  تحقيقات انسان 

از ابتداي پيدايش خود    (در حال حاضر هم اين مفهوم       ). و اخالقي كه به آن اضافه شده بود       

 گيرد و با مي صريح يا ضمني در مقابل كلمة طبيعت قرار يدر برخي از كاربردها به نحو) الاقل

 انسان تحصيلكرده همان انسان متمدني است كـه از ديـدگاه          . كند  هاي ارزشي رابطه پيدا مي      قضاوت

 همين تضاد، وقتي كه اين مفهـوم . گيرد طرفداران مكتب تحول در مقابل انسان وحشي قرار مي     

 ار بردهكند به ك ت بيولوژيكي انسان اضافه ميئبراي تشخيص آنچه جريان اجتماعي شدن به هي   

 دهد كه چگونه قواعـد اجتمـاعي مفهـوم    كلودلوي اشتروس نشان مي. گردد شود، مطرح مي    مي

 غريزه را عوض كرده است، و مثالً چگونه يك قاعدة ضروري مثل تابوي زنا با محارم كه بـا                  

  در حد فاصل   ؛ داراي نوعي انعطاف است    ،اين حال در تعيين كنندگي خود در رابطه با غريزه         

 با توجـه  . هاي بنياني اجتماع است     گيرد، و ايجاد كننده ساخت      عت و فرهنگ قرار مي    ميان طبي 

  چرا كه چيزي اسـت     ،خوريم  به اين مفهوم، به تعريف فرهنگ همچون ميراث اجتماعي برمي         

  متغير است و محـدود     ها  شود، قاعده است و نه غريزه، در رابطه با اجتماع           كه به طبيعت اضافه مي    

 كند،  ر منتقل مي  گ است كه جامعه از نسلي به نسل دي        و نيز تمام آن چيزهايي    شود؛    به فرد نمي  

اما  . آنچه در ذهن فرد نفوذ كرده است همةگيرد، و     همه چيزهايي كه يك فرد عضو جامعه فرا مي        

  مطـرح  بـسياري ل  ئخوريم كه با توسعة مفهوم ميراث اجتماعي مـسا          له برمي ئبالفاصله به اين مس   
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٢٢
 هـا  كن است منظور نظامي از رفتارها باشد، يا مجموعة هنجارهـا و ارزش شود، چرا كه مم     مي

فرهنگ يك ملت ممكن است از طريق قواعدي كه تحميل . ها شياريوو يا حتي برخي از ه

اعم از قواعد راستي و صداقت يا ادب، و نيز از طريق آداب و رسوم،          (كند شناخته شود      مي

  ).هاي علمي، ادبي و يا هنري تههاي رفتاري، نهادها و يا حتي آموخ روش

  اين پرسش  ،گرديمازگرفت ب   حال اگر به تعريفي كه فرهنگ را در رابطه با طبيعت در نظر مي             

 شود كه آيا فرهنگ عبارت از آن چيزي است كه آموزش و پرورش به طبيعت اضافه                 مطرح مي 

 معموالً اينكه به كند، حتي با توجه كند يا آن چيزهايي است كه آموزش به فرد اضافه مي          مي

 هـا وجـود    اين ابهام در همه تعريف،يدآ شمار مي آموزش تنها قسمتي از آموزش و پرورش به  

  ).٢  ـ ١٦١ :١٣٨١كازنوو، (و تا به حال حل نشده است ) البته گاه مخفي و گاه آشكار(دارد 

 طرنشان خا ،بندي كلي با اشاره به تحول تاريخي واژة فرهنگ           در يك جمع   ١ريموند ويليامز 

 ترين كاربردهاي واژه فرهنگ در اواخر دوره قرون وسطي به كشت گياهان و              سازد ابتدايي   مي

 هـا   انسان٢گردد و مدتي بعد همين مفهوم براي توصيف پرورش ذهن         ميازپرورش حيوانات ب  

 اين جنبه از كلمه فرهنگ بعدها بيشتر مورد توجه قرار گرفت و در            . مورد استفاده قرار گرفت   

 ها و استعدادهاي بشري كاربرد پيدا كرد و اين انديشه را مطرح نمود كـه                 توسعه توانايي  زمينه

  .(Baldwin, 1999: 6)نفسه فرايندي اجتماعي و تاريخي است  پرورش في

 يكـي بـه معنـي     : اند  ي اساسي از فرهنگ را ضبط كرده      ا سه معن  فرهنگ فلسفي الالند  ن  امؤلف

 هاي ذهني يا جسمي از طريق كاربردهاي اعمال         واناييمحدود كه مشخص كنندة رشد بعضي از ت       

زبـان   در   ٣ي خيلي نادر آن كه عبارت از جـايگزيني كلمـة آلمـاني            اشده است، ديگري معن   

 گـردد، و بـاالخره مفهـوم آن،     در حقيقت مترادف بـا تمـدن مـي         ،فرانسه است و در اين حال     

 خصوصيت فرد تحصيل  : اول. دكن  براساس تعريف متداول كلمة فرهنگ موارد زير را بيان مي         

 :قه و حس انتقاد و داوري خود را توسعه داده اسـت و دوم             ي سل ،اي كه از طريق آموزش      كرده

  ).١٦٢ :١٣٨١كازنوو،(آورد  مي وجود آموزشي كه اين خصوصيت را به

 ٤»فوق جـسماني «عنوان محيط  شناسي از فرهنگ به     هربرت اسپنسر در كتاب اصول جامعه     
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 ٢٣  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام

 وي اعتقاد داشت.  و درصدد جدا ساختن فرهنگ از عوامل جسماني و طبيعي بود     كرد  بشر ياد مي  

 طبيعي(خاص انسان است، در حالي كه انسان از لحاظ دو محيط ديگر » فوق جسماني«كه محيط 

 يكي از اولين تعـاريف    ). ٢٠٤:١٣٨٣محسني،  (اشتراك است     با حيوان داراي وجه   ) و جسماني 

 شناس انگليـسي    اين مردم . ده است كر ارائه   ١تيلورميالدي   ١٨٧١سال   در    را جامع از فرهنگ   اًنسبت

 ،هـا ها، هنرها، افكار، اعتقاد     اي از علوم، دانش      كه فرهنگ عبارت از مجموعة پيچيده      ،اعتقاد داشت 

كـه   ي اسـت هاي ها و عادات  آموختههمةها، و خالصه  قوانين و مقررات، آداب و رسوم، سنت      

در ايـن   مشكل تعريف او از فرهنگ. (Braun, 1971:18)كند  اخذ ميعنوان عضو جامعه  انسان به

و در   سـازد    متمايز نمـي   ،است كه سازمان اجتماعي و نهادهاي اجتماعي را از مفهوم كلي فرهنگ           

  .دهد نهايت اين تعريف به فرهنگ كليت بسيار مي

 .فرهنگ توجه كردتوان به دو نوع كاربرد از واژه  هاي اجتماعي مي در رابطه با نظريه سيستم

 ها و صـفاتي     ترين آن نيز هست، مبتني بر اين نگرش است كه فرهنگ به ويژگي              اولين كه عمومي  

 كننده چيزهـايي اسـت     فرهنگ بيان . رسد خاص تمامي انواع بشر باشد       نظر مي  گردد كه به    ميازب

  متفـاوت تعلق دارد، نوعي كه با تمامي صور ديگر حيات     ) هموساپينس(كه فقط به نوع انساني      

 متحول و همساز ، از طريق فرهنگ،ر انواع در مرتبه اولديگانواع انساني برخالف  . است

 اين كـاربرد  . شود   آنها حاصل مي    هايي كه در آناتومي و يا ژنتيك        شوند تا از طريق دگرگوني      مي

 گيرد كه نتيجه گرفته شود انسان بر اثر فرهنگ است           عمومي از فرهنگ به اين دليل صورت مي       

 ها  انسان. ماند كه بتواند خود را با شرايط همساز نمايد          شود و فرهنگ وقتي باقي مي       كه متحول مي  

شـود،   مي آنچه متحول. (Anderson, 1999:44) دارندتنها موجودات اجتماعي هستند كه فرهنگ 

  . صور و اشكال فرهنگي است و نه انواع بشري،رود دهد، و يا از ميان مي تغيير ماهيت مي

 هاي اجتماعي معتقد است كه جامعه مفهومي است كه معطوف به گروهـي از     يه سيستم نظر

 ت كلي اسـت   ئاند و از آنجا كه جامعه يك هي         افراد است كه زندگي و كار با يكديگر را آموخته         

تعقيب ) جامعه(اي از زندگي است كه از طريق گروه           و در درون آن فرهنگ در حكم شيوه       

 دهـد و در  كاربرد مفهوم فرهنگ است كه جامعه خاصي را شكل مي  شود، اين همان دومين       مي

  فرهنگ ويژگي گروه مشخـصي ابه اين معن. ها، اخالقيات، ابزارها و فنون است      برگيرنده رويه 
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٢٤

  .در درون نوع بشر است

 »اجتماعي«دانند، و يا       مي »جامعه«هر چند در كاربردهايي خاص، گاه فرهنگ را مترادف با           

 اند،   به آن اشاره كرده    پارسنز و   كروبركنند، اما به همان شكل كه          تعريف مي  »نگيفره«را معادل   

 آنها معتقدند كه اين دو مفهوم از ايـن لحـاظ          . هستندهاي مستقلي     جامعه و فرهنگ هر كدام نظام     

مجزا هستند كه از نظر تحليلي هركدام عناصر خاص خود را دارند، و عناصري كه سازنده روابط                 

  ).٢٢:١٣٧٣واگو، (فرهنگي هستند با انواع موجود در روابط اجتماعي تفاوت دارند الگوهاي و 

ها، هنجارهـا، و      داند كه ارزش     فرهنگ را شامل آداب و رسوم و شيوه زندگي مي          گيدنز

 تعريف وي عالوه بر آنكـه مـاهيتي       ). ٣٦:١٣٧٦گيدنز،  (شود    را شامل مي  ) مادي( فرهنگي   كاالهاي

  اشاره ،از سوي ديگر  . كند   آن وارد مي    به زاء فرهنگ به مفهوم كنوني را نيز       اج ،شناختي دارد   جامعه

  .هاي مختلف دارد وي به شيوه زندگي داللت از توجه وي به تنوع حيات فرهنگي گروه

 هايي كه افراد يك گروه مشخص دارند، هنجارهايي ست از ارزش ا فرهنگ عبارتگيدنزبه اعتقاد 

 به اين اعتبار از ديـدگاه     . پردازند   و نيز كاالهايي كه به توليد آن مي        كه مورد توجه آنها قرار دارد     

 او در عين حال مفهوم فرهنگ را از مفهوم جامعه. او فرهنگ از اين سه جزء تشكيل شده است

  ).٣٦:١٣٧٣گيدنز، (كند، هر چند معتقد است ارتباط نزديكي ميان دو واژه وجود دارد  متمايز مي

 توان به لحاظ را مي» فرهنگ« معتقد است كه گيدنز» جامعه«و » رهنگف«در تمايز دو مفهوم 

 فرهنگ بـه  . مفهومي از جامعه متمايز كرد، اما ارتباط بسيار نزديكي بين اين مفاهيم وجود دارد             

 و رسوم آنهـا، همـراه بـا كاالهـايي كـه توليـد       ها  يك جامعه معين ـ عادت يشيوة زندگي اعضا

افرادي و  گردد     سوي ديگر، جامعه به نظام روابط متقابل اطالق مي         از. شود  ـ مربوط مي  كنند    مي

تواند بدون    هيچ فرهنگي نمي  . سازد  داراي فرهنگ مشتركي هستند به همديگر مربوط مي        را كه 

بدون .  هيچ جامعة بدون فرهنگ هم وجود ندارد        اندازه  وجود داشته باشد، اما به همان      جامعه

كنيم، نخواهيم بـود،      نايي كه معموالً اين اصطالح را درك مي        ما اساساً انسان، به مع     فرهنگ،

 و  ؛ احـساس خودآگـاهي     خواهيم داشت كه با آن مقاصد خود را بيان كنيم و نه هـيچ             نه زباني   

  ).٣٦: ١٣٧٣گيدنز، (تفكر يا تعقل ما نيز به شدت محدود خواهد بود  توانايي

 المللي فرهنگ را از قيد مفاهيم        نظر بين  در اتحاديه اروپا همواره تالش براين بوده است كه از         

وجود بههاي هنري و ادبي كه برگزيدگان براي عموم            يعني گردآوري آثار و دانش     آن،اوليه  
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هاي خاص و يا در دسترس قرار دادن آثـار هنـري و            اند يا ميراث فرهنگي ملت      ده FFG آور

نظر آنان اين   . تعريف كنند » طبيعتروش رفتار با خود، ديگران و نيز        «آزاد سازند و آن را       ادبي

محيط پيرامون او بـا بعـد       . هاي فرد   ها و واكنش    فرهنگ عنصري است شامل همه كنش     «كه   است

ها و شرايط زيست يـك جامعـه كـه            هاي اجتماعي، يعني مجموعه روش      زندگي گروه  زيرين

 در درون   ها و نيـز اشـكال مختلـف بيـان و تحقيـق              ها و دانش    بنياد مشتركي از سنت    براساس

  ).٢٢:١٣٧٤دوپويي، (» پيوند خورده است جامعه، به هم

 ها،   معتقد است فرهنگ مترادف با نظامي از نگرش        ، پژوهشگر معاصر عرصه فرهنگ    ،اينگلهارت

  و از نـسلي بـه نـسل        استها و دانشي است كه به ميزان گسترده در ميان مردم مشترك               ارزش

 دهد، چرا كه حالتي فطري ر مقابل طبيعت انساني قرار مياو اين مفهوم را د. يابد ديگر انتقال مي

  تعبير او نيز از فرهنگ تعبيـري كـم   ،بنابراين. اي آموختني است    دارد و برعكس فرهنگ پديده    

  ).١٩:١٣٧٣اينگلهارت، (است » رفتاري«و بيش محدود و 

سـي  شنا   مـردم  هـاي   نظريـه كند تا با توجه به         تالش مي   فرهنگ نظريهر كتاب   د ١اسملسر

 شناختي بسازد و به اين جهت فرمـول    يك مفهوم جامعه   عنوان بهكالسيك پايگاه فرهنگ را     

هاي تمامي    ها، باورها، و گرايش     كند و آن را شامل ارزش       بندي جديدي از فرهنگ ارائه مي       

با توجـه    ).ها  ها، ضدفرهنگ   پاره فرهنگ (داند    هاي فرعي در درون يك جمعيت مي        جمعيت يا گروه  

بنـدي از نظـر       تـوانيم بـا يـك جمـع         سازي از فرهنگ مشاهده شده است مي        ي كه در مفهوم   به تنوع 

 .(Sharma, 1998: 260)بندي كنيم   آشناترين تعاريف را در چند گروه زير طبقه،محتوايي

 ها، باورها، هنرها، اخالقيات، قـوانين،       اي است كه شامل دانش      فرهنگ مجموعه پيچيده  . ١

عنوان عضو جامعـه      است كه انسان به    هايي  تها و عاد    تواناييآداب و رسوم و هرگونه      

  ).تيلور(كند  را كسب مي آنها

 وردها و اهنرها و دسـت     قراردادي است كه در    هاي  اي از تفاهم    يافته فرهنگ پيكر سازمان   .٢

 هـاي انـساني    بخش گروه ماند و ويژگي شود، از طريق سنت باقي مي       آشكار مي  ها  موضوع

  ).ردفيلد(است 

                                                 
1. N.Smelser  
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 هـايي  ها و كيفيت  تواناييفرهنگ نمونه يا مثال عالي تمام محصوالت طبيعي جهان و نيز       .٣

 هاي مـستقيم  است كه در عين تعلق داشتن به انسان، در فراسوي قلمرو و نيازها و خواسته       

  ).ير ژوزف پي(و آني او قرار دارد 

  ).تلسلي واي(ي نمادين، مداوم، متراكم، و پيشروست فرايند فرهنگ .٤

 فرهنگ در برگيرنده همه آن چيزهايي است كه انسان در قلمرو ذهني و فكري از طريق                .٥

  فرهنـگ قلمـرو    (MacIver) مك ايـور  به تعبير   . زندگي فردي و اجتماعي كسب كرده است      

. هاي احساسي و عاطفي، و رويدادهاي فكري است ها، پيوستگي ها، ارزش   سبك  فعاليت

هـاي   فرهنگ بيان طبيعت ما از طريق شـيوه . تمدن استتز   براين اساس فرهنگ آنتي   

  .)ايور مك(زندگي و تفكر در جريان وقايع روزمره، هنر، ادبيات، تفريح، انواع لذات است 

 گونه اجتمـاعي   شود كه به    هاي تفكر، و احساس و رفتاري معطوف مي         فرهنگ به شيوه   .٦

  ).…ديويد هوبس و (گردد  از نسلي به نسل ديگر منتقل مي

 ها و معاني مشترك براي يك گروه يا جامعه و نيز درهم آميختگـي               فرهنگ نظام ارزش   .٧

  ).ديويد(ها و مفاهيم با اشيا مادي است  آن ارزش

هاي  هايي است كه هر كدام اهداف و برنامه      فرهنگ تنوع كم و بيش هماهنگ فعاليت       .٨

 غذ و مداد، كارمند دولت    شاعر با كا  . هنرمند بر بوم نقاشي متمركز است     . خود را دارند  

 ل خاص فردي كه پشت ميز معيني نشسته و باالخره هر كس درگير بائبا مقررات و مسا

  ).اليوت( كه در آن قرار دارد استشرايطي 

شناسـان و     تعاريف مذكور به استثناي تعريف آخر، اكثراً تعاريفي هستند كه از سوي مردم            

 برحـسب ديـدگاه   .  دارند ١اي كاركردي   هيت، وجهه  و همگي برحسب ما     شناسان ارائه شده    جامعه

  ).بنديكت  مالينوفسكي و راث(هاي مستقل است   فرهنگ درهم آميختگي بيروني فعاليت،كاركردي

 عنوان يك استنتاج و تعريف قـراردادي نتيجـه   طور كلي در پايان اين بحث و به   توان به   مي

  مـشترك  هاي ديدگاهها، عقايد،     رداشتها، باو    نظامي سازمان يافته از ارزش     ،گرفت كه فرهنگ  

 فرهنگ. وجود آورنده هويت فرهنگي است      و رفتارهاي مبتني بر آنها در يك جمعيت است كه به          

 .هايي از آن را شامل گردد  يك جمعيت ساكن در محل واحد و يا بخشهمةتواند  مي

                                                 
1. Functional  
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است كه در طول گسترش مفهومي واژه فرهنگ، مفاهيم متعددي نيز به آن ضميمه شده          

  .(Popenoe, 1997:566) از اند عبارتاي از مشهورترين اين مفاهيم  پاره

  فرايندي است كه فرهنگ از طريق آن از يك گروه يا جامعه به ديگـري               ١:اشاعه فرهنگي  .١

  .كند انتقال پيدا مي

:يگانگي فرهنگي  .٢
 بـا   رود كه واحدهاي گوناگون فرهنگي       وقتي از يگانگي فرهنگي سخن مي      ٢

  .شوند كنند و در يك كل تا حدودي منسجم مستحيل مي تناسب پيدا ميهم 

:تأخر فرهنگي  .٣
 هـاي    اين مفهوم مبتني براين تئوري است كه اغلب تغييرات ابتدا در جنبه            ٣

 انـد  افتد و تغييرات غيرمادي در پشت سر تغييرات مادي قرار گرفته  مادي فرهنگ اتفاق مي   

  .و حالتي مؤخر دارند

: فرهنگي چندگانگي .٤
 در.  حالتي است كه در آن الگوي همانندهاي نـسبي حـاكم اسـت             ٤

 تواننـد  دهد و آنها در عين حال مي    ها امكان مشاركت مي      جامعه مسلط به اقليت    ،اين موقعيت 

 مفهوم ديگري كـه   . هاي اجتماعي و فرهنگي خويش را حفظ نمايند         بسياري از تفاوت  

چنـد  البتـه نبايـد     .  اسـت  ٥گرايـي   ند فرهنـگ  ه است، اصطالح چ   شددر اين زمينه استفاده     

. گرايي را با بازشناسي ساده وجود يـك جامعـه چنـد فرهنگـي مخلـوط كـرد                   فرهنگ

 توان نتيجـه گرفـت      هاي چند فرهنگي هميشه وجود داشته و از برخي جهات مي            جامعه

  چند فرهنگي هستند،  ، چه بپذيريم و چه نپذيريم     ، كشورهاي دنياي كنوني   همةكه تقريباً   

 جلوه مشخص اين چند فرهنگـي     . اند  هاي متنوعي تركيب شده     ها و جمعيت    چرا كه از گروه   

توان در همه وقت و همه جا مـشاهده          هاي بزرگ دنياي امروز مي      را در تمامي پايتخت   

گرايي البته آنچه گفتيم نيست، بلكه اين مفهوم عبارت از شـناخت              چند فرهنگ . كرد

 ورد عمومي مساوات گرايانه در مقابل تمام اجتماعـات     سياسي و رسمي تنوع فرهنگي و برخ      

 گيرد   قرار مي  ٦»همنواسازي«گرايي در مقابل       چند فرهنگ  ،عبارت ديگر  به. فرهنگي است 

 خـاص   يلمـرو قهاي فرهنگي و جهت دادن آن در          كه به معني طرد ابراز وجود تفاوت      

                                                 
1. Cultural Diffusion  
2. Cultural Integration 
3. Cultural Lag 
4. Cultural Pluralism  
5. Multiculturalism 
6. Assimilation  
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 را براي پذيرش يادانيم كه سوادآموزي فرهنگي زمينه  مي. (Cuche, 2001:105)است 

 كند و از اين جهت است كه آموزش همواره ابزاري           ها آماده مي    عدم پذيرش ساير فرهنگ   

 ،اغلب پژوهـشگران . (Constant, 2000:61)رود  شمار مي مهم در جهت استحاله فرهنگي به

 بـسيار   هـاي   انـد، چـرا كـه از گونـه          كشور آمريكا را از مظاهر بارز چند فرهنگي ذكر كـرده          

هـاي ضـدفرهنگي تـشكيل شـده اسـت و آنهـا در عـين                تي از فرهنگ و گروه    متفاو

  .(Zgourides, 2000:34)اند  هاي خويش را نيز از دست نداده  هويت،همزيستي

:نسبيت فرهنگي . ٥
بايد براسـاس      اين مفهوم مبتني براين اصل است كه يك فرهنگ مي          ١

 به يك فرهنگ ديگر هاي وابسته معاني و مفاهيم خودش و بدون مراجعه به ارزش        

  .مورد قضاوت قرار گيرد

:بقاي فرهنگـي  . ٦
 دست دادن كاركرد اوليـه خـود  از يپدر  آن خصوصيات فرهنگي است كه    ٢

  .برجاي مانده است

:هاي فرهنگي   مجموعه. ٧
هاي مرتبط به هـم فرهنگـي اسـت كـه داراي              هايي از ويژگي     بخش ٣

  .هستند در يك جامعه پذير كاركردهاي مستقل و مشخص و در حكم واحدهايي تفكيك

:فرهنگي) تكان(ك  وش . ٨
اي از استرس رواني است كه هنگام مواجه فرد با يك تغيير               گونه ٤

ي ناهمـسازي روانـي و اجتمـاعي        اك فرهنگي به معنـ    وش. دهد  سريع فرهنگي روي مي   

. گروه زيادي از افراد در برخورد و يا زندگي در يك جامعه متفاوت با جامعه آنان است                

ك فرهنگي دربردارنده حيرت يا سردرگمي به علت حضور آداب و رسـوم جديـد،               وش

انتظارات ناشناخته، وجود احساسات متفاوت، غريبه بودن، و يـا مطـرح بـودن افراطـي                

  .است

:ويژگي فرهنگي  .٩
ويژگي يـا خـصلت     . ترين واحد يك عنصر از يك فرهنگ است          ساده ٥

 احد از يك فرهنگ است كه در تحليل مـورد         ترين و   اترين و با معن     فرهنگي شامل ساده  

 . مطالعه استموردله ئترين جزء متناسب با مس به اين اعتبار ساده. گيرد استفاده قرار مي

                                                 
1. Cultural Relativity  
2. Cultural Survival 
3. Culture Complexes 
4. Culture Shock  
5. Cultural Trait 
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:همانندي فرهنگي  .١٠
  يك فرايند فرعي همانندي گروهي است كه به درجـه پـذيرش و درونـي               ١

  .گردد ميازيا اقليت بتر از سوي يك گروه قومي و  كردن الگوهاي فرهنگي جامعه بزرگ

:الگوي فرهنگ .١١
  : واژه الگوي فرهنگ داراي حداقل سه كاربرد زير بوده است٢

 گردد و سازنده تركيب كلي فرهنگ       ميازهاي فرهنگي ب    مفهومي كه به سازمان مجموعه     )الف

  .در يك جامعه است

  و ها و باورهاي مسلطي است كه ويژگي بخش يك فرهنگ هـستند             مترادف با ارزش   )ب

  . مترادف با موضوعات فرهنگي در يك جامعه استادر اين معن

 تواند  گردد كه مي    ميازمفهومي است كه به سازمان و ويژگي هاي دو يا چند فرهنگ ب             )ج

 .اين كاربرد تا حدودي مترادف با مجموعه فرهنگي است. در حكم يك واحد تلقي شود
  

  هاي فرهنگ ماهيت و ويژگي
 هـا و  وجود آورنده انديـشه   ست و در حالي كه افراد ممكن است به         گروهي ا  اي  فرهنگ پديده 

 افـراد بـا ديگـران       لفرهنگ از تعامـ   . آورند   نمي وجود بهرفتارها باشند به تنهايي فرهنگ را       

 كنـد   يد و عمالً باور و يا رفتار يك فرد وقتي كه حالت خارجي و هدفمند پيدا مي                آ وجود مي  به

  خارجي شدن فرايندي است كه از طريـق آن         ا به اين معن   .يدآ بخشي از فرهنگ به حساب مي     

 اما زماني. عنوان بخشي از فرهنگ مورد پذيرش قرار گيرد       ها به ديگران عرضه شود و به        انديشه

  فرهنگ به اين،گذارند شوند و روي افراد تأثير مي ها در درون يك فرهنگ ساخته مي كه انديشه

 عنوان يك واقعيت   اين جهان به  ).  از نياز دنياي خارجي    عنوان بخشي  به(شود    اعتبار هدفمند مي  

 ها و   سازد و داراي قابليت هدايت رفتار، تحميل فشارها، تنبيه انحراف           عيني خود را آشكار مي    

 بـراي خـارجي كـردن و        يتلويزيون شايد مثال خـوب    . حتي از ميان بردن حيات شده است      

داند و    وم هدفمند از ارتباط انساني مي     هدفمند كردن باشد، چرا كه خود را نماينده يك مفه         

 .عرضه شده در صفحه آن از ديگر مظاهر هدفمند كردن است) به شكل تصوير يا كلمه(مفاهيم 

 .هاست  يك واقعيت داراي تأثيرات عاطفي و فيزيكي روي انسانعنوان بهتلويزيون 
 كنـد   حـوزه يـا مقـاطع عبـور مـي          ٤هنگامي كه هر كس در طول مراحل زندگي خود از           

                                                 
1. Cultural Assimilation 
2. Culture Pattern 
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٣٠

  .(Anderson, 1999:45)توان به ظهور يك فرهنگ در هر يك از آنها اشاره كرد  مي

  . كه شامل ساختمان زيست شناختي و ژنتيكي است١تشكيل بدن شخص يا فرايند سماتيكي .١

  توان با مفاهيمي مانند فرايندها يا ادوار عكـس           اين مقطع را مي    ؛اشخاص ديگر يا جامعه    .٢

ليم ديگران نيز بيان كرد و در برگيرنده رفتارهايي از ديگران است كه از              العملي، و يا تع   

  .شود طريق نهادها و تعبير و تفسيرها پيگيري مي

  اين جهان مستقل از هر فرد وجود دارد، اما توسط هر كدام؛ غيرانسانيءجهان مادي اشيا .٣

و از   انـد   كـرده  قهـا خلـ     شامل ابزارها و ديگر اشيايي است كه انسان       شود و     ميتفسير  

  .همين دسته است محيط طبيعي

  و شامل زبان،   كندتعبير  تواند    مي هر كس    را اين جهان    ؛معناي اجتماعي  جهان مبتني بر   .٤

 آداب و رسوم و نهادهاست و اشخاص معموالً درك و شناخت شخصي خود را متـرادف               

 كننـد   يم استفاده مي  اشخاص در ارتباط با ديگران از اين مفاه       . دانند  با معني واقعيت مي   

  ). ...هاي اخالقي، نهادها و ها، باورها، نشانه ايدئولوژي(

 ترين واقعيات مرتبط    هاي آن توجه كرد و مهم       توان به ويژگي    با توجه به ماهيت فرهنگ مي     

  :(Sharma. 1998:262)با آن را در ابعاد زير خالصه كرد 

هايي كه از طريق      ويژگي. ارد فرهنگ حالت غريزي ند    ؛ فرهنگ كيفيتي اكتسابي است    .١

 .شوند  ها آموخته شوند چيزهايي هستند كه فرهنگ ناميده مي          تمدن و عادات و انديشه    

  .گذارد، چرا كه داراي توانايي ارتباط نهادي است  فرهنگي را به نمايش مييانسان رفتار

 و در نتيجه  شود     فرهنگ از نسلي به نسل ديگر انتقال داده مي         ؛فرهنگ امري ارتباطي است    .٢

 هـاي قبلـي در   رب نسل انسل جديد از تج   . اين امر، فرهنگ در حال تراكم پيوسته است       

 شود و به اين اعتبار فرهنگ مبدل به واقعيتي          پرتو ماهيت ارتباطي فرهنگ برخوردار مي     

 فرهنگ از طريق  . گيرد  گردد و تحت تأثير نابودي گروه يا فرد قرار نمي           نيمه موقتي مي  

ها صورت  شود و آموزش آن براثر روابط متقابل ميان انسان   آموخته مي  ها  ديگر انسان 

 فرهنـگ . شود و يك توليد اجتماعي است       رث منتقل نمي  افرهنگ از طريق تو   . گيرد  مي

 يهـا   اطالعات و دانش  : گيري آن عواملي مانند     محصول ميراث اجتماعي است و در شكل      
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 ٣١  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام

 ابط اجتماعي و وسايل ارتباط جمعـي   موجود در جامعه، تحوالت و تغييرات اجتماعي، رو       

 يابد، عناصر آن بر روي      نسل به نسل انتقال مي    : اي است كه    فرهنگ مجموعه . مداخله دارد 

 تواند  زند، مي   يابد، دست به گزينش مي      شود، از محلي به محل ديگر نشر مي         هم انباشته مي  

  ).٨٦:١٣٨١محسني، (ابعاد تخصصي پيدا كند و به برخي از انواع تقسيم شود 

 هر فرد داراي سهمي در انتقال و ارتباط فرهنگي ؛ نه فردي است، فرهنگ اجتماعي.٣

 يفرهنـگ دربرگيرنـده انتظـار اعـضا       . است، اما فرهنگ بيشتر اجتماعي است تا فردي       

  .هاست گروه

 آلي و هنجارهـاي      فرهنگ دربرگيرنده آن دسته از الگوهاي ايده       ؛گرا دارد   فرهنگ حالتي آرمان   .٤

 هـا،   ال  كنند و جامعه نيز اين ايده        جامعه تالش مي   يي است كه برحسب آن اعضا     رفتار

  .پذيرد هنجارها و رفتارها را مي

  فرهنگ پاسـخگوي آن دسـته از نيازهـاي         ؛دهنده به برخي از نيازهاست     فرهنگ واقعيت  .٥

عادات اجتماعي در فرهنگ قرار     . نفسه هدف هستند    اخالقي و اجتماعي است كه في     

 ، نيازهـايي  دهنـد   به برخي از نيازها پاسخ مي     هايي هستند كه       متشكل از فعاليت   دارند و 

  .كه بدون پاسخگويي به آنها فرهنگ وجود ندارد

  فرهنگ در رقابت مستمر با محيط در حال تغيير مـداوم           ؛فرهنگ داراي خصلت تطابق است     .٦

 جي است، اما هرگاه   ها در حال تطابق دايم با نيروهاي خار         است و بر اثر اين تغيير شكل      

 هاي  عالوه براين جنبه  . گذارد  توسعه پيدا كند نفوذ محيط طبيعي در آن رو به كاستي مي           

ميـان   اي از تطابق دروني     كنند و در نتيجه گونه       توسعه پيدا مي   مستمرگوناگون فرهنگ نيز    

  .شود آنها ضروري مي

 .ده به نظم و نظام اسـت  فرهنگ يگانگي بخش و فرايند دهن  ؛كننده است  يكنواختفرهنگ   .٧

 ،شوند و هر عنصر نويني هم كه در آن وارد شـود  عناصر مختلف آن در هم تركيب مي      

هايي كه در مقابل نفوذ خارجي بيشتر باز باشـند، در           فرهنگ. شود  در آن مستحيل مي   

اي از قدرت     تري هم دارند، هر چند درجه       ها حالت نامتجانس     با ساير فرهنگ   مقايسه

  .ها مطرح است در همة فرهنگتركيب كردن 

  .دهد هاي فرهنگ را افزايش مي  پيچيدگي و توانايي،اي در فرهنگ وارد كردن عناصر تازه .٨
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٣٢
  .فرهنگ فقط در جوامع انساني مشهود است .٩

مواظبت  در همه جاي دنيا از كودكان. ها مشترك است فرهنگها در همة  هبرخي از تجرب .١٠

 زبـان   كننـد، از طريـق      هاي انساني زندگي مـي      ، كودكان در گروه   نمايند  و آنها را تغذيه مي    

كنند   ميها را تجربه       و پاداش  ها  گيرند، انواعي از تنبيه     روش برقراري ارتباط را فرا مي     

تمـامي   اي  هر جامعـه  .  انواع بشر اشتراك دارند    همةيگر با   هاي د   هو در بسياري از تجرب    

  .هد كه خاص آن محيط استد ي قرار ميهاي هاعضايش را در معرض تجرب

و ) نه فقط آموزش رسمي(وجود آورندة نظام آموزشي است  طور كلي فرهنگ به به .١١

 فرهنگ فراهم آورندة  . كند كه كودك چه بايد بداند، و چه بايد انجام دهد            مشخص مي 

 هايي براي   هاست تا كودك صحيح و غلط را تشخيص دهد و بتواند در آينده هدف               ارزش

  .دخود برگزين

 كاركردهاي فرهنگ بسيار گسترده است و عالوه بر آنچه ذكر شد مواردي مانند مـشخص  

 كردن نيازهاي اقتصادي، برقراري وسايل نظارت اجتماعي، و تنظيم رابطة ميان انسان و عوامـل              

  .(Horton, 1984:84)شود  فوق طبيعي را نيز شامل مي

كند كه خانواده چه ساختي بايد  فرهنگ مشخص مي. اند ناميده» خالق انسان«فرهنگ را 

تواند بگيرد، و آيا روابط قبل از ازدواج را بايد يك مرحلة   داشته باشد، يك مرد چند زن مي      

 هـايي در جهـت   فرهنگ ضابطه. سازي در ازدواج تلقي كرد و يا عملي مخالف با اخالق          آماده

  را بايد از شير گرفـت،      چه وقت كودكان  . كند  اجتماعي كردن و مراقبت از فرزندان برقرار مي       

  .چگونه بايد آنها را پرورش داد و تا چه حد بايد به آنها استقالل داد
  

 (Stewart, 1988:75)ها و كاركردهاي فرهنگ  بعضي از ويژگي
  

  : كهفرهنگ چيزي است
  .يابد ـ از نسلي به نسل ديگر انتقال مي

  .ـ حالت انباشته دارد

  .رود ـ از محلي به محل ديگر مي

  .كند  پذيرش و نگهداري چيزها انتخاب ميـ در

  .ـ ماهيتي پيچيده دارد

  :فرهنگ داراي اين كاركردهاست
  ـ اجتماعي كردن افراد

  ـ آموزش و پرورش

  درست و غلط: ها ـ ارزش

  ـ نظارت اجتماعي

  ـ هنجارها و آداب و رسوم

  ـ نظام زندگي خانوادگي 
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 ٣٣  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام
توان ديد و يـا       اري از عناصر آن را نمي     ه، فرهنگ واقعيتي مجرد است، زيرا بسي      كخالصه آن 

 عنوان توضيحات پيرامون   دهند و يا آنچه را به       توانيم آنچه را كه افراد انجام مي        فقط مي . لمس كرد 

 فرهنگ چارچوبي براي تنظيمات اجتماعي. تحليل كنيمو كنند توصيف  رفتارهاي خود ارائه مي

  براي نيازهاي فردي و جمعي پاسخ تـدارك        دهد و   كند كه به زندگي روزمره نظم مي        برقرار مي 

 .(Hess, 1991:57)بيند  مي
  

  ها يا عناصر فرهنگ زيرمجموعه
 هاي  اين خصلت .  ناميد ١توان خصلت فرهنگي    ترين واحد از فرهنگ را مي       ييترين و جز    ساده

يابند و همانند يك دسته گل به دور هم           آميز با يكديگر توسعه مي      اي رقابت   گونه بهفرهنگي  

 دار تلقـي    اشوند و برحسب درجه اهميتي كه دارند و در رابطه با رفتارهاي انساني معن               مع مي ج

 در كنار هم قرار گرفته را يـك       فرهنگي  هاي    اي از خصلت    توان دسته   براين اساس مي  . شوند  مي

 هاي فرهنگي برحسب نيازهاي مختلف زندگي تـشكيل         اين مجموعه . مجموعه فرهنگي ناميد  

 ...هاي فرهنگي مربوط به عادت غذايي، مشاغل مختلـف و           ين ترتيب مجموعه  شوند و به ا     مي

  مثـال در كـشور هنـد نظـام         براي. توان از يكديگر متمايز كرد      هاي گوناگون مي    را در فرهنگ  

 هاي فرهنگي در ميان اين مجموعه. ت همواره مجموعه فرهنگي خاص خود را داشته استشكا

 شوند، اما در هر     و صاحب نفوذ و قدرت عاطفي بيشتر مي       يابند    برخي بيش از بقيه توسعه مي     

 .گذارند هاي فرهنگي در ميان خود درجه زيادي از رقابت را به نمايش مي فرهنگ اين مجموعه  

 هاي   ماهيت واحد هر فرهنگ هستند از طريق اين مجموعه         هالگوهاي فرهنگي كه نمايش دهند    

  .(Sharma, 1998:286)گيرند  فرهنگي شكل مي

 زبان، عناصر اصلي زنـدگي :  ازاند  عناصر مباني فرهنگ عبارت(C. Wissler) ويسلرعتقاد به ا

غذا، مسكن، لباس، اسلحه، ابزارها، صنايع، مشاغل، وسايل حمل و نقل، و لوازم و وسايل               (

 خانواده و ازدواج، نظارت(هاي علمي و تخيلي، مناسك و باورها، نهادها  ، هنرها، دانش)زندگي

 گذاري و مبادله و تجارت اموال و كاالها، ، ارزش)ها و ساير نهادهاي از اين نوع بازياجتماعي، 

 اين عناصر جهاني كم و بيش در همـه . (Sharma, 1998:263)دولت و قانون و باالخره جنگ 

 برخي از اين عناصر را فرهنگ غيرمـادي       . شود، اما شكل آنها متفاوت است       ها مشاهده مي    فرهنگ

                                                 
1. Cultural Trait 
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٣٤
 هايي مانند آداب و رسـوم،       پديده: اند از   آنها داراي ماهيت انتزاعي هستند و عبارت       اند و   ناميده

  .ها، هنرها، دانش و دين قراردادها، روش

 عنـوان  بهدار امور فرهنگي در سطح جهان         المللي عهده    گوناگون ملي و بين    هاي  همؤسس

هـاي   گونـه ) ارندهاي متفاوت د   كه ماهيت (زير مجموعه فرهنگي براي امور مربوط به خود         

كنند كه طبيعي است ممكن اسـت از لحـاظ نظـري              بندي را عرضه مي     متفاوتي از طبقه  بسيار  

 حداقل در سـطح     ،جمله ايران از  حال در خيلي از كشورهاي دنيا و          با اين . نباشد سودمند

بـه تـصويب    مـيالدي    ١٩٨٠بندي امـور فرهنگـي يونـسكو كـه در             المللي از طبقه    بين ارتباطات

براين اساس امور . كنند استفاده مي) ١٠١:١٣٧٤، ييدوپو(رسيده است  نس عمومي يونسكوكنفرا

 ، مطبوعـات و انتـشارات     ،ميـراث فرهنگـي   : شود  شرح زير تقسيم مي     بخش به  ١٠فرهنگي به   

هاي   فعاليت،هاي راديويي   برنامه ، سينما و عكاسي   ، هنرهاي تجسمي  ، هنرهاي نمايشي  ،موسيقي

ـ   . زيـست    طبيعت و محيط   ،ها  رزش و بازي  و ،اجتماعي و فرهنگي    براسـاس   هـا   هايـن مقول

گيرنـد تـا بتواننـد        توليد، توزيـع و مـصرف مـورد توجـه قـرار مـي             ضوابطي مانند خالقيت،    

جهاني فراهم آورند، هر چند كه هنـوز اسـتانداردهاي           هايي قابل مقايسه در سطح      شاخص

 .يز وجود نداردهاي مختلف فرهنگ ن بخشدقيقي براي سنجش اين ضوابط در 
  

  نماد، شيوه زندگي و فرهنگ
 اي از عمل است كه براي انتقال معني به ديگري            براي استناد به نشانه يا گونه      ١معموالً واژه نماد  

 .گيـرد   اي مشترك از هنجارها و قراردادها صورت مي         رود و اين اقدام در پرتو مجموعه        به كار مي  

  است، چرا كه دليل وجودي آن است، هر چند كه پيونديادار انتقال معن بنابراين يك نماد عهده  

  .(Edgar, 2003:394)ضروري ميان خود آن و چيزي كه براي آن استقرار يافته است وجود نداشته باشد 

اي  از اعتبار گسترده» نمادها« واژة فرهنگ در رابطه با ايجاد و كاربرد ،در علوم انساني

 اعم از مردم(يز كننده يك شيوة خاص از زندگي هستند برخوردار شده است و اين نمادها متما

 گونه استدالل شده اسـت كـه تنهـا          معموالً اين ). طور كلي   معين و يا حتي بشريت به      هييا گرو 

كار را انجـام دهنـد        توانند اين   ها قادر به خلق و انتقال فرهنگ هستند و به اين دليل مي              انسان

 هستند، چيزي كـه   » نمادين كردن «ها داراي توانايي      انسان. زندپردا  كه به ايجاد و كاربرد نمادها مي      

                                                 
1. Symbol 
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 ٣٥  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام
 »نمـاد «ال پيش بيايد كه     ؤاز اين ديدگاه ممكن است اين س      . ستمبناي موجوديت فرهنگي ما   

 شود كه مردم به ايـن توافـق برسـند كـه يـك كلمـه،                  نماد وقتي مطرح مي    ،چيست؟ خالصه 

 . و يا يك احساس قرار گيـرد       ءايده، يا يك شي   اي از يك      تواند نشانه   نمودار، طرح، يا حركت مي    

 دآيـ  وجود مي  وقتي كه اين كار انجام شود عمالً نمادي كه بيان كننده يك ايده مشترك است به               

بيان و يا انتقال پيدا  ١ نمادگراييفراينداي نمادين و از طريق  گونه بههاي مشترك  و اين ايده

  بيانگر چيزي است كـه     ،نماد. سازند  نگ را مي  كنند و در حقيقت اين معاني هستند كه فره          مي

ـ . دهد، هر چند كه يك نماد واحد ممكن است معاني متعددي داشته باشد              معني مي    مثـال  رايب

 كننده تماميت مادي مثالً يك كشور خاص باشد و هم بيـانگر            يك پرچم هم ممكن است بيان     

 ه فرهنگ ممكن است طرح اين     بنابراين منظور از مطالع   . پرستي  يك ارزش انتزاعي مانند ميهن    

 يك سبك خاص از لباس، طرز خاصي از رفتار، يـك محـل،  : ها باشد كه معني نوع از پرسش  

 چيست؟ زبان اعم از گفتاري و نوشتاري بـديهي اسـت          ... زبان، نظام باورها، سبك معماري و     

  هـستند  كه در نگاهداري و ذخيره نمادها نقش اساسي را برعهده دارد، اما چيزهاي ديگري هم              

ها، سبك موي سر، عالئم راه، لبخندها، نوع ماشـين            پرچم: كنند   نمادها عمل مي   عنوان بهكه  

  .(Baldwin, 1999:6)پايان است  ها و باالخره اين فهرست بي سواري، لباس

 كـرده  قراردادي بودن مفهوم نماد را بـه شـكل روشـني تجزيـه و تحليـل                  ٢گوردن چايلد 

مادها مانند كلمات مفـاهيمي قـراردادي، كلـي و انتزاعـي            او معتقد است كه همه ن     . است

 ويژه اسامي خاص به وضوح مـشاهده        به ،توان آن را در تمامي اسامي       هستند، موضوعي كه مي   

 هاي مرتبط با ماهيـت      كدام از ويژگي   كنيم، عمالً هيچ    وقتي كه ما چيزي را به نام صدا مي        . كرد

 ادراك شـود ) نايي، بويايي، المسه، چشايي، شـنوايي بي(تواند با حواس انسان   را كه مي  ءآن شي 

 هاي مشترك و عمـومي آن       شود ويژگي   در اين وقت آنچه در نظر گرفته مي       . گيريم  در نظر نمي  

 در ناميدن چيزها عمالً خصوصيات اختصاصي آن چيز ناديده گرفتـه          . چيز با ساير چيزهاست   

 چايلـد،  (هـستند ي كلي و مجـرد      شايد بتوان گفت كه حتي اسامي خاص نيز مفاهيم        . شود  مي

 كند كه نام دادن هر چيز به معني عينيـت بخـشيدن بـه آن                او همچنين تصريح مي   ). ٤٨:١٣٥٥

 دهد، آن چيز   اي كه آن نام را مي       ييد موجوديت آن است، چرا كه براي جامعه       أچيز و در حكم ت    
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٣٦

  در كارهاي مختلف   گذاري و به كاربردن يك عالمت اختصاصي         جامعه با نام   ياعضا. وجود دارد 

 گـذاري   نام. آورند و عمالً رفتارهاي خود را با آن تطبيق خواهند داد            خود آن چيز را در نظر مي      

 اي از اعتقاد بـه موجوديـت    آن چيز است، چرا كه نشانه  عينيت دادن بهقتبر هر چيز در حقي  

  ).٥٠:١٣٥٥چايلد، (آن چيز در آن جامعه است 

 ممكن است اين  قرار داديم   بحث  مورد  براساس آن فرهنگ را     اي كه     با در نظر گرفتن شيوه    

 ها نيز چنين نگرشي     در حقيقت برخي از ديدگاه    . »همه چيز «تصور پيش بيايد كه فرهنگ يعني       

 اين اساس بود   بر. كنند  شناسي به چيزها نگاه مي      را دارند، خاصه آنها كه بيشتر از ديدگاه مردم        

دانست كـه دربرگيرنـده       اي كلي مي    فرهنگ را مجموعه  دي  ميالشناس قرن نوزدهم       مردم تيلوركه  

ي اسـت   هـاي   ها و عادت    ، اعتقاد، هنر، اخالقيات، قانون، آداب و رسوم و ساير توانايي          دانش

ايـن تعريـف بـه تأثيرگـذاري و نفـوذ           . كند  عنوان عضو جامعه آن را كسب مي       بهكه يك فرد    

كنـد كـه فرهنـگ         نكتـه تاكيـد مـي       زندگي اجتماعي اشاره دارد و بـراين       عميق فرهنگ در  

  .محصول زندگي مشترك بشري و امري آموختني است

 هاي زندگي اجتماعي داراي ابعـاد       اند كه برخي از جنبه      ها براين استدالل بوده     ساير ديدگاه 

توان آنها را از فرهنگ جدا كـرد،   ي ميتديگري مانند سياسي و يا اقتصادي هستند و از جها     

 اي از    پـاره  در عمل كنند     مي اهاي هنري معن    فرهنگ را به هنرها و فعاليت     براين اساس آنها كه     

 كنند و حال آن كه كساني كه فرهنگ را شيوه زندگي تعريف          ها و نهادها را از آن جدا مي         پديده

 البته در اين مورد توافق وجود ندارد و عمـالً         . دانند  اي از فرهنگ مي     كنند همه چيز را جلوه      مي

  .ز از ديدگاه خاص خود تبعيت كرده استهر پژوهشگري ني

 بايد از مفهوم همسايه آن يعني جامعـه         ي شيوه زندگي، در هر حال مي      ااما فرهنگ در معن   

  و در روابط اجتماعي ميـان      ها  ل، معموالً الگويي از تعام    »١جامعه«در بحث از مفهوم     . جدا شود 

 اصي را اشغال كرده اسـت،     خحل  طور كلي يك جامعه م     ها را در نظر داريم و به        افراد و گروه  

 هر چند كه در جوامـع     . تواند به توليد يا تكثير خود بپردازد، و در يك فرهنگ سهيم است              مي

و البته نه هميـشه     (هاي متعددي در كنار هم        بزرگ نوين اين تصور مطرح است كه فرهنگ       

  .(Baldwin, 1999:6)در درون جامعه همزيستي دارند ) اي هماهنگ گونه به
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 ٣٧  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام

  هنگ و تمدنفر
 هاي تمدن و فرهنگ به سطوح خاصي از توسعه مادي و معنوي و نيـز                در كاربرد عمومي، واژه   

روند  اي قابل تبديل به يكديگر به كار نمي         گونه ها به   اگر اين واژه  . گردند  ميازبيان هنري ب  

 مي تعلـق شوند كه به يك خانواده مفهو      اي تصور مي    گونه ، اما به  )واقعيتي كه اغلب وجود دارد    (

ها، و    آل  ها، ايده   اي از توصيف و بيان است بلكه سنت         دارند كه نه فقط ناظر به صور پيچيده       

  .(Rundell, 1998:2)گيرد  ها را هم دربرمي رويه

رود و    مـي  و يكجا به كـار       اهاي تمدن و فرهنگ به يك معن        در اغلب متون تاريخي واژه    

از مـوارد    بسياري در   نامورخ. سترده آن است  به شكل گ  » اجتماعي«ي  امعموالً مترادف با معن   

راوندي، ( دهند  د در اين بند قرار مي     نكن  هر آنچه را كه محلي براي آن در ساير موارد پيدا نمي           

اين مطالب   اما از آنجا كه واژة فرهنگ كاربردهايي گسترده داشته است طرح تئوريك           ). ١٣٤٧

همـه   هنگ اسـت، امـري كـه مطلـوب        هم مستلزم انتخاب يك چارچوب متناسب براي واژه فر        

  .تواند باشد پژوهشگران نمي

 گرايانـه   در كتاب تاريخ تمدن برداشتي خاص، ارزشي، و تا حدودي تكامـل            ويل دورانت 

 توان، به شكل كلي آن، عبارت از        تمدن را مي  «به اعتقاد او    . دهد  دست مي  را از مفهوم تمدن به    

 شود و جريان    پذير مي   القيت فرهنگي امكان  نظمي اجتماعي دانست كه در نتيجه وجود آن، خ        

 بيني  پيش:  از اند توان تشخيص داد كه عبارت      در تمدن چهار ركن و عنصر اساسي مي       . كند  پيدا مي 

 و احتياط در امور اقتصادي، سازمان سياسي، سنن اخالقي، و كوشش در راه معرفت و بـسط                

  پذيرفته باشد، چه هنگام     ناامني پايان پذير است كه هرج و مرج و          ظهور تمدن هنگامي امكان   . هنر

 افتد و انسان خـود      از بين رفتن ترس است كه كنجكاوي و احتياج به ابداع و اختراع به كار مي               

 كند كه او را به شكل طبيعي به راه كسب علم و معرفت و تهيه وسـايل                  اي مي   را تسليم غريزه  

  ).٣:١٣٧٠دورانت، (» دهد بهبود زندگي سوق مي

  متـرادف بـا ظريـف      شـد در اروپا اسـتفاده     ميالدي  كه در اواسط قرن هجدهم      » ١نتمد«واژه  

 اقـدامي ) به شكل مفرد(تمدن . انديشي، توسعه رفتارهاي مؤدبانه و تلطيف آداب و رسوم بود   

ي كلمه تحول پيدا كرد و     ااما به سرعت معن   . شود» تر  مدني«شد فرد و جامعه       بود كه سبب مي   
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٣٨

 ي و اصيل مبتني بر اقدام به خارج كردن انسانيت از تـوحش بـه              واژه تمدن براي جنبش جمع    

 .مورد توجه قرار گرفت   » حالت جامعه متمدن  «كار گرفته شد و پس از آن بيشتر نتيجه اقدام يعني            

 تقريباً از همان ابتداي ظهورش در عين حال بازگوكننـدة         ) برخالف واژه فرهنگ  (مفهوم تمدن   

 ي يك فرايند  ادانيم كه تمدن به معن      البته مي . ز توسعه بود  يك فرايند، يك هدف، و يك مرحله ا       

 اين ديدگاه از تمـدن    . گردد  ميازبينانه يك پيشرفت جهاني ب      و نيز يك هدف به انديشه خوش      

 عنوان يك عنصر ديناميك از همان ابتدا مورد توجه فالسفه          آل قابل تحصيل و به      عنوان يك ايده   به

ويژه در تكامل   جنبش آشكار تاريخي تلقي شد كه به      تمدن يك  به تدريج . و متفكران بود  

 به اين ترتيب بود كه در اروپاي غربي در        . داد  ها خود را نشان مي     مداوم فنون و گسترش دانش    

 تحركي مقامات سنتي را مورد حمله آستانه انقالب فرانسه تعدادي از روشنفكران آن روزگار بي

 عدالتي اجتماعي، استبداد، جهل و خرافات  مبارزه با بيخود را درگير» تمدن«نام  هقرار دادند و ب

  .(Ignasse, 1999:76)ساختند 

 شناسـي همـواره     شناسـي و نيـز مـردم         چند دهة گذشته از كاربرد واژه تمدن در متون جامعه          در

 كاسته شده است و اين گرايش تا حدي بوده است كه در اغلب متون جاري تقريباً از آن ذكري

 جو كـرد  و عالقگي به اين مفهوم را بايد در اين واقعيت جست           دليل عمده بي  . ديآ به ميان نمي  

گرايانه آميخته شده است و هم عمالً اين          كه واژة تمدن هم غالباً با نگرش محدود و تكامل         

كـس   در دوره ما هيچ   . مفهوم بازگو كننده نوعي تمايزگذاري ميان متمدن و غيرمتمدن است         

 هاي غيرمتمدن و يا بركنار از        شهامت را ندارد كه ادعا كند هنوز گروه        تواند و يا الاقل اين      نمي

 عالوه براين كسي اعتقاد ندارد كه تاريخ بشريت در رابطه         . تأثير تمدن روي زمين وجود دارد     

 ن همواره اينابيان مورخ. (Ignasse, 1999:38)يابد  با شرايط و طراحي اوليه واحدي تحول مي

 درهاي ديگـري   اند و تمدن هايي بس درخشان از ميان رفته  تمدن،ريخبوده است كه در طول تا 

 هـا در قـرون      تاريخ بشريت شواهد زيادي را از ظهور و سـقوط تمـدن           . اند  كنار آنها ظاهر شده   

از  هـايي    در بخش  فناوريتكامل مداوم اگر در عرصة علم و        . گذشته در خود حفظ كرده است     

و  هايي مانند هنرهـا،  توان حداقل در زمينه  به آن را نمي   هاي مشا   جهان مشاهده شده است نمونه    

  .هاي ديني يا فلسفي سراغ گرفت انديشه

رغم رابطة نزديكي كه ميان فرهنگ و تمدن وجود دارد، ايـن دو مفهـوم از يكـديگر                   به
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 ٣٩  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام

هاي ادبيات و فلسفه به خوبي مورد اشاره قرار  متفاوت هستند و اين تفاوت در قلمرو رشته

  فرهنگ يك نظام علمي پر مفهوم است و حـال آنكـه تمـدن         ،به تعبير سوروكين  . گرفته است 

 هـايي هـستند كـه در        تفـاوت  دهنـده  نـشان ها     روش. هاست   روشدر طرف مقابل دربرگيرنده     

از  اي سهم عمده.  طبيعت مطرح هستند١دهي به چالش عرصه رفتار غريزي مورد استفاده در پاسخ

كـه   حال همان طور    با اين . رد استفاده در تطابق با محيط است       مو فناوريرشد علمي مربوط به     

و  رف متفاوت اسـت فرهنگ از تعادل فيزيكي ص. (Kroeber, 1970) اشاره كرده است ٢كروبر

ايـن  به  . گيرد ميشيار قرار   وتر از آن است كه فقط در دسته امور ناه           در حقيقت واحدي متعالي   

 تـر  گيري متعـالي   نيز هست و حال آنكه فرهنگ جهت   اعتبار تمدن در برگيرندة تطابق حيواني     

. تواند شرطي براي پيشرفت فرهنگ باشـد، غايـت آن نيـست         مي فناوريدر حالي كه    . دارد

 دهي به ضروريات فيزيكي آن      منظور پاسخ  تمدن با تجهيزات فيزيكي و خارجي يك جامعه به        

و  در حالي كه تمدن خارجي    . مرتبط است، و حال آنكه فرهنگ با رشد دروني آن پيوستگي دارد           

 فرهنـگ تجلـي  . عيني است، فرهنگ داخلي و عيني است و صرفاً حالت محرك ـ پاسخ را ندارد 

 هاي روحـي و     ها در پرتو ضرورت     از آنجا كه فرهنگ   . دهنده خالقيت يك فرد يا گروه است      

 اساسـاً  داراي مـاهيتي     هـستند هاي خاص مواجه      شوند و با مقتضيات و چالش       رواني متولد مي  

در  .ي استفناورمعنوي هستند و حال آنكه تمدن اساساً ماهيتي فيزيكي دارد و مبتني بر علم و 

 هاست، پيشرفت فرهنگـي، حاصـل عملكـرد اقليـت           هاي توده   حالي كه تمدن دربرگيرنده تالش    

ي پايه يعنـي اقتـدار      فناورتمدن هم شامل    .  است ... اخالقي از هنرمندان، شاعران، فالسفه،    

هـايي اسـت كـه     ي خـاص يـا شـيوه   فنـاور ن برماهيت طبيعي است و هـم در برگيرنـده     انسا

از سوي ديگر، فرهنگ دربرگيرنده عواملي مانند دين، هنر، فلـسفه،           . كننده رفتار انسان است    كنترل

  . براي انسان استها وجود آورنده ارضا و لذت  است، چيزهايي كه به...ادبيات، موسيقي، و

  هم تمدن مادي را مورد     ،شناسان عصر ما    شناسان و روان     جامعه ،ك گروه به هنگام مطالعه ي   

 دهند و هم فرهنگ غيرمادي را، چرا كه عمالً هر دو توسط فرايند انساني واحـدي                 توجه قرار مي  

 هاي   جلوه تمدن اساساً . دارندكنند و متمم يكديگر هستند و عمالً وابستگي متقابل            توسعه پيدا مي  

                                                 
1. Challenge 
2. A.L.Kroeber 
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٤٠
مـسكن،   مورد استفاده انسان است، چيزهـايي ماننـد       ) مادي و عيني   (ي اشيا مادي دارد و شامل   

 و سـاير    ها، ظروف   ها، ابزارها، سالح    وسايل مورد نياز در خانه، انواع مختلف وسايل و دستگاه         

فرهنگ تر از  تر و تكامل يافته   تمدن صورتي پيچيده   ١جيلينبه اعتقاد   .  مورد نياز است   ياشيا

در  شـود كـه      نيز معتقد است كه فرهنگ وقتي مبدل بـه تمـدن مـي             ٢ينگردر اين زمينه    . است

كهـن  هاي    فرهنگ. شود  ي، و نظام سياسي وارد مي     فناورفرايند زبان نوشتاري، علم، فلسفه،      

 از آنجا كه همه اين عناصر را در خود نداشتند غالبـاً آنهـا را در گذشـته فاقـد تمـدن تـصور                       

 ، تمدن را وضعي وابسته به فرهنـگ       ٥كف  نيم و   ٤اگبورن ،٣فرانس بواس افرادي مانند   . كردند  مي

 ٦وبـر  مـاكس به اعتقاد .  تمدن مرحلة نهايي فرهنگ فوق ارگانيك استاگبورنبه تعبير . كنند  تلقي مي 

 هاي توليد و كاربرد است و حال كه فرهنگ شامل           تمدن در برگيرنده اشياء مفيد مادي و روش       

 ، و بسياري  ٨والد  ترن،  ٧مرتن. ي و احساسي يك گروه است     هاي ذهن   ها، و جنبه    ها، ارزش   آل  ايده

 با اين عقيده ٩سوروكينكنند، هر چند كه  شناسان ديگر نيز از همين نظر تبعيت مي  از جامعه 

 تر بتوان نتيجه گرفت در يك نگاه كلي شايد براساس يك گرايش بالنسبه عمومي. مخالف است

 روش و تكنيـك   . زيستي، و تكنولوژيك هـستند    كه عناصر اصلي تمدن داراي ماهيتي فيزيكي،        

دهنده سـاخت    تمدن درصدد كسب تطابق فيزيكي با محيط است و تجلي         . تمدن است  بخشي از 

هاي تطابق انساني با طبيعـت اسـت و در حقيقـت نتيجـه        روشتمدن دربرگيرنده   . است خارجي

ر متـشكله تمـدن     بـه ايـن اعتبـار عناصـ       . انتخاب طبيعي و انتخاب اجتماعي است      فرايندهاي

 هستند و مطالعه تمدن شـامل شـناخت مـسكن، وسـايل ارتبـاطي، لبـاس،                 خارجي و عيني  

  .(Sharma, 1998:265) است  ...ها، و صنايع، سالح

  :تفاوت دارندا يكديگر بجنبه  ٥ درتوان نتيجه گرفت كه فرهنگ و تمدن  مي

  اسـتاندارد جهـاني تمـدن      . دقيقي است  نسبتاًتمدن، برخالف فرهنگ، داراي مقياس سنجش        .١
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 ٤١  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام

 ، چرا كه تمدن يك روش است و حال آنكـه فرهنـگ كيفيـت مـشابهي                است ١سودمندي

عناصـر،  . نفسه يك هدف است     و در حقيقت فرهنگ في    دارد  ندارد، استاندارد سنجش ن   

  .كنند هاي مربوط به يك فرهنگ در تطابق با زمان و مكان تغيير مي ها، و انديشه آل ايده

 ياجزا. ه در حال پيشرفت است و حال آنكه فرهنگ چنين حالتي ندارد            تمدن هميش  .٢

 همواره در  ... آالت، وسايل حمل و نقل و ارتباطات و غيره          سازنده تمدن، يعني ماشين   

 ها  توان نتيجه گرفت كه هنر، ادبيات، انديشه        حال پيشرفت هستند، اما در مورد فرهنگ نمي       

  .گذشته است امروزي هميشه برتر از يها آل و ايده

يابد و حال آن كه در مورد فرهنگ اين وضع وجـود              تمدن بدون تالش زياد انتقال مي      .٣

 شود داراي سودمندي هستند و با حيات خـارجي          اشيايي كه تمدن آنها را شامل مي      . ندارد

 توانند از نسلي تا نسل ديگر به سهولت مورد تطـابق            انسان پيوند دارند، و به اين جهت مي       

 ند و يا به يك كشور ديگر بروند، اما فرهنگ با همان درجه از سهولت انتقـال                قرار گير 

 كند، چرا كه با يك گرايش دروني مرتبط است و تنها پس از رويدادن               و تطابق پيدا نمي   

 يابد كـه  تواند مورد تطابق قرار گيرد و فقط به كساني انتقال مي نوعي توسعه داخلي مي  

 تواند ها و شناخت هنري باشد نمي       تواناييكسي كه فاقد    . از نظر ذهني تشابه داشته باشد     

سـيقيايي  هـاي مو    ز و تشخيص دقيق قـرار دهـد و بـدون حـساسيت            يهنر را مورد تمي   

برخالف فرهنگ، تمدن نياز بـه آن چنـان         . كامالً از يك قطعه موسيقي لذت برد       تواند  نمي

آنكه اطالعـاتي از       شود بي  مند  تواند از محصوالت تمدن بهره      هر كس مي  . ندارد هايي  شرط

تـوان بـدون تـالش تحـصيل         تمدن را مي  . مرتبط با خالقيت آن داشته باشد      هاي  توانايي

  .فرهنگ به شخصيت و طبيعت وابسته است كرد، اما پذيرش

 وقتي كشور يا نسلي   . بدون تغيير يا كاستي وام گرفت     ) برخالف فرهنگ (توان    تمدن را مي   .٤

، هاي خاص مرتبط با تخريب      گيرد كه كمتر مواجه با دشواري        مي تمدني را از جاي ديگر وام     

را  ... ها و   ، هواپيما، انواع ماشين   خودروآهن،    راه. از دست دادن و يا تغيير چيزهاست      

 ربـارة  كه هستند از جاهاي ديگر وام گرفت، اما ايـن كـار د             طور همانتوان تقريباً     مي

  البته در شـكل كـامالً اصـلي        ...ها و   آل  ، ايده ها  ، انديشه   عناصري مانند دين، هنر، ادبيات    
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٤٢
  مثال مسيحيان هند در عين حـال كـه مـسيحي           رايب. پذير نيست   آنها به سهولت امكان   

اند و از اين نظر با  هستند بسياري از چيزها را از هندوها و مسلمانان نيز وام گرفته      

  .(Sharma, 1998:267)مسيحيان ساكن در كشورهاي اروپاي غربي تفاوت دارند 

 تمدن. نفسه هدف است و حال آن كه تمدن خارجي و وسيله است فرهنگ دروني و في .٥

هاي دروني، احساسات،     در برگيرنده اشياء خارجي است، اما فرهنگ بيشتر با انديشه         

شايد بتوان گفت كه تمدن وسيله بيان و نـشانگر          .  رابطه دارد  ...ها و   ها، ارزش   آل  ايده

 .تعبير ديگر تمدن در حكم جسم است و فرهنگ همانند روحفرهنگ است و يا به 
  

  شناسي فرهنگي گونه
 جامعـه علمـي     از سـوي  بيش پذيرفته شـده        و   هاي دقيق و كم     بندي نيازمند مالك    هر طبقه 

كـه   دانيم  از سوي ديگر، مي   . يافتني است   فرهنگ دست  بارة ضرورتي كه به دشواري در     ؛است

  زمـان،  ولدر اجتماعات مختلف و نيز دگرگـوني آن در طـ          با توجه به تفاوت محتواي فرهنگ       

 شناسـان و    هاي مختلف فرهنگي توسط جامعه      بندي گونه   هاي مختلفي در جهت طبقه      كوشش

شـود    اما آنچه سبب اختالف نظر ميان آنهـا مـي         . شناسان اجتماعي معمول گشته است      مردم

 ها در جهت ناشود كه انس ي ميتنوع فرهنگي از آنجا ناش. هاي مورد استفاده است تفاوت مالك

 ها و وسايل گوناگوني استفاده هاي اجتماعي، رواني، و زيستي خويش از شيوه   نيازمندي يارضا

  .هاي متفاوت دارند كنند و رويه مي

 براين اساس،. بندي قديمي است شناسي فرهنگ به دو نوع مادي و غيرمادي، يك طبقه گونه

 ء را دارند و مواردي ماننـد         از فرهنگ است كه حالت شي      فرهنگ مادي در برگيرندة آن عناصري     

 در مقابل. شود وسايل حمل و نقل، مسكن، ابزارها و ادوات كار و زندگي، و لباس را شامل مي              

 فاقد تظاهر خارجي مستقيم هستند، مانند ايدئولوژي، مذهب،       ) يا معنوي (مظاهر فرهنگ غيرمادي    

  ).٩٤:١٣٨١محسني، (جتماعي هاي ا فلسفه، اعتقادات، باورها و ارزش

 شناسي مشكالت متعددي فـرا روي        كنوني جهان؛ مطالعه اشياء فرهنگي از نظر روش        اوضاعدر  

دهد، در عين حال كه همواره به نحو بيشتري خود را در معرض               پژوهشگران اجتماعي قرار مي   

شناسي    جامعهعلت اين امر از يك سو توسعه مباحث         . دهند  هاي آنان قرار مي     تجزيه و تحليل  

شناسـي    جامعه اي،   رسانه  و هاي فرعي متعدد وابسته به آن مانند مطالعات فرهنگي          فرهنگ و زمينه  
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 ٤٣  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام
در  هـاي جـاري   شناسي مصرف و مانند آن است، و از سوي ديگر بـسياري از بحـث        بدن، جامعه   

 مدرنيـسم گرايـي و پـست    هاي فراسـاخت  هايي مانند زبان و تفسير فرهنگي در پرتو ديدگاه    زمينه

 هاي روش شناختي براي به پژوهش كشيدن اشياء فرهنگي برقراري كنترل كننده. شود مطرح مي

  .(Seale, 1998:233)گيري است  ضروري است و اين چيزي است كه در حال بحث و شكل

 اساس مطالعات خود و از ديدگاه رفتار گرايانـة قابـل           شناس امريكايي بر     مردم ١راث بنديكت 

 ديدگاه او . كند  تقسيم مي » پهلواني«و  » فلسفي«ها را به دو گونة         اوليه، فرهنگ  طرح در جوامع  

اين فرض است كه هر فرهنگ از ميـان امكانـات گونـاگون رفتـاري برخـي از انـواع                  مبتني بر 

روي، تعادل، و     در فرهنگ فلسفي حاالتي مانند قناعت، صلح دوستي، ميانه        . گزيند    را برمي  رفتارها

ي اشتراكي غلبة آشكار دارد، و حال آن كه در فرهنگ پهلواني رفتار متكي بـر                به زندگ  گرايش

  .طلبي است طلبي، و جاه  جويي، پرخاشگري، رقابت، استقاللمبارزه

 ؛دهـد    سه گونة متفاوت فرهنگ تشخيص مي      ٢ديويد ريزمن ،  »رفتارگرايانه«با توجه به ديدگاه     

 هاي هستند و براي رسيدن به هدف» تكار عملاب«نوع اول، فرهنگي است كه افراد در آن داراي 

 ، رفتار افراد جامعه متأثر از منابع گوناگوني است          در نوع دوم از فرهنگ    . كنند  خاصي تالش مي  

هاي   مانند جامعه (هاي محيطي هستند      و آنان داراي قابليت تطابق زياد در رابطه با دگرگوني         

 چـون   در سومين نوع از فرهنگ، تبعيت بي      . دارد» التقاطي«و باالخره شخصيت افراد حالتي      ) صنعتي

عمالً بر جامعه حكمروايي دارند،     » گذشتگان«ها حاكم است،      و چرا از آداب و رسوم و سنت       

  .٣»نظارت اجتماعي«عامل اصلي » سنت«طور خالصه  و به

 شناسان فرانسه زبان بوده     ويژه مورد استفادة جامعه    هاي اخير به    از مفاهيمي كه در طول سال     

 بيني مبتني بر فرهنگ فني       است، كه كاربرد آن بيشتر در بيان جهان        ٤»فرهنگ فني «است، مفهوم   

 هاي نويني متكي است كه تالش در داخـل          بيني بر ارزش    اين جهان . يا تكنولوژيك بوده است   

 تأييد خـويش  : هاي اصلي آن عبارت است از       هاي قديمي دارد و خصلت      كردن آنها در ارزش   

رد مستقل و در عين حال متمايل به مستحيل شدن در يك مجموعة مشخص               يك ف  عنوان به

 ـ تسلط بر طبيعت و ارج نهادن بر آن ـ شناخت مبتني بر عقل و منطق ـ رقابت  ) گروه يا سازمان(

                                                 
1. R.Benedict 
2. D.Riesman 
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٤٤

  ).٩٦:١٣٨١محسني، (و همكاري ـ و باالخره كمي كردن واقعيات و چيزها 

 نهادهاي اجتماعي غالب يا مسلط بر       ها از طريق بررسي اثر      مرتبط كردن انواع فرهنگ   

ـ . هاي فرهنگـي باشـد      ها در زمينة شناخت گونه      آنها شايد از جملة اولين تالش       مثـال   رايب

توان آنها را بازرگاني و يا صنعتي ناميد، چرا كه در آنها نهادهاي               هايي هستند كه مي     فرهنگ

 گي دارند، مانند فرهنـگ    هاي ديگر حالت خانواد     برخي فرهنگ . اقتصادي اهميت بيشتر دارند   

 توان در رم قديم مشاهده      اي از تسلط نهاد سياست را مي        نمونه. كشور چين در دورة قبل از جنگ      

  .(Fichter, 1969:175)كرد 

 در اين زمينه همچنين ضروري است كه به موضوع كاربردهاي اختصاصي يا موضوعي مفهوم

 مفـاهيمي ماننـد   . اند  د يا غيرآكادميك ناميده   اي آن را كاربردهاي آزا      فرهنگ اشاره كنيم كه پاره    

 نشيني، فرهنگ مصرف همه از اين نوع هـستند          فرهنگ سياسي، فرهنگ ترافيك، فرهنگ آپارتمان     

كنيم كه مفهوم     گاهي مشاهده مي  . هاي گويندگان است    و كاربردهاي آن تابع ذوق و گرايش      

گيـرد، كـه در ايـن          خـود مـي    بـه » اجتمـاعي «خورد و معني      فرهنگ با ساير مفاهيم پيوند مي     

به تعبيـر   . مشخص كردن مرزهاي آن با معني اختصاصي فرهنگ عمالً ناممكن است          ها    لتحا

گزارش، فرهنگ بخـشي از حيـات اجتمـاعي اسـت و بـا واژه اجتمـاعي توصـيف                    ما در اين  

اسـي  ها، باورها، و رفتارهـاي سي       مثال فرهنگ سياسي را مترادف با نظام ارزش        عنوان به. شود  نمي

 نظـر  بـه . (Boudon, 1999:54)كننـد   اعضاء يك اجتماع ملي تعريـف مـي   مورد توجه اكثريت

 ).١٧٤:١٣٨٠جهـانگيري،    (كرد استفاده   »فرهنگ سياسي «از مفهوم    پاول و   آلموندرسد در ابتدا      مي

 هـا،   ها، ارزش   گيري  براساس تعريف آنان فرهنگ سياسي عبارت از يك نوع توزيع ويژه از موضع            

 هاي افـراد    فرهنگ سياسي نيز همانند نگرش    . هاي سياسي است    ات، اطالعات و مهارت   احساس

 در حقيقت فرهنگ سياسي يك ملت بر رفتارهاي رهبران        . شود  بر رفتارهاي آنان مؤثر واقع مي     

 اي فرهنگ سياسي به اين اعتبار از جامعه. شود و شهروندان در درون نظام سياسي مؤثر واقع مي

  .فاوت داردتا جامعه ديگر ت

 به بعد مفهوم فرهنگ سازماني براي توصـيف       ميالدي   ١٩٨٠هاي    در مباحث مديريت سال   

 فرهنـگ  « معتقد است كه   ١استانلي ديويس . گيرد  ابعاد خاصي از حيات سازماني مورد استفاده قرار مي        
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 ٤٥  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام
 ها و باورهاي مشتركي است كه به اعضاي يك نهاد معني و مفهوم               از ارزش  ييالگو» سازماني

 فرهنگ ، ديگرعبارت به. آورد بخشد، و براي رفتار آنان در سازمان دستورهايي فراهم مي         مي

 ها، دسـتورهاي    ها، ارزش   ها، ادراك   ها، نگرش   ها، نمادها، ريشه    اي فراگير از سنت     سازماني زمينه 

 درپـي بـر   ها، و اصول آشكار يا نهفته است كه روزهاي پي ها، قدرت  ها، افسانه   اخالقي، فلسفه 

  ).١٥ـ١٦: ١٣٧٢طوسي، (گيرند  كنند و آن را دربرمي سازمان نفوذ مي

 توان اند كه فرهنگ سازمان را نمي اغلب پژوهشگران عرصه سازمان و مديريت براين عقيده    

 مانند فرهنگ يك جامعه، ملت و يا يك شهر در حالتي كم و بيش منفرد و مستقل در نظـر آورد،                    

 هـاي   گوناگون است، چرا كه هر سازمان گردهم آورنده گروه        هاي    بلكه تركيبي از پاره فرهنگ    

  ...مختلفي است و از فرهنگ مشتريان، فرهنگ مديران، فرهنگ كارگران، فرهنگ كارمندان و            

 شود و آن    ها ضروري احساس مي     به اين اعتبار تالش خاصي از سوي سازمان       . گويند  سخن مي 

ز هنجارهاي مشترك و عمومي اسـت       هايي ا   ها براساس دسته    سازي پاره فرهنگ   هماهنگ

 هـا و  اي از ارزش  هر چند كه فرهنگ سازماني را مجموعه ،عبارت ديگر  به). ١٦:١٣٧٢طوسي،  (

كنند، اما واقعيت آن است كه ايـن   باورهاي مشترك سازماني يا حاكم بر سازمان تعريف مي       

 كه باورها، آرزوها،به اين جهت است . هاي حاكم بر سازمان است فرهنگ مبتني بر پاره فرهنگ

 كنند با مـديران  هاي ارزشي كارمندان يا كارگراني كه در سطوح پايين سازماني كار مي          و نگرش 

 آنچه براي يك گروه خواستني و     . رتبه شاغل در همان سازمان تفاوت دارد        يا كارشناسان عالي  

 شـد و بـه     متفاوت داشته با   يوضعمطلوب يا پذيرفتني است ممكن است در نزد گروه ديگري           

 برايطور معمول    به. شود   گاهي با مشكل مواجه مي     ،همين جهت است كه تفاهم افراد در سازمان       

 . اكثريت افراد استاز سويهاي محوري  اساسي است پذيرش كلي ارزشآنچه يك سازمان 
  

  شناسي فرهنگي هاي جامعه زمينه پيش
 زم است تالش كنيم حـداقل     شناسي فرهنگي ال     جامعه ةپيش از ورود به بحث اختصاصي دربار      

 شناسـي فرهنگـي،      يعني مردم  ،ارتباط اين حوزة موضوعي را با چند رشته كم و بيش منسجم مجاور            

  .يمي تا حدودي روشن نما١شناسي، و مطالعات فرهنگي فرهنگ

 شناسي كه از نظر لغوي به معني مطالعه انسان يا نوع بشر است به دو شاخة فيزيكـي                   مردم
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٤٦

 شناسي فيزيكي يا جسماني به تنوعات جسمي در         انسان. شود  هنگي تقسيم مي  و فر ) يا زيستي (

شناسي فرهنگي را نيز حداقل در        توان مردم   پردازد و بر همين اساس مي       شكل انساني آن مي   

  .(Edgar, 2003:95) فرهنگي تعريف كرد هاي مراحل اوليه تكويني آن به مطالعه در تنوع

در نهايت اختصار اشاره كنيم كه اين رشته در كنـار           شناسي فرهنگي بايد       مردم بارةدر

و ) البته در مقطع تاريخي پس از تفكيك آنها       ( قرار دارد    ١»شناسي فيزيكي يا جسماني      مردم«

 ترين طيف از نظر معنـي  شناسي است و آن را در گسترده ناظر به مفهوم فرهنگ از ديدگاه مردم   

 الگوهـاي : شود   تحليل فرهنگ در سه سطح انجام مي       شناسي فرهنگي معموالً    در مردم . برد  به كار مي  

كننـد    تر از سطوح هشياري عمل مي       هايي از فرهنگ كه در سطوح پايين        آموخته رفتار، جنبه  

 مانند قواعد دستور زبان و نحو كه در يك زبان مشخص مخفي است و صحبت كننده معمـولي                 (

  .شود ه كه از سوي فرهنگ تعيين مي الگوهاي ادراك و انديشدر نهايت، و )خبر است از آن بي

شود  شناسي مشاهده مي از طرف ديگر، در يك تعبير خاص كه در بسياري از كتب مردم     

 )شود  شناسي استفاده مي     از لغت انسان   Anthropologyويژه در زبان فارسي كه در ترجمه واژه          به(

 هاي ابتـدايي    ه فرهنگ ويژ هاي موجود، به    شناسي فرهنگي مطالعه دربارة فرهنگ      موضوع انسان 

 شناسي مطالعه اقوام و قبايل از نظر پوشاك، خوراك، دين،           براين اساس مردم  . شود  تعريف مي 

 شـود كـه   از اين ديدگاه نتيجه گرفته مي. ستخويشاوندي، آداب و قواعد زندگي و نيز رفتارها 

 شناسـي    مـردم  شناسي زبان و    شناسي، انسان   باستان: شناسي فرهنگي داراي سه زير شاخة       انسان

 شناسي و ارتباط البته در اينجا مشخص نيست كه تعبير مردم). ١٩:١٣٧٨عسكري خانقاه، (است 

  .چگونه است) شناسي فرهنگي انسان(آن با كليت مفهومي مورد توجه 

 عنوان شناسي فرهنگي به    براين مجموعه ديدگاه سومي را بايد اضافه كنيم و آن مطالعه مردم           

 شناسي از نظر حوزه موضوعي اما متفاوت با آن از لحاظ            شابه با جامعه  يك رشته كم و بيش م     

 هـاي   روش(هاي مورد استفاده است       و روش ) جوامع محدود و كوچك   (نوع جامعه مورد مطالعه     

 هاي قبلي مشاهده كرديم فرهنگ كم و بيش         اي كه در حوزه     گونه   هم به  االبته در اين معن   ). كيفي

شناختي عمـالً     هاي جامعه   شود، موضوعي كه با نگرش      ريف مي تع» اجتماعي«معادل با واژه    

  .تفاوت دارد
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 ٤٧  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام
را  )هـا   ها، ايـدئولوژي    يفناورنهادها،  (شناسي است كه فرهنگ       اي از مردم     شاخه ١شناسي  فرهنگ

 يافتـه و بـر طبـق قـوانين         ها كه برپايه اصول خود سازمان       م مشخص از پديده   اعنوان يك نظ   به

 خود و خود مختار    فرايند فرهنگ براساس اين ديدگاه متكي به      . اسدشن  كند مي   خاص آن عمل مي   

 شـوند   فرهنگي تشريح ميهاي  ه و تنوع فرهنگي بيشتر براساس توجي(Sills, 1968:547)است 

اين باور است كـه داليـل رفتارهـاي مـردم را بايـد در                شناسي بر   فرهنگ. تا زيستي و يا رواني    

 تعيين كننده رفتار افراد نـه وضـع  . جو كردو  جستهاي خاص فرهنگي  پرورش آنان در سنت   

 هـا،  ها و تمايالت و آرزوها و ترس خاص جسماني افراد است، نه ساختار ژنتيكي آنان، نه انديشه        

 هاي فرهنگي فراجسماني و نه فرايندهاي تعامل اجتماعي؛ بلكه ماهيتي خارجي دارد و آن سنت

 دنيا بيايد زبان محلي خوده شور آفريقايي بكسي كه در محيط سنتي يك روستا در يك ك. است

  .نهايت اينكه رفتار مردم تابعي از فرهنگ آنان است. كند و نه مثالً انگليسي را صبحت مي

 ال را مطرح كنيم كه اگر رفتار فرد تابع فرهنگ اوست، پس چه چيـزي              ؤحال هرگاه اين س   

 وجود آورنده به» فرهنگ« كه شناسان اين است    كند؟ پاسخ فرهنگ    است كه فرهنگ را تعيين مي     

 ها با يكديگر در تعامل هستند و همـواره سـازنده   فرهنگ. (Sills, 1968:548)است » فرهنگ«

 هاي قبلي و علـت      هر خصلت فرهنگي نتيجه خصلت    . دنباش  ها و سنتزها مي     محصوالت، اختالط 

 يندهاي زيـستي  شناسي فرايند فرهنگ را بدون توجه به فرا         با اينكه فرهنگ  . موارد بعدي است  

 رابطـه طور كل    بهاين واقعيت معترف است كه       حال بر   دهد، با اين    و رواني مورد توجه قرار مي     

  .نزديكي ميان فرهنگ و انسان وجود دارد

 عنـوان   جديدي است كه به    نسبتاًهاي     فرهنگي از ديدگاه   هاي  هاز سوي ديگر، قلمرو مطالع    

دانـيم   مـي  .(Mattelart, 2003:29) شود ميفاده يك رشته در پرداختن به مطالعه در فرهنگ است

گرفتـه    خاص هر رشته مورد بررسي قرار      ةهاي دانشگاهي به شيو     كه موضوع فرهنگ در رشته    

و  شناسـي، تـاريخ، مطالعـات ادبـي،         شناسي، جامعه   توان از مردم    ها مي  آن  ترين  از برجسته كه  است  

 ذشته گرايش نـويني در مطالعـه فرهنـگ     حال در طول دهة گ      با اين . جغرافياي انساني ياد كرد   

 طور مـستقل   بهكند و     اي خاص خارج مي     هاي رشته   وجود آمده است كه آن را از چارچوب        به

 كه نتيجـه  (Baldwin, 1999:3)طرفداران اين گرايش معتقدند . دهد موضوع شناخت قرار مي
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٤٨
 هاي انـساني را مـورد   اي ماهيت فرهنگ   گاه تازه ناين فعاليت توسعه قلمروي بوده است كه با         

 البته همـين . دهد كه در آينده نيز اين مطالعات را ادامه دهد توجه قرار داده است و اين نويد را مي      

 تاريخ پيچيده اين مفهوم و وسعت     (گروه معتقدند كه به علت گستردگي اين حوزه موضوعي          

 ١ريمونـد ويليـامز    اين معن با عنايت به ا   . رو است  هب هايي رو   اين امر با دشواري   ) دامنه كاربردها 

 گرفـت كـه در   نتيجه مي) ١٩٢١ ـ  ٨٨(هاي فرهنگي در انگلستان بود  گذاران بررسي كه از پايه

ي متفاوت به كار رفته است      اطور كلي در سه معن     اي بيرون از علوم طبيعي، فرهنگ به        حوزه

وه خاص از زندگي    هاي هنري، اولين مظاهر نمادي از يك شي         هنرها و فعاليت  : ند از ا كه عبارت 

  .(Baldwin, 1999:4)فرايند توسعه در نهايت شود، و  كه آموخته مي

ند از ا گانه مطالعات فرهنگي عبارت  معتقد است كه اهداف سه(Barker, 2002:4) باركر

 عنوان شود كه مطالعات فرهنگي به در عين حال او يادآور مي. گذاري تحليل، آموزش و سياست

  . جنبه سياسي دارد) نه بيشتر و نه كمتر( خاص به اندازه هر رشته ديگري يك رشته داراي هويت

 اي بر   عده. اند  هاي گوناگوني مورد توجه قرار داده       دانيم كه مطالعات فرهنگي را از نگاه        مي

 دهند، و عده ديگري بر زنـدگي        اي به متون فرهنگي اهميت مي       توليدات فرهنگي تكيه دارند، عده    

 اما بديهي است كه ميان اين سه برداشت يا سه احـساس . تاكيد دارند) تهفرهنگ زيس (فرهنگي  

 .كنند   خاص تاكيد مي   عيها بر موضو    از فرهنگ رابطه وجود دارد، هر چند كه هر كدام اين حوزه           

 هاي به كار گرفته شده در توليد اقالم فرهنگي متمركز اسـت،             ديدگاه بر فرايند تالش   نخستين  

 دهد و سومي به مظـاهر آن توجـه دارد   ي را مورد بررسي قرار ميدومي صور توليدات فرهنگ   

(Ferguson, 1977:86) . در پايان بايد اشاره كنيم كه رشته مطالعات فرهنگي كه در انگلـستان 

  مرهون فعاليت تني چند از كارشناسان اين رشته در نيمه قرن بيستم            ،توسعه بسيار پيدا كرده است    

 .(Edgar, 2002:90)آن قرار دارد  در رأس ٢هال تراستوااست كه 
  

  شناسي فرهنگي زمينة موضوعي جامعه
 طور توانستيم به   شد اگر مي    تر مي   شناسي در مطالعات فرهنگي بسيار ساده       تعريف مشاركت جامعه  

 شـود   هايي را شامل مي     شناسي درباره فرهنگ چه زمينه      قطعي مشخص كنيم كه ديدگاه جامعه     
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 ٤٩  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام
ست كه توسعه مطالعات فرهنگي از حدود        ا  اما واقعيت آن  . اردهايي كاري ند    و با چه زمينه   

 شناسان، همگام  به بعد و گسترش عالقمندي به موضوع فرهنگ در ميان جامعه         ١٩٦٠هاي    سال

 اي را غير ممكن     آوري ساده نگرانه    اي هرگونه اعالميه    هاي ميان رشته    با توسعه تدريجي گفتمان   

 انتقادي، فمينيـسم، و     نظريهعات فرا مدرن گرايي،     گسترش زيادي كه در مطال    . ساخته است 

 وجود آورده است كـه هـيچ       ي را به  فضايها صورت گرفته است       هاي مرتبط با اين زمينه      حوزه

  تخصصي و اختصاصي خود بـه      ةعنوان زمين   مشخص را به   ياي به تنهايي نتواند موضوع      رشته

  .(Hall, 2003:5)انحصار در بياورد 

 نظريـه  ،رهنگي در ميان دو گروه از سرشناسان آن يعني از يكـسو           شناسي ف   موضوع جامعه 

  پژوهشگران ايفاگر مطالعات ميداني كه معموالً      ،پردازان و معماران اين رشته و از سوي ديگر        

 اند در طول چند دهة گذشته ناثابت، متضاد،         گونه خاصي به اين حوزه توجه داشته       هر كدام به  

 ي خاص كلمه، كه اغلب آنها از      اشناسان فرهنگي به معن     معهجا. ناهماهنگ بوده است  و  پيچيده  

 ٤نيـل اسملـسر   و ٣دياناكرين، ٢مارگارت آرچر، ١جفري الكساندرن هستند، يعني افرادي مانند      امتأخر

اند در آثار خود حتي از ارائه عنـوان   اند و گاهي تالش كرده     متفاوتي ارائه نموده   يها  ديدگاه

 رغم اينكه حجم مطالعات ست كه علي ا واقعيت آن. داري نمايندشناسي فرهنگي نيز خود  جامعه

ويژه در نيمه قرن بيستم بسيار زياد بوده است، امـا            هاي مربوط به فرهنگ، به      سازي  و نظريه 

هـاي    شناسي فرهنگي اغلب اين اطالعات به ساير حوزه         به علت سازمان يافته نبودن جامعه     

  .انتقال يافته است شناسي جامعه

 به بعد از نظـر      ١٩٧٠هاي    شناسي فرهنگ از حدود سال      مفهوم جامعه  دانشگاهي،   از نظر 

 گيرد، هر چند پژوهش در عرصه فرهنگ و كار نظري در آن بسيار              شكل مي به تدريج   دانشگاهي  

هـاي     بحـث  در مقايسه با  كه بحث دربارة فرهنگ     آن است   واقعيت  . پيشتر آغاز شده بود   

همـواره در طـول   ) انـد   آن پرداختـه    شناسان بيشتر به    آنچه جامعه يعني محتواي   (شناسي    جامعهاصلي  

  .اي داشته است گذشته حالت حاشيه هاي سال

 شناسي فرهنگ مبتني بر اين اصل مهم است كه معاني و مفاهيم مرتبط با صور مـشخص                  جامعه
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٥٠
 يـا  (كننـد  يي از افرادي كه آن را حمل مي      )ها  يا شبكه (ها    فرهنگي فقط از طريق اقدامات گروه     

 شناسي  موضوع جامعه ١ برگربه اعتقاد   . شود  از نسلي به نسل بعد منتقل مي      ) نتوانند حمل كنند  

 اند كـه آن     ي قرار گرفته  وضعهايي از مردم است كه از نظر تاريخي در            فرهنگي شناخت گروه  

و مبـادرت بـه     )  درگير هـستند   وضعرو تا حدودي با اين        از اين (اند    را كامالً انتخاب نكرده   

 در. هاي زندگي آنان مطرح اسـت       ينيكنند كه در آ     ليد، بازتوليد، و تغيير مفاهيم نماديني مي      تو

 گيرند كه ممكن است با فرهنگ مسلط مشكل پيدا كنند           هايي شكل مي    اين شرايط پاره فرهنگ   

(Berger, 1995:63).  

  بلكه ، جديدي نيست   شناسي فرهنگ رشته    هاي اوليه، تصور اين بود كه جامعه        در برداشت 

 ها، فرهنگ عامه، و هنرها از       ها، دين، رسانه    هاي فرعي مستقل يعني آگاهي      مبتني بر تعدادي حوزه   

  فرهنگي، تاريخ، سياست، سازمان    مسائلهاي خاص تخصصي متمايل به        يك سو و برخي از گرايش     

  .(Crane, 1995:1)اجتماعي، قشربندي اجتماعي و رفتارهاي ميان فردي از سوي ديگر است 

 شناسـي   كاركرد جامعه «كيد دارند كه    أ براين ت  تاريخ انديشة اجتماعي   در كتاب    بكر و   ارنزب

 فرهنگ عبارت است از تعيين آهنگ حركات فرهنگ و تحليل عناصر تكرارپـذير و تكرارناپـذير               

شـوند    آنها يادآور مي  . »تجليات فرهنگي و فهم ارتباط آن تجليات با سير جامعه و تمدن           

ز مظاهر فرهنگي كه نمـودار الگوهـاي كلـي فرهنـگ در يـك جامعـه       كه فقط آن دسته ا   

شناس براي شناخت همبستگي فرهنگ و جامعـه اسـتفاده            توانند توسط جامعه    هستند مي 

  ).٥١٢  :١٣٧١بارنز،  (شوند

 عنوان  را بهگكند اجزا يا عناصر فرهن  آن تالش مي ٢»اثباتي«شناسي فرهنگ به مفهوم       جامعه

 عنوان متغيرهاي مستقل تحـت     هاي مرتبط با ساخت اجتماعي را به         بخش متغيرهاي وابسته، و  

 هاي  بررسي و شناخت درآورد و اين واقعيتي است كه دراغلب مطالعات استاندارد و پژوهش             

 )عنوان اجزايـي از فرهنـگ درونـي شـده          به(ها     مثال مطالعه نگرش   رايب. شود  ميداني مشاهده مي  

 ها معلول نتايج و شرايط ساخت جمعيتي، استقرار اجتمـاعي        شود كه نگرش    اي طراحي مي    گونه به

 واقعيت مورد توجه ما در اين بررسي      . افراد، و يا تعامالت اجتماعي آنها در ابعاد مختلف است         

 شناسي در عين حـال  اين اصل مبتني است كه در شناخت يك فرهنگ از ديدگاه جامعه          نيز بر 
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 ٥١  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام

 دهنـده آن    شكل ياجزا(فرهنگي  » اقالم«هم بايد   كه ابعاد زيسته آن مورد توجه خاص است،         

 كه براساس صور توليـد    (در چارچوب بررسي وارد شوند و هم تنوع آن          ) كه همواره متغيرند  

 .مورد شناخت قرار گيرد) شود مشخص مي
 شناسي را به شكل جمـع       او جامعه (هاي جديد فرهنگ      شناسي   جامعه ١دياناكرينبه اعتقاد   

به مقدار زيادي با صور گونـاگون  ) ها معتقد است به تفاوت گرايشبيان كرده است چرا كه     

و ي، قانون، آموزش و پرورش      فناورمانند اطالعات، تفريحات، علم،     » فرهنگ ثبت شده  «

و بدون تجزيه و تحليل محتوا و آثـار فرهنـگ ثبـت             به اعتقاد ا  اند،    هنر در رابطه قرار گرفته    

 توانيم نقش فرهنگ را     گذارند نمي   ثبت شده اثر مي   شده، و نيز عواملي كه بر محتواي فرهنگ         

  كلي همواره براين بـوده اسـت  نظريگرايش . (Crane, 1995:2)در جامعه جديد درك كنيم 

كه پيوستگي عناصر فرهنگ ثبت شده را با عوامل خارجي در مطالعه محاسبه كنند، چرا كه                

و چيـز   ) وعه ساخت فرهنگـي   بر مجم (گذارد    ي وقتي مطرح شود، اثر مي     فناورمثالً علم و    

  .شود ي حادث ميفناورديگري غير از اركان خود علم يا 

 شناختي فرهنگ پنج منظرگـاه   براي مطالعه جامعه(Hall, 2003:13-15) و همكارانش هال

  :اند را كه هر يك به زاويه خاصي متمايل است مطرح ساخته

 ي و آرماني فرهنگ دارد و بـه       اي به الگوهاي ماد     هاي نهاد فرهنگ كه نگاه ويژه       ساخت .١

 .هاي گروهي، و كار توجـه دارد        هايي مانند زبان، هويت شخصي، خانواده، رسانه        زمينه

هاي آن    هاي اجتماعي و گرايش   فراينداي از      جنبه عنوان بهبديهي است كه اين حوزه      

  .تواند به اقدامات فردي محدود گردد نمي

 شناسان  شناسان فرهنگي و جامعه     ن، مردم اخ مور ؛تاريخ فرهنگي و تداوم صور فرهنگي      .٢

 توانند از محلي به محل ديگر و از زماني اين عقيده هستند كه موضوعات فرهنگي مي بر

ايـن همـه جوامـع از نظـر فراينـدهاي اصـلي              به زمان ديگر تسري پيدا كنند و عالوه بـر         

نگي معاصر را بايـد    به اين اعتبار مظاهر فره    . اي از اشتراك را دارند      با هم گونه   فرهنگي

  .اي مورد شناخت قرار داد مجموعه تاريخي و مقايسه در يك

اي كه    گونه به محصوالت فرهنگي در دسترس مردم       ؛ توليد و توزيع اجتماعي فرهنگ     .٣
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٥٢

نقـاط اجتمـاعي     در زندگي اجتماعي مشاركت دارند به طرز گوناگوني ميان افرادي كه در           

ي نيستند كه بـا طبيعـت       هاي  ها صرفاً واقعيت    ين تفاوت ا. شود  مختلف قرار دارند توزيع مي    

بشري رابطه دارند و در حقيقت ناشي از اين هستند كه فرهنگ چگونه، توسط چه كساني                

تملك و نظارت بر توزيع فرهنگ، همانند       . و براي چه كساني توليد و يا توزيع شده است         

  .كند  را مطرح ميفرهنگ و قدرتمربوط به ل ئشود، مسا محتواي آنچه توزيع مي

ن  باشد كه عامال   ا واژه تأثير هر گاه دربرگيرنده اين معن       ؛دريافت و تأثيرات فرهنگ    .٤

 برانگيز اسـت، امـا     الؤهاي خنثي و منفعل فرهنگ هستند س        اجتماعي در حكم پذيرنده   

 تر مورد توجه قرار گيرد بايد واقعيات دريافت اقالم فرهنگي           تر و عميق    اي دقيق   گونه اگر به 

ن اجتماعي را مطرح كند و بگويد كه چرا و چگونه هر جزء از مظاهر  توسط عامال 

  .شود هاي اجتماعي مؤثر واقع مي فرهنگي بر باورها، زندگي، و اقدامات افراد يا گروه

 نش مظاهر فرهنگي آشكار توسط عامال هرگاه به جاي پذير؛ و اقدام اجتماعيامعن .٥

يم و ببينيم آنها از ميان عناصر گوناگون و بـسيار           ن معطوف كن  توجه را به خود عامال    

 گيـرد و    كنند و چگونه اين فرايند صورت مي        متعدد فرهنگي به چه چيزهايي توجه مي      

 تر خواهد   شود، مطالعه فرهنگي دقيق     واقع مي چگونه  در نهايت امر نهادي شدن فرهنگ       

 هايي نيـز     بلكه موقعيت  ،در اينجا نه فقط اقدامات فردي بايد مورد توجه قرار گيرند          . بود

هايي مانند    دهند بايد مورد بررسي واقع شوند، زمينه        كه به اقدامات افراد جهت مي     

  .هاي اجتماعي و تحوالت بنيادين جنبش

ا شناسي فرهنگي نگاه كنيم در ابتد       هاي مذكور به جامعه     هرگاه با توجه به مجموعه گرايش     

 داقل چند قلمرو زير از اولويت قابل تـوجهي        شود كه در اين حوزه بحث درباره ح         مشاهده مي 

  :برخوردار بوده است

  .شناسي هاي گوناگون مطالعات جامعه سازي از فرهنگ در زمينه  تعريف و مفهوم.١

  .سازي و عملياتي كردن رابطة ميان فرهنگ و ساخت اجتماعي  مفهوم.٢

  .آن ي در زمينة فرهنگ و قلمرومند نظاممطالعات دادن  چگونگي انجام .٣

 از قبيل سرمايه فرهنگي، عدم    (هاي نوين     سازي  مطالعات نظري و ميداني در قالب مفهوم       .٤

 ). ...تساوي در مقابل فرهنگ و
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 ٥٣  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام

توان حداقل سه گرايش خاص را در تعيين چارچوب موضـوعي و       با توجه به اين ابعاد مي     

  :اند از شناسي فرهنگي مشاهده كرد كه عبارت تعريف جامعه

 ها   متعلق كردن چيزها و پديده     ،عبارت ديگر   ترين قلمرو موضوعي و به      گسترده  در  كاربرد آن  .١

 اين برداشت، الگويي مـشابه    . نام فرهنگ و يا بررسي ابعاد فرهنگي امور        هدر قلمروي ب  

كند، اما در عين حال با آن از لحاظ روش بررسي             ه مي ضشناسي فرهنگي را عر    مردم

  . بايد افزود كه امروزه طرفداران چنداني نداردو نوع جامعه آماري متفاوت است و

 هاي غيرمادي فرهنگ توجه دارد و به جاي پوشش دادن همه            گرايش دوم بيشتر به جنبه     .٢

 مباحث، به ابعادي چون اطالعات، تفريح، علم، قانون، آموزش و پرورش، هنر و ادبيات           

  .گي موردتوجه استريزي فرهن پردازد و اين ديدگاهي است كه بيشتر در برنامه مي

  كننده افراد از نظر ذهنيـت  متمايزديدگاه ديگر مبتني بر اين اصل است كه فرهنگ عامل            .٣

 شناسي فرهنگي را در مطالعه علمي جامعه در سطح          و رفتار است و از اين جهت جامعه       

ها، باورها، و هويت فرهنگي       تر شناخت هنجارها، ارزش     عبارت دقيق  فرهنگي و به  

هاي مختلف اجتماعي  هاي افراد جامعه در حوزه براين اساس نگرش  . ندك  خالصه مي 

  دروني شده فرهنگ مورد توجه يو فرهنگي را بايد در يك تحليل دقيق در رديف اجزا          

 توان  هاي فرهنگي هستند، هر چند كه نمي         كننده  قرار داد و شايد به تعبيري از نوع خالصه        

  .ز مظاهر فرهنگي در تماميت خود تلقي كرد مستقيم ااي گونه  آنها را بهبه تنهايي

 هاي  هايي كه به آن اشاره كرديم و با توجه به قلمروهايي كه در بحث               در چارچوب گرايش  

 شناسـي    پيشنهاد نويسنده اين است كه جامعه      ،شناسي فرهنگي مطرح است      جامعه  تر در حوزه    تازه

 شناسي،  اصول معرفت شناختي جامعه   ها و     با توجه به روش   «اي تعريف كنيم كه       را رشته فرهنگي  

 مورد ارجاع و استفاده در ميان مردم را با مراجعه خاص بـه   يها، و باورها    هنجارها، انديشه 

 ها و رفتارها در سطوح فردي و گروهي و درعين ارتباط دادن آن با ساخت اجتمـاعي                  نگرش

 مورد توجه در گـرايش    بديهي است كه اين تعريف از جهاتي در محور          . دهد  مورد توجه قرار مي   

 شناختي و نگاه خاص     كيد برمبناي جامعه  أگيرد، اما در عين حال ت       قرار مي ) مذكور در باال  (سوم  

  .دهد شناسي اجتماعي تنزل نمي  عمالً آن را در حد فصلي از روان،به ابعاد ساختي

 ي در  در پايان اين قسمت بايد اشاره كنيم كه نگرش جامعه علمي معاصر به بررس              ،سرانجام
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٥٤

 هاي گسترده تاريخي    رغم ريشه   چرا كه علي   ،شناسي فرهنگي خصلتي انتخابي دارد      جامعهزمينة  

 بيـشتر . واژه فرهنگ، از آن هيچ تعريف و محتوايي كه مورد توافق اكثريت باشد وجـود نـدارد    

 هبا اينك . بينند  بت، متضاد، پيچيده و لغزنده مي     اشناسان فرهنگ موضوع رشته خود را ناث        جامعه

 همگان معتقدند فرهنگ و ساخت اجتماع به هم پيوستگي زياد دارند اما توافقي بر اين موضوع   

  .گذارد  برهم تأثير ميكه فرهنگ و ساخت اجتماع متقابالًندارند 

  

  هاي پژوهش روش
 هـايي   شناسي فرهنگي مطرح كرد در كليت همـان روش          عنوان روش در جامعه    توان به   آنچه مي 

  در ،با اين حـال   . ي اختصاصي كلمه مطرح است    ا اجتماعي به معن    قلمرو علوم است كه امروزه در     

 توان هاي نظري و يا عوامل ديگر مي ي خاص از فرهنگ براساس چارچوبيها ها يا بخش زمينه

در  مشخصي را    هاي   مثال هرگاه خواسته باشيم موضوع     رايب. هايي توجه ويژه داشت     به روش 

هاي فرهنگي، مقايسه فرهنگي، و يـا محـصوالت فرهنگـي             يگير  قلمرو تغييرات فرهنگي، جهت   

تـر،   تر، سريع تر، آسان هاي گوناگوني هستيم تا بتوانيم دقيق مطالعه كنيم ناگزير از كاربرد روش     

  .تر به واقعيات فرهنگي دست يابيم و ارزان

هـاي    هاي فرهنگي بيشتر است اما روش       ها در پژوهش    اربرد برخي از روش   كهر چند   

 ، فرا تحليل(Life History)يخچه زندگي ر، تحليل محتوا، تا)تطبيقي(اي  ي، طولي، مقايسهپيمايش

(Meta-Analysis)            توانند برحـسب    ، و تجربي يا نيمه تجربي كه در علوم اجتماعي مطرح هستند مي 

  برحسب داردنظر از ابعاد مادي كه       با توجه به اينكه فرهنگ، صرف     . مورد كاربرد داشته باشند   

ها  ها، نگرش  نقش پژوهش فرهنگي مشخص كردن عقايد، آگاهي،واقعيتي مجرد است  ذات  

  .رفتارهاي آشكار و نهان فرهنگي است و

 شناسي فرهنگي داراي كاربرد زياد است، چرا        هاي مطالعات تطبيقي در عرصه جامعه       روش

 هاي فرهنگـي    اوتتواند تف   هايي كه مي    سازد، مقايسه   پذير مي   كه انواع گوناگون مقايسه را امكان     

 ترين آنها مهمبندي هستند كه  ها به انواع گوناگوني قابل طبقه اين نوع روش. را آشكار سازد

/ شهر  / روستا  / منطقه  (اي    ، جامعه )هنجارها/ ها    زمينه(موضوعي  : هاي  ند از مقايسه  ا عبارت

 از جمله ). احزاب/ طبقات  / اديان  / اقوام  (و گروهي   ) ادوار و مقاطع تاريخي   (، زماني   )كشور
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 ٥٥  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام
 هاي  هايي كه در طول چند دهة اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است و آن را از روش                   روش

  است، كه بخش مهمي از مباحث آن را روابط         ١دانند روش ميان فرهنگي     اختصاصي اين رشته مي   

 از اعـضا  دهد كه يكي       وقتي روي مي   ٢ ارتباط ميان فرهنگي   ،طور كلي  به. دهد  فرهنگي تشكيل مي  

 عبـارت  به. كند يك فرهنگ پيامي را براي مصرف توسط عضوي از يك فرهنگ ديگر توليد مي    

 تر ارتباط ميان فرهنگي، ارتباط ميان افرادي است كه ادراكات و نظام نمـادين آنهـا آنقـدر                   دقيق

ت براي توجيه اين واقعي   . متفاوت باشند كه واقعه ارتباطي بتواند آن را تحت تأثير قرار دهد           

 شود، يعني هنگامي كه ارتباط ميان افـرادي كـه           استفاده مي » ميان فرهنگي «معموالً از اصطالح    

 طور بهالبته بايد توجه داشت كه مفهوم . گيرد هاي مختلف تعلق دارند صورت مي به فرهنگ

) هاي مختلف رهبري فرهنگـي  مثالً شيوه(ها را هم در نظر دارد        ضمني مقايسه ميان فرهنگ   

(Samovar, 2001:46).  

 شوند كه تغييـرات داخلـي   اي معموالً به اين دليل طراحي مي در حالي كه مطالعات مقايسه 

ي مورد توجه قرار دهنـد،      يدر درون چند جامعه را در اغلب موارد از يك منطقه جغرافيا           

 گيرد و عمـالً    مطالعات ميان فرهنگي هر جامعه را به عنوان يك عنصر تام و مستقل در نظر مي               

 كند كه همة   گيرد و اين تصور را القا مي       ييرات موجود در درون آن را تا حدودي ناديده مي         تغ

 هاي مشابهي هستند، فرضي كه در عمل ممكن است گاهي نادرست         اجزاي جامعه داراي خصلت   

  .)Bates, 1990: 68(باشد 

 بررسي اشـيا  اي و يا در      ويژه در مطالعات رسانه     به ٣شناسي فرهنگي، تحليل محتوا    در جامعه 

 عنوان يك ابزار پژوهش توسط نـسل       تحليل محتوا به  . فرهنگي از اهميت خاصي برخوردار است     

 اي به كار گرفتـه     اول جامعه شناسي ارتباطات جمعي و در مراحل اوليه با توجه به اهداف مقايسه             

 ارجيي در مورد پوشش امور خيشناسي آمريكا رسد در اولين مطالعات جامعه نظر مي شد، كه به

 تحليل محتوا حـداقل بـه  . )payne, 2004; 117(در مطبوعات آمريكا مورد استفاده قرار گرفت 

تـوان   اول اينكه مي  . فرض است  اين دليل داراي ماهيتي مقداري است، كه مبتني بر دو پيش          

 اي قـرار  در يك متن كه در مجموعه) و يا انواع ديگر(م گفتاري  يبراساس آن به تشخيص عال    

                                                 
1. Cross-Cultural 
2. Intercultural 
3. Content analysis 
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 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٥٦

 مورد سنجش قرار داد و البتـه » عيني«اي  گونه توان به داخت و هم اينكه اين محتوا را مي     دارد پر 

رو بشوند هم به همين نحو آن را مورد سنجش  اگر خوانندگان متفاوتي با همين متن روبه

 تحليل محتوا بيشتر به يك پيمايش اجتماعي در متون، عالئم و تصاوير شـبيه             . قرار خواهند داد  

 جالـب . گيرد نامه نيز مورد استفاده قرار مي      اي از پرسش   ها و در آن گونه     ميان انسان است تا در    

 در يك مطالعـه بـه    . اين است كه مراحل كار هم كم و بيش شبيه يك پيمايش اجتماعي است             

 مورد بررسي را تعريف كرد و از آن احتماالً نمونه گرفـت       » جمعيت«روش تحليل محتوا بايد     

)Seale, 1998: 234(.   

اي  ي مفاهيم و اقالم كليدي در محتواي پيام مربوط به هر رسـانه            يتحليل محتوا به شناسا   

 كند و حتي اين اقالم را با آمارهاي مـشابهي          شمارد، با اقالم ديگر مقايسه مي      پردازد، آنها را مي    مي

 هتاريخچـ . )Gill, 2002: 53(كند  دست آمده است مقايسه مي كه از جامعه در مقياس وسيع به

 هاي در زندگي از تولد تا مرگ در ابعاد اجتمـاعي،            ها و تجربه   توان بررسي تداوم واقعه    زندگي را مي  

هاي زندگي را نه تنها با روش تاريخچه زندگي و           تاريخچه. فرهنگي و تاريخي تعريف كرد    

 توان بررسي كرد، بلكه در     كند مي  اي كه يك پاسخگو تاريخچه زندگي خود را نقل مي          گونهبه  

 هاي هاي تجربي، روش   هاي علوم اجتماعي، مدارك تاريخي، روش      اين راه ممكن است از تمام روش      

 در تاريخچه. )Kuper, 1995: 472(گر نيز با هدف بررسي تاريخچه زندگي استفاده كرد  طولي و آينده

ـ             زندگي افراد مورد بررسي گونه      زنـدگي   هـاي   هاي حـسابداري شخـصي كامـل و جـامعي از تجرب

 امور مرتبط بـا اهـداف       ديگر، مشاهدات و    ها  احساسات داراي اهميت خاص، هيجان     شخصي،

اين مدرك ممكن است توسط خود شخص تكميل شود و يا توسـط  . نمايند ارائه مي را   پژوهشي

  .)Seale, 2003(. هاي بعدي ضبط گردد كننده يا پرسشگر براي تجزيه و تحليل فرد بررسي

هاي عملكرد    حداقل در برخي از حوزه     ١شناسي مردمي  شبا اينكه موضوع استفاده از رو     

شناساني نظيـر    هاي جامعه  انگيز بوده است اما تالش     شناسي فرهنگي همچنان بحث    جامعه

 شناسي مردمي بر اين اصل متكـي اسـت    روش.  در تكوين آن بسيار مؤثر بوده است       ٢گارفينكل

اي را از طريق خلق    ماعي ويژه هاي اجت  هاي اجتماعي خود شخصاً ساخت     كه افراد در رابطه   

                                                 
1. Ethnomethodology 
2. Garfinkel 
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 ٥٧  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام
 طور كلي در برقراري انتظـارات      هاي اجتماعي نيز به    كنند، هر چند پايگاه    ها ترسيم مي   واقعيت

 اي هاي جمعي و گروهي نقش عمـده       ها و واكنش   در يك فرايند اجتماعي كنش    . رفتاري نقش دارند  

 دهد نشان مي » اتنومتدولوژي«واژه  اي كه    گونه به. هاي اجتماعي دارند   در تبيين ساختارها و حركت    

 توان آنرا در حد خـود  با اين حال نمي  . است» روش مردم «آنچه كه در اين ديدگاه مطرح است        

 شناسـي  يك روش در علوم اجتماعي دانست و طرفداران آن نيز به اين نكته تأكيد دارند كه روش        

هاي ديگر وجـود     برد روش هاي الزامي نيست و مخالفتي هم با كار        اي از روش   مردمي مجموعه 

 هر چند كه در مواردي نيز از      . هاست آنچه كه اساسي است توجه به آن در كاربرد روش         . ندارد

  ).Kuper, 1996: 265(توان استفاده كرد  عنوان يك فن پژوهش خاص مي آن به

 شناسي بررسي اشيا فرهنگي براي پژوهشگران اجتماعي مشكالت فراواني را از نظر روش           

 شـود و  اي با آن برخورد مـي      هاي انفرادي و سليقه    آورد، مشكالتي كه گاه به شيوه       مي وجود به

 سـيل . اند ي است كه به ميزاني بيش از پيش در بطن مطالعات فرهنگي وارد شده             وضعاين در   

)Seale, 1998: 233( بر اين عقيده است كه يك علت توجه به اشياء فرهنگي توسعه قابل توجـه  

 شناسـي  اي، جامعه  مطالعات رسانه : هاي فرعي وابسته به آن مانند       هنگ و شاخه  شناسي فر   جامعه

 به اعتقاد او يك دليل ديگر اين است كه در بسياري          . بدن و جامعه شناسي مصرف بوده است      

 .شود از مباحثات جاري نظري به مباحثي مانند زبان و تعبير و تفسيرهاي فرهنگي اهميت داده مي               

هاي نويني را در زمينه      به نقش فرهنگ مادي در زندگي اجتماعي افق       از سوي ديگر، توجه     

 ييهـا  نمايد، حيطه هاي علمي با فرهنگ ارائه مي تفكر دربارة قدرت علم و مرتبط سازي كارگاه     

. شناسي تفاوت دارد   معناي كالسيك، در جامعه    كه با فضاهاي پيشين مورد پژوهش به      

(Crane, 1995: 155).  
 هاي اجتماعي كه اساسـاً  گي آنها با ساير پديدهتهاي فرهنگي و آميخ     يدهچند بعدي بودن پد   

شناسي مورد ترديد قرار      الخصوص جامعه   تعلق موضوعي آن را به يك حوزه خاص و علي         

 هايي تدارك ديده شوند كه حالت عام و چندگانه          دهد عمالً سبب گرديده است كه مقياس        مي

 ١٩٧٢اشاره كنيم كه از سال       بايد به پيمايش اجتماعي عمومي    از مشهورترين موارد اين موضوع      . دارند

 از طريق مركز ملي نظرسنجي دانشگاه شـيكاگو امريكـا بـه             طور مستمر  به تاكنون همواره    ميالدي

 اين بررسي ل اجتماعي بسياري از نكات بر    ئدر طول اين مدت همراه با مسا      .  است آمده در اجرا

ل خاص نيز همچنان در بطـن       ئچند بسياري از مسا   افزوده و يا از آن حذف شده است، هر          

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



 شناسي فرهنگي فصل اول ـ كليات و مباني جامعه  ■  ٥٨
  مسائل مرتبط با حيات جمعي، چه در سطح        هاز نظر موضوعي تقريباً هم    . اند  مانده بررسي باقي 

 ها وارد شده است، هر چند كه بخش اختـصاصاً           خرد و چه در سطح كالن در اين نظرسنجي        

  .فرهنگي آن نيز حجم قابل توجهي را دارد

 شـده هاي توسعه انساني كه از سوي سازمان ملل متحد مطرح              شاخص در چارچوب مباحث  

 هاي ساالنه آن را با هدف بيان تحوالت توسعه انساني در سطح جهان را               است و نشر گزارش   

 هايي كـه داراي     ويژه پديده  ايم، مباحث روش شناختي بسياري مطرح گرديده است، به          شاهد بوده 

 )٣٠:١٣٨٢ولز،  (اند     همكارانش در اين زمينه براين عقيده       و كريس ولز . هاي فرهنگي هستند    زمينه

 هـاي  كه گروهي از كشورهاي جهان داراي الگوهاي مشترك فرهنگي هستند كه يا ريشه در سنت 

بنابراين تعلق به يك    . مشترك تاريخي و ديني دارند و يا مبتني بر مجاورت مكاني آنهاست           

 تواند ارائه كننده الگوهاي مشابهي از نظـر         حوزه مشترك فرهنگي كه خصلتي فراملي دارد مي       

 هاي توسعه انساني در سراسر جهان حداقل        توسعه انساني باشد و در اين شرايط رابطه ميان مؤلفه         

 .گيرد در بخش فرهنگي مورد سئوال قرار مي
  

  خالصه و نتيجه
ن  يك رشته، موضوعي است جديد كه درصدد اسـت در ميـا            مثابه شناسي فرهنگي به    جامعهـ  

  .شناسي راه خود را هموار نمايد هاي مختلف جامعه حوزه

  .شناسي فرهنگي فرهنگ است، قلمروي كه خود مرزهاي تعريف نشده دارد موضوع جامعه ـ

  يـك عنـصر    مثابه شناسي فرهنگي توجه به فرهنگ به       هاي اصلي تفكر در جامعه      از زمينه  ـ

  .آنكه آن را در حد يك رفتار تنزل دهد  بي،رفتاري است

گـردد و     ميازترين كاربردهاي واژة فرهنگ در اروپا به پرورش گياه و حيوان ب              ابتدايي ـ

  . از آنجا نشأت گرفته است١كشاورزي

  .در عرصه انساني توجه به رابطة طبيعت و فرهنگ از محورهاي اوليه انديشه بوده است ـ

  .كنند  ميا گاه فرهنگ را مترادف با جامعه يا اجتماع معن، در كاربردهاي خاصـ

  . آموختني، پويا، متراكم، پيچيده، و متحرك است،فرهنگـ 

  .اي دارند نمادها در ساختار فرهنگي نقش عمده ـ

                                                 
1. Agriculture 
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 ٥٩  ■  شناسي فرهنگي ايران عهبررسي در جام
 ها صورت گرفته است، اما      بندي فرهنگ   شناسي و طبقه    هاي زيادي در جهت گونه      تالش ـ

  .هيچ اتفاق نظري در اين زمينه وجود ندارد

  .تر از فرهنگ است تر و خارجي شرفت، قابل انتقالتر، در حال پي تمدن قابل سنجش ـ

  .هاي مختلف داراي كاربردهاي اختصاصي است  فرهنگ در حوزهـ

 هـاي جامعـه    زمينه شناسي و مطالعات فرهنگي از پيش       شناسي فرهنگي، فرهنگ    هاي مردم   رشتهـ  

  .شناسي فرهنگي هستند 

تداول در علوم اجتماعي هاي م طور كلي از روش شناسي فرهنگ هرچند به در جامعه ـ

 هاي پيمايشي، طولي، تطبيقي، تحليل محتوا و تاريخچه زندگي           اما به روش   ،شود  استفاده مي 

  .شود اهميت بيشتر داده مي

هاي فرهنگي، صور فرهنگي، توليد و توزيع فرهنگ،         شناسي فرهنگي به ساخت      جامعه ـ

  .رددريافت و تأثيرات فرهنگي و نهادي شدن فرهنگ توجه خاص دا

 ند از بررسي ابعاد فرهنگي امـور،      ا شناسي فرهنگي عبارت    چند گرايش خاص در جامعه     ـ

  .هاي افراد از نظر ذهنيت و رفتار هاي غيرمادي فرهنگ، و بررسي تفاوت بررسي زمينه

 شناسي فرهنگي مورد توجه خـاص  هايي است كه در جامعه  روش ميان فرهنگي از روش    ـ  

  .توان نام برد روش اختصاصي اين رشته ميعنوان  بوده است و از آن به

 هاي ميداني در اكثر موارد در چارچوب هاي فرهنگي در بررسي هاي سنجش زمينه مقياس ـ

  .اند سنجي و افكار عمومي قرار گرفته هاي عمومي نگرش مقياس
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  مقدمه
  

هاي اصلي     موضوع فرهنگ واقعيتي بود كه محور بحث       ،زان اجتماعي پردا   نظريه نخستينبراي  

  انقـالب داد،   نظريهشياري در   و مهم به ايدئولوژي و ه     هي جايگا كارل ماركس . آنها قرار داشت  

د، و مناسك جمعي را مورد توجه قـرار دا  و قدرت ١هنجاري  دو موضوع بي   اميل دوركيم 

  .داري تجزيه و تحليل كرد  نظم جهاني سرمايه نقش دگرگوني در نگرش مذهبي را دروبر ماكس

 ،شـده گذار نظريه ساختي ـ كـاركردي شـناخته     عنوان پايه  هر چند از ساليان قبل بهدوركيم

 كيد خاص أهايش در حوزة مرزهاي فرهنگي و مناسك اجتماعي مورد ت           اخيراً به جهت نظريه   

 وزة فرهنگ بيشتر از اين نظـر  در حوبر ماكساهميت كار . (Hall, 2003:13)قرار گرفته است 

 اي  گونه شناسي را به    هاي فرهنگي را مطرح كرد و جامعه        شناسي تجزيه و تحليل     است كه روش  

  .هاي نويني براي شناخت فرهنگي نمود كه او در قرن بيستم توسعه داد مجهز به ابزارها و افق

اي علمـي     هنگ را به شيوه   شناسان تالش كردند فر    ، برخي از جامعه    ميالدي در ابتداي قرن بيستم   

  و همكـارانش     مثال، پارك و برجس فرهنگ را عامل انتقال نسلي دانستند و كولي            رايب. تدوين نمايند 

 ٣ ميد جرج هربرت  ٢،آلفرد شوتز افراد ديگري نظير    . اي با محيط را مطرح كردند       موضع تطابق جامعه  

                                                 
1. Anomie 
2. A.Schutz 
3. G.H.Mead  
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اي اجتماعي و فرايند تعامل اجتمـاعي       ه   بر معاني فرهنگي و رابطه آن با خالقيت        ١كارل مانهايم و  

  .(Hall, 2003:3)متمركز شدند 

 ترين موضوعات مورد مطالعه و شناخت نظري ست كه همواره فرهنگ از مهما واقعيت آن

 شناسي بوده است و در ايـن        شناسي و جامعه    شناسي اجتماعي، مردم    هاي روان    رشته  در عرصه 

  ؛ زير غالباً مطرح شده استهاي الؤزمينه س

  شوند؟ ها چگونه متولد و متحول مي  فرهنگ.١

 طور كلي با هم شـباهت      هاي مختلف به     فرهنگي در فرهنگ   يها  ها و مجموعه    چرا ويژگي  .٢

  دارند؟

 انـد، و هـر      متعددي شكل گرفته  ) مكاتب (نظريها الگوهاي     براي پاسخ به اين نوع پرسش     

 ها را مرور خواهيم ل به اختصار اين ديدگاهدر اين فص. اند اي به آن نگاه كرده كدام از منظر ويژه

  .كرد
  

  مكتب تحول
  مورد توجه قرار گرفت، دارويندر قلمرو فرهنگ، مكتب تحول وقتي مطرح شد كه نظريه تحول            

 گرايي در فرهنگ تحت نفوذ تحول بيولوژيـك  اند كه تحول هر چند كه برخي نيز همواره معتقد بوده 

همزمـان   هاي مربوط به رشد فرهنگـي       سازد كه كتاب    ان مي رنش خاط ٢تاگارتمثالً  . نبوده است 

رسـيده   به چاپ ميالدي   ١٨٥٩در سال   » بنياد انواع « تحت عنوان    ينوداربا انتشار كتاب مشهور     

 ١٨٥٩ هاي  هاي مربوط به مكتب تحول در رشد فرهنگي در طول سال            دانيم كه اكثر كتاب     مي. است

 ٥لنـان  مك ٤،باستين مين ٣،باخوفن جمله است آثار اند و از آن به چاپ رسيدهميالدي  ١٨٦٥و  

داري از نظريـه      هيچ نفـوذ معنـي    ميالدي  گيرد كه در قرن نوزدهم         تاگارت نتيجه مي   ٦.تيلورو  

باور كلي اين است كـه  . توان در مكتب تحول مرتبط با رشد فرهنگي مشاهده كرد         نمي  را داروين

 اي مستقل   گونه شناسان هم به    هاي خود بود مردم     نظريهموقعي كه داروين سرگرم پژوهش و گسترش        

                                                 
1. K.Mannheim 
2. Taggart 
3. Bachofen 
4. Bastain Maine 
5. Mclennan 
6. Taylor 
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 ٦٥  ■  گي ايرانشناسي فرهن بررسي در جامعه

 حال بايد نتيجه بگيـريم  با اين. (Vinsonneau, 2000:60)كردند   نظريه تحولي فرهنگ كار ميدربارة

 تـوان  طور قطع برمكتب تحولي فرهنگ نفوذ داشته است، هر چند كه نمي         داروين هم به   نظريهكه  

 در  ١لوئيس هانري مورگـان     ميالدي ١٨٧٧در سال   . نستهاي داروين دا     نظريهها را      نظريهاين  

خود هاي    كند و در همين زمان يافته        به تحول در نهادهاي انساني اشاره مي       ٢كتاب جامعه اوليه  

  .هاي اوليه نظريه تحول فرهنگي هستند اين دو كتاب سنگ.  انتشار داد٣فرهنگ اوليهرا زير عنوان 

كنـد و از      حركـت يـك خطـي پيـروي مـي         به موجب نظريه تحول، رشد فرهنگي از        

همه جوامع  . هاي تطبيقي مورد مطالعه قرار گيرد       گذرد كه بايد در پرتو روش       مراحلي مي 

تـرين مراتـب يـك فرهنـگ نيـز            انـد و در عـالي       از مراحل فرهنگي مشخصي عبور كرده     

د و  شـون   هاي مراحل ابتدايي را مشاهده كرد، چيزهايي كه بقايا ناميـده مـي              توان نشانه   مي

ترين نكات مورد نظـر در       خالصه آنكه مهم  . براي ما يادآور مراحل پيشين فرهنگ هستند      

   (Sharma, 1998:270) :اند از نظريه تحولي فرهنگ عبارت

  .يابند هاي اجتماعي در مسيري يك خطي تحول مي ويژه نهادها و انديشه فرهنگ انساني و به )الف

مورد عناصر فرهنگي در جوامع مختلف واقعيـت        از طريق به كارگيري روش تطبيقي در         )ب

  .باال به اثبات رسيده است

  .تر در جامعه بقاي بيشتري دارند هاي برتر و توسعه يافته  سنت)ج

كـه  ) ١٢:١٣٧١مورگان،  (شود    گرايانه خود يادآور مي     ا ديدگاه تحول  ب در ارتباط    مورگان

نيم كه چگونه انسان اين   اين يك آرزوي طبيعي و درست است كه در صورت امكان بدا           «

 هاي كند و تقريبـاً      ها با گام    درپي گذشته را پشت سرگذاشته است؛ چگونه وحشي         هاي پي   دوره

 نامحسوس به موقعيت فراتر از بربرها دست يافتند؛ چگونه بربرها با پيشرفتي همسان پيشرفت             

 ابقه پيشرفت واپـس   ها در مس    ها و ملت    پيشين سرانجام به تمدن رسيدند؛ و چرا بعضي از قبيله         

 و هـا   اختراع...ماندند ـ برخي در تمدن بازايستادند، برخي در بربريت و برخي ديگر در توحش و 

انـد و     ها، به موازات خطوط پيشرفت بشري در يك رشته متوالي و منظم قرار گرفتـه                كشف

 .»كنند درپي اين پيشرفت را نمودار مي هاي پي مرحله

                                                 
1. L.H.Morgan 
2. Primitive Society 
3. Primitive Culture 
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ـ  در كتاب   مورگان .  معتقد است كه تحول اجتماعي ماهيتي يـك خطـي دارد  هجامعه اولي

 اند و پايگاه سر گذرانيده براساس نظر او جوامع بشري مراحل بردگي، توحش، و تمدن را پشت 

 در اواسط اين دوران، انسان بـا . نازل مرتبه بردگي در حكم دوران كودكي تحول انساني است 

 ي وابسته بود و در مرحله باالتر ايـن دوره تيـر  طور كلي به ماهيگير كاربرد آتش آشنا بود و به    

 اين. شود  و كمان مورد استفاده قرار گرفت و سرانجام تمدن به اعتقاد او با توسعه خط آغاز مي                

  .نظريه مورگان مورد توجه گروه زيادي قرار گرفت و بعدها توسط تيلور نيز حمايت گرديد

 وان قرار گرفته و براثر اين انتقادها      نظريه يك خطي در عين حال در معرض انتقادهاي فرا         

 توان آن را نظريه چند خطي تحول ناميد شكل          اي ديگر از نظريه تحول كه مي        در نهايت گونه  

  مورد حمايت قرار گرفت و به موجب آن مراحـل         ١جوليت استوارد اين نظريه از سوي     . گرفت

  ميالدي١٩٤٥در سال . دهاي مختلف در همه دنيا به يك شكل قرار دار مختلف تحول در فرهنگ  

در فرهنگ مطرح كرد و بـه ايـن نكتـه           را  شناس امريكايي مجدداً بحث تحول         مردم ٢وايت لسلي

 نظريـه او معتقد بود كـه     . يابد  هاي انسان توسعه مي     كه فرهنگ همگام با رشد توانايي      پرداخت

را به ايـن بهانـه كـه        توان آن     اي صحيح مورد بحث و انتقاد قرارداد و نمي          گونه بايد به  تحول را 

 .است رد كرد كامالً تخيلي
  

  مكتب اشاعه
  در اين فرايند   ،كند  اين مكتب براين نظر است كه تحول فرهنگ از فرايندي تدريجي تبعيت مي            

 نسلي به نسل ديگر منتقل     شود و از     پيروان يك فرهنگ انباشته مي     هاي  هسو تجرب  در حالي كه از يك    

 ها،  پذيري  ها، فرهنگ   ها از طريق سازماندهي     ديد از ساير فرهنگ   گردد، از سوي ديگر عناصر ج       مي

 .يابـد   شود و فرهنگ از طريق همانندسازي آنها رشد مـي            به درون فرهنگ وارد مي     ... نفوذها و 

 تحول كنوني فرهنگ هر كشور عمالً نتيجه فرايندهايي است كه در طول صدها و بلكه هزاران               

 گاهي تحول سـريع   . ، سرعت تغيير هميشه يكسان نبوده است      در اين تحول  . سال تداوم داشته است   

  .(Sharma, 1998: 272)بوده است و گاهي كند، و گاهي به سوي پيشرفت و گاهي به سوي افول 

اين اساس اشاعه يكي از فرايندهاي تحول فرهنگي است و در حقيقت آنچه اشاعه خوانده               بر

                                                 
1. J.Steward 
2. L.White 
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 ٦٧  ■  گي ايرانشناسي فرهن بررسي در جامعه

 ميتقريباً تما .  ديگر است  ةمعه از فرد يا جامع     فرد يا جا   از سوي  پذيرش چيزهايي تازه     ،شود  مي

 هاي دنيا همه روزه از طريق اشاعه در حال پذيرش چيزهاي تازه هستند و اين واقعيت                 فرهنگ

 ها محدود   اين اشاعه فقط به وسايل و ماشين      . در تمام ادوار تاريخ كم و بيش مطرح بوده است         

 اوضـاع روند و اين امر در        ه كشور ديگر مي   ها نيز از كشوري ب      شود، بلكه عقايد و انديشه      نمي

البته در اين فرايند    . كنوني جهان در پرتو فرايند جهاني شدن سرعتي مضاعف يافته است          

ند از تماس و ارتباط، تمايل و نياز بـه   ا طور كلي عبارت   عوامل متعدد دخالت دارند كه به     

ـ     رج آنهـا و ا     چيزها و امور جديد، رقابت با امور كهنه و مخالفت           امـوري كـه     هگـذاري ب

  . تازه هستندهاي وجود آورنده واقعيت به

 ةاشاعه هم در ميان جوامع مختلف مطرح است و هم در درون يك جامعه خاص، و توسع                

 هاي معاصر    يكي از علل سرعت بسيار سريع اشاعه در جامعه         ،ها  سابقه وسايل ارتباطي و رسانه      بي

 هاي  ادعاي تحول گرايان را كه تشابهاتي كه در فرهنگ        شناسان پيرو مكتب اشاعه اين        مردم. است

 هاي مـشابه در     دليل تحول منفرد ويژگي    شود نه به علت اشاعه، بلكه به        مختلف جهان يافت مي   

 گرايان اساساً طرفدار تحول معمولي هستند       تحول. كنند   رد مي  ،هاي مختلف است    درون فرهنگ 

مبتنـي بـراين اصـل اسـت كـه تنهـا علـت              گرايـان     و نه تطابق متقابل، ديدگاه خاص تحـول       

  .است »تحول«فرهنگي هاي  تشابه
  

  ماركسيسم
 هـا    عنصري است كه هدفش دگرگوني در آگاهي توده        ، صنعت فرهنگي  ،ها  از ديدگاه ماركسيست  

  فرهنـگ  ،در پرتو اين استدالل   . منظور پاسداري از ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي موجود است         به

 شود و تبليغات در حكم ابزاري است كه از طريق بـورژوازي        قي مي مصرف كااليي مسموم تل   

پردازند و نقش آنها چيزي جز توسعه         ها به فعاليت مي      براي اين منظور رسانه    .شود  هدايت مي 

 وجود آورنده  داري به   به اعتقاد آنان ايدئولوژي حاكم مبتني بر سرمايه       . فرهنگ بورژوازي نيست  

 كنند  هايي كه توده مردم آنها را واقعي تلقي مي          اقعي است، آگاهي  هاي غيرو   هايي از آگاهي    گونه

 هاي گروهي از عوامل مشروعيت بخـشي        ها معتقدند كه رسانه     ماركسيست). ١٣٧٩آسابرگر،  (

 هـاي   كنند نابرابري   به ساختارهاي اقتصادي و سياسي مبتني بر ثروت و قدرت هستند و تالش مي             

  .اند اموري بديهي و طبيعي جلوه دهند دي ناشي شدهموجود را كه از روابط نادرست اقتصا
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 هاي نظري دوم ـ فرهنگ و ديدگاه   فصل■   ٦٨
 داري هم در ميان كساني كه هايش در زمينه توسعه سرمايه ماركس به جهت تجزيه و تحليل     

مند هستند شخصيتي مطـرح اسـت و         هبه مطالعات علمي در زمينه اقتصاد سياسي فرهنگ عالق        

افـرادي ديگـر از     . دي فعال هـستند   هاي انتقا    نظريه مورد عالقه كساني است كه در عرصة         هم

 نيز همواره به موضوع رابطة ميان فرهنگ و قـدرت           ١گرامشيهاي چپ مانند      گرايشحوزه  

 توجهي خاص به مفهوم بازتوليـد دارد و معتقـد اسـت             آلتوسراز سوي ديگر    . اند  داشتهتوجه  

وليد روابط  اي عمالً به بازت     طريق عواملي مانند آموزش و پرورش و توليد رسانه        دولت از   

پردازد، هر چند او در توجيه علمي اين ديـدگاه بـا مـشكالت فراوانـي                  داري مي   سرمايهمبتني بر   

  ).١٣٨٠استرياني، ( رو است هروب
  

  كاركردگرايي
 هر ويژگي و هر مجموعه فرهنگي داراي نقش و كاركرد معيني است و              نظريهبراساس اين   

 .رسـد   مرگ آن نيز فرا مـي دپذير ش آن پاياندليل وجودي آن هدفي است كه دارد و هرگاه نق 

 ، در فرهنـگ هـيچ چيـز       يـست  بدون كاركرد، هيچ فرهنگي از اعتبار برخوردار ن        ،به اين اعتبار  

هر . يابد   چيزي نياز نباشد حيات آن پايان مي       وجود بهغيرضروري وجود ندارد، و هر وقت       

 تـوان  ديك با بقيه است و نميفرهنگ از نظر دروني كامل است و هر جزء آن داراي ارتباط نز   

هر ويژگي فرهنگـي  . ها مورد شناخت قرار داد آن از ساير بخش هيچ بخشي را با جدا كردن  

 عبارت ديگـر كاركردگرايـان   ها مورد تعريف قرار گيرد و به تواند در ارجاع به ساير ويژگي  مي

 و مستقل مورد بررسي   طور مجرد    هر ويژگي فرهنگي اگر به    . كنند  كيد مي أت ٢»كمال فرهنگي «بر  

هـاي     برسد، اما در ارجاع با ساير ويژگي       نظر بهفايده    اهميت و بي    قرار گيرد ممكن است بي    

  .دهد فرهنگي اهميت خود را نشان مي

 هاي كاركردگرايانه استفاده از تشابه زيـست         تجزيه و تحليل   رهاي مورد استفاده د    از روش 

 كنيم كه عمليات متعددي در آن صورت        نيم مشاهده مي  اگر ما به بدن انسان نگاه ك      . شناسانه است   

 ،اين وظـايف  دادن   مثال براي بقاي بدن ضروري است و براي انجام           رايتنفس و خوردن ب   : گيرد  مي

 ايـن  كاركردگرايي مبتني بر. كنند ها، و دستگاه گوارش وجود دارند و ايفاي نقش مي بيني، ريه 

                                                 
1. A.Gramsci 
2. Completeness 
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 ٦٩  ■  گي ايرانشناسي فرهن بررسي در جامعه

. (Landis, 2001:11)مين نحو تجزيه و تحليل كـرد  توان به ه نگرش است كه جامعه را نيز مي

 كننـد   هاي اولية بشر را تنظيم مي       از نظر مكتب كاركردگرايي مجموعة نهادهاي اجتماعي، انگيزه       

  يـك پايگـاه در جامعـه،       مثابه عنوان مثال خانواده به    به. دهند  و آنها را در معرض ارضا قرار مي       

 كند و بـه     هاي فرهنگي تغذيه مي      تمامي آموخته  از لحاظ ) همچون يك موجود زيستي   (فرد را   

 گذاران مكتب كـاركرد   كه از پايهدوركيمنظر  به. (Panoff, 1973:110)دهد  زندگي او جهت مي

 گرايي است، براي توجيه يك پديدة اجتماعي بايد ابتدا علت وجودي آن را كشف كنيم و سـپس         

  .ردازيمبه بررسي نقش و كاركرد آن در يك فعاليت اجتماعي بپ

اي روش شناختي بود و بعدها مبدل به يك آئين         مكتب كاركردگرايي كه در ابتدا فرضيه     

 كه آن پديـده   (علمي گرديد، هر پديده يا نهاد اجتماعي را از نظر روابط آن با تمامي هيأت جامعه                 

به اعتقاد كاركردگرايان آشكارسازي    . دهد  مورد شناخت قرار مي   )  از آن است   يييا نهاد جز  

 بردن به روابط كاركردي آن با سـاير         فهوم واقعي هر واقعيت يا نهاد اجتماعي تنها از طريق پي          م

پذير است و شناخت يك رسم اجتماعي بايد از طريـق          واقعيات يا نهادهاي اجتماعي امكان    

 از آنجا كه معموالً   . بررسي چگونگي نحوة ارتباط آن با حيات اقتصادي و يا سياسي صورت گيرد            

 شود، غالباً مورد اعتراض      براي واقعيات اجتماعي مطرح مي     »سودمندگرايانه«اي    نگرش، جنبه در اين   

 ديگران بوده است، چرا كه با قبول اين فرض كه هر چيز در يك نظام اجتماعي داراي كـاركرد                  

  .(Panoff, 1973:109-10)ماند  مشخص است، براي تغييرات مجال چنداني باقي نمي

 دهاي اجتماعي هم حالت آشكار دارند و هم ضمني و نيمه ضـمني و      از اين ديدگاه كاركر   

  كاركردهاي آشكار نهادهاي اجتماعي حالت باز، اظهـار        ١رابرت مرتن به اعتقاد   . نيمه مشخص 

 .شيار دارنـد  وشده و هشيار دارند، و در مقابل كاركردهاي منفي حالتي مخفي، و اعالم نشده و ناه               

 هاي مختلـف     آشكار دانشگاه، پرورش نيروي انساني در رشته       عنوان مثال يكي از كاركردهاي     به

 علوم و فنون و در عين حال يك كاركرد ضمني آن ممكن است وقوع ازدواج ميان دانشجويان                

 ثابت دارد، هر بخش از جامعه     ه نسبت    هر جامعه حالتي ب    ،براساس ديدگاه كاركردگرايان  . باشد

 طور كلي حالتي منسجم دارد، و ثبات اجتمـاعي         عه به كند، هر جام    معموالً براي بقا خود تالش مي     

كاركردگرايان در عين . (Horton, 1984: 531)وجود توافق ميان اعضاي آن است  منوط به

                                                 
1. R.K.Merton 
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 هاي نظري دوم ـ فرهنگ و ديدگاه   فصل■   ٧٠
هاي مختلف يك جامعه هميشه در ايجاد ثبات در آن    كنند كه تمامي بخش     حال اذعان مي  

 ممكن است يك عنـصر از     . شود  ي مطرح م  ١»سوء كاركرد «مشاركت ندارد و به اين ترتيب مفهوم        

 حيات اجتماعي به تخريب نظام اجتماعي بپردازد و يا در جهت كاهش ثبات اجتماعي عمـل               

  .(Shaefer, 1989:18)كند 

 كنند و معتقدند كه در فرهنگ انواع        كاركردگرايان ساخت دروني فرهنگ را هم تعريف مي       

 ال مطرح اسـت   ؤما در اينجا اين س    ا. مختلفي از عوامل اجتماعي، ذهني، و مادي موجود است        

 كند؟ كاركردگرايان در پاسخ دار مي ااي ميان اين عوامل موجود است كه آنها را معن كه چه رابطه

 اي از هماهنگي دروني ميان اين عوامل وجود دارد و سبب            كنند كه گونه    به اين نكته اشاره مي    

 خ خود سئواالت متفاوتي را نيز     گردد كه فرهنگ يك كل منسجم گردد، هر چند كه اين پاس             مي

  .(Sharma, 1998:279)ممكن است مطرح كند 

 هاي پرنفوذ در عرصه رابطه ميان فرهنگ با كاركرد اجتماعي را در آثـار    بندي  يكي از فرمول  

  معتقد بود كه فرهنگ عاملي     پارسنز. توان مشاهده كرد    شناس امريكايي مي    جامعه ٢تالكوت پارسنز 

 ها، هنجارها،   فرهنگ كه به تعبير او در ارزش      . رد متناسب جامعه است   بسيار ضروري در كارك   

 فرهنگ منبـع  .  مرتبط با نظم اجتماعي است     مسائلكننده حل    شود تدارك   و نهادها خالصه مي   

 بينـي در    اصلي تغذيه كننده در استمرار كيفيت زندگي، نظم، تداوم، ثبات نسبي و قابليت پيش             

حل مناسب بـراي      ين باور است كه فرهنگ عنصر مركزي راه       پارسنز برا . زندگي اجتماعي است  

 هاي مشترك دربارة شـرايط مطلـوب        ها، و انديشه    كننده ارزش  ل است، چرا كه تعيين    ئاين مسا 

 ، هنجارها، و وسايل قابل قبول تحـصيل     )ثروت مادي، آزادي فردي و عدالت اجتماعي      (جامعه  

  ).حصول موفقيت است  دقانه راه مثال اين انديشه كه رفتار صارايب(اين چيزهاست 

 هاي نمادي ضروري براي حيات اجتماعي فرهنگ همچنين فراهم آورنده زبان و ديگر نظام    

 كند و به ايـن       معتقد است كه فرهنگ در شخصيت انسان حالتي دروني پيدا مي           پارسنز. است

از زندگي افزون براين دو بخش مهم . هاي فردي داراي منشأ فرهنگي هستند اعتبار انگيزه

شوند و اين احساس      اجتماعي يعني اقتصاد و نظام سياسي آن توسط فرهنگ نگاهداري مي          

،پارسـنز در ديدگاه كاركردگرايانه    . »زند  هاي جامعه روغن مي     به چرخ «يد كه فرهنگ    آ وجود مي  به

                                                 
1. Dysfunction 
2. T.Parsons 
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 ٧١  ■  گي ايرانشناسي فرهن بررسي در جامعه

 نگجامعه، فرهنگ، و فرد با هم كامالً مرتبط هستند، و هر كدام در ديگري نفوذ دارد، اما فره                 

 سو توسط افراد حالت دروني دارد و از سوي         داراي يك موقعيت مركزي است، چرا كه از يك        

  .(Baldwin, 1999:26)ديگر در الگوهاي ثابت اقدام اجتماعي در جامعه نقش نهادي دارد 
  

  گرايي ساخت
 اي، و   شناسان معموالً واژة ساخت اجتماعي را براي توصيف روابط مداوم، قديمي، پايه             جامعه

هاي بيان سـاخت      ترين روش   يكي از متداول  . برند   پذيرفته ميان عناصر جامعه به كار مي       يالگو

هاي آن است، چرا كـه علمـاي اجتمـاعي            يك جامعه معين تمركز بر خطوط اصلي شكاف        در

هايي مانند طبقـه، سـن، جنـسيت، و قوميـت متمـايز               ها را از طريق پديده      اين شكاف  معموالً

عنـوان   بـه  ( اي نامـساوي    گونه صورت مرتبط با هم و اثرگذار بر يكديگر، اما به          هآنها ب  سازند و   مي

در حالي كه محدودكننده اصلي در اين عرصـه، سـاخت           . شوند  در نظر گرفته مي    ) تغيير ينيروها

  .(Baldwin, 1999:25)شود  فرهنگ عامل خط دهنده به ساخت شناخته مي اجتماعي است،

  در زبـان ٢فرديناند سوسـور  روش تجزيه و تحليل، در ابتدا توسط  عنوان يك   به ١»گرايي  ساخت«

شناسي    در مردم  ٣كلودلوي اشتروس شناسي وارد شد و گسترش پيدا كرد و سپس به وسيلة              

 هدف تجزيه و تحليل ساختي آن است كـه . (EDMA, 1977:124-5)اجتماعي به كار گرفته شد 

 يار دارند و در بافت واقعيات اجتماعي مخفي       شوكه حالتي اساساً ناه   » ها  ساخت«جوي  و به جست 

 قواعد خويشاوندي، اساطير، مناسك   : ها در مواردي مانند     مثالً پيدا كردن ساخت   . اند بپردازيم   شده

  .(Panoff, 1973:249)هاي سياسي و رفتارهاي مربوط به تغذيه  اجتماعي، هنرها، ايدئولوژي

 كه يا نظامي از روابط اجتماعي اسـت        معتقد بود كه ساخت اجتماعي، شب      ٤ردكليف براون 

 هاي اجتماعي متفاوت اسـت      هاي اجتماعي هميشه حاضر و طبقات و نقش         كه در برگيرنده گروه   

(Sills, 1968:530) .»اي است كه براساس آن اجزا به زبان خيلي ساده عبارت از شيوه» ساخت 

ـين      اتومبيل كه مورد استفادة روزمرة همه است      . اند  يك چيز تنظيم شده      داراي ساخت است و همچن

خانه، مدرسه، و اداره كه افراد در آن زندگي، تحصيل، و يا كار             : واحدهاي ساختماني مانند  

                                                 
1. Structuralism 
2. F.De Saussure, 1857 - 1913 
3. C.Levi-Strauss 
4. Radcliffe Brown 
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 هايي ماننـد اتومبيـل و   با اينكه مثال. (Hall, 1991:48)كنند، هر كدام داراي ساخت هستند  مي

 .ن فرهنگي توجه كنـيم    براي دقت بيشتر به يك سازما     . يا ساختمان مفيد است اما كامل نيست      

 در اين سازمان هم ساختمان وجود دارد و هم قواعد، مقررات، و فرايندهايي كه عمالً با كاركنان،                

 سـاده دانيم كه برخي از ادارات كوچك يا          مي. گيرد  ها در رابطه قرار مي      ن، و يا سازمان   امراجع

 است كه فراينـدهاي ساخت، نظام اجتماعي منسجمي . و برخي ديگر بزرگ و يا پيچيده است    

 اي كه اجزا مختلف يـك        از نحوه  اند ساخت عبارت . گيرند  اجتماعي در چارچوب آن شكل مي     

 در يك ساخت هر قسمت يا عنصر      . يابند  شوند و ارتباط مي     پديدة اجتماعي با يكديگر تركيب مي     

 اصر ديگر رو تغيير در يك عنصر، تغييراتي را در عن          با ديگر عناصر آن در رابطه است و از اين         

 مثالً نمرة امتحان ورودي،   (وقتي يكي از ضوابط پذيرش دانشجو       . شود  آن ساخت موجب مي   

 ،)به تبـع آن تغييـر     (هاي جامعة دانشجويي هم        ويژگي به تدريج كند،    تغيير مي ) ...شرط سني، و  

 هـاي   شناسان، در توافق    ساخت اجتماعي را بسياري از جامعه     ). ١٢٤:١٣٨٣محسني،  (كند    تغيير مي 

 اسـت هـا     كنندة رفتار انـسان    ، كه هدايت  ييهاي نامر   با ثبات، و شبكة قواعد و چارچوب      

 آورد كه قسمت اعظم حيـات  وجود مي ساخت اجتماعي در ما اين احساس را به      . اند  تعريف كرده 

هر  . مثال ساخت اجتماعي يك دانشكده را در نظر بياوريم         رايب. اجتماعي جنبة تكراري دارد   

بـا    از مشكالت او براي تطابق     به تدريج شود، و     هاي جديدي مي     وارد كالس  سال دانشجو  نيم

از  سال يكي پس   دروس مختلف يك رشته در طول يك      . شود  ها و استادان جديد كم مي       كالس

شـوند و     سال به جمع دانشجويان دانشكده اضافه مـي        اي در هر نيم     شود، عده   ديگري تدريس مي  

بودجه، ( دانشكده به امور مختلف مديريتي       نمسئوال. شوند ز جمع آنان خارج مي    عده ديگري ا  

 يندآ هاي مختلفي به دانشكده مي همه روزه گروه. پردازند مي) ...امور آموزشي، امتحانات، پژوهش،  

 برهمين اساس اسـت   . شود  و در پايان وقت هر كس براساس برنامة ثابت خود از آن خارج مي             

  اتحادية صنفي، سينما، باشگاه ورزشي، شركت و باالخرهآنچه در يك خانواده، اداره، فروشگاه،

  .(Ferréol, 1995:94-5)هاي اجتماعي هستند  ها همه مظاهري از ساختناي. گذرد يك كشور مي

 گرايي يك نگرش ذهني و نيز جنبشي است كه برعلوم اجتماعي و انواع هنرها در                ساخت

 گرايي مبتنـي  ديديم كه انديشه بنيادي ساخت. دبسيار مؤثر واقع شميالدي   ١٩٧٠ و   ١٩٦٠هاي    طول سال 

ها نگاه كـرد و ايـن         نظامي متشكل از ساخت    مثابه براين است كه پديده تحت مطالعه را بايد به        
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 ٧٣  ■  گي ايرانشناسي فرهن بررسي در جامعه

. تر از عناصر فردي سازنده آن نظام است         به مراتب مهم  ) نظام(نظام و رابطه ميان عناصر آن       

هايي توجه كرد كه پشتيباني كننده  ه ساختب) دربارة زبان ( در مطالعه خود     فرديناند سوسور 

 عنوان قالب حاوي مفهوم     را به  ١روزمره است و نشانه   ) كالم( گفتن و نوشتن     نتغييرات در سخ  

 عنوان علم مطالعـه     را به  ٢شناسي  مورد تجزيه و تحليل قرار داد و نشانه       ) كلمه يا صدا   (،و معني كننده  

  .(Baldwin, 1999:25)گذاري نمود  ها پايه نشانه

 مثالً در يك كارخانه، ساخت رسـمي . تواند رسمي و يا غير رسمي باشد       ساخت اجتماعي مي  

 ها، واحدها و مشاغل موجود در توان از بررسي در نمودار سازماني و شرح وظايف بخش را مي

 هـاي  گـروه  آن كارخانه مورد شناخت قرار داد، در صورتي كه براي مطالعة ساخت غيررسمي بايد به            

 اين دو . مي و شبكة روابط اجتماعي كه در درون آن كارخانه مطرح است توجه نماييم             غيررس

نوع ساخت در رابطه با يكديگر هستند، اما ممكن است هميشه با هم انطباق نداشته باشـند         

(Mukhi, 1995:3) .هاسـت   روانشناس سويسي، ساخت، نظامي از تغيير شكل٣پياژه به اعتقاد ژان 

كه دوام و يا    ) در جهت مقابل ماهيت عناصر آن     ( يك نظام است     عنوان هبكه حاوي قوانيني    

 هـا بـه   آنكه اين تغيير شكل گيرد، بي هاي آن صورت مي     تقويت آن از طريق قواعد تغيير شكل      

داراي   يك ساخت،خالصه. خارج از مرزهايش منتهي شود و يا عناصر خارجي را مطالبه نمايد

يـك    ساخت در حكم   پياژهدر نظر   . خودي است  نظيم خود به  تماميت، تغيير شكل و ت    : سه خصلت 

  .(Piaget, 1974:6-7)كند  خودي بقا و دوامش را تنظيم مي خود بهه سيستم بسته است ك

 شناسي اجتماعي   شناسي و مردم    گرايي مكتب مشترك برخي از علوم انساني مانند زبان          ساخت

 داند كه تحت تأثير قوانين حـاكم    مي هاي انساني را در حكم مجموعه عناصري        است، كه پديده  

 گرايي خود را فلسفه     ساخت. بر آنها از نظر ماهيت و كاركرد، هر كدام با يكديگر در رابطه هستند             

 داند، روشي   شناختي مي   بلكه آن را يك نظرية روش     ) ن آن ابرخالف نظر منتقد  (كند    قلمداد نمي 

  .(Panoff, 1973:246)اي را مورد بررسي قرار دهد  لهئتواند هر مس كه مي

 اي بنيادي با افـزايش      گونه از ديدگاه طرفداران اين چارچوب نظري، پيچيدگي فرهنگي به        

 توان مـشاهده كـرد،   هاي روستايي مي حد اعالي آن را در جامعه(عدم تساوي در رابطه است    

                                                 
1. Sign 
2. Semiotics 
3. J.Piaget 
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 هاي نظري دوم ـ فرهنگ و ديدگاه   فصل■   ٧٤
 ابع توليـد  داري است و يا آنكه زمين و ساير من          ي كه جامعه متكي به نظام برده      اوضاعويژه در    به

در شرايط عدم تساوي، تضاد در توزيع كاالها و ). شود از طريق ارث به ديگران منتقل مي

 ها آثار خود را به ساير ابعاد جامعه نيـز           خدمات فرهنگي واقعيتي مطرح است و اين گونه زمينه        

  .(Hess, 1991:57)كند  منتقل مي

 شناسي به اين    ساختي با انسان  ) سورفرديناندسومانند  (شناسي    پيوند عقايد طرفداران نشانه   

 نتيجه رسيد كه فرهنگ نيز مانند زبان داراي ساختاري خاص است، كه هر جزء آن فقط در درون                 

 گرايان اساساً متوجه اجزا و روابط بنيـادي رفتارهـا و   توجه ساخت. آن كليت قابل درك است 

 شناسي بايد ابتدا     فرهنگ گرفتند براي حصول     مي  محصوالت فرهنگي بود و از اين جهت نتيجه       

 مفهوم يافتن اقدامات فرهنگـي    . هاي فرهنگي آشنا شد     با ساختارهاي فرهنگي پنهان در پس پديده      

شناسان خاطر نشان      نشانه مورددر اين   . در حقيقت ناشي از ساختارهاي فرهنگي ناپيداست      

پذير  را امكانتوان به معاني دست يافت و درك واقعيت  ها مي كردند كه از طريق نشانه مي

 در همـين  . واقعيات فرهنگي را فقط بايد در چارچوب ساختارهاي فرهنگي شناخت         . ساخت

 بـشيريه، (گرفت كه فرهنگ نوين چيزي جز اسطوره نيست            نتيجه مي  روالن بارت  است كه    زمينه

 شوند تـا    كنند و سبب مي     ها منافع بورژوازي را تأمين مي        اين اسطوره  بارتاز ديدگاه   ). ١٣٧٩

  .اي واقعي و نه ساخته و پرداخته بدانند ردم فرهنگ را پديدهم

  

  مكتب فرانكفورت
در . گيـرد    قرار مي  ارتباطهاي فرهنگي در      نگرش انتقادي مكتب فرانكفورت از ابعاد بسياري با پديده        

شود كه در شـهر فرانكفـورت          به شيوة نگرشي گفته مي     ١مكتب فرانكفورت ابتدا بايد اشاره كنيم كه      

آغـاز گرديـد، هـر چنـد كـه          مـيالدي    ١٩٢٣ در سـال     »انستيتو تحقيقات اجتماعي  « تأسيس   پس از 

از اواخـر قـرن   . به بعد در كشور آلمان رايج شـد ميالدي  ١٩٥٠اصطالح مكتب فرانكفورت از سال     

 اي مطرح گرديد كه نه از       همزمان با توسعة انديشة اجتماعي در اين كشور زمينة تازه         ميالدي  نوزدهم  

هـاي    و آن نگـرش   ) حداقل به مفهوم كنـوني كلمـه      (آيد و نه فلسفه        مي شمار شناسي به    امعهمقولة ج 

با تأسيس انستيتو تحقيقـات اجتمـاعي در فرانكفـورت          . شناسي و مبتني براخالق بود      مشابه با جامعه  

وجـود آمـد كـه در آن         اين سابقة فكري در مطالعات متفكران آن مؤثر واقع گرديد و آثار متعددي به             

                                                 
1. Die Frankfurter Schule 
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 ٧٥  ■  گي ايرانشناسي فرهن بررسي در جامعه

 هاي  هاي اجتماعي، اخالق نوين مبتني بر انديشه        شناسي، انديشه درباره تمدن و تاريخ، انديشه        جامعه

 توان بـه افـرادي    ها مي    اين انديشه  اناز ناشر .  با هم آميخته شده بود     ها   و يا فلسفة ارزش    كانت

 گئـورگ  ٥،ويلهلم سـمبارت  ٤،آدولف رايناخ ٣لئوپولد فون ويزه ٢،شلر ماكس ١،وبر  ماكسمانند  

 هاي  توان به منشأ انديشه     با مرور در اين آثار است كه مي       .  اشاره كرد  ٧كارل ياسپرس  و   ٦زيمل

 شد ناميده مي» شناخت اخالقي ـ اجتماعي «آنچه در آلمان تحت عنوان . برد مكتب فرانكفورت پي

 صادشناسي جمعي، و اقت     مخلوطي بود از علوم اجتماعي، اخالق، فلسفة تاريخ، فرهنگ، روان         

  .(Assoun, 1987:5-20)سياسي 

 ٨هورك هايمر   ماكسشود، كه آن را        انتقادي آغاز مي   نظريهتوان گفت كه مكتب فرانكفورت با         مي

 مطرح نمود و سرانجام در سال  ميالدي   ١٩٣٠گذار مكتب فرانكفورت در حدود سال         يعني پايه 

 مكتب فرانكفـورت  . ارائه كرد » دي انتقا نظريه سنتي و    نظريه«عنوان   بامقالة جامعي   ميالدي   ١٩٣٧

 مجـدداً ) جنگ(، پايگاه جغرافيايي خود را از دست داد و با اتمام آن               هاي جنگ   در طول سال  

 در دورة .  قرار داشـت   »تئوري«هستة اولية مكتب فرانكفورت بر پاية       . فعاليتش را آغاز كرد   

  نيز ادامه يافت   ٩نوتئودور آدور كارهاي مكتب فرانكفورت توسط     ) هاي جنگ   سال(» مهاجرت«

 ١٢اريك فـروم   ،١١والتر بنجامين  ،١٠ههربرت ماركوز و پس از وي بايد به نام اشخاصي مانند          

اي از آنان بعدها از مكتب فرانكفـورت چـه     اشاره كنيم، هر چند كه پاره  ١٣يورگن هابرماس و  

ته شد  بنابر آنچه گف  .  علت مهاجرت به آمريكا و چه تحول در انديشة آنان فاصله گرفتند            به

 زير عنـوان  (، يك طرح علمي     )ايجاد انستيتو (عنواني است بر يك واقعه      » مكتب فرانكفورت «

  مـداوم  نظـري و باالخره يك جريان يـا جنـبش         )  انتقادي نظريه(، يك رويه    )فلسفة اجتماعي 
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 هاي نظري دوم ـ فرهنگ و ديدگاه   فصل■   ٧٦

  آنچه كه عامل تشخيص هويـت ،اينها عالوه بر). متشكل از متفكران منفرد(و در عين حال متفاوت 

  .باشد هاي مرتبط با اين مكتب مي  حاكم بر انديشه»انتقادي«ت خصلت آن اس

 داري است، چرا كه     هاي فرهنگي تابعي از نظام سرمايه       از ديدگاه مكتب فرانكفورت فعاليت    

 كننده  سودطلبي عامل تعيين   آدورنوبه اعتقاد   . نمايد  اين نظام بقاي خود را از طريق آن تأمين مي         

 صـورت  داري كاالهـا را بـه   سـرمايه . (Adorno, 1967)هنگـي اسـت   ها و كاالهاي فر فعاليت

آورد، و از طريق استاندارد كردن آنهـا بـه تحميـل كاالهـا               اقتصادي و فرهنگي در مي     هاي  بت

شود فاقد هر واقعيت       فرديتي كه براي كاالها از اين طريق حاصل مي         آدورنواز ديدگاه    .پردازد  مي

 انفعالي حالت عنصري آلودگي آفرين است كه توده مردم را در »فرهنگ توده«در اين تعبير    .است

طرفداران مكتب فرانكفورت معتقدند كه توده مردم تحـت         ). ١٣٨٠استرياني،  (دهد     مي قرار

هاي خاصي از برگزيدگان قادر خواهند  گيرند و فقط گروه  قرار مي»فرهنگ توده«تبليغات تأثير 

 مكتب فرانكفورت . هاي فرهنگي مسموم فاصله بگيرند       فعاليت بود به مقاومت بپردازند و از اين نوع       

شوند و رواج دهنده يك  معتقد است كه كاالهاي فرهنگي به شكل انبوه توليد و مصرف مي

  فرهنـگ رفتـاري انفعـالي      قبـال زده هستند كه قابليت تشخيص الزم را ندارند و در             فرهنگ عوام 

  ).١٣٧٩بشيريه، (بزار سلطه فرهنگي نيست اجز فرهنگ توده از اين ديدگاه چيزي . دارند

 :اي دارد كه از آن جملـه اسـت           انتقادي مكتب فرانكفورت ابعاد گسترده     نظريهقلمروهاي  

 توان نتيجـه    مي. هاي اثباتي   انتقاد از مفهوم عقل نزد هگل، انتقاد از مفهوم هويت، و انتقاد از ديدگاه             

 تسلط. آوردهاي مكتب فرانكفورت است     تترين دس   شناسي انتقادي از اساسي     گرفت كه جامعه  

 شناسي انتقادي است و ارتباط همچون يك عامل انتقاد          و اقتدار از مفاهيم بنيادي آنان در جامعه       

ماركسيسم براي اين مكتب در حكم ابزاري است كه         . گيرد  اجتماعي مورد توجه قرار مي    

 توان آن را    از ماركسيسم كه مي   اي    شود، و آن هم گونه      فقط در موارد ضروري از آن استفاده مي       

 عنوان يك وسيله مورد استفاده      انتقادي روانكاوي نيز به    نظريهدر  . ناميد» ماركسيسم دانشگاهي «

 رود، چرا كه در خـدمت       شمار مي  انتقادي به » جعبه ابزار «اين  » ابزارهاي«است و در حكم يكي از       

 هاي خـود     افرادي است كه انديشه    اريك فروم از  . شود  شناسي اجتماعي به كار گرفته مي       روان

 »پاكـسازي  «١را در اين جهت به كار گرفت و تالش كرد روانكاوي را از مفاهيمي مانند ليبيدو               

                                                 
1. Libido 
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 ٧٧  ■  گي ايرانشناسي فرهن بررسي در جامعه

 هينيز داراي جايگا» زيباشناسي انتقادي«در پايان بايد اضافه كنيم كه در مكتب فرانكفورت    . نمايد

 از جملـه  . توان مطرح كرد    فرهنگ مي خاص است كه مباحث مرتبط با آن را در بحث انتقادي از             

 ، هنر و توليد،   »شناسي انتقادي  موسيقي«مفاهيمي كه در اين قلمرو مورد توجه قرار گرفته است           

 .(Assoun, 1987:5-20)و ادبيات انتقادي است 
  

  تضادگرايي
و  ١٩٥٠هاي  گردد كه در حوالي سال    ها برمي    نظريههاي مختلفي از       تضاد به گروه   نظريههاي    ريشه

آميـز نظريـه كاركردگرايـان سـاختي شـكل       هاي تعـصب  در اعتراض به ديدگاهميالدي   ١٩٦٠

 چند كه منابع اصلي تئوري تضاد به آثار فالسفه سياسـي ماننـد هگـل و مـاركس، و                   گرفتند، هر 

 موضـوع    مـاركس   كـارل بـا اينكـه     . گردد  اجتماعي، و نظريه برگزيدگان برمي     نيسميزيمل، دارو 

 فرهنگـي  نظريـه خاص قرار داده است، اما هرگز او درصدد گسترش يك         توجهفرهنگ را مورد    

 حـاكي از    ١ريموند ويليـامز  مثال تفسيرهاي انتقادي او از ادبيات به اعتقاد          رايب. برنيامده است 

مطلع، مسلط، و باهوش عصر خويش است و عمالً با آن چه امـروزه مـا      هاي يك فرد    ديدگاه

توانـد تفـسيرهاي      با اينكه عقايد او مي    . شناسم تفاوت اساسي دارد     ادبيات مي   انتقادي نظريهاز  

 خـاص  نظريـه كند كه او درصدد عرضه يك       آورد اما كسي احساس نمي     وجود فراواني را به  

  .(Williams, 1993:269)فرهنگي بوده است 

 بـرخالف   ٢،هايي گاه بسيار متفاوت از عقايد ماركس طرفداران مكتب تضاد           در چرخش 

معتقدند كه فرهنگ همواره در حال تضاد و        ) كيد دارند أكه بر ثبات جامعه ت    (ايان  كاركردگر

  ميان ٣آنان معتقدند كه رفتارهاي فرهنگي در ارتباط با درك تضاد و تنش           . درگيري مداوم است  

 توانـد در    آميز ندارد و مي     اين تضاد الزاماً حالتي خشونت    . شود  هاي رقيب بهتر شناخته مي      گروه

 هاي سياسـي،    هاي گروه    و بحث  هاي  هگوهاي ميان كارگران و كارفرمايان، مجادل     و  گفت صوري مانند 

 هاي مذهبي، بحث در زمينة نحوة تخصيص بودجه در امور مختلف، و بـسياري      رقابت ميان گروه  

 شـناس   با مطالعه در هر فرهنگ، سازمان يا گروه اجتماعي، جامعه         . هاي مشابه مطرح باشد     زمينه

 شوند، و چه كساني برند، چه كساني قرباني مي هد بداند كه چه كساني سود ميخوا تضادگرا مي
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 اين گروه به تضادهايي توجه دارند كه مثالً ميان زنان و مردان، والـدين         . بر ديگران تسلط دارند   

 مهم اين است كه نهادهاي نيرومند     . ا وجود دارد  ه و سفيد  ها ها، و سياه    و فرزندان، شهرها و حومه    

 مانند خانواده، حكومت، مدرسه و وسايل ارتباط جمعي در مقابل اين تضادها چـه موضـعي             جامعه،  

  . و در نهايت چه رفتاري دارند(Schaefer, 1989:13)كنند  اتخاذ مي

 دانند كه انسجام    هاي مخالف مي    تضادگرايان جامعه را به مثابه عرصة نبردي مركب از گروه         

و  گيـرد،   اي اجباري و قهرآميز صورت مي       گونه شترك، بلكه به  هاي م    و ارزش  هاآن نه از طريق اعتقاد    

 .هاسـت   ثبات نه تنها نشانة سالمت جامعه نيست، بلكه نوعي وقفة موقتي از نظر پيدايش خـصومت               

 اي در حال تغيير دائم است، هر بخش از جامعه معموالً براي             هر جامعه : براساس مكتب تضاد  

 امعه معموالً در حالت تنش و تـضاد قـرار دارد، و           كند، هر ج     خود فعاليت مي   وضعدگرگوني  

 .(Horton, 1984:513)شود  ثبات اجتماعي ناشي از اعمال فشار گروهي بر گروه ديگر فرض مي
  

   الگوهاي فرهنگنظريه
  و از قلمـرو    ٢راث بنـديكت   مبتني بر انسجام فرهنگي است و توسط         ١نظريه الگوهاي فرهنگ  

 براساس اين نظر، انسجام فرهنگي به تنظـيم محتـواي  .  شده استشناسي الهام گرفته   هنر و زيبايي  

 در هـر  . نامـد    الگو مـي   بنديكتآن در يك قالب موقت و يا دائم وابسته است و اين تنظيم را               

 شـوند   هاي جداگانه با يكديگر تركيب مي       بخش از فرهنگ سبك خاصي وجود دارد و اين سبك         

 آورند، و اين همان تركيب      وجود مي   مشخص به  عنوان يك كليت   و طرح نويني از فرهنگ را به      

 يـك تمايـل كلـي       يتوليد اين تركيب و گردهمايي در گـرو       . بندي عمومي يك فرهنگ است      

 نبـوغ خـاص     بنـديكت  را   هشود و گرايش عمـد      هاي فرهنگ ديده مي     كه در تمامي جنبه    است

  .ودش نامد و اين همان چيزي است كه سبب يكپارچگي آن مي در فرهنگ مي موجود

 اي از عـادات و     هاي سازمان يافته    عنوان مجموعه  الگوهاي فرهنگ متمايل به باقي ماندن به      

  دگرگوني در اقالم   ،يدآ وجود مي  هايي كه در محتواي فرهنگ به       دگرگونيباوجود  رسوم است،   

هايي كه در درون الگوهاي ثابت فرهنگ اتفـاق   حها و طر    عنوان انتخاب  فردي فرهنگ، به  

 نفسه در معرض تغيير قرار دارنـد        بل توجه است، اما بايد توجه داشت كه الگوها نيز في          افتد قا   مي
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 ٧٩  ■  گي ايرانشناسي فرهن بررسي در جامعه

(Sills, 1968:529) .ها خلق شده اسـت  اين نظر است كه فرهنگ توسط افراد و گروه  الگوها برنظريه 

 شناختي،   از نوع زيست   ها  با اين حال تعامل    . هم با آنها و هم با محيط در رابطه تعاملي است           كه

فرهنگـي   رشـد  بـراي هاي شـروع   ها و نقطه شناختي و جغرافيايي در حكم پيش شرط     روان

را فراينـد     فرايند رشد فرهنگـي    نظريهاين  .  آن باشند  »هاي  كننده تعيين«آنكه بتوانند     هستند، بي 

بـه هـم     اي از الگوهاي    داند و نتيجه نهايي اين فرايند تاريخي در هر زمان مجموعه            تاريخي مي 

اعم از   هاي گذشته،   واهد بود، تاريخي بسيار خالصه شده از يك گروه خاص با انتخاب           مرتبط خ 

و  كننده ميـان ارگانيـسم انـساني        فرهنگ يك متغير مداخله    ١كروبربه تعبير   . شياروشيار و ناه  وه

  الگوهاي فرهنگ همچنين در مطالعات فرهنگ شناختي نيز مـورد اسـتفاده            نظريه. محيط است 

 شود الگوهاي فرهنگ با ساخت شخصيت يـا         مطالعاتي كه در آنها سعي مي     قرار گرفته است،    

 .(Sills, 1968:530) ها در محيط و شرايط جمعيتي ربط داده شود دگرگوني
  

  تئوري تأخر فرهنگي
 گير شده را به ذهن      اي از يك حركت زمين      طور ضمني جلوه    به ٢هر چند مفهوم تأخر فرهنگي    

 شناختي آن مترادف با حركت كند يك جنبه از فرهنـگ در             عهآورد، با اين حال مفهوم جام       مي

در  هاي مادي يا غيرمادي فرهنگ       مثال اگر يكي از جنبه     رايب. پشت سر يك جنبه ديگر است     

 اسـتنتاج . تر از جنبه ديگر قرار گيرد، اين يكي از موارد تـأخر فرهنگـي اسـت                 اي فرو دست    مرتبه

 كند  تر پيشرفت مي     فرهنگ غيرمادي سريع   كلي اين است كه فرهنگ مادي در مقايسه با        

(Sharma, 1998:282-5).  

.  عنوان گرديـد   ٤تغيير اجتماعي  در كتاب    ٣اگبورن بار توسط    نخستيناصطالح تأخر فرهنگي    

  جنبه مـادي   رسد نظر مي   كه به   نظريه او فرهنگ داراي دو جنبه مادي و غيرمادي است          اساسبر

 براين اساس همـواره    .شرفت باالتري برخوردار باشد   در مقايسه با جنبه غيرمادي از سرعت پي       

 در حقيقت آنچه تأخر فرهنگي ناميده. جنبه غيرمادي نسبت به جنبه ديگر با تأخير مواجه است 

 شناسي  زمينة جامعه او با تعريف تأخر فرهنگي در كتاب        . شود اقدامي همراه با تأخير است       مي
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  فرهنگ است كه عامل بروز     ،قسمت به هم مربوط   براين باور است كه در حقيقت فاصله ميان دو          

 گردد كه آن قسمتي را كه حركت كنـد دارد           شود و سبب مي     هاي متفاوتي از سرعت مي      ميزان

  .مانده تلقي نمايند و در پشت سر بخش ديگر قرار دارد عقب

 شود كه تعداد افراد پليس در       يادآور مي » هاي اجتماعي شهرها    ويژگي« در بحث از     اگبورن

  هزار نفر جمعيت در شهرهايي كه جمعيت آن رو به افزايش است كمتر از شـهرهايي                ١٠ هر

 دهد كه در يك نقطه زماني معـين          توضيح مي  اگبورن.  آنها روبه كاهش است     است كه جمعيت  

 نيروي پليس براي شهر متناسب بوده است، اما جمعيت شهر در طول زمان افـزايش         ) Aمثالً  (

 تفـاوت . رسيده است و حال آن كه نيروي پليس افزايش نيافته اسـت   Bيافته است و به نقطه      

 دهد كه در حالي كه جمعيت ساالنه و مستمراً اضافه شده است، گسترش               نشان مي  B و   Aبين  

 سـازد كـه      با ارائه يك مثال ديگر خاطرنشان مي       اگبورن. پليس سرعتي كندتر از آن داشته است      

 بار داشته است و بسياري از       آهن نتايجي فاجعه    راههاي    ظهور و گسترش اتومبيل براي شركت     

آنها را به ورشكستگي كشانيده است، چرا كه نتوانستند در جابجايي مواد و محـصوالت در         

  .ها رقابت نمايند  كوتاه با كاميونهاي مسافت

 يد ايستا آ نظر مي  هايي كه به    دانيم كه فرهنگ همواره در حال تغيير است، حتي در جامعه            مي

هاي رفتاري، نهادها، و      از آنجا كه الگوهاي فرهنگي يك جامعه از شيوه        . تحرك باشند   مو ك 

 اختراع، رشـد (ساير عناصر به هم پيوسته و منسجم تشكيل شده است تغيير در بخشي از فرهنگ     

ها و فشارهايي در      سبب ايجاد تغييرات، تنش   ) جمعيت، و يا پيدايش هر چيز نو يا متفاوت        

در اين حالت ضرورت و يا نياز به تطابق و تنظيم           . رهنگ خواهد گرديد  هاي ف   ساير قسمت 

 هـاي   مجدد، كه سبب خواهد شد تا فرهنگ به تعادل جديد برسد، احتماالً منجر به دگرگوني              

 كند، و ممكن اسـت      اما اين فرايند تعادلي معموالً خيلي سريع بروز نمي        . تطابقي خواهد گرديد  

 هـا  ماندة فرهنگ بتواند به ساير قسمت     باشد تا يك جزء عقب     فاصله زماني زيادي وجود داشته    

بود   به جامعهخودروها پس از ورود   مثال مدترايب. برسد و يكپارچگي فرهنگي حاصل شود

 هـا   هـاي مناسـب و بزرگـراه        ها در كشورهاي مختلف درصدد ساختن خيابان         دولت به تدريج كه  

  پس از افزايش   ،قرمز در خيلي از معابر عمومي        غها و نصب چرا       گذاري خيابان   برآمدند و عالمت  

 وضع مقررات عبور و مرور و احداث پاركينگ نيز مثال ديگـري           . ها صورت گرفت    خودروتعداد  
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 ٨١  ■  گي ايرانشناسي فرهن بررسي در جامعه

 هاي انجام شده در سطح جهان در اين مورد، فاصله ميان كوششبا وجود . در همين زمينه است

 رتبط با آن از طرف ديگر به نحو بارزي         از يك طرف و وسايل و امكانات م        خودروافزايش تعداد   

 در اغلب نقاط دنيا مطرح است، هر چند كه اقدامات زيادي در جهت تطابق شرايط همواره در                

 از (اي  رايانـه در چند دهة اخير، توسعة بسيار گستردة خدمات و تجهيـزات            . جريان بوده است  

 هاي زندگي در بسياري از زمينهبه تدريج هاي زيادي را  دگرگوني) افزار افزار و نرم جهت سخت

 يكي از اين ابعاد كه همواره با تأخير و پس از وقوع تخلفات يا             . اجتماعي سبب گرديده است   

 گيرد، تصويب قوانين خاص مورد نياز است كه آنها نيز به سرعت       مشكالت فراوان صورت مي   

 رها معموالً كمتـر   دهند، چرا كه سرعت تحول در نظام قانوني كشو          كارآيي خود را از دست مي     

  ). ١٠٣:١٣٨١محسني، (هاي تكنولوژيك است  از سرعت دگرگوني

. (Sutherland, 1961:54)ها چنين وضعي را دارند  ويژه در عصر جديد، اغلب نوآوري به

 شناس آمريكايي معتقد است كه تحوالت سريع عصر ما سازش و تطابق              جامعه ويليام اگبورن 

تطابق انسان با فرهنگ، و     : هاي  ين واقعيت ناظر به حالت    ا. اجتماعي را دشوار كرده است    

اما آنچه كه از مفهوم تأخر      . هاي مختلف يك فرهنگ است      هماهنگي و سازش ميان قسمت    

با  كلية اجزا يك فرهنگ   . است) هماهنگي( است مربوط به حالت دوم       اگبورنفرهنگي مورد نظر    

 رود و بقيـه رشـد   ها پيش مي از ديگر جنبهتر   برخي از عناصر فرهنگي سريع  ،كند  هم تغيير نمي  

 در فرهنـگ  را  كمتري دارد، كه نتيجة اين امر تأخر فرهنگي است، و مي تواند شرايط بروز بحران                

و  فناوريمفهوم تأخر فرهنگي را با مطالعة تأثيرات اگبورن . (Lenski, 1970:71-9)فراهم كند 

 »تـنش « اعتقـاد او اگـر تغييـرات اجتمـاعي           به. ها بر تغييرات اجتماعي مطرح كرد       نوآوريآثار  

 كه از طريق فرهنـگ (آفريند علت آن است كه براي همسازي نهادهاي اجتماعي و يا افراد         مي

 هاي فني و اكتشافات علمي، وقوع مقداري تـأخير         با پيشرفت ) اند  خود در حاشيه نگاه داشته شده     

  .(Panoff, 1973:51)ناپذير است  اجتناب

 رسـد   نظر مي  دليلي كه به  نخستين   ،پرسش كه علل اين تأخر فرهنگي چيست      در پاسخ به اين     

البتـه  . اين است كه عناصر مختلف فرهنگ از درجات متفاوتي از تغييرپذيري برخوردارنـد            

 .دانيم كه در ميان اجزا دروني يك عنصر خاص از فرهنگ نيز سرعت تغيير يكسان نيست                 مي

ي نيـز فنـاور كنـد، امـا حتـي در درون     تر تغيير مـي  يعي از فرهنگ غيرمادي سر   فناوربا اينكه   
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 هاي نظري دوم ـ فرهنگ و ديدگاه   فصل■   ٨٢
در  مثال در حال حاضر در دنيا سرعت تغييرراي ب. ها يكسان نيست سرعت تغيير در همه بخش

 عـالوه بـر   . هاي شيمي و الكترونيك از سرعت تغيير در بخش توليد انرژي بيشتر اسـت               بخش

 ترين علل تـأخر     ه يكي از مهم    مختلف فرهنگ ترديد نيست ك     يتفاوت سرعت تغيير در اجزا    

ها و تعلقات خاص      تواند ساختار ذهني و دروني انسان با تمام پيوستگي          فرهنگي نيز مي  

  .ايدئولوژيك او باشد، و اين واقعيتي است كه با زندگي بشر مالزمه دارد

 وارد  ٢اگبـورن  انتقادات فراواني بـر نظريـه        ١ايور  مك ويژه بهشناسان و     بسياري از جامعه  

  :توان در چند بند زير خالصه كرد اند كه اين نكات را مي هكرد

عين حال   ، در را ندارد  از فرهنگ مادي و غيرمادي صراحت الزم         اگبورنگذاري    تفاوت .١

  .كه فرهنگ غيرمادي هم الزاماً هميشه در پشت سر فرهنگ مادي قرار ندارد

  براي تمامي موارد عـدم     »تأخر فرهنگي « اين است كه مفهوم      اگبورن نظريهمشكل ديگر    .٢

مك . دهد مورد استفاده قرار گرفته است        تغيير اجتماعي روي مي    فرايندتعادل كه در    

 ايور براي توصيف انواع مختلف عدم تعادل و تضاد از اصطالحات ديگري نظير تأخر             

 ... تكنولوژيك، محدوديت تكنولوژيك، برخورد فرهنگي، چندگانگي و ابهام فرهنگي و         

  .كند ه مينيز استفاد

 كـه  تأخر فرهنگي هميشه يك چيز پيشرفت بيشتري دارد و حال آن           نظريه به موجب    .٣

 ديگري با مقاومت يا تأخر همراه است، اما گاه ممكن است عوامل تقويت كننده و يا محدود                

  .هاي مساوي برخوردار باشند و عمالً استاندارد تحول آنها يكسان باشد كننده از پشتيباني

 اند و آن را برداشتي      ناميده   مفهوم تأخر فرهنگي را مصنوعي و تخيلي مي        ٣مولرنظير  افرادي   .٤

  .دانند سطحي از تغيير اجتماعي مي

  

  مكتب كنش متقابل
 مورد تجزيه و تحليل قرار    ) ماكرو(كاركردگرايان و تضادگرايان هر دو جامعه را در سطح كالن           

 ٤متقابل اجتمـاعي ناسان معاصر بيشتر به مطالعة كنش       ش  ها برخي از جامعه     در مقابل اين گروه   . دهند  مي

                                                 
1. R.M. MacIver 
2. Ogburn 
3. Mueller 
4. Social Interaction 
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 ٨٣  ■  گي ايرانشناسي فرهن بررسي در جامعه

. منـد هـستند    هعالقـ )  ...هاي كوچك و مباحثات دوسـتانه، خـانواده و          گروه(در سطح ميكرو    

 اند، چرا كه اوقات زيـادي را بـه بررسـي            گذار اين مكتب ذكر كرده       را پايه  ١هربرت ميد  جرج

 ايي مانند لبخند، قيافه گرفتن، و سر تكان       صور ارتباطات ميان اشخاص اختصاص داد و به رفتاره        

  .كرد دادن توجه مي

 هاي ارتباطـات  ترين بخش  از مهم٢»نمادها«در نظر طرفداران مكتب كنش متقابل اجتماعي،     

يكـي از   اند،    انساني هستند، يعني صوري از ارتباط كه امروزه ارتباطات غيركالمي ناميده شده           

ها  پديدهاز ديدگاه آنان ) Shaefer, 1989:19 (شوند ه ميانواع رفتارهاي انساني در نظر گرفت

 از  هـا را ناشـي      تـوان پديـده     شـوند، و نمـي       آنها ناشي مي   ناستراتژيك عامال از اهداف و مقاصد     

هنجارهـاي  (هاي كلي حاكم بر اجتمـاع         و يا نظام  ) محيط اجتماعي (اجبارهاي محيطي فرد    

 ٣»هـا  شناسي شبكه جامعه«يعني  ،شناسي  جامعهيكي از مباحث نوين. دانست) ها اجتماعي، ساخت 

 اي  رايانـه هاي    اثر توسعة شبكه   كه بر (هاي اطالعاتي     كه به مطالعه در تأثيرات اجتماعي بزرگراه      

 هاي خاص يا محدود را از اين نظر بسيار اساسي           پردازد، مطالعه در گروه     مي) مطرح گرديده است  

  .(Bakin, 1993:95)داند  مي

  دارد،ريابـس  تيداران مكتب كنش متقابل نمادين، كنش متقابل اجتماعي اهمياز ديدگاه طرف

 .شـود    نه از طريق فرايندهاي ذهني، بلكه از طريق فرايند كنش متقابل حاصل مي             ازيرا كه معن  

 اعتقادي به فرايندهاي ذهني جداگانه نداشت و آنچه       » عملگرا«عنوان يك     به ٤جرج هربرت ميد  

نيست  براي طرفداران اين نظريه نيز مهم اين. كنش متقابل انساني بوددانست كنش و وا مهم مي 

بيـشتر   آورند، بلكه توجـه آنهـا       وجود مي  ها از نظر ذهني چگونه معاني و نمادها را به           كه انسان 

  نمادهـا و معـاني را      ،ها چگونـه از طريـق كـنش متقابـل           معطوف به اين نكته است كه انسان      

  .)٤٨٤:١٣٧٤ريتزر، (آموزند  مي

  بلكه فرايند مـداومي ،كيد دارد كه فرهنگ ساختار نيستأنهايت اينكه اين ديدگاه براين نكته ت     

 هاست و آنچه اهميت دارد روش مشاهده دارندگان فرهنگ است، چرا كه در پرتـو              »شدن«از  

                                                 
1. G.H. Mead 
2. Symbols 
3. Networks sociology 
4. G.H. Mead 
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 هاي نظري دوم ـ فرهنگ و ديدگاه   فصل■   ٨٤
 از ديدگاه آنان فرايندهاي اجتماعي معموالً     . توانيم خالقيت و ظهور فرهنگ را بشناسيم        آن مي 

 ).٦٩:١٣٨٠بيلينگتون، (بيني نشده هستند  پيش
  

  پذيري مكتب فرهنگ
 پذيري نظر كلي اين است كه كافي نيست كه همانند طرفداران نظريه اشاعه              در مكتب فرهنگ  

ها   فرهنگديگرهاي مختلف از طريق اشاعه از   كيد داشته باشيم كه فرهنگ    أمداوم براين ت  

 ست اين است كه اين كار چگونه انجام شده است         اند، بلكه آنچه مهم ا      چيزهايي را اخذ كرده   

(Sharma, 1998:278).  

 رود اشاعه ناميده   هاي فرهنگي از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر مي          در حالي كه وقتي ويژگي    

 پذيري فرايندي است كه براساس آن تمامي نظام زندگي در يك فرهنگ تحت         شود، فرهنگ   مي

 وقتي كودكي در فراينـد رشـد        ١هرسكويتسه تعبير   ب. كندنفوذ فرهنگ ديگري شروع به تغيير       

 شود،  پذيري ناميده مي    هاي فرهنگي خود تبعيت نمايد، اين امر فرهنگ         آموزد كه از سنت      مي خود

 گيرد، ولي آنها    هاي فرهنگي صورت نمي     ها و مجموعه     مبادله ويژگي  ،اما وقتي ميان دو فرهنگ    

  هرگاه بـه ،در مقابل. شود  مطرح مي٢ن فرهنگيگيرند بحث ميا  با هم در رابطه فرهنگي قرار مي      

اين عمل به ضـد     شود،     نظام ديگري مستقر مي    ،جاي يك نظام زندگي در درون هر فرهنگ       

 اما معموالًهر چند كه ممكن است در اين حالت همسازي نيز مطرح شود،    . شود فرهنگ تعبير مي  

  در، است كه فرهنگ مورد تهـاجم    افتد اين   آنچه معموالً اتفاق مي   . دهد  چنين اتفاقي روي نمي   

 شود فرديت قبلي آن رو      دهد و وقتي بهبود در آن آغاز مي         ابتدا يكپارچگي خود را از دست مي      

 گيرد و اين فرايند است كه غالباً ضد فرهنگي تعبير    گذارد و شكل نويني به خود مي        به زوال مي  

توان در جهان  گي را نميطرفداران اين بحث معتقدند كه در حال حاضر هيچ فرهن    . شود  مي

 ست كه هر فرهنگ مقدار زيـادي از سـاير         ادست نخورده تصور كرد، و اين سخن به اين معن         

  .ها دريافت كرده است فرهنگ

  

  فرهنگ توده
 عنوان يك كاالي قابل خريـداري و       عواملي مانند بازرگاني شدن فرهنگ، تبديل امر فراغت به        

                                                 
1. Herskowits 
2. Transculturation 
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 ٨٥  ■  گي ايرانشناسي فرهن بررسي در جامعه

  را مبـدل   ١مي بودند كه مباحث مربوط به فرهنگ توده       عامل مه  ،ها  گسترش حوزه عملكرد رسانه   

 انـد  اين نظريه مبتني بر چند زمينه اصلي است كه عبـارت          ). ١٣٨٠استرياني،  (نظريه ساختند    به

و  هاي ايـدئولوژيك    هاي فرهنگ عامه، تأثيرات فرايندهاي تجاري و صنعتي، زمينه          تعيين كننده : از

لزامات اقتصادي در توليد كاالهاي فرهنگي نقشي عمـده         از ديدگاه پيروان اين نظريه ا     . مقاومت

 اسـتفاده قـرار   ن از نظر فرهنگي مورد سو     ادارد و ارزش در اين ميان عاملي مهم است، مخاطب         

  . گرايش به آمريكايي شدن بيش از پيش مشهود استكهگيرند و ديگر آن مي

 ه مكتب آنـان قـرار  اي از روانكاوان موضوع مطالعات خاص از ديدگا  از سوي پاره ،فرهنگ

 هاي زيادي در جهت روشمند كردن آن در طول چند دهة اخير به عمـل                گرفته است و تالش   

 .اند فرهنگ توده است     هايي از فرهنگ را كه مورد توجه قرار داده          آمده است و از جمله بخش     

در اين حوزه   را  از جمله متفكراني است كه تالش كرده است عقايد مطرح شده            ز  بري ريچارد 

  :در نظريه او به سه اصل توجه شده است). ١٣٨٢، زريچارد(بندي نمايد  جمع

  . مشاركت افراد در فرهنگ توده ماهيتي اختياري دارد و انفعالي نيست.١

  ).كردند در غير اين صورت شركت نمي(كنند   افراد از مشاركت در فرهنگ توده كسب لذت مي.٢

  .است) اجتماعي(و غيرجسماني ) ، نشاطشهواني( لذت افراد داراي ابعاد جسماني .٣

 ها  هاي مذكور در جهت كامالً مخالف طرفداران مكتب فرانكفورت و يا ماركسيست             ديدگاه

  .و مبتني بر عقايد خاص آنان است

 در اروپا و آمريكـا    ميالدي   ١٩٤٠ و   ١٩٣٠هاي    شناسي سال   كه در جامعه  (هاي فرهنگ توده       نظريه

 كه فرهنگ توده را در رابطه با توليدات صنعتي قرار دهد و تضاد            در اين تالش بود     ) مسلط بود 

 خودي عنوان يك فرآورده خود به     در حالي كه فرهنگ عوام به     . آن را با فرهنگ عوام نشان دهد      

هاي خود را برآن اشكالي از         نگاه ، مبتني بر توده   شناسي، شد، نظريات جامعه    مردم تصور مي  

 محصوالت فرهنگي  وسايل صنعتي توليد و توزيع       مرتبط با  فرهنگ عوام متمركز كرد كه عمالً     

 كرد كه گويي آنها     ل نگاه مي  ئاي به مسا    گونه و به ) مردميسيقي  مانند سينما، راديو و مو    (بودند  

 مصرف انگونه بود كه مخاطب  بدين ديدگاه. (Edgar, 2003: 285) اند به مردم تحميل شده

  .اي آنها تدارك ديده شده استهاي منفعل كاالهايي هستند كه بر كننده

                                                 
1. Mass Culture 
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 هاي نظري دوم ـ فرهنگ و ديدگاه   فصل■   ٨٦
 هـاي   در عصر جديد بايد از طريق انديشه      را   ١بايد در اينجا اشاره كنيم كه مفهوم فرهنگ عامه        

 هاي گروهي و تجـاري      توسعه گسترده رسانه  . مرتبط با مفهوم فرهنگ توده مورد بررسي قرار داد        

اي را براي  هاي تازه ينه اوقات فراغت زمگذراندنهاي  شدن رو به افزايش فرهنگ و فعاليت  

 ١٩٢٠ــ ٣٠هـاي     ل مرتبط با فرهنگ توده از حدود سال       ئ هر چند مسا   ،بحث مطرح كرده است   

  .(Strinati, 1995:2)تاكنون همواره مورد توجه بوده است ميالدي 

 البته. در جهان دوره پس از جنگ، كشورهاي صنعتي شاهد گسترش فرهنگ مصرف بودند         

 وار و فروش و مصرف كاالهاي استاندارد  مبتني بر تبليغات توده٢»يسمفورد«دانيم كه جريان  مي

 .و بازاريابي متناسب گرديد» مشتري مداري«، »فرافورديسم«شده بود و حال آنكه صفت جريان 

 هاي غربي نمودهاي مشخص براساس تصاوير و مفاهيم مبتني         در نتيجه هم اكنون در فرهنگ     

  .)During, 2005(ه است بر مصرف كننده ساخت ظاهري پذيرفت

 اسـت، » صنعتي شدن ثـانوي «فرهنگ توده به اعتقاد ادگار مورن از نظر تاريخي مربوط به         

 هاي اين حالت برحسب هنجارهاي جمعي توليد صنعتي كه از طريق تكنيك. يعني صنعتي شدن روح

 با توجـه  . انتشار جمعي اشاعه پيدا كرده است ايجاد شده، و ناظر به يك توده اجتماعي است              

  او اينبا وجود اينبه اينكه مفهوم توده خيلي محدود است و مفهوم فرهنگ وسعت زياد دارد، 

 هيـات «كند كه كلمة فرهنگ عبـارت از   دهد، و تصريح مي  اصطالح را مورد استعمال قرار مي     

 شود، بـه    اي از هنجارها، نمادها، اساطير و تصورات است كه وارد موجوديت فردي مي              پيچيده

 در اينجا منظور مفهوم كلمه از نظر مردم       . دهد  ها را جهت مي     بخشد و انگيزه    ايز ساخت مي  غر

 در مورد محتواي اين فرهنگ توده بايد گفت كه عبارت. شناسي است شناسي و يا حتي فرهنگ 

 .»بينـي  نمادها، اساطير و تصورات مربوط به زندگي عملي و زندگي تخيلي و نظام پـيش   «است از   

 هاي خاصي است كه در داخل فرهنـگ         ها و يا يكي از فرهنگ       ي يكي از فرهنگ   فرهنگ جمع 

 توان بـه    بنابراين مي . عمومي وجود دارد، البته با توجه به اينكه جوامع كنوني چند فرهنگي هستند            

 ها مطالعه كرد، هر چند مستحيل در فرهنـگ           فرهنگ توده را جدا از ساير جنبه       ادگار مورن اعتقاد  

اين . گذارد  گيرد، و بر آن تأثير مي       ستقل نيست، چرا كه از فرهنگ ملي وام مي        عمومي است و م   

  ).١٩٨:١٣٨١كازنوو، (اي است  وطن است و از نظر گسترش سياره فرهنگ از نظر موقعيت جهان

                                                 
1. Popular Culture 
2. Fordism 
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 ٨٧  ■  گي ايرانشناسي فرهن بررسي در جامعه

 توان در چند موضوع به شرح زير        انتقاداتي را كه بر مفهوم فرهنگ توده وارد شده است مي          

  :(Gans, 1999:29) بندي قرار داد طبقهدر 

  فرهنگ توده چيزي نخواستني است، و برعكس فرهنگ        ؛ماهيت منفي مفهوم فرهنگ توده    . ١

و  اين فرهنگ از سوي گروهي از توليد كنندگان نفع طلب براي مصرف عمده ١باال

  . ايجاد شده استخاصي

گيـرد، آن     مي فرهنگ توده در عين حال كه از فرهنگ باال وام            ؛آثار منفي بر فرهنگ باال    . ٢

 كند و بسياري از خالقان اجتماعي فرهنگ باال را از مسير درست خـارج               ارزش مي   را بي 

  .برد هاي فرهنگي را از ميان مي نمايد و در نهايت ذخيره مي

  توزيع گسترده فرهنگ توده نه تنها سبب نـزول        ؛ آن انآثار منفي فرهنگ توده بر مخاطب     . ٣

 شـود،    مي ٢گرايي شود، بلكه سبب تشويق تماميت       مي كيفي سطح فرهنگ و در نهايت جامعه      

  زمينه را براي نفوذ فنون     ،تفاوت   بي انوجود آوردن گروهي از مخاطب     چرا كه از طريق به    

 .نمايد شود فراهم مي فريبان تدارك ديده مي متقاعدسازي جمعي كه از سوي عوام
  

  گرايي فرهنگ
 هاي  در برابر ديدگاه  ميالدي   ١٩٥٠ـ٦٠اي  ه   در طول سال   ٣گرايي  مكتب اصالت فرهنگ يا فرهنگ    

  از پيروان اين مكتـب ويليام و هوگارتكارانه فرهنگ توده شكل گرفت و افرادي نظير   محافظه

 كنند  ميتبعيت  ها و رفتارهاي مشخصي كه از قواعد معيني           آنان معتقد بودند كه گرايش    . هستند

فرهنـگ   توده مردم براسـاس   . دارنداصي  مبتني بر توليدات فرهنگي توده مردم هستند كه اصالت خ         

 انمنتقد برخالف عقايد ). ١٣٧٩بشيريه،  (پردازند    توده به توليد و مصرف محصوالت فرهنگي مي       

 ،داننـد   گران مـي  افرهنگ توده كه آن را يك كاالي تجـارتي و مـصرف سـاخته و پرداختـه سـود                  

 ، مصرف كاالهاي فرهنگي   توليد و زمينة  طرفداران اصالت فرهنگ معتقدند كه فعاليت مردم در         

 عنوان يـك   بهرا  توان فرهنگ     گرايان نمي   از ديدگاه فرهنگ  . آميز و فعال است     آگاهانه، مشاركت 

 تواند ها نمي  آن جدا كرد، چرا كه كل جدا از فرد فرد انسانهوجود آورند كليت از آحاد فردي به

 ت فرايندهايي بود كه نقـش     گرايان معتقدند كه بايد درصدد شناخ       فرهنگ. موجوديت داشته باشد  

                                                 
1. High Culture 
2. Totalitarianism 
3. Culturolism 
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  ).١٤٧:١٣٧٨فكوهي، (آنها انتقال از جزء به كل و يا برعكس است 

 شناختي و اساساً آمريكايي است كه درصدد اين اسـت           گرايي يك جريان فكري مردم      فرهنگ

 كه فرهنگ را همانند نظام رفتارهاي آموخته و انتقال يافته از آموزش و پرورش، تقليد، و شـرطي                 

شـيار يـا    وگيـري شخـصيت بـه شـكل ه          شكل. ك محيط اجتماعي معين تعريف كند     شدن در ي  

گيـرد و از   ها و قواعد و يا رفتارهاي عادتي صورت مي   از طريق نهادها و ايفاي نقش      شياروناه

 و  ٣بنـديكت  ٢،كاردينر ١،لينتونتوان به افرادي مانند       كنندگان اين انديشه مي    ترين ارائه   برجسته

  .(Boudon, 1999:53)اشاره كرد  ٤ميد

 شناسي و روانكاوي است بر اجتماعي شدن افـراد          گرايانه كه متكي بر روان      نگرش فرهنگ 

 ها را در شخصيت و رفتار افراد هاي متفاوت فرهنگ تأكيد دارد و در صدد اين است كه ويژگي       

 كننده آموزش و پرورش، تقليد و شرطي شدن        وجو نمايد و به اين جهت بر نقش تعيين         جست

خاطرنشان » گرايي فرهنگ«پردازان اصلي جريان       يكي از نظريه   ٥كاردينر. اكيد بسيار دارد  ت

  كه در هر فرهنگ يك شخصيت پايه يا بنيادي مطرح است، يعني يك تركيب رواني               زدسا  مي

 به عقيده او شخصيت   . دهد  هاي فكري خود را نشان مي       خاص كه در رفتارها، احساسات، و نظام      

 اي يك شاخص مشترك و عمومي است        گونه  يك جامعه مشترك است، به     ياپايه كه ميان اعض   

 هاي متفاوت و خاص خـود       دهد، سبكي كه افراد شخصيت      كه خود را در سبك زندگي نشان مي       

  براي توصيف بهتر عقايد خويش پيشنهاد متمايز كردن دو         كاردينر. كنند  گذاري مي   را بر آن پايه   

  .نهادهاي اوليه، و نهادهاي ثانوي: دسته از نهادها را مطرح ساخته است

نهادهاي اوليه در شكل دادن به شخصيت پايه سهيم هستند و مواردي مانند خـانواده و                

 هايي جلوه) هاي تفكر ها، شيوه دين، اسطوره(شوند، و نهادهاي ثانوي  نظام آموزشي را شامل مي

 افراد را دارند، عناصـر      ة نقش شكل دهند   ،در حالي كه نهادهاي اوليه    . حيات گروهي هستند   از

دهنـد    يند و به اين ترتيب نهادهاي ثانوي را گسترش مي         آ ديگر درصدد تغيير آن برمي    

(Ignasse, 1999:80).  

                                                 
1. R. Lintion 
2. A. Kardiner 
3. R. Benedict 
4. M. Mead 
5. A.Kardiner 
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  فمينيسم
  انتقال اطالعات در جامعه خصلتي مردانه دارد و براي تحـول در            ، اساساً ها معتقدند »فمينيست«

 طرفداران ايـن نظريـه ايـن گونـه     . كنند  ه مي  دست زدن به اقدامات متفاوت را توصي       ،اين وضع 

  عميقاً در ساختارهاي هنجارهـاي فرهنگـي،      ، و مظلوميت زنان   تكنند كه محرومي    استدالل مي 

  .ريشه دارد

 پردازان اين است كه فشارهاي وارده بر زنان، ريشه در ساختار هنجارهـاي             استدالل اين نظريه  

 گرا مبتني بر پذيرش قطبي بودن در جنس نهيكي از مظاهر خاص تضادهاي دوگا. فرهنگي دارد

  نمونـه در عرصـه سياسـت       رايب. توان مشاهده كرد   هاي مختلفي مي   است كه شواهد آن را در زمينه      

 گردد هاي مهم اجتماعي و پراقتدار مي      تمايز ميان زن و مرد عمالً سبب كنارگذاشتن زنان از موقعيت          

)Edgar, 2003: 144(.  

 داري و پدرساالري كند كه سرمايه هاي دووجهي اين گونه استدالل مي در حالي كه نظريه نظام 

 با درهم آميختن ماركسيسم   ) مانند مك كينون  (سازنده جنسيت هستند، طرفداران گرايش راديكال       

 هاي فراماركسيستي است كه گرايش راديكال و فمينيسم راديكال معتقدند كه فقط به علت گرايش

 كند فمينيسم راديكـال  ر حالي كه ماركسيسم بر توليد تكيه ميد. معرف واقعي اين جنبش است  

 طـور  هر چند كه به   . دهد و فرهنگي ديدگاه خود را به توليد مثل و مادري و خالقيت قرار مي             

 طور گيرند، اما به   گونة دقيق مورد استفاده قرار نمي      هاي راديكال و فرهنگي به     كلي در مواردي واژه   

 طـور مـشخص خـشونت       كه جنسيت و به    هستندتني بر اين ديدگاه     هاي راديكال مب   كلي نظريه 

  .)Kuper, 1996: 297(مردان علت فشارهاي وارده بر زنان است 

ت بيشتر مورد انتقاد قرار جه زنان از اين رةهاي فرهنگ توده را دربا ها گرايش فمينيست

هاي  ز ديدگاه آنان نقشا. اند هاي جنسي رواج داده براساس جاذبهرا اند كه نگاه به زنان    داده

 شود  داري، مادري و توليد نسل محدود مي        شود به امور خانه     ها تعريف مي    زنانه كه از سوي رسانه    

 ها زنـان  در اين رسانه. دهند هاي انفعالي از نظر فرهنگي قرار مي       و از اين طريق آنها را در موقعيت       

  ).١٣٨٠استرياني، (شوند   تصوير مي،موجوداتي تابع

 ها دربارة فرهنگ نتيجـه    هنگي را از عقايد فمينيست    اتوان ديدگاه يكنواخت و هم       نمي هر چند 

  زنان حالتي ابـزاري    ،كنند كه در فرهنگ توده      كيد مي أ اما شايد تقريباً همه آنها براين نكته ت        ،گرفت
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 آنان معتقدند كه  . اي دارند و اين تصويري دگرگون شده از واقعيت زندگي زنان است             و حاشيه 

 گيرند و توجـه  كنندگان محصوالت فرهنگي زنان را در حد مخاطب نيز در نظر نمي        ي تهيه حت

  شـود   زن در توليد و مصرف فرهنگي ناديده گرفته مي        . توليد كنندگان به مردان متمركز گرديده است      

 كنـد   هاي سنتي خالصـه مـي       زند و فعاليت زنان را در نقش        گونه ديگري به تمايز جنسي دامن مي       به

  ).١٣٧٩يريه، بش(

 توان به سه حوزه فكـري       هاي خاص آن مي     گيري   جهت  زمينة هاي مكتب فمينيسم را در      ديدگاه

 ها را بايد راديكال ناميد كه معتقد است منافع زنان و مـردان  يكي از ديدگاه. متفاوت تقسيم كرد  

 هـاي   ج گـرايش  هاي تاريخي آن سركوبي آنان و روا        ترين جلوه  به كلي با هم متفاوت است و از مهم        

 ها عملـي    ويژه رسانه  ها استفاده از زنان در فرهنگ توده و به          از ديدگاه ليبرال  . پدرساالرانه است 

 سرانجام يادآور شويم كه در دسـته      . هاي برابر است    محكوم است و توصيه آنها ايجاد فرصت      

 بط ميان زن  ها را نام برد كه معتقد به اعمال اصالحات وسيع در روا             توان سوسياليست   سوم مي 

  ).١٣٨٠استرياني، (و مرد هستند 
  

  پست مدرنيسم و فرهنگ
بـه بعـد در غـرب شـكل         مـيالدي    ١٩٦٠هـاي      فرهنگ از سال   رةهاي فرامدرن دربا    انديشه

به اعتقـاد   . با فرهنگ برگزيده باور ندارند    را  هاي ميان فرهنگ توده       ها تفاوت   مدرنفرا. گيرد  مي

داري جديـد اسـت       ي از فرهنگ را كه ناشي از سرمايه       مدرنيسم سلطه نوع خاص    آنان در عصر  

 فرهنـگ   فضادر اين   . هاي خاصي را در جامعه مستقر سازد        تالش دارد ارزش   شاهد هستيم كه  

از .  را از دست داده است و پذيرندگان را بـه حالـت انفعـال درآورده اسـت                 پويايي خويش 

العملي در مقابـل   لكه عكسشود، ب  فرهنگ توده محصول سلطه تلقي نمي      ،ديدگاه اين گروه  

يد و در اين شرايط است كه تفاوت بنيادي ميـان دو فرهنـگ              آ  مي شمار بهفرهنگ بورژوازي   

  ).١٣٧٩بشيريه، (شود  نفي مي توده و برگزيده قابل

 هاي  طرفداران ديدگاه پست مدرن كه به فرهنگ توجه خاص دارند نه تنها معتقدند در دوران              

 هاي خاص زندگي هستيم، بلكه به علت تكثـر فرهنگـي           د شيوه مدرن شاه  سنتي، مدرن و فرا   

 در دوران فرامدرن تكثر فرهنگي    . در دوران فرامدرن نيز چندين شيوه خاص فرهنگي وجود دارد         

 هاي گوناگون زنـدگي     توانند شيوه   هاي مختلف اجتماعي مي     واقعيت مورد قبول است و گروه     
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  .را در تعامل با يكديگر عرضه نمايند

بـه بعـد درصـدد توسـعه بخـشيدن بـه قلمـرو              مـيالدي    ١٩٩٠ كـه از دهـة       لشاسكات  

فرهنگ در عصر فرامدرن معتقد اسـت كـه بـرخالف           بارة   در ،مدرن بوده است   شناسي فرا   جامعه

 اعتقادي به تفكيـك فرهنگـي وجـود نـدارد و پيـروان مكتـب                ،فرامدرن عصر مدرن در عصر   

گرايي همراه با خارج     سازد كه فرامدرن    شان مي او همچنين خاطرن  . هستند فرامدرن درصدد نفي آن   

از حالت گفتاري و تبـديل آن بـه حالـت شـكلي اسـت، چـرا كـه                     فرهنگي يها  كردن قالب 

  .(Lash, 1996)كردند   بررسي ميها انتزاعي و فارغ از واقعياتاي  گونه گرايان زبان را به مدرن

 ژان فرانـسوا  سوي فيلسوف معروف    هاي سازنده فرامدرنيسم از       ترين چارچوب   احتماالً منسجم 

 هاي فرامدرن اسـت   كه از پيشگامان انديشه   ) ١٣٨٢دورنيگ،   (ليوتار.  ارائه گرديده است   ليوتار

  :سه ضابطه زير را براي مشخص كردن دوران مدرن از فرامدرن پيشنهاد كرده است

  امـور  هيه هم هايي كه درصدد توج     نگرانه، يعني داعيه   هاي فراگير و كل     كم اعتباري نظام  . ١

  .هستند

تفكيك نخبه و   (كنند    تر را از هم جدا مي       هاي باالتر و پايين     حذف مرزهايي كه فرهنگ   . ٢

  ).توده

  .گرو نحوة ايجاد آنهاست ر دمدارانه، ارزش چيزها هاي اصالت حذف اسطوره. ٣

 بخشي از تحليل جامعه معاصر نكته آغاز بحث خود را عبور از             عنوان بهپست مدرنيسم   

 شـود   اي ديگر سازماندهي مي     گونه دهد، حالتي كه در آن توليد به        ال صنعتي مدرنيسم قرار مي    اشك

 و با وابستگي بيشتر به صنايع متكـي بـر         ) طور كلي از طريق توزيع جغرافيايي فرايند توليد        به(

 گرايي دارد، در فلسفه، پست مدرنيسم ارتباط نزديكي با توسعه فراساخت. دانش در رابطه است

هـاي روشـنگرانه قـرن هفـدهم          آل  از نظر فرهنگي، پست مدرنيسم در رابطه جدالي بـا ايـده           و  

در پرتـو ايـن حـوزه فكـري تعهـد نـسبت بـه حقـايق مـسلم علمـي و                      . قـرار دارد   اروپـا ميالدي  

دستيابي به استانداردهاي جهاني مطلوبيت اخالقي و عـدالت سياسـي بـه              وجوهاي فيلسوفانه،  جست

هـاي فيزيكـي و       سازي استقالل مطلق واقعيت     و در نهايت جايگزين    انگياحساس نسبيت و چندگ   

  .(Edgar, 2002:235)آنچنان كه هست، مبدل گشته است  اجتماعي با درگيري با واقعيت

ها و  هاي پست مدرنيستي توانست تا حدودي سكوتي را كه بر فضاي خالقيت انديشه

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



 هاي نظري دوم ـ فرهنگ و ديدگاه   فصل■   ٩٢
 بيني، بايد گفت كه تاكيد بر قابليت پيش طور مشخص به. هاي فرهنگي مطرح بود بشكند انديشه

 مطالعـات از جمله ها و  شناختي در اغلب رشته هاي روش جامعه تجانس و ثبات كه از ويژگي     

 بيني، اي داد كه فرهنگ را واقعيتي غيرقابل پيش  جاي خود را به ديدگاه تازه   ،فرهنگي حاكم بود  

 كه ديدگاه پست مدرنيـستي در خيلـي از  با اين. (Crane, 1995:5)ديد  نامتجانس، و ناثبات مي

 ها در خارج    هاي فكري عرصه فرهنگ مطرح است، اما بسياري ديگر از فعاليت            مطالعات و حوزه  

 البته بايد اشاره كرد كه نگرش پست مدرنيـستي بـراي    . شود  از اين چارچوب فكري انجام مي     

  . وزني بيش از مكتب ساخت اجتماعي قايل است،فرهنگ

 هـا را بـه فقـدان        ، فرامدرنيست )١٣٨٠استرياني،   (هاي فرهنگ عامه    نظريهتاب   در ك  استرياني

 كند و آنها را فاقد يك دستگاه نظري قابل استناد مي داند، اما در عـين                 انسجام فكري متهم مي   

 گذاري هنر از فرهنگ توده، و فرهنگ و جامعه           حوزه فرهنگ به نكاتي مانند تفاوت      موردحال در   

  معتقد است فرهنگ سهم عظيمي در دوران فرامـدرن دارد امـا            اينگلهارتينكه  با ا . اشاره دارد 

 شناسي فرامـدرن    توان جامعه   ويژه در آنچه كه مي     را به  چگونگي اين مداخله و نحوه عملكرد آن      

وي معتقد بود كه عصر ). ٦٠:١٣٧٨عبداللهيان، (دهد  ناميد مورد تجزيه و تحليل قرار نمي

  براين اعتقاد  باومن و   اينگلهارتشناساني مانند     جامعه. هنگ است فرامدرن دوران حاكميت فر   

 هاي عصر فرامدرن اعتبار دادن به تكثرگرايي است و اين خصلتي ترين ويژگي هستند كه از مهم

 شناسـاني ماننـد     در دوران مدرنيته جامعه   . شود  شناسي اين عصر نيز ديده مي       است كه در جامعه   

  .كردند ي بر نظم و تعادل تكيه مپارسنز
  

   نظريهاي هساير مالحظ
 اند كه در برخي موارد حالتي منزوي يافتند و يا اينكه            هاي نظري ديگري هم عرضه شده       ديدگاه

 ،اند گاه طرفداراني نيز داشتهچنان كه اند،    مرتبط مطرح گرديده   هاي  ههاي ديگري از نظري     در عرصه 

دارد و     را عرضه مـي    ٣ها   مفهوم مضمون  ٢اوپلر فرهنگي،   ١ مثال در توجيه پديده يكپارچگي     رايب

 ها و اموري هستند كه رفتارهاي مختلفـي را درون يـك             انديشه) ها  زمينه (،منظور او از مضامين   

  يكپارچگي فرهنگي فقط به نوع خاصي از رفتار محدود         اوپلربه اعتقاد   . آورند  وجود مي  فرهنگ به 

                                                 
1. Integration 
2. M.E. Opler 
3. Themes 
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 ٩٣  ■  گي ايرانشناسي فرهن بررسي در جامعه

 براين اساس شايد بتـوان    .  را مشاهده كرد   هايي از آن    توان ريشه   اي مي   شود و در هر زمينه      نمي

 هـايي از يكپـارچگي       بيشتر است، چرا كه نمونه     بنديكتگفت كه انعطاف اين نظريه از نظريه        

 .(Sharma, 1998:279)توان در هر زمينه موضوعي مشاهده كرد  فرهنگي براساس مضامين را مي
 ١ سبك زنـدگي   نظريهوان به   ت  مشخص در حوزة يكپارچگي فرهنگي مي     نسبت   بههاي    از ديدگاه 

 سبك زندگي فقط در برگيرنده فرهنگ نيست بلكه بسياري از عناصر اساسي و دائمي             . اشاره كرد 

 هاي شود، اما شمول آن فقط محدود به آن چيزهايي از زندگي است كه در جنبه را نيز شامل مي

 هاي آشـكار    يسبك زندگي همچنين شامل داور    . عملي و عيني يك زندگي خوب و مفيد هستند        

 تري را نيز     كم اهميت  به نسبت باشد و عالوه براين عناصر        و پنهان دربارة رفتار درست نيز مي      

  سـبك زنـدگي    نظريه كه   ٢ردفيلد. گيرد  در برمي ) كه توجيه كننده ماهيت فردي يك گروه هستند       (

 در. دهد  يهاي رفتاري متداول مورد توجه قرار م        اين سبك را همانند روش    . را ارائه كرده است   

 هاي رفتاري متداول ها را در اين روش  نمودهاي آشكار و مخفي ارزش ٣تري لينگ همين زمينه   

  .كند نيز اضافه مي

 شود كه فرهنگ چيـست      از ديدگاه طرفداران نظريه سيستمي در ابتدا اين پرسش مطرح مي          

 .م نخواهد بـود   اي نداشته باشيم، فرهنگ نيز الز       ست؟ اگر ما نياز و خواسته      ا و هدف آن كدام   

 هاي  اطميناني  ها و نياز هستيم، ناگزيريم كه با تغييرات و بي           اما از آنجا كه بديهي است، داراي خواسته       

 هـاي   دهد كه تالش    فرهنگ به ما امكان مي    . دائمي مقابله كنيم، چرا كه قصد ما ارضا نيازهاست        

تغييـرات و بـيم و اميـدهاي        كـشاكش    خود را با ديگران سازمان دهيم و به برخورد با نيازهـا در            

كند كه چه موقع افـراد بـراي سـيراب كـردن نيازهـا                فرهنگ كمك مي  . به آنها بپردازيم   مربوط

  .(Hultman, 2002:70)كند كه اين اقدامات چگونه انجام شود  و روشن مي گردهم آيند
  

  خالصه و نتيجه
ل وجود ندارد و    شناختي در قلمرو فرهنگ يك پاسخ كام        هاي نظري جامعه    ـ در ديدگاه  

شناسي   هاي ديگر وجود دارد؟ جامعه      كه آيا پاسخي بهتر از پاسخ     است  ال مطرح   ؤاين س 

در تجزيـه و     هاي نظري گوناگوني است كـه       عنوان يك قلمرو موضوعي داراي ديدگاه      به

                                                 
1. Style of life 
2. Redfield 
3. L. Trilling 
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 هاي نظري دوم ـ فرهنگ و ديدگاه   فصل■   ٩٤

   .ند دربارة فرهنگ و فضاي فرهنگي مفيدها هتحليل و طرح فرضي

 اند كه بگويند در رابطه با زمان و مكان دربـاره فرهنـگ        پردازان در اين تالش بوده      نظريهـ  

 .چگونه بايد انديشيد
  .كنيم اثربخش است ـ اينكه ما چگونه فكر كنيم بر آنچه فكر مي

 هاي مرتبط با ساختار و عملكرد فرهنگ اين نكتـه آشـكار              نظريهاز مرور در انواع گوناگون      ـ  

و  يي از كفايت علمي الزم برخوردار نيست،      ها به تنها     نظريهشود كه هيچ كدام از اين         مي

هـايي از تمـامي       اي كه عمالً بتواند دربرگيرنده بخش       شايد نگاهي جامع و فرانظريه    

  .هاي موجود باشد بيشتر بتواند مفيد واقع شود  نظريه

 ١٩٥٠ تـا    ١٩٠٠هـاي     هاي فرهنگ، دو مورد از آنها كـه در طـول سـال               نظريهـ در ميان    

ـ الگـو   «هاي  نظريه ،شناسي سلطه زياد داشتند شناسي و جامعه مردمبر تفكرات ميالدي   »فراينـد 

 ساختي ـ كاركردي حاصل از كارهـاي    نظريه و نيز كروبرويژه   و به١بواساز عقايد  منتج

مفهـوم  لينـو   ، فرايند ـ الگـو   نظريهدر حالي كه . دهستن براون ـ  ردكليف و وفسكينمالي علمي

 ساختي بر ساخت اجتمـاعي تاكيـد         نظريهدهد و      خود قرار مي   فرهنگ را پايه كار    الگوي

  .دهند  را پوشش ميتيلور طيف كامل مفهوم فرهنگ از ديدگاه  نظريههر دو  كند، مي

، فرهنگ يكي از چهار ركن نظام پارسنزهاي ساختي ـ كاركردي   ـ در چارچوب تحليل

 است و عالوه  ) شناختي  يستنظام فرهنگي، نظام اجتماعي، نظام رواني، نظام ز       (اجتماعي  

، چـرا كـه     آيـد  شـمار مـي    بـه گر باالترين سطح از نظر عملكرد         اين در حقيقت جلوه    بر

 از  پارسـنز البته كم نيستند كساني كه تـصويرپردازي        . كننده نظام مشترك ارزشي است     تأمين

  .دانند انتزاعي ميرا  جامعه

 هـاي فرهنـگ را در        جنبـه  همةند  ك   هر كدام سعي مي    .نگر و جهاني است     كلي ، نظريههر  ـ  

هر كـدام درصـدد ايـن هـستند كـه           . مشخص تشريح نمايد  و    نظري يدرون چارچوب 

كوچـك   ها عموميت دهند، از جوامـع        جوامع و فرهنگ   يچارچوب مورد نظر خود را برتمام     

  .هاي پيچيده اوليه تا تمدن

 هـا را در    ساختي نظـام  نيستند كه ماهيت فرهنگي و يا       اين  ها درصدد     هيچ كدام از نظريه   ـ  

                                                 
1. Boas 
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 ٩٥  ■  گي ايرانشناسي فرهن بررسي در جامعه

 عنـوان  ها را به    گونه نظام   ند و هر كدام اين    نقالب يك نوع عليت خطي تجزيه و تحليل ك        

 دهند  مورد توجه قرار مي   ) زيستي، رواني، محيطي، تاريخي   (برآيندي از عوامل گوناگون     

 . كنند هاي خالقانه انسان را در مقابل شرايط از قبل ارزيابي مي و پاسخ
ي از ا  نههاي منفي و يا بدبينا طور كلي ديدگاه بهميالدي پردازان قرن بيستم  ز نظريهبسياري اـ 

هـا بيـشتر از سـوي     انـد و ايـن ديـدگاه     صنعتي غرب در اين دوره عرضـه كـرده         جامعه

. هـاي روشـنفكري ايـن قـرن مطـرح گرديـده اسـت               نزديك بـه گـرايش     پردازان  نظريه

ند خـاص صـنعتي شـدن، شـهرگرايي، آمـوزش            و فراي  اوضاعاز   هاي آنان بيشتر    بدبيني

 شـده بوده است و آنچه در بطن انديشه آنـان بيـشتر مطـرح              كراسيوهمگاني، توسعه دم  

خـواه بـوده    هاي اجتماعي و سياسي تماميت  مردم با جنبش    خاص توده  وضعاست رابطه   

كردند ضـرورت يكپـارچگي جامعـه نـوين،           بيشتر تجويز مي   براين اساس آنها آنچه   . است

فرهنگ مبتنـي بـر روشـنفكري و اتكـا بـه برگزيـدگان               خواهي، توسعه   هيز از تماميت  پر

 .سياسي است
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  فصل سوم
 هاي مطالعاتي ها و پيشينه زمينه
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 شناسان و مطالعه فرهنگ مردم
  

 ن گفت اي در مطالعه فرهنگ دارند و شايد بتوا         شناسان سهم عمده    در ميان علماي اجتماعي، مردم    

 هاي پرداختن به اين نوع      ترين انگيزه   از اساسي » هاي ديگر   فرهنگ« در ابتدا شناخت     ،كه حداقل 

  كه از پيشگامان مطالعه در فرهنگ است معتقد بود كه قلمرو واقعي            كروبر. مطالعات بوده است  

چگـان  به اعتقـاد او مور    . » اجتماعي هاي  واقعيات«است و نه    »  فرهنگي هاي  واقعيات«شناسي    مردم

دارند، اما فاقد فرهنگ هستند و انسان به علت دارا بودن فرهنـگ از حيوانـات متمـايز                   نيز جامعه 

. شـود   يابد، بلكـه آموختـه مـي        انسان همانند مورچگان از طريق غريزه انتقال نمي        رفتار. است

 اجتماعي شـدن انتقـال   فرايند يك پديدة انتزاعي است، از طريق    كروبر اعتقاد   فرهنگ كه به  

  ).۵ ـ ۵۱۴ :۱۳۴۰هيس، (يابد  مي

 متجانس، مطالعات آنـان دربـارة  به نسبت اي  شناسان بر جوامع قبيله كيد مردمأبا توجه به ت  

هاي قومي، و  ها، داستان ها، آوازها، افسانه ها، سنت طور معمول شامل شناخت اسطوره فرهنگ به

 ها و مفاهيمي است كه در رفتارهاي       و بررسي نمادها، ارزش   ) معموالً بيانگر تمامي جامعه   (مراسم  

 .نگاري مملو از مطالعات ميداني از انواع باالست به اين جهت ادبيات قوم. نهادي منعكس است  

 اي روزافزون بر ابعاد تفسيري      گونه شناسي جديد ناميده شده است به       مردمبه اصطالح،   اما آنچه   

هاي    امور دارد و غالباً نيز با دغدغه       شناسيمعناشناختي توجه دارد، و تالش در         از مطالعات قوم  

 نگاري كه پيش از اين      شود قوم   به اين ترتيب مشاهده مي    . شناسان آميخته است    انديشمندانه قوم 
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 هاي مطالعاتي ها و پيشينه فصل سوم ـ زمينه  ■  ١٠٠

 عنـوان  طرف اما دقيق باشد و به كرد يك ناظر بي طرف داشت و تالش مي    در مطالعه حالتي بي   

شناسي     قل براساس برداشت مردم   و يا حدا  ( زندگي مردم را گزارش دهد، امروزه        ،يك رابط 

 .(Berger, 1995:21)سازد  رود و عالمانه خود را با صحنه درگير مي به وسط صحنه مي) جديد

هـا بـود بـا مـردم مـورد            شناسي كه در گذشته در تالش مستندسازي يافتـه          اين اساس قوم   بر

زيتيويـستي و   آنـان از حالـت پو     . گيـرد    در رابطه مـستقيم و روشـنفكرانه قـرار مـي           مطالعه

   .اند دوستانه و تفسيرگرايانه تبديل شده  انسانحالتگرايانه به   اثبات

 ويژه در رابطه با آنچه     شناسي فرهنگي، حداقل در محورهاي اوليه خود و به          مطالعات مردم 

از  ناپـذير    كه فرهنگ بخشي تفكيك    استاين   در جوامع اوليه صورت گرفته است اغلب مبتني بر        

  بر اين باور بـود كـه تفـاوت مهـم ميـان             ١ايور  مك.  و با همه چيز آميخته است       زندگي است  همة

جامعه بدوي و متمدن در اين واقعيت نهفته است كه در يك جامعه اوليه تفاوتي ميان امـر                  

در يك جامعه اوليه وسايل زندگي، همانند زندگي مـا در  . فرهنگي، و امر مفيد وجود ندارد     

 در يك جامعه جديد يك نفر ممكن اسـت . زندگي جدا نيستندهاي  هاي نوين از هدف  جامعه

 هاي خاصي را به رانندگان       ساعت در يك اداره به كار دفتري بپردازد، ديگري عالمت          ٨روزي  

آيا همه . قطارها نشان دهد، و يا يك نفر ديگر كارش فقط نمايش در يك صحنه تئاتر باشد              

آيا همه دهد؟  د و يا به نيازهاي اوليه آنها پاسخ ميكن  براي افراد غذا فراهم ميمستقيماين كارها 

پاسـخ  البتـه   كنـد؟     ها نيازهاي جسمي، ذهني و روحي ايفا كنندگان آنها را ارضا مـي              اين نقش 

افـراد   .كنند؟ بديهي است كه پاسخ ساده است         اما چرا افراد به اين كارها مبادرت مي        خير است 

 دست آورنـد و بـا آن چيزهـايي را كـه در نهايـت            بهكنند كه پول      ميرا  اين كارها   بدين منظور   

 و نه است  كارها وسيله     به تعبير ديگر همه اين    . كند خريداري نمايند    نيازهاي آنان را سيراب مي    

 هاي  كه خواستهنددهند و فقط تا حدي مفيد  چرا كه به نيازهاي اصلي زندگي پاسخ نمي،هدف

 هاي لباس و چيزهـاي      ها، فروشگاه   ها، مغازه   خانهبرهمين قياس اهميت كار   . ان را ارضا نمايند   آن

 برند و نه حيات خـود را از         مردم نه مستقيم از آنها لذت مي      .  آنهاست  بودن ديگر تنها در مفيد   

  آنها براي زنـدگي    ةشود، اما هم     خالصه نمي  هازندگي و غايت زندگي در آن     . كنند  آن راه تأمين مي   

م با جـديت  أكار مستمر، دشوار و تو   دادن  نجام  در يك جامعه متمدن فرد در صدد ا       . هستند
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  ١٠١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

ها در حـد ماشـين كـار          گاهي انسان كه   چنان ،دست آورد  تا بتواند حداكثر نفع را از آن به       است  

 هر كاري ،از سوي ديگر. آنكه ماهيت اين كار براي آنها اهميت فرهنگي داشته باشد بي كنند، مي

 اعم از ماهيگيري، شـكار، كـشت، يـا سـاختن         دهد،  فرد در يك جامعه اوليه انجام مي       كه يك 

هـاي متعـددي      هـا و داسـتان      ها، جشن   داراي يك نوع اهميت فرهنگي است و با سنت         يك خانه 

جاي آنكه وسـيله     كار به . پردازند  آنها بعد از شكار به رقص، آواز و شادي مي         . است پيوند خورده 

 ايور  مكالبته  .  زندگي آنهاست  برند و    يك هدف است، چرا كه از آن لذت مي         نفسه  باشد، في 

 نيست كه در يك جامعه اوليه هر        اسازد كه اين مطالب به اين معن        خاطرنشان مي در عين حال    

نظر فرهنگي از اهميت زياد برخوردار است، بلكـه هـر كـاري در عـين حيـات                   نوع كاري از  

ه تفاوتي ميـان    ست كه يك انسان اولي     ا  واقعيت آن  . بودن را داراست   از مفيد   حداقلي ،فرهنگي

براي او هنر بـراي هنـر و هنـر بـراي زنـدگي دو ديـدگاه       . ل نيستيمفيد قاامر فرهنگي و امر     

اشـيايي ماننـد زنبيـل، نيـزه،        . براي او هنر هم فرهنگي و هم مفيد اسـت          متفاوت نيستند، چرا كه   

د و به   ارزشي كه از نظر فرهنگي دارند، چيزهاي مفيدي هم هستن          حصير و تير و كمان در كنار      

 فرهنگي عمـالً چيزهـاي مـشابهي        ء مفيد و اشيا   ءجامعه اوليه اشيا   اين اعتبار است كه در يك     

 معتقـد بـود     ١مالينوفـسكي شناس مشهور ديگر يعني       يك مردم   است كه  بارهدر همين   . هستند

يـك مفهـوم اجتمـاعي گـره خـورده اسـت و از طريـق مراسـم                   هر چيز كه در طبيعت هست با      

اي ذهنـي بـا هـم يكـي هـستند       گونه مردم و زمين به   فرهنگ، تكنيك، . شود  اجتماعي تقويت مي  

(Sharma,1998:291).  

تفاوت مهم ديگر ميان جوامع اوليه و متمدن در اين است كه در جوامع اوليه فرهنگ به خاك و                   

در جوامـع متمـدن بـه       طـور معمـول      بـه هاي خوني وابستگي دارد و حال آن كه           همخوني، يا گروه  

هـاي    رغـم وجـود فرهنـگ      شود و در يك كشور علي        واحد نگاه مي   اي  گونه ي مختلف به  ها  فرهنگ

وضـعي  (شود    اي كه گويي به يك فرهنگ تعلق دارند برخورد مي           گونه  با همة آنها عمالً به     ،گوناگون

  ).شود شود و يا حداقل براي آن تبليغ مي كه در بيشتر كشورهاي اروپايي در حال حاضر مشاهده مي

 اي كه در باال از ديدگاه تني        گونه ست كه تفاوت ميان جوامع اوليه و متمدن به         ا  آن واقعيت
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 هاي مطالعاتي ها و پيشينه فصل سوم ـ زمينه  ■  ١٠٢

 شناسان اشاره شد تفاوتي نسبي است، چرا كه جوامع اوليه و مدرن در حقيقت دو                چند از مردم  

 فرهنگ، دين و سازمان اقتصادي يك جامعه      . مرحله مختلف از شكل واحدي از تحول هستند       

 كـه هايي   واقعيتهاي اوليه در يك تحول فرهنگي هستند، و نه             حكم قدم  اوليه در حقيقت در   

  .هاي به كلي متفاوت هستند داراي ماهيت

 فرهنـگ حاصـل شـده اسـت بـه      بارةشناسان در رغم تنوع و تحولي كه در ديدگاه مردم  به

سرآمد اين عرصه از بررسي دانـست،       از بسياري جهات    لحاظ پيشينة مطالعاتي بايد آنان را       

 شناسي عمق و غنا بخشيد،      شناسان در قلمرو فرهنگ نه تنها به مطالعات جامعه          طالعات مردم م

 كاوي نيز  شناسي اجتماعي و روان     هايي ديگر مانند روان     هاي فرهنگي را در عرصه      كه حتي يافته  

  .مطرح ساخت
  

   نظريهاي هشناسي و مطالع جامعه
 تواند قـرار    شناسي مي    از ديدگاه جامعه   با توجه به طيف گسترده مباحثي كه در قلمرو فرهنگ         

  و مطالعـات  نظـري هـاي     گيرد، چنانچه به اين اجزا نگاه كنيم به حجم قابل توجهي از ديدگاه            

 ترين آنها كه در اين بحث بـه         خوريم كه اشاره به برخي از مهم        اعم از تحليلي و يا ميداني برمي      

 شناسـي  هاي مطالعات جامعه اي از زمينه رهآن پرداخته شده است مروري بسيار اجمالي به سابقه پا      

  .فرهنگي است

  روش مبتني برگونه آرماني را به كار گرفت و بر شـناخت            ، با مطالعه در فرهنگ    وبر  ماكس

 ، تكامل اجتماعي مترادف با رشـد مـستمر  وبر ماكساز ديدگاه . هاي منفرد تكيه داشت  فرهنگ

 در كنـار  . داند  مهمي براي تحليل حوادث مي    تفكر عقالني است و برهمين اساس او آن را وسيله           

 اي را گردآوري كرد و آن اطالعات         اطالعات گسترده  ، نيز در قلمرو تاريخ    آلفرد وبر او برادرش   

 هـاي   از نفوذ انديـشه   نيز  گونه آرماني مورد تجزيه و تحليل قرار داد، هر چند كه او               را براساس روش  

  سـاختن  وبر  ماكس. دانست  ها را بريكديگر منطبق نمي      او فرهنگ . يسم تاريخي بركنار نماند   لماتريا

  نيز تاكيد داشت   وبر آلفرددانست و برادرش      شناسي امري ضروري مي     گونه آرماني را براي جامعه    

 توان براي يك جنبه خاص از زندگي يك گونه آرمـاني            كه با بررسي عناصر منفرد فرهنگي مي      

هـاي منفـرد مـورد سـنجش قـرار داد             هنـگ گاه نتايج حاصله را با توجه به فر        ساخت و آن  

  ).٧  ـ٥١١: ١٣٧١بارنز، (
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  ١٠٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 توان به آن اشاره كـرد، بررسـي   ها مي از نمونه اولين مطالعاتي كه در حوزه مقايسه فرهنگ 

  مورد توجه قرار گرفته اسـت،      بررسي تاريخ  است كه با تفصيل بسيار در كتاب         ١آرنولد توينبي 

 هاي مورد توجه    اليستي همراه است و فهرست فرهنگ        ايده هاي  هر چند كه مطالعات او با گرايش      

 شناختي تا حـدودي     او نيز كامل نيست، اما از اولين مطالعاتي است كه از مالحظات خاص روش             

 ها را از طريق ارجاع به عوامل مثبت و          طور عمده پيدايي و رشد تمدن      وي به . برخوردار است 

شناسـان    تاريخميالدي   ١٩٧٠هاي    سالاز  ويژه تا قبل     به). ٧ـ٤٩٥: ١٣٧١بارنز،  (كرد    منفي تبيين مي  

 بر موضوع   تدريج بهميالدي  دادند، اما از ابتداي قرن بيستم         در فرهنگ عالقه نشان مي     به مطالعه 

اند و امروزه نيز در همين        هاي بزرگ فكري متمركز شده       يعني جريان  ،ذهني هاي  تاريخ انديشه 

  .شناسان اشتراك موضوعي دارد ويژه جامعه ان و بهشناس ساير فرهنگ حوزه كار آنها با

 شناسـي   پويايي در كتاب    ٢پيتريم سوروكين  هاي   استنتاج ،از جمله مطالعات نظري قابل توجه     

 و كند گيري را عنوان مي  فاقد جهتهاي او در اين كتاب نظريه نوسان.  استاجتماعي و فرهنگي

فرهنگ عقلـي، فرهنـگ حـسي و    : ادتشخيص درا توان سه نوع فرهنگ      معتقد است كه مي   

 دهد و معتقـد     او فرهنگ عقلي را در برابر فرهنگ حسي قرار مي         . اليستي  فرهنگ ميانجي يا ايده   

اند و در هنگام سقوط هر        است هر يك از اين دو فرهنگ به نوبت داراي سيطرة كامل بوده            

 بارنز،(آمده است   وجود   كدام، فرهنگ سوم كه در حد فاصل ميان عقلي و حسي قرار دارد به             

 هاي مورد بحث او با يكديگر همبستگي دارند، هر چند هر كـدام در               فرهنگ). ٤ـ٥٢٣: ١٣٧١

  .درون خود نيز از همبستگي برخوردارند و در حكم يك نظام هستند

 بايد انواع ) ... و ناخالق، هنر، دي  ( معتقد بود كه براي شناخت هر عامل فرهنگي          سوروكين

 را مورد توجه قرار داد و هرگاه اين اصل را مورد دقت قـرار             ) انجيعقلي، حسي، مي  (فرهنگ  

.  كـل فرهنـگ اسـت      هاي  رسيم كه تحول عوامل فرهنگ مبتني بر نوسان         دهيم به اين نتيجه مي    

او حتـي  . نـد هـاي حـسي برخوردار    گرايي مثالً هنر و اخالق نيز از ويژگي          رواج حس  دوره

اهر فرهنـگ و در نهايـت متـأثر از سـاختار كلـي آن               را نيز از مظـ    ) مانند علم (شناخت  هاي    نظام

  ).٧ ـ ٥٢٤: ١٣٧١بارنز، ( كند ارزيابي مي

                                                 
1. A. Toynbee 
2. P.Sorokin 
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 هاي مطالعاتي ها و پيشينه فصل سوم ـ زمينه  ■  ١٠٤

   ميداني در كشورهاي صنعتيهاي هپيشينة مطالع
ويژه توسط پژوهشگران امريكايي ابعاد      هاي مطالعات ميداني، به     اندكي پس از توسعه روش    

 گيرد، اما بايد اشاره كنيم كه سـابقه         ميقرار  اي   كم دامنه  موضوع مطالعات    ،گوناگوني از فرهنگ  

 فرهنگـي كـه در  ـ هـاي اجتمـاعي     هاي گسترده ميداني در حـوزه رفتارهـا و نگـرش    بررسي

باز در آمريكا   ميالدي   ١٩٣٠هاي    اند به حدود سال     نيز ناميده  ١»بررسي اجتماعي «مواردي آن را    

هـا و   لين مؤسسه پژوهش در نگرش    او. دانند  گذاران آن مي     را از پايه   ٢پل الزارسفلد و   گردد  مي

 تأسيس شد و دو سال بعد انتـشار  ٣الوپگجرج در آمريكا توسط    ميالدي   ١٩٣٥در سال    رفتارها

 در ابتدا مؤسسه مذكور را به نام        )١٩٨٤ـ١٩٠١( الوپگجرج  .  آغاز شد  عمومي نامه افكار   فصل

Gallup Poll  مؤسـسه آمريكـايي افكـار    «و يك سال بعد آن را به نام ) . م١٩٣٥در سال (ناميد

  .هاي آن را توسعه داد  و فعاليت(Converse, 1987:114-7)تغيير داد  (AIPO)» عمومي

دانـشگاه  » مركز ملي پـژوهش در عقايـد      «،   ميالدي ١٩٧٢از سوي ديگر در آمريكا در سال        

هـاي    بررسـي «بخش پژوهشي خاصي را بـه نـام         ) سيس گرديده بود  أت. م ١٩٤١در سال    كه (٤دنور

آوري اطالعات    به جمع زمان   در شهر شيكاگو تاسيس كرد، كه از آن          (GSS) »ومي اجتماعي عم

  ).در سطح ملي(پردازد  در آمريكا مي عمومي اجتماعي

 هاي الزم از نظر كيفيت علمـي در       حداقلبا  هدف اين بررسي فراهم آوردن اطالعات پايه        

 ش گسترده موضوعي و تكرارپوش. هاي موضوعي مربوط به حيات اجتماعي است تمامي حوزه

 هاي اصلي اين بررسي است كه عمالً امكان مقايسه          از ويژگي )  پرسش ١٠٠٠حدود  (موارد اصلي   

 اين بررسي كه توسط دانشگاه    . هاي گوناگون در آمريكا فراهم آورده است        تغييرات را در زمينه   

 شايـسته .  آمريكاست (NSF)شيكاگو به اجرا در مي آيد اساساً مورد حمايت مالي بنياد ملي علوم              

 هاي  است در اينجا يادآور شويم كه تفسير و تجزيه و تحليل اطالعات اين بررسي توسط سازمان               

 گيرد و مؤسسه برگزار كننده در ايـن   برداري اطالعات و يا پژوهشگران مستقل صورت مي         بهره

  ).١٣٨٣هاي ملي،  دفتر طرح(اي ندارد  مورد عمالً نقش عمده

                                                 
1. Social Survey 
2. P.Lazarsfeld 
3. G.Gallup 
4. NORC 
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  ١٠٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

توسعه بسيار اين نوع مؤسسات     با وجود    اجتماعي دانشگاه ميشيگان،     مؤسسه تحقيقات 

) شود  افكار عمومي نيز آميخته ميهاي ههاي آنها با مؤسس     كه در مواردي فعاليت   (در آمريكا   

 (SRC)هاي اجتمـاعي       مركز بررسي  ،در درون اين مؤسسه   . اي برخوردار است    از اهميت ويژه  

  .علمي حفظ كرده استموجوديت خود را هنوز از نظر هويت 

 هاي خـاص     پژوهشي مذكور، شايسته است به فعاليت      هاي هپس از اشاره به سوابق مؤسس     

هاي   ها و نگرش    در آمريكا تحول ارزش    ١مارك كانتي . از پژوهشگران نيز توجه كنيم    چند  تني  

 اد و مورد بررسي قـرار د    ) . م ١٩٩٧در سال   (تبار   هاي ژاپني   فرهنگي را در سه نسل از آمريكايي      

 هاي اجتماعي در دوره اوليه زندگي فرضيه اصلي ثابت شده او در اين مطالعه اين بود كه ارزش

 براسـاس   .شـوند   كارانـه تبـديل مـي        به يك گرايش محافظه    تدريج به، اما   ندارندثبات چنداني   

  .(Moore, 1999:119)ها بيشتر است  ها از ارزش هاي او تغيير نگرش يافته

  و همكارانش براساس اطالعات گردآوري شده از       رونالد اينگلهارت پژوهشگر آمريكايي،   

تجـدد، دگرگـوني    «عنـوان   بـا   اي    در مقالـه  ) . م ١٩٩٥ تـا    ١٩٨١هاي    در طول سال  ( كشور جهان    ٦٥

رابطه ميان تأثير توسعه اقتصادي را بر تغييـرات ارزشـي مـورد    » هاي سنتي و ثبات ارزش   فرهنگي

گيرند كه انتقـال از شـيوه توليـد     آنان نتيجه مي. (Inglehart, 2000:15-51)قرار دادند  بررسي

هـاي غيرسـنتي      هاي سـنتي بـه سـوي ارزش         به صنعتي مترادف با دگرگوني ارزش      كشاورزي

ـنعتي و كـشورهاي          . اي دارد   ميراث فرهنگي نيز نقش عمده     ، هر چند  است در جوامـع پيـشرفته ص

 ي بزرگسال و كهنسال كمتر است، درحال      درجه سنتي بودن جوانان از افراد      گسسته از كمونيسم،  

اين بررسـي   . شود  حال توسعه از تفاوت ميان جوانان و افراد سالمند كاسته مي           كه در كشورهاي در   

دهـد و گويـاي ايـن         هاي فرهنگي به خوبي نشان مـي        را بر تحول ارزش    تأثير توسعه اقتصادي  

 كـه   اينگلهـارت . شـود   وده مـي  هاي عقالني افز    درآمد به رواج ارزش    نكته است كه با افزايش    

 شـدن،  كند معتقد است فرايندهاي شهرنشيني، صنعتي ها را به گروه مادي و فرامادي تقسيم مي   ارزش

  .هاي ارزشي هستند كننده دگرگوني ترين عوامل تبيين از مهم و توسعه دموكراسي

 انتـشار دي  ميال ٢٠٠٠ كشور جهان كه نتايج آن را در سال          ٤٢ و همكارانش در     ٢شوارتزبررسي  

 كاسـته   كارانـه   هاي سنتي و محافظه     دهد كه با افزايش سطح توسعه، از اهميت ارزش           نشان مي  ،دادند

                                                 
1. M.Kanti 
2. S.Schwartz 
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 هاي مطالعاتي ها و پيشينه فصل سوم ـ زمينه  ■  ١٠٦
اين . شود گرايي و تعالي دهنده افزوده مي هاي نوين، لذت كيد بر ارزش أشود و همزمان ت     مي

  سطحيقاهاي ارزشي با رونق مشاغل خدماتي، صنعتي شدن، ارت   مطالعه نشان داد كه دگرگوني    

 در انگلستان، فرانسه، آلمـان،    ). ١١٤:١٣٨١دارياپور،  ( رابطه دارد    ،تحصيل، و توسعه ارتباطات   

  .هاي متعددي صورت گرفته است اسپانيا نيز پژوهش

 هاي اجتماعي گيري نگرش هاي اندازه مقياساول اينكه در اينجا ذكر دو نكته ضروري است 

ار يافته است در مرتبه نخست محدود به رشته ويژه در آمريكا گسترش بسي فرهنگي كه به

ها مبتني بر اهداف نظري و يا پيگيري           طراحي اين مقياس   دوم اينكه شناسي نيست و      جامعه

 لئها معموالً يا شناخت مـسا       هدف. نبوده است ) اثبات يا رد آنها   (هاي نظري مشخص      ديدگاه

ه تصويري از افكـار  ئيا ارال آنها و   ئحل مسا   و مشكالت جاري و تالش در جهت يافتن راه        

  مثـال فـرداي جنـگ      راي ب ،ريزان بوده است    هاي مختلف براي مجريان و برنامه       عمومي در عرصه  

 شود كه نياز به شناخت را در مقيـاس          لي براي اغلب جوامع غربي مطرح مي      ئدوم جهاني مسا  

  ).٣٧:١٣٨٢شوسلر، (سازد  گسترده مطرح مي

فهرسـتي   ،شناسي فرهنگي مرتبط هستند     ا حوزه جامعه  مطالعاتي كه مستقيم يا غيرمستقيم ب     

نظـر در   برداري از آنها با زمينه خاص مـورد  بهرهدر عمل بايد    دهند و     بس طويل را تشكيل مي    

يا مرتبط   هاي مجاور    را بايد در حوزه    ها  ه بسياري از اين مطالع    ،از سوي ديگر  . رابطه قرار گيرد  

 شناسـي فرهنگـي     شناسـي اجتمـاعي و يـا مـردم          انشناسـي، رو    مانند مطالعات فرهنگي، فرهنـگ    

  .جو كنيمو جست
  

   نظري در ايرانهاي هپيشينة مطالع
 ايرانيـان  عنـوان    با مورخ معروف رومي در قرن چهارم ميالدي در اثري           آمين مارسلين هاي    يادداشت

 شناختي ايران در آن دوران از ديدگاه يـك مـورخ    مردموضعكننده تصويري خاص درباره   ارائه

 ايرانيان«): ٩  ـ  ٦٨ :١٣٤٥زاده،  جمال(نويسد  هاي اين كتاب مي او در يكي از بخش. غربي است

  نگاهشان تيز و شبيه است به نگـاه        ، رنگشان زيتوني يا تيره است     ،تقريباً تمام كشيده قامت هستند    

 ريشـشان مـورد مواظبـت     . پيوندد  هم مي ه   ابروانشان قوسي است و در وسط پيشاني ب        ،بزغاله

 كه طوري نهايت محتاط و سوءظني هستند، به      بي. خصوصي است و موهاي بلند و مجعدي دارند       م

 از ترس مسموم شدن و جادو وقتي در خارج از كشور خود در خاك دشمن هستند حتـي از                  
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  ١٠٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

عموماً دستبند و گردنبند طال دارند و با احجار كريمة قيمتـي            . خورند  ميوة درختان هم نمي   

مدام شمشيري به كمـر دارنـد و حتـي در مجـالس         . آرايند  خود را مي  و مخصوصاً مرواريد    

خيلي پرگو و خودستا هستند، بسيار سخت و دژم         . كنند  ميهماني و جشن نيز آن را باز نمي       

هستند و چه در موقع كامكاري و چه در اوقات مصيبت هميـشه لفـظ تهديـد و تخويـف                    

شان خيلـي سـنگين و مـوقر و طبيعـي و             راه رفتن . ندا رحم  مكار و متكبر و بي    . برلب دارند 

بهترين جنگجويان دنيا هستند ولي در كار جنگ خدعه و مهارتـشان بيـشتر از               . روان است 

در جنـگ دورا دور يعنـي در جنـگ بـا تيـر و كمـان كـسي حريفـشان                     . شجاعتشان است 

نـسبت بـه    . كننـد    و خستگي را به آسـاني تحمـل مـي          اند أتروي هم رفته با جر    . شود  نمي

كننـد و خـود را مالـك و صـاحب         پا با استبداد رفتار مـي       مان و زيردستان و مردم خرده     غال

نوكران و گماشتگانشان حق ندارند در حضور آنها لـب بـه        . دانند  اختيار جان و مال آنها مي     

شان عمر خود را به سواري و اسلحه بازي و جنگ و شكار و عيش              بزرگان.  بگشايند سخن

  .»گذرانند با زنان ميو نوش و نشست و برخاست 

ايرانيان « :گويد   درباره ايرانيان مي   )ق  .     ه ١٣٩وفات در سال     (مقفع  عبداله ابن از سوي ديگر    

خانـة   همه كـس را بـه     . دختر خود به بيگانگان ندادندي و دختران بيگانه به زني نخواستندي          

كـرد   ستندي كهچون در حق كسي نيكي خوا. خود نان دادندي و به خانة ديگر نان نخوردندي    

 .اي كردنـدي هرگـز از آن برنگـشتندي          چون در حق كسي وعـده     . با كسي مشورت نكردندي   

 .چون كسي را به عطا و نواخت خود مخصوص گردانيدي هر سال آن وقت بديشان دادنـدي  

 هرگز گناهكاران را عقوبت نكردندي مگر پس از آن كه خشم          . به كردار بيش بودندي كه به گفتار      

  ).٥٦: ١٣٤٥زاده،  جمال(» شده بوديايشان ساكت 

 روزگـاران ن و نويسندگان از     اهر چند كه ابعاد متعددي از حيات فرهنگي را بسياري مورخ          

در ) ق .   ه٣٦٢متولـد    (ابوريحان بيروني اند، اما بايد اشاره كرد كه اقدام          قديم گزارش كرده  

 .از اهميت خاصي برخوردار اسـت     تدوين يك اثر قوم نگارانه دربارة جامعه هند در آن روزگاران            

 كند و سپس با دقت و حوصله بسيار تمام اجزاء          وي ابتدا كار خود را با آموزش زبان آغاز مي         

 اطالعاتي مربوط به فرهنگ هندي را ثبت و ضبط نموده است و از اولين كساني است كه فن                 

 زاده،  تقي(به كار گرفته    اي سيستماتيك     گونه هاي اجتماعي به    مشاهده را در زمينه مطالعه پديده     

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



 هاي مطالعاتي ها و پيشينه فصل سوم ـ زمينه  ■  ١٠٨

 هـاي خـود   گيري از يافته و سپس از طريق به كارگيري روش مقايسه به نتيجه         ) ٤ـ١٢١: ١٣٦٨

 هـاي   كننده افكار و انديـشه     كند كه كتابش بازگو     خود وي در اين باره اشاره مي      . پرداخته است 

ها  در همان زمينههاي يونانيان هم  هنديان است، آن طور كه هست و براي مقايسه از انديشه

 ها،  ها، اسطوره   ، افسانه ها  ايت عقايد، فلسفه، ادبيات، رو    ،تحقيق ماللهند  در كتاب . استفاده كرده است  

 بخش قابل تـوجهي از اثـر      . علوم، مذاهب و آداب و رسوم هنديان با دقت تشريح شده است           

 ا، حيات و مرگ، امـاكن     هاي هندوها دربارة خدايان و اساطير مربوط به آنه          وي به عقايد و انديشه    

  اديان هندي و فرق آن مرتبط      هطور كلي اموري كه ب     و معابد، اعياد، و روزهاي سعد و نحس، و به         

 است اختصاص دارد، مباحثي كه هم طرح آن براي مردم ايران در آن دوران از اهميت خاصـي              

  .شريت كمك كردبرخوردار بود و هم ضبط آنها به باقي ماندن اين اطالعات در حافظه تاريخ ب

 هاي اجتماعي مربوط ويژه آنچه به هنجارها و ارزش هايي از فرهنگ، به    ترديد حداقل بخش    بي

  شايد كهشود از قديم مورد توجه متفكران، فالسفه و علماي اخالق در كشور ما بوده است                  مي

 ام محمـد  امـ  اثر   كيمياي سعادت كتاب  ) ق  .     ه ٥قرن  (ترين آنها در دوران گذشته        يكي از جامع  

  مرتبط با اخالق را در رابطه با اركـان ايـدئولوژيك           مسائلاي از      باشد، كه طيف گسترده    غزالي

 دين اسالم مورد بحث قرار داده است و هدف او از اين تاليف الگوسازي براي زندگي اجتمـاعي                 

 كتاب با مقدمه بسيار جامعي در سه موضوع شناختن نفس خويش، شناخت حـق             . بوده است 

 گاه بخش اصلي كتاب در سه ركن عبادات، معامالت،         آن. شود  و معرفت آخرت آغاز مي    تعالي  

 در اين كتاب،  . و مهلكات تدوين و در هر ركن مباحث متعددي مورد توجه قرار گرفته است             

گيرد و در ركن معامالت نكاتي مانند         اصول و فروع دين در رابطه با هنجارهاي آن قرار مي          

 اب نكاح، آداب كسب، شناخت حالل و حرام، حق صحبت خلق، آداب، آد  آداب طعام خوردن

 در بخش سوم. عزلت، آداب سفر، و امر به معروف و نهي از منكر مورد بحث قرار گرفته است

 ، شهوت، دروغ، خشم وحد، دنيادوستي، بخـل،        مانند خوي بد  (به صفات مذموم    ) ركن مهلكات (

 امـام محمـد   در مقدمه همين بخش     .  پرداخته شده است   )... و طلبي، ريا در عبادت، كبر، غرور       جاه

  روش كار خود را در تجزيه و تحليل مطالب توضـيح           ، با ذكر مورد طهارت از خوي بد       غزالي

 و ما در اين اصل خوي نيكو بگوئيم، سـپس         «گردد كه     و يادآور مي  ) ٤٢٧: ١٣٣٥غزالي،  (دهد    مي

وردن ممكن است به رياضت، پس طريـق       دست آ  ه، كه خوي نيكو ب     حقيقت خوي نيكو پيدا كنيم    
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  ١٠٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 يم، پس تدبير آنكه كسي عيب خود بـشناسد ييم كه چيست، پس عالمت خوي بد بگويآن بگو 

 يم،يكنيم، پس طريق پروردن كودكان و تربيت ايشان بگو        بيان  يم، پس عالمت خوي نيكو      يبگو

  .»يمينيكو بگوپس راه مجاهدت مريد اندر ابتداي اين كار پيدا كنيم، و فضل و ثواب خوي 

 ، وابستگان فرهنگي،    شناسان   شرق  ، سياسي انخارجيان نيز كه به عناوين مختلف از قبيل مأمور        

 هركدام در مواردي مطالبي دربارة ايرانيان و        ،اند   مدتي را در ايران گذرانيده     ...ن و   امورخ

 در ايـن  .  ارائه كرد  توان داوري كلي دربارة آنها      اند كه نمي     فرهنگي كشور نگاشته   اوضاعويژه   به

 بـه    )خارجيـان (هايشان    ييرفته بدگو  هم روي«: شود   يادآور مي  محمدعلي جمالزاده زمينه  

 چربد، ولي نبايد فراموش كرد كه عموماًَ در تمـاس          چربد و زياد هم مي      اند مي   ي كه گفته  يها  خوبي

 ي است كه بـا    نمايد چيزهاي   گردد و جلب توجه مي      با بيگانگان آنچه بر ما بيشتر محسوس مي       

  ).٦٥: ١٣٤٥،  زاده جمال(» .يدآ عادات و رسوم و طبع و سليقة ما مخالف و ناسازگار و ناگوار مي

موضوع رفتارهاي  ش  .  .    ه ١٣٤٠هاي     از كساني است كه در طول سال       محمدعلي جمالزاده 

 آوري  عنوان يك نويسنده ايراني مقيم خارج از كشور بررسـي و سـعي كـرد بـا جمـع                   را به  ايرانيان

 تـصويري از    شـده اسـت   گفتـه   ) اعـم از ايرانيـان و يـا خارجيـان         (مطالبي كه درباره ايرانيان     

 اشـاره   خلقيات مـا ايرانيـان    او در ابتداي كتاب     . دست دهد  ه شخصيتي آنان را ب    هاي    ويژگي

ر اند ب    كه بيگانگان در حق ما و مملكت ما و اخالق ما نوشته            هايي هها و مقال    كتابشمار  «: كند  مي

توان با اطمينان خاطر گفت كه صدها كتاب          نيست ولي همين قدر است كه مي       نگارنده معلوم 

هـا و     هـا و مقالـه      در بـسياري از ايـن كتـاب       . انـد   و رساله نوشته و انتشار داده      هزارها مقاله  و

اند كه متأسـفانه بايـد    ما و پدران ما مطالب بسياري از خوب و بد نوشته ها دربارة اخالق  رساله

اما كدام ملت و قومي در دنيا وجـود دارد          . چربد  ها مي   عموماً بر خوبي   ها  يم كه بدي  ياذعان نما 

 چيزي كه هست بـسياري    . كه اخالق و اطوارش از خوبي و بدي و زشت و زيبا تركيب نيافته باشد              

  .»ها نسبت به زمان و مكان متفاوت و تغييرپذير است ها و زيبايي ها و زشتي ها و بدي از خوبي

 به سنوات بسيار زيادي در طول تاريخ و پهنة          زاده  جمالمنابع و مدارك مورد استفاده      

 يك نفر ايراني امـروز    «حال او معتقد است كه        ، با اين   اي از حيات تاريخي ايران تعلق دارد        گسترده

 خصوص اخالق تفاوت زيادي با ايراني ديروز و پريروز ندارد و لهـذا             هاز بسياري جهات و ب    

 )هاي غيـرمهم    اي تفاوت   با پاره (اند دربارة ايران امروز        را دربارة ايرانيان ديروز و پريروز گفته       آنچه
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 هاي مطالعاتي ها و پيشينه فصل سوم ـ زمينه  ■  ١١٠

  ).١٠ : ١٣٤٥،  زاده جمال(» توان صادق دانست مي

 مباني. ، كاري كه بسيار دشوار است، اگر محال نباشد         ها نياز به اثبات دارد      گيري  البته اين نتيجه  

ش  .  ه ١٣٧٦ عنوان پژوهشي است كه در سـال  جتماعي در ايران اـاي فرهنگ سياسي    عشيره

در .  صورت گرفتـه اسـت     محمود سريع القلم  مراجعه به اسناد و مدارك تاريخي توسط         از طريق 

گيري عناصـر گونـاگون فرهنـگ     هدف كلي پژوهشگر شناخت نقش عشاير در شكل      اين مطالعه 

ار خـود را آغـاز كـرده اسـت كـه در             فرض كـ    پژوهشگر با اين پيش   . بوده است  سياسي ايران 

رفتاري كـه   : و سياسي جامعه ايراني دو سطح از رفتار فرهنگي مطرح است           فرهنگ اجتماعي 

فرضـيه  .  و سنتي دارد   يي، روستا  اي  عقالني است و رفتاري كه بافت عشيره       ، صنعتي و   شهري

فتاري نظام سياسي    پايداري در محتواي ر    آثاراي    بوده است كه نظام عشيره     اول اين تحقيق آن   

اما فرض  . اي در پهلوي دوم داشته است       ، پهلوي اول، و تا اندازه      در دوره قاجار   اجتماعي ايران 

و فرهنگ دهنده فرد درجامعه، ماهيت  ترين عامل شكل  اين بوده است كه مهمدوم پژوهشگر

اجتماعي  او نتيجه گرفته است كه در فرهنگ سياسي ايران قدرت از ارزش           . نظام سياسي است  

تواند دستيابي به ديگر مزاياي اجتماعي و اقتصادي را تسهيل  اي برخوردار است و مي العاده فوق

ها بسيار اندك است و از        افزايد كه دايرة اعتماد اجتماعي ميان افراد، نهادها و سازمان           او مي . كند

 قـومي و  هـاي   هـا درنظـام سياسـي و اجتمـاعي براسـاس بـستگي              واگذاري مسئوليت  آن   مظاهر

در جامعه ايران فرد و شهروند در برابر دولت و نهادهاي سياسي همواره تنهـا            .خويشاوندي است 

در هـاي واسـطه كـه         فردي اعتباري ندارد و خالصه آنكه نهادها و سازمان         بوده است، استقالل  

  ).١٠٤ ـ ٥: ١٣٧٦،  مركز پژوهش(در برابر قدرت باشد وجود ندارد  بايد حامي حقوقعمل 

 گذارد  اي كه روابط ايران با غرب رو به گسترش مي            زمينه مسائل فرهنگي ايران در دوره      در

 در اين . شناسي فرهنگي ايران در دوره قاجار از اهميت خاصي برخوردار است            بررسي آسيب 

 بـا ، اما در ارتبـاط      هاي فرهنگي اين دوره را از دو زاويه         تحقيق پژوهشگر كوشيده است آسيب    

 دانـد و  ناشي از نفوذ فرهنگي غرب مي ها را او گروه اول از آسيب . قرار دهد هم مورد شناخت    

 بندي قومي ـ مذهبي  ه هاي ناشي از گرو ، تعارض گروه دوم را از نظر تعارض در نظام حقوقي

 و ضعف انسجام اجتماعي و ضعف و فساد در اخالق عمومي توده مردم مورد بررسـي قـرار                 

يافته غرب و تعارض آنها با عناصر فرهنگ داخلـي           هاي اشاعه   بدر گروه دوم كه آسي    . داده است 

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



  ١١١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

هاي نوين سياسـي      ، ارزش  فرهنگ مادي، فرهنگ معنوي   : شود به مواردي مانند     را شامل مي  

 ، نياز به بوروكراسي نوين و تعارض)حكومت قانون ـ تفكيك قوا ـ پارلمانتاريسم ـ سكوالريسم   (

 جامعه سنتي در ابعـاد    «تاج پژوهشگر اين است كه      استن. در فرهنگ اقتصادي اشاره شده است     

گراني كـه   هايي بوده است و محتاج اصالح و تجدد اما انديشه و سطوح گوناگون دچار آسيب  

 هاي درمان گـاه موفـق   اند، در درك علل و شيوه  را براي جامعه ما تجويز كرده   »تجدد«داروي  

 در ميـان گـروه  . نان بر دردها افزوده باشداي بسا داوري آ . اند و در موارد بسياري ناموفق       بوده

 توان يافت و هم علماي مذهبي را، از اين رو           هم تحصيل كردگان جديد را مي     » تجدد خواهان «

 زدگي و چيزي مذموم بشماريم، زيـرا جامعـه          ناصواب است كه تجددخواهي را مرادف غرب      

 در مورد اينكه درد چيـست     ، البته    ايران در عصر قاجار به راستي محتاج تجدد و نوسازي بود          

  .)٣ ـ ٤ :١٣٧٩ كوثري،(» و درمان كدام است جاي چون و چراي بسيار بوده و هست
  

   ميداني در ايرانهاي همطالع
. نـدارد قدمت چنداني   ) در مفهوم عام و جامع آن     (رهنگ  ــرصه ف ــداني در ع  ـطالعات مي ـم

  و تأسـيس مؤسـسه مطالعـات     (ش    .    ه ١٣٣٧درصورتي كه شروع مطالعات ميداني ايـران را سـال           

ـ اي از ابعاد حيات اجتماعي        درنظر بگيريم با اينكه پاره    ) تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران   

موضوع ) با سطوح بسيار متفاوتي از جامعه آماري      (فرهنگي ايران در شهرها يا روستاهاي خاصي        

، امـا آنچـه كمتـر       )...وهاي تحـصيلي      كارهاي پژوهشي، رساله  (مطالعات متعدد قرار گرفته است      

. مورد توجه بوده است كار پژوهشي در سطح ملـي و طيـف گـسترده مباحـث فرهنگـي اسـت                    

تحقيقـات  هاي پژوهـشي مؤسـسه مطالعـات و           در طرح قابل ذكر   فرهنگ در كليت آن جايگاهي      

ان  ملي اير  پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران و سازمان راديو تلويزيون         . اجتماعي نداشته است  

دكتـر  و   دكتر مجيد تهرانيـان   نگري و به مديريت       در چارچوب طرح آينده   ش    .    ه ١٣٥٣در سال   

»  ايـران  هاي اجتماعي   هاي فرهنگي و نگرش     گرايش«عنوان  با  اي را      مطالعه گسترده  علي اسدي 

 جرا درآورد كـه نتـايج آن     ا شهرستان به مرحله     ٢٤ در   يي خانوار شهري و روستا    ٤٤٢٠در ميان   

مباحثي كه در اين طرح مورد مطالعه قرار گرفتنـد          ). ١٣٥٦اسدي،  ( انتشار يافت    ١٣٥٦در سال   

گـذران   ــ )  منابع خبري  ، كتاب ، مجله ، روزنامه ، سينما ، تلويزيون ،راديو(ها    رسانه: عبارت بودند از  

هـاي خـانوادگي     آرزوهـا و نيازهـا ـ رفتارهـا و گـرايش      اوقات فراغت ـ خرسندي از زنـدگي ـ   
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 هاي مطالعاتي ها و پيشينه فصل سوم ـ زمينه  ■  ١١٢
 در   كـار زن   ،ها و وظايف خـانواده       نقش  ، ابعاد خانواده  ،آل   زن و مرد ايده    ،و همسرگزيني ازدواج  (

ــ رفتارهـا و     )  روابـط و تفـاهم خـانوادگي       ،ييهاي زناشـو     الگوها و ارزش   ،خارج از خانه  

 و  ـ روابـط اجتمـاعي    )  مفاهيم ثواب و گناه    ، طرز تلقي از مذهب    ،رفتارها(هاي مذهبي     گرايش

  . سؤال بود١٢٦پرسشنامه طرح حاوي . ـ و تندرستي و رفتارهاي بهداشتيهاي اخالقي  ارزش

اي را در  مطالعه» پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران«، ش .   ه١٣٥٨در خرداد ماه سال 

 هاي فرهنگي   گرايش«عنوان  با   خانوار به مرحله اجرا درآورد كه نتايج آن          ٧٠٠شهر تهران در ميان     

ايـن  ). ١٣٥٩،   اسـدي (انتـشار يافـت     ش    .    ه ١٣٥٩در سال   » در ايران هاي اجتماعي     و نگرش 

از اطالعات مربوط به وسايل ارتباط جمعي نقطه مشترك ديگـري بـا مطالعـه قبلـي                  مطالعه غير 

در نظر بود كه در ابتدا اين مطالعه در سطح تعدادي از شهرهاي كشور انجـام                 با اينكه . نداشت

اي مشكالت ديگر سبب گرديد كه        رة پس از انقالب و پاره     خاص كشور در دو    اوضاعپذيرد اما   

هاي انجام شده      از بررسي  ،در طراحي مطالعه مذكور   . در شهر تهران انجام شود     اين بررسي فقط  

: قلمرو اين مطالعه عبارت از پژوهش در ابعاد زيـر بـوده اسـت             . استفاده شده بود   در كشور ژاپن  

سـطح   ( ـ رضـايت اجتمـاعي     )وار، روزنامه، مجله، كتـاب راديو، تلويزيون، ن( هاي همگاني رسانه

 رضـايت از وضـع       ، رضـايت خـانوادگي    ، رضـايت شـغلي    ، از درآمد   رضايت ،رضايت كلي 

 ،ييـ  جبرگرا ،هاي اجتماعي و زندگي فردي      ارزش(هنجارهاي اجتماعي   ها و     ـ ارزش ) تندرستي

  ، ازدواج ،انتخـاب همـسر   (دگي  هاي خانوا    رفتارها و گرايش   ـ ) اجتماعي ها و روابط    نظام ارزش 

هـا و     ــ گـرايش   )  فرزنـد و خـانواده     ،هاي خانوادگي    الگوها و رفتار   ،مرد نقش اجتماعي زن و   

ــ رفتارهـا و   ) مذهبي بودن ـ رفتارهـاي مـذهبي ـ آمـوزش مـذهبي       ميزان(رفتارهاي مذهبي 

  ).سطح زندگي  ، نگرش به توسعه اقتصادي ،هاي اقتصادي الگوها و ارزش(هاي اقتصادي  گرايش

 ساله  ٨ويژه رويداد جنگ     هب هاي اول انقالب و     سال   خاص جامعه ايران در طول       اوضاع

 كرد، اما مواجه  ويژه در حوزه مطالعات اجتماعي با وقفه         ههاي پژوهشي را ب     بسياري از فعاليت  

  . ها آغاز شد فعاليتتدريج  بهبه بعد ش  .  ه ١٣٧٠از سال 

 است كه به مديريت آقاي    » مطالعه فرهنگ عمومي مشهد   «ره در كشور    هاي قابل اشا    از جمله بررسي  

 ش  .    ه ١٣٧٣در سـال    » اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسـان       « و به درخواست     حسين بهروان 

عناصر فرهنگي، روابـط (اي از مسائل فرهنگي  در اين مطالعه طيف گسترده. انتشار يافته است  
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  ١١٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 در شهر مشهد مورد بررسي قـرار      )  ...دات مذهبي، رفتارها و   ها، باورها، اعتقا    اجتماعي، ارزش 

  ).١٣٧٤،   بهروان( گرفته است

ها و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي در ايـران بـه    ها، نگرش   بررسي آگاهي  ش  .    ه ١٣٧٤در سال   

هـا، عقايـد، باورهـا،        هنجارهـا، ارزش  ( در مقياس ملي در حوزه فرهنگ        اثرنويسنده اين    مديريت

 فـراهم   ،هاي شناختي     نظر از جنبه   هدف كلي اين طرح صرف    . انجام گرديد ) اري اجتماعي ج زندگي

هـاي علمـي بـود و در آن           ريزي فرهنگي مبتني بـر يافتـه          هاي الزم براي برنامه      زمينه آوردن

طـور    شهر به  ٢ مركز استان و     ٥( استان كشور    ٥عنوان افراد نمونه در       نفر به  ٣٥٤٠هاي    ديدگاه

مورد بررسي قرار   )  سؤال ١٤٧حاوي  (از طريق پرسشنامه    )  شهر ١٥استان، جمعاً    نمونه از هر  

 سال  ١٦ واحد آماري يك نفر ساكن شهر مربوطه داراي حداقل           ،مطالعه مزبور  در. گرفت

بـوده  ) ٤٦ ـ  ٥٣:  ١٣٧٩گيري مذكور در گزارش ـ محـسني،    براساس روش نمونه(و يا بيشتر 

  هـا   نگرش: ست از  ا مورد مطالعه قرار گرفته است عبارت     خص  طور مش  بهطرح آنچه    در اين . است

ها، روابط و مشاركت اجتماعي، نحـوه گـذران اوقـات             و خانواده، كاربرد رسانه    دربارة ازدواج 

  هـا دربـارة     هاي رفتاري، عقايد و نگرش      و جنسيت، رضايت اجتماعي، ويژگي     فراغت، فرهنگ 

ها   هاي اجتماعي، رفتارهاي مذهبي، باورداشت     و اجتماعي و فرهنگي، ارزش     نيروهاي اقتصادي 

هـاي    و نگرش دربارة امور و مسائل مرتبط با ايران و جهـان، و آگـاهي               و پندارها، آگاهي  

 مجلد براي كل كشور و شهر تهران انتشار يافتـه           ٢هاي اين طرح در     يافتهنتايج كامل   . عمومي

  ).  ب١٣٧٩محسني، / الف  ١٣٧٩محسني، (است 

 طرح فعاليـت و     ش  .    ه ١٣٧٨ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال         يمعاونت پژوهش 

كاالهاي فرهنگي با هدف كسب اطالعات كمي در عرصه فرهنـگ را در مرحلـه اول در     مصرف

خـانوار و    هـزار    ١٤ به حجم    زاده  دكتر احمد رجب   مركز استان و به مديريت آقاي         شهر ٢٨

 سال به اجرا درآورد، طرحـي كـه در قـانون            ١٦ هزار نفر افراد باالتر از       ٦٥جمعيتي حدود   

بينـي شـده      كشور اجراي آن از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پيش          سوم توسعه   برنامه  

 مـورد اطالعـات     ٣٠٠ مورد اطالعات مربوط بـه خـانوار و          ٢٠٠در حدود    در اين طرح كه   . بود

 انواع كاالهاي فرهنگـي     ها و   اي از فعاليت    شده است، طيف گسترده    آوري  مربوط به افراد جمع   

هاي ملـي قـرار        هاي طرح    در رديف  ش  .    ه ١٣٨٠اين طرح در سال      .مورد بررسي قرار گرفت   
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 هاي مطالعاتي ها و پيشينه فصل سوم ـ زمينه  ■  ١١٤

در بررسي مـا نيـز اطالعـاتي از         . طور مستمر انجام شود      به و در نظر است در آينده نيز      گرفت  

  ). ١٣٨٢، ...طرح پژوهشي(است  اين گزارش مورد استفاده قرار گرفته

در مناطق روستايي كـشور     ش    .    ه ١٣٧٩ با همان الگوي كلي در اواخر سال         دهياد ش طرح  

در ايـن طـرح     . به اجرا درآمـد      )١٣٨٣،  ...طرح پژوهشي  (عيدفرمدكتر سعيد   آقاي   به مديريت 

 اسـتان كـشور     ٢٨ روسـتا و     ١٨٢١ها و كاالهاي فرهنگي در سطح         مورد فعاليت  اطالعات در 

هـاي ايـن    يافتـه .  خانواده روستايي مصاحبه گرديد١٤٥٦٨ا در طول اجراي آن ب     وشد  گردآوري  

. اسـت شـده   ، خانواده و اعضاي خـانواده ارائـه          مربوط در سه سطح آبادي     بررسي در گزارش  

  . رسد  پرسش مي٣١١ خانواده گردآوري شده است به يمورد اعضا تعداد اطالعاتي كه در

هـا و   طرح پيمـايش ملـي ارزش   ش  . ه ١٣٧٩وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در پايان سال    

ي در سطح كشور و از طريق يك بررسي ميداني مبتني بـر             ي آقاي رضا   را به مديريت   ها  نگرش

اين .  استان كشور به مرحله اجرا درآورد      ٢٨ ساله و باالتر در      ١٥نفري از افراد     ١٦٨٢٤ اي  نمونه

اي از مباحـث   ستردهانتـشار يافـت طيـف گـ    ش  .  ه ١٣٨٠اولين گزارش آن در بهار      طرح كه 

  ):١٣٨١هاي ملي،  دفتر طرح. (مطالعه درآورد هاي زير به  را در حوزه اجتماعي ـ فرهنگي

  اهميـت كـار، خـانواده،      ، مشكالت اجتماعي  ،هاي اخالقي   ارزش(هاي اجتماعي     ارزش. ١

  ).گرايي  عام،هاي شغلي  ارزش،مذهب، سياست

 پـذيرش نـابرابري   ،عـدالت جنـسيتي    ، عدالت قومي  ،عدالت اجتماعي (احساس عدالت   . ٢

  ). تصور از ساخت طبقاتي جامعه، پنداشت از عدالت اجتماعي،اجتماعي

  ). احساس امنيت،احساس آزادي(احساس آزادي و امنيت . ٣

از  ارزيابي مثبت    ، هدايت فردي  ،احساس بهبود و آسايش   (احساس آسايش و احترام     . ٤

  ).  احساس بصيرت اجتماعي،خود

  . دينداري. ٥

  ).عالقه و احساس تأثير سياسي(باورهاي سياسي . ٦

  ). ايدئولوژيكهاي  ترجيح،اي  هاي مسئله ترجيح( سياسي هاي ترجيح. ٧

 ، احساس دوستي  ي،احساس اعتماد بين شخص   (احساس دوستي و همبستگي اجتماعي       .٨

 ). احساس اعتماد تعميم يافته ،ملي) غرور(احساس هويت 
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  ١١٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  ). هنجار وفاداري،جار صداقتهن(هنجارهاي اجتماعي . ٩

هاي ملي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مرحلـه دوم پيمـايش               با تشكيل دفتر طرح   

بـه مرحلـه اجـرا      ) ١٣٨٢،  ...ها    دفتر طرح (ش    .    ه ١٣٨٢ها در سال      ها و نگرش    ملي ارزش 

  درآمد كه در اين مرحله طرح درصدد برآمد تركيبي ميـان مرحلـه اول آن و طـرح بررسـي          

برقـرار  )  الـف ١٣٧٩محـسني،  (ها و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي ايـران     ها، نگرش   گاهيآ

انتشار يافت و مديريت    ش    .    ه ١٣٨٢آن در سال    ) آماري(اين طرح كه گزارش كلي      . سازد

  :شود هاي زير را شامل مي  برعهده داشت زمينهدكتر محسن گودرزيرا آقاي   آن

  تعـداد ، نومكـاني ، هنجارهـاي ازدواج   ،بيـت فرزنـدان   تعليم وتر (هاي خانوادگي     ارزش. ١

  ).هاي جنسيتي  نگرش،گيري در خانواده  نظام تصميم،مطلوب فرزند

  .رضايت از زندگي. ٢

  ). جامعه نگرش به ساخت طبقات ، احساس عدالت اجتماعي ،عدالت پنداشت از(عدالت . ٣

 وهـا     نگـرش / اخالقـي   / اجتمـاعي   / سياسي  / آينده اوضاع اقتصادي    (نگرش به آينده    . ٤

  ).رفتارهاي مذهبي

  ). كاركردهاي دين، دين و جامعه،ها و رفتارها نگرش(ها و رفتارهاي ديني  نگرش. ٥

  احـساس  ، تـأثير سياسـي    ، مشاركت سياسي  ،اي  لهئ مس هاي   ترجيح ،عالقه سياسي (سياست  . ٦

  ).  گرايش به نظام اجتماعي و آرمان سياسي،امنيت آزادي و

  ). هنجار وفاداري ، هنجار صداقت،ييگرا قانون(اجتماعي هنجارهاي . ٧

  ). مشكالت اجتماعي،سازي خصوصي ، نگرش به مشكالت(هاي اقتصادي  نگرش. ٨

  .اعتياد. ٩

  ).ها  اعتماد به رسانه،ها و مشاغل  اعتماد به گروه،اعتماد عمومي(اعتماد اجتماعي . ١٠

  ).قومي/ ملي / مذهبي / هويت طبقاتي (هويت . ١١

 يي برخـورد بـا نـاهمنوا      ، سـردرگمي اجتمـاعي    ، خودگرايي ،اخالق(ارزيابي اخالقي   . ١٢

  ). مشاركت اجتماعي،اجتماعي

  ). مصرف كاالهاي فرهنگي،نحوه گذران اوقات فراغت(اوقات فراغت و كاالهاي فرهنگي . ١٣

در پايان اين بخش ضروري است يادآور شويم كه آنچه در اين قسمت مـورد اشـاره                 
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 هاي مطالعاتي ها و پيشينه فصل سوم ـ زمينه  ■  ١١٦

هاي گسترده مبتني بـر روش پيمايـشي و يـا در سـطح گـسترده                  گرفته اساساَ بررسي  قرار

است، اما ابعاد گوناگون فرهنگ موضوع مطالعات فراواني هرچند در سطح محـدود هـم               

اي، مبتنـي بـر موضـوعات خـاص           اين گونه مطالعات از نوع مطالعات منطقه      . بوده است 

هاي پژوهـشي و      انه هستند كه در قالب طرح     شناس  هاي مردم   فرهنگي، و يا از نوع بررسي     

اين مطالعات در مواردي از     . اند  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري انجام شده         رساله

انـد    اي نيز مورد حمايت مالي قرار گرفته          سوي مراكز پژوهشي دانشگاهي و يا وزارتخانه      

ه مراجـع اصـلي در      توان ب   ارائه فهرست آنها نيز در اين گزارش ضروري نيست و مي          كه  

توان به موارد زير اشاره نمود  ها مي حال از ميان اين بررسي با اين. اين زمينه مراجعه كرد

  ):١٣٨٣عليزاده، (

  ).سيروس احمدي(آموزان  هاي كامپيوتري بردانش بررسي اثرات اجتماعي بازيـ 

  ).امير اكبري قمصري(نقش خانواده در اجتماعي كردن فرزندان ـ 

  ).اكبر فخري(هاي اجتماعي كردن والدين بر نحوه اجتماعي شدن فرزندان  يوهتأثير شـ 

  ).مينو سادات نوفل(تأثير اشتغال زنان بر اجتماعي شدن فرزندان ـ 

  يافته در شهر دزفول با شيوه زنـدگي         اسكان بررسي عوامل مؤثر در انطباق اجتماعي عشاير      ـ  

  ).كريم رضادوست(شهري 

 عليرضـا ( چگونگي گذران اوقات فراغت كاركنان بانك مركـزي          بررسي عوامل مؤثر بر   ـ  

  ).برازنده

  ).تبار  قربانعلي حاجي(آموزان شهرستان بابل  شيوه گذران اوقات فراغت دانشـ 

آموزان دبيرستاني در شهركرد و بروجرد        بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانش     ـ  

  ).سيامك شهابي(

نظـر  (ت كارمندان اداره كل شيالت استان گيالن        بررسي چگونگي گذران اوقات فراغ    ـ  

  ).علي صالحي

  ).محمدرضا حيدري( جوانان ييپژوهشي در پديده مدگراـ 

 حكيمه(ها    بررسي عوامل مؤثر بر گرايش جوانان به خرده فرهنگ مذهبي و ضد فرهنگ            ـ  

 ). زراعي
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  ١١٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  خالصه و نتيجه
سان فرهنگي مورد توجه قـرار      شنا  ـ مطالعات نظري در قلمرو فرهنگ ابتدا درميان مردم        

  .يابد  عنوان يك اولويت در مطالعه جامعه رواج مي شناسان به توسط جامعهتدريج  بهگيرد و  مي

 ناپذير از تمامي زندگي اسـت و         فرهنگ بخشي تفكيك   ،شناسان فرهنگي   از ديدگاه مردم  ـ  

  . با همه چيز آميخته است

 براي آنان هنر هـم  . و پديده مفيد وجود ندارد    در جامعه اوليه تفاوتي ميان پديده فرهنگي        ـ  

  . فرهنگي و هم مفيد است

  خاص داشتند، هرچند كه در مواردي      يشناسان كالسيك همگي به فرهنگ توجه       جامعهـ  

  . گرفتند براي آنان موقعيتي كمي بر كنار از ساير ابعاد حيات اجتماعي درنظر مي

عمـومي   هـا و مطالعـات       سـنجي    نگـرش  ويژه امريكا بـا    همطالعات ميداني در غرب و ب     ـ  

  . شود اجتماعي آغاز مي

ها و هنجارها بـيش از        ها مانند ارزش    اي از حوزه    در ميان عناصر متنوع فرهنگ پاره     ـ  

  . اند بقيه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته

 اي از هاي ويـژه  طور كلي مبتني بر گرايش ه فرهنگي ب هاي اجتماعي ـ  هاي نگرش مقياسـ 

  .ظ نظري نيستندلحا

، فالسفه، علماي اخـالق و مربيـان نقـش          انـ در شناخت فرهنگ در ايران قديم مورخ       

  . اي داشتند عمده

 هـايي   اند ديدگاه   در مواردي خارجياني كه در طول تاريخ با جامعه ايراني سروكار داشته           ـ  

  .ندا يان از نظر فرهنگي عرضه كردهعنوان يك بيگانه ناظر در شناخت ايران را به

هـاي    پژوهش گرايش  ياربا اج ش    .    ه ١٣٥٣مطالعات ميداني در حوزه فرهنگ در سال        ـ  

   .شود هاي اجتماعي در ايران آغاز مي و نگرش فرهنگي

هاي   حوزهديگرمطالعات ميداني انجام شده در ايران در عرصه فرهنگ در مقايسه با             ـ  

  . شناسي از تداوم بيشتري برخوردار بوده است جامعه

 .اند ها همواره مورد توجه خاص بوده  مطالعات فرهنگي ايران رسانهـ در
 كدام هايي كه هر    رغم محدوديت  هاي ميداني صورت گرفته در كشور علي        حجم پژوهش ـ  

 . طوركلي قابل توجه بوده است هاند ب داشته
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  فصل چهارم 

  پذيري و روابط اجتماعي فرهنگ، جامعه
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 پذيري شدن و فرهنگ اجتماعي
  

 ١شناختي دو مفهوم اجتماعي شـدن       هاي جامعه   هرچند در زندگي واقعي اجتماعي و در بررسي       

 سازي دو   را دارند، اما حداقل از نظر مفهوم      يكديگر  پذيري عمالً گاهي نقش مترادف        و فرهنگ 

 بازگو كننـدة  در ابتدا يادآور شويم كه مفهوم اجتماعي شدن         . يندآ  مي شمار واقعيت جداگانه به  

وارد، فرهنگ جامعه خويش را   است كه از طريق آن اعضاي جوان و تازههايي همة تجربه

در اما از ديدگاه فردي، از طريق فرايند اجتماعي شـدن، انـسان آمـادگي رفتـاري را       . آموزند  مي

هـا   به زبان ديگر، اجتماعي شدن فرايندي است كه انسان. كند زندگي گروهي كسب مي  خصوص

. كننـد   ها، هنجارها، و عادات را از فرهنگ اخـذ مـي            ها، ارزش   ، گرايش ها آن اعتقاد  طريقاز  

دانـيم    مي. اي را براي خويش كسب كند       دهد تا شخصيت ويژه     همچنين به فرد امكان مي     فراينداين  

فرهنگي موجود در يك اجتماع هميشه توسط همة افراد به يك ميزان و بـه يـك                  كه الگوهاي 

  ).١١٧ : ١٣٨١ محسني،(ود ش نمي شكل جذب

 هـا،  هر فرد دانـش ). انتقال فرهنگي(آموزد  از طريق فرايند اجتماعي شدن، فرد دربارة فرهنگ مي      

 از طريـق . نمايد  ها، هنجارها و انتظارات جامعة خويش را از اين راه كسب مي             اعتقادات، ارزش 

 در پرتـو  .  نمايـد   خـاص كـسب    يشـود هـويت      فرهنگ، انسان موفق مـي      )دروني كردن (يادگيري  

                                                 
1. Socialization 
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 پذيري و روابط اجتماعي فصل چهارم ـ فرهنگ، جامعه  ■  ١٢٢

گـردد    يا هويت مـي   » خود« اجتماعي شدن، انسان داراي      فراينداجتماعي موجود در    تكوين  

(Braun, 1973: 19)   يك فرهنگ ممكن است در شرايط واحدي امكان انتخاب عمل را نيـز بـه 

مثال  رايب. شودشدن مؤثر واقع  هاي گوناگوني بر فرايند اجتماعي تواند از راه افراد بدهد، كه اين امر مي

همچنين اوقات شـير دادن بـه       . بزرگ كرد ) و يا تركيبي از هر دو     (توان كودكان را با شير مادر         مي

 اينكه كدام رويه انتخـاب شـود      . تواند ثابت و يا برحسب تقاضاي كودك باشد         كودك در روز مي   

 كـردن عوامـل مختلـف اجتمـاعي    . احتماالً تأثير آن بر تكوين شخصيت متفاوت خواهد بـود         

 .ها غالباً در محتواي آنچه فرد بايد بياموزد توافق ندارند           مانند مدرسه، خانواده، و گروه همبازي     

 ممكـن ) هاي عوامل اجتماعي كردن     رغم كوشش   به (گرايي   و تجلي فرد   ديگرانعدم پيروي از    

  .(Bilton, 1990: 12)  خاص در حكم ارزش اجتماعي باشد ياست براي گروه
  

  (Horton, 1984:99)ه زندگي گان مراحل هشت
  

  نتايج مطلوب  جايگاه اجتماعي  بحران رواني ـ اجتماعي  مرحله/ سن 
  اميد  خانواده  عدم اعتماد/ اعتماد   كودكي

  اراده  خانواده  شرم و ترديد/ استقالل   )٢ ـ ٣(خردسالي اوليه 

  هدف  خانواده  گناه/ ابتكار   )٤ ـ ٥(مرحلة بازي 

  مهارت  مدرسه/ همسايه   حقارت/ كوشش   )٦ ـ ١١( سن مدرسه

  وفاداري  هاي دوستانه گروه  ابهام/ هويت   )١٢ ـ ١٨(نوجواني 

  عشق  هاي دوستانه گروه  انزوا/ دوستي   )١٨ ـ ٣٥(بزرگسالي اوليه 

  مراقبت  كار/ خانوادة جديد   ركود/ توليد   )٣٦ ـ ٥٠(بزرگسالي ميانه 

  قلع  بازنشستگي  ياس/ كمال   ) و بيشتر٥١(كهنسالي 
  

 تر  باتوجه به اينكه ساخت و تكوين زيستي افراد با هم متفاوت است، برخي از افراد اجزا مهم                

  منحصر به فـرد، هـركس      ارببه علت تج  . آموزند  و يا تعداد بيشتري از عناصر فرهنگ را مي        

ها در مـسير      هاي انسان   العمل   خيلي متفاوت به عكس    اربتج. آموزد    مي چيزهاي متفاوتي را  

  متفاوت ي واحد به نحو   يدهد و درنتيجه افراد در مقابل محرك        ي شدن رنگ خاصي مي    اجتماع

 كند و افراد در مقـاطع  از سوي ديگر، فرهنگ نيز تغيير مي. دهند  العمل نشان مي     كساز خود ع  

 در داخل خانواده، يك فرد سـالمند در مقايـسه      . گيرند  مختلف زماني چيزهاي متفاوتي ياد مي     

 كند، چراكه والدين خود نيز تغييـر        اي متفاوت تجربه مي     گونه اعي شدن را به   با يك جوان، اجتم   

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



  ١٢٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 والديني. كند را مطرح مي» ها فاصله نسل«اين واقعيت ـ البته در سطح متفاوتي ـ موضوع   . كنند مي

ي به كلـي متفـاوت از فرزنـدان         هاي  هاند تجرب   كه در دورة بحران اقتصادي يا جنگ بزرگ شده        

ممكن است اجتماعي شدن اوليـة خـود را در دوران فراوانـي نـسبي و رفـاه                  كه  (دارند   خود

عالوه بر اين افـراد بـا عوامـل اجتمـاعي كـردن بـه يـك نـسبت در رابطـه قـرار                         ).بگذرانند

شود، كساني هم هـستند كـه بـه           التحصيل مي   كه يك نفر از دانشگاه فارغ      در حالي . گيرند  نمي

نمـودار ارائـه   . (Abou, 1995:56)ايي را به پايان برسانند حتي دورة ابتد توانند علل مختلف نمي

  .كنند ي است كه افراد در طول زندگي كسب ميهاي همتفاوت تجرب هاي كننده گونه شده عرضه

  افراد در فراينـد اجتمـاعي شـدن   (Parhizgar, 2002:271)هاي  ابعاد اوليه و ثانويه تفاوت

 آن يشود و اجـزا     يق اجتماعي شدن آموخته مي     جامعه از فرد از طر     هاينهايت اينكه انتظار  

  :ند ازا عبارت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

هاي اصلي براي زندگي در       اصول مرتبط با نظم و انضباط روزمره كه در حكم مهارت           )الف

  ).  ...هاي خوردن و آشاميدن و شو، شيوهو هاي شست روش(جامعه هستند 

هـا،    انگيـزه (گيـرد      را دربرمـي   هـاي مـورد تأكيـد جامعـه         ها و هدف    آرزوها كه ارزش  ) ب

  ).شدن، ثروتمندشدن و مانند اينها موفق

  سابقه شغلي

  درآمد

  وضع ازدواج

  تجربه نظامي

  عقايد مذهبي

  موقعيت

  جغرافيايي

  وضع

  خانوادگي

  آموزش
  سن

  نژاد

  قوميت

  جنسيت

/ هاي بدني قابليت
  ها توانايي

  گرايش عاطفي 
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هـا و     ها كه از طريق آن نيل به هدف         ند از آن دسته از آموختني     ا كه عبارت  ها   مهارت )ج

  .گردد، مانند دست زدن به معامالت بزرگ و ثروتمند شدن پذير مي آرزوها امكان

 ري كه براي كسب و حفظ پايگاه اجتماعي رعايـت         ند از الگوهاي رفتا   ا ها كه عبارت    نقش )د

  .آنها الزم است

  مثال آيـا در مـواقعي كـه        رايتوان اجتماعي شدن را در مواردي ناموفق تلقي كرد؟ ب           آيا مي 

 افراد آمادگي همسازي با هنجارهاي جامعه را ندارند، فرايند اجتماعي شدن را بايـد شكـست               

 تر از جامعه قـرار      افتد كه اين افراد در مراحلي پيشرفته        ميخورده و يا ناموفق بدانيم؟ گاهي اتفاق        

 امـا . دكنهاي نوآورانه باشند و جامعه در آينده آنها را قهرمان تلقي              داشته باشند و داراي انديشه    

 معموالً آن نوع از نارسايي در اجتماعي شدن بيشتر منظور است كه بر اثر آن افرادي به بزهكاري،                 

 اميل دوركـيم  در توجيه اين گفتار از      . آورند  يا ساير رفتارهاي انحرافي روي مي     الكليسم، اعتياد، و    

 چرا كه دوركيم بحـث خـارجي      (كند    كه فرهنگ را چيزي خارج و در بيرون از فرد تشريح مي           

 »فشار فرهنگي «شناسان مفهوم    گروهي از مردم  ) هاي اجتماعي را مطرح كرده است       بودن پديده 

  محدود كردن دامنه   براياند و منظور آنها اين است كه فرهنگ عاملي            دهرا مورد استفاده قرار دا    

  ).٢٤٣: ١٣٧٨ عسكري خانقاه،( فردي است هاي اختالف

در يك    افرادي كه  مستقيم از سوي  در عين حال بديهي است كه هميشه فشارهاي فرهنگي          

 و  هـا   ش آنها در طول فراينـد اجتمـاعي شـدن بـا نگـر             ،كنند احساس نشود    جامعه زندگي مي  

رفتارهاي خاص فرهنگي كه به آن تعلق دارند عادت كرده و نسبت به آن خوپـذيري پيـدا                  

 برخي از فشارهاي فرهنگي حالت مستقيم دارند، چرا كه افراد در صورت عدم رعايت. اند كرده

 مواجه) …احترامي، انزوا، زندان و     تمسخر، بي (هاي اجتماعي     العمل  آنها با انواع مختلف عكس    

فشارهاي فرهنگي غيرمستقيم معموالً    .  فشار فرهنگي شديد است    ها تدر اين حال  . ندشو  مي

بـه   شوند، اما عمالً افراد ناگزير از رعايت آنها هـستند ماننـد انديـشيدن               كمتر آشكار احساس مي   

در  شيوه خاص، تبعيت از رفتارهاي معين، طي نمودن مسيرهاي خاص براي نيل به موفقيـت              

 اگر افراد از اين نوع فشارها يا احتياجـات دوري كننـد تـالش             » دوركيم«ير   به تعب   ...جامعه و 

  فشارهاي فرهنگي مانع از    ،شناسان   به اعتقاد مردم   ، در عين حال   اي نخواهد رسيد    آنان به نتيجه  

 اي اسـت    در فرد نيست، چرا كه هر رفتار عمالً داراي تنوع و محدوده گسترده            » فرديت«گسترش  
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  ١٢٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

فرهنگ چيزي نيست كه ما يكباره آن را جذب خود          .  به انتخاب بزند   تواند دست   و فرد مي  

 شود پذيري ياد مي شناسي از فرايند فرهنگ  در مردم . شود  كنيم، بلكه چيزي است كه آموخته مي      

 شناسان از واژه اجتماعي شدن      اما جامعه . كنند  شناسي آن را شرطي شدن توصيف مي        و در روان  

ها موجوداتي    ي را در نظر دارند كه در پرتو آن انسان         فرايندوم  كنند و از اين مفه      استفاده مي 

  اجتماعي شدن فرايندي است كه بر اثر آن        آنتوني گيدنز به تعبير   . شوند  اجتماعي و فرهنگي مي   

 گـردد   و هوشمند مي   ١»خودآگاه «تدريج بهپناه از طريق تماس با ساير موجودات انساني           كودك بي 

شـود    مند مي   هاي مطرح در يك فرهنگ و محيط بهره         ه و روش  هاي مرتبط با را     و از مهارت  

(Giddens, 1989:87) .اي كاوي توجه ويژه هاي اختصاصي آن مانند روان شناسي و زمينه روان 

 به دوره كودكي و شرطي شدن در اين مرحله دارند كه با پذيرش موقعيت فردي از نظر جنـسيت          

 اي اجتماعي كه در جوامع گوناگون موقعيت      ه  جنسيت با نقش  . و حيات جنسي در رابطه است     

 هاي جنـسي  گيري  كند در رابطه است و جنسيت با تمايالت و جهت           مذكر و مؤنث را تعريف مي     

 كرد كه حاالت مذكر و مؤنث گذار مكتب روانكاوي استدالل مي بنيان» فرويد«. فرد مرتبط است

دارنـد، بلكـه نتيجـه فراينـد        شـناختي رابطـه ن      هاي زيست   بودن كامالً و مستقيماً با جنبه     

ها با استفاده از عقايد فرويـد بـا انديـشه برتـري طبيعـي                 فمينيست. شرطي شدن هستند  

مردان به زنان به مخالفت برخاستند، هر چند خود فرويد گرايش خاصـي بـه فمينيـسم                 

پـذيري،    توان نتيجه گرفـت كـه مفـاهيم فرهنـگ           با توجه به آنچه گفته شد مي      . نداشت

هاي مختلف محور توجه به فرهنـگ         شدن از زاويه   شدن، اجتماعي  ، شرطي شدن فرهنگي

  .(Baldwin, 1999:8) و سرانجام آموختني بودن آن گرديد
  

  پذيري عوامل فرهنگ
 دهنـد  طور كلي فرهنگ را انتقال مـي  هاي زندگي و به    نمايندگان جامعه كه در طي مراحل رشد شيوه       

 ند از خانواده، دوستان و معاشران،ا ترين عوامل عبارت مشوند و مه پذيري ناميده مي عوامل فرهنگ

دهند و آنچه يـك       هاي آموزشي ثابتي را تعليم نمي       اين عوامل هميشه مجموعه   . ها  مدرسه و رسانه  

. آموزد ممكن است از ديگري متفاوت و حتي با آن در تضاد باشد         نفر از هر يك از اين عوامل مي       

  .(Horton, 1984:64)زش هر يك از عوامل نيز متفاوت است بر محتوا، تأثير و روش آموافزون 

                                                 
1. Self-aware 
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 ويژه موضوع روابط افراد در خانواده، خويشاوندان،       بررسي در مورد فعاليت اجتماعي كه به      

گوياي اين  ) ش.  .     ه ١٣٧٨سال  (دوستان و آشنايان و همسايگان را مورد توجه قرار داده است            

ها بـا خويـشاوندان صـورت         فت و آمد خانواده    است كه در ايران بيشترين نسبت ر       واقعيت

ها همانند همسايگان، دوستان و آشنايان         گروه ديگركمترين آن با همكاران است و       گيرد و     مي

ها در اين مورد بسيار قابل توجـه اسـت، چـرا كـه                اختالف نسبت . حد قرار دارند   در اين دو  

  ،رغـم ايـن اخـتالف       بـه . است% ٢١و در مورد همكاران     % ٩٣آمد با خويشاوندان     نسبت رفت و  

نسبت رفـت و آمـد بـا        ( مشابهي ندارند    وضعمذكور شهرهاي مختلف ايران      اساس مطالعه  بر

طور كلـي در اكثـر شـهرهاي         و به ) است% ٤/٩٧و در شهركرد    % ٣/٨٦تهران   خويشاوندان در 

). اسـت % ٨٤ معكوس مانند شيراز اين نسبت حالتدر (است % ٩٠بيش از  كوچك اين نسبت 

ميـانگين تعـداد    . ديگري هم اشاره شده است و آن تعداد رفت و آمـد اسـت              در بررسي به نكته   

در و ١، با دوستان برابر بـا  ٦/١، در سطح همسايگان ٥/٣در ماه در سطح    رفت و آمد خانوادگي   

 و ٧/٢متوسط تعداد رفت و آمد ماهانه با خويشاوندان در تهـران      . است ٣/٠ با همكاران    نهايت

دهد كه با باالتر رفتن پايگـاه اجتمـاعي ـ     اين بررسي همچنين نشان مي . است٥/٤باد آ در خرم

كند و حال آنكه نسبت رفـت          رفت و آمد با دوستان افزايش پيدا مي        اقتصادي خانوار نسبت  

از سوي ديگر با باال رفتن منزلت شغلي بر نـسبت رفـت و              . كند  نميو آمد با خويشان فرقي      

شود، واقعيتي كه تحول نوع روابط را         از مالقات با همسايگان كاسته مي      ه و آمد با همكاران افزود   

  ).١٣٨٢، ...طرح پژوهشي(دهد  ـ اقتصادي نشان مي  پايگاه اجتماعيمورددر 

 ارتباط تنهـا  .  آن است  ي ارتباط ميان اعضا   ،يكي از عوامل مهم در تكوين ساخت گروهي       

 هـر . شود قال پيام مورد استفاده است خالصه نميها كه براي انت    در زبان محاوره و انواع رسانه     

  آن بتوانند اطالعـات    يتدارك ببيند كه اعضا   هايي   شبكه خود وسايل و     يگروه بايد براي اعضا   

افزايد و به وي امكان  ارتباط مؤثر بر ميزان ارضا فرد از گروه مي. را ميان خود مبادله كنند

 با اينكه تحـت  . شاهد باشد ديگران  نيز بر    آن را    رتأثيخواهد بيان كند و       دهد كه آنچه را مي      مي

اي كه در بررسي انجـام        ل متعددي قابل طرح است، اما از آن ميان نكته         ئمسا» روابط اجتماعي «عنوان  

 تـرين    در مناطق شهري ايران مورد توجه قرار گرفت، انتخـاب مناسـب            ش.  .    ه ١٣٧٤شده در سال    

لئگويان سئوال شده بود كه مسا      از پاسخ . بودل خصوصي   ئفرد توسط پاسخگو براي طرح مسا     
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 كنيد؟ اطالعات اين مطالعه نشان      خيلي خصوصي خود را در مرتبه اول با چه كساني مطرح مي           

ل ئداد كه در ميان افراد ازدواج كرده همسر باالترين نقش را براي افراد در زمينه طرح مـسا                 

 لئكه مرجعيت همسر براي طرح مسا     دهد    با اين حال اطالعات مذكور نشان مي      . خصوصي دارد 

اهميت بيشتري دارد، نزد ساله  ٣٥ ـ  ٥٤خصوصي نزد مردها بيشتر از زنان است در گروه سني 

 باالسـت و      و متوسـط بيـشتر از طبقـه         تر است، در طبقات پايين      كه سواد كمتري دارند شايع     آنها

ل ئدوستان براي طرح مـسا    . دشو  به موازات افزايش سطح درآمد از اهميت آن كاسته مي          سرانجام

 ساله بيشتر بـه آن گـرايش دارنـد، در           ١٦ـ  ٢٤  افراد بيشتر مورد توجه مردها هستند،     خصوصي

 بيشتري دارند عموميت بيشتر دارد، مورد توجه افراد ازدواج نكرده است،            ميان آنها كه سواد   

براسـاس ايـن   . ردگيـ   سطح طبقه بيشتر مورد توجـه قـرار مـي   يدرآمد و ارتقا همگام با افزايش    

كردنـد بـا مـشكالت       كه مشكالت خصوصي خود را با هيچ كـس مطـرح نمـي             ، گروهي مطالعه

مـردان  : در اين گروه  . و از اين نظر با نوعي انزواي اجتماعي مواجه بودند          بيشتري مواجه بودند  

، تحـصيلكردگان نـسبت   ) ساله١٦ ـ  ٢٤(نسبت جوانان خيلي زياد است ، بيشتر از زنان هستند

تجـرد ـ همـسر فـوت شـده يـا طـالق         (بدون همسرهاي  در وضعيت شتري دارند، آنها كهبي

بيشتري دارند، در طبقات باال فراواني بيشتري دارد، و باالخره آنها            ، نسبت قرار دارند ) گرفته

سرانجام بايد يادآور شويم كه به ترتيـب       . مواجه هستند انزوا  بيشتر با   كه درآمد باالتري دارند     

همـسر، پـدر و مـادر،       : انـد از   ل خـصوصي عبـارت    ئبراي طرح مـسا    هاي مرجع   وهاهميت گر 

جالب است كه در شهري مانند تهران حداقل در اين زمينـه            . دوستان، فرزند، برادر و خواهر    

  ).٦٠ ـ١٥٧ :١٣٧٩محسني،  (استخواهر بيشتر نقش دوست از فرزند و برادر و 

 هنگي خانواده نگاه كنيم بايد يادآور شويم      شناسي فر   هرگاه به اين موضوع از ديدگاه آسيب      

 )ش.  .     ه ١٣٨٢بـاد،     شمس اسفند ( اختالالت شخصيتي نوجوانان بزهكار      دربارهكه بررسي انجام شده     

 اند و حال آنكه     از موارد فاقد پدر بوده    % ٥/١٧دهد كه نوجوانان بزهكار در        در تهران نشان مي   

 پژوهشگر نتيجه گرفته است كه نبود پـدر و        . بوده است % ٥/٢اين نسبت در گروه شاهد برابر       

ترين عوامل گرايش  مادر، احساس ناامني و اضطراب و فقدان محيط گرم خانوادگي، از مهم

 اطالعات اين بررسي از سوي ديگر گوياي اين واقعيت است. نوجوانان به بزهكاري بوده است

 خـدر، پيـشينه فـرار از خـانواده،         سواد والدين، وجود يك معتاد به مواد م        ميزانكه پايين بودن    
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،  اسـت    عوامل مؤثر در گرايش به بزهكاري بوده       ديگرو نيز سابقه كاربرد ماده مخدر نيز از         

توان   مي اجتماعي شدن طور كل    بهساختار و روابط خانوادگي و آنچه        عواملي كه اغلب مستقيم با    

  . در رابطه است،ناميد

ـني    » رانساخت نگرشـي جوانـان تهـ   «بررسي در زمينه    سـال ( سـاله  ١٧ ـ  ٢٢كـه در گـروه س

هاي مرجع مورد توجـه جوانـان و          انجام شده است حاكي از آن است كه گروه         )ش  .     ه ١٣٧٥

بنـدي نـه چنـدان        به افكار و عقايد آنان در شمال و جنوب تهـران داراي رتبـه              ميزان پايبندي 

هـاي سـينما،      هنرپيـشه (هنري  هاي مرجع خارجي،       گروه ،شمال تهران به ترتيب    در. استمتفاوتي  

، خانوادگي و خويشاوندي، دوسـتان، و ورزشـي قـرار           )شوهاي تلويزيون  ها و مجريان    خواننده

هـاي    هاي مرجع خارجي، هنري، دوسـتان و گـروه          نيز به ترتيب گروه    در جنوب تهران  . دارند

ظر تعداد اين بررسي هر چند از ن     . شوند  جا مي  هاز نظر مرتبه جاب    خويشاوندي خانوادگي و 

هايي مواجه بوده است، امـا در نـوع خـود بـه روشـن شـدن                   محدوديت با   جرانمونه و شرايط ا   

  ).٨   ـ٢٧ :١٣٧٩ پور، صباغ(كند  موضوع كمك مي

 ميان جامعه در مفهـوم    . شايد بتوان جامعه را در تماميت خويش عامل اجتماعي شدن دانست          

 كنند، و در حقيقـت ايـن    را بازي ميهاي كوچك نقش واسط گسترده و فرد، تعدادي از گروه   

 در مورد كودك اين فرايند از گروه خانواده آغاز        . ها عوامل اصلي اجتماعي شدن هستند       گروه

 شخصيت انسان به نحو خـود . (Fichter, 1969:39)كند  شود و با افزايش سن تنوع پيدا مي مي

كـه   هر چند ،كند د نميبه خود و در چارچوب امكانات خيلي مشخص و از پيش تعيين شده رش        

  به روابط متقابل انسان بـا      ،هاي انساني و در نهايت اجتماعي شدن         تواناييبراي رشد برخي از     

 با اسـتناد  » نامه  قابوس«مؤلف  . پذيرش عاطفي وابسته است   در نهايت   ديگران، آشنايي با زبان و      

 :سر مواردي ماننـد   به الگوهاي آموزشي موجود و آرماني جامعة عصر خويش در مورد فرزند پ            

 آموزي را توصيه كرده است،      آموختن قرآن، آموختن پيشه، شنا كردن، آموزش فضل و هنر و ادب           

و  داري  ، آموزش فنون خانه   )...نماز، روزه، و  (در صورتي كه در مورد دختران آموزش مذهبي         

  ).١٤٧ـ١٥٦ : ١٣٥٣عنصرالمعالي، (ويژه رسم شوهرداري را مطرح نموده است  به

 هـاي   عنوان تنها ارزش   هاي مورد توجه خويش را به       كند ارزش   گ مسلط همواره تالش مي    فرهن

 ها  كاران دوست دارند كه سنت      در اين زمينه محافظه   .  جامعه تحميل كند   ياعضاتمامي  معتبر به   
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  ١٢٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 و طرفدار ايجاد تغييرات تدريجيبيشتر ها    ليبرال. را همواره با كمترين ميزان تغيير مشاهده كنند       

  .وجود آوردن تغييرات بنيادي هستند ها درصدد به ود هستند و در مقابل راديكالمحد

  اعتقاد داشت كه طبيعت اجتماعي انسان براثر ارتباط و تماس مـستمر            ١چارلز هورتن كولي  

 وي با بررسي خاص در مورد فرايند اجتماعي شدن كودكان، افرادي          . آيد  وجود مي  با ديگران به  

 تقـسيم » سايرين«و  » ها  خانواده و همبازي  «شوند به دو دستة       دنياي كودك مي   وارد   تدريج بهرا كه   

 به احساس موجوديـت   ) ها  خانواده و همبازي  (كودك ضمن ارتباط با افراد دستة اول        . كند  مي

 سپس كودك . شود كه آنها به رفتار كودك دارند        رسد، و اين از راه توجهي حاصل مي         خويش مي 

 برد كـه     مي  يابد و پي    نظر آنها را نسبت به خويش درمي      ) ديگران(دوم  در ارتباط با افراد دسته      

از اين طريق كودك دربارة خويش عقيـدة خاصـي پيـدا           .  او چه نظري دارند    دربارهديگران  

تواند تصوير واقعي خويش را چنان كه هست مشاهده كند، بلكه مالك              كودك نمي . كند  مي

  كه عقيدة سايرين را دربارة خود مورد توجه قرارعمل او از خوب يا بد بودن رفتارش آن است

  ).٢٢٧:١٣٨٣محسني، (دهد 

 بررسي انجام شده در تهران از       ،در زمينه اجتماعي شدن فرزندان و نقش خانواده در آن         

 هـاي   ها در فرزندان، ايفاي نقش فرزندان، استقالل فرزندان، صالحيت          دروني شدن ارزش  : متغيرهاي

 عنـوان  گيري خود به     جامعه، احساس هويت و شكل     در قبال ميميت  روابط اجتماعي، احساس ص   

 ٣١٦مطالعه مذكور كه در ميان      ). ١٣٧٣اكبري قمصري،   (متغيرهاي وابسته استفاده شده است      

 نـشان ) در شمال و جنوب تهران( ساله انجام شده است ١٤ ـ  ١٨نفر از مادران داراي فرزندان 

 ذشت از زمان ازدواج، امر اجتماعي شدن فرزنـدان در         دهد كه به موازات باال رفتن سن و گ          مي

 گيرد و عواملي مانند برخورداري از تحصيالت بـاالتر، تفـاهم            تري صورت مي     قابل قبول  وضع

  .است مثبت بر اجتماعي شدن فرزندان يوالدين و نوع برخورد والدين داراي تأثيرات

  

  فرهنگ و شخصيت
 به شكل مستقل از آنها موضوع برخي از علومرابطه دو موضوع فرهنگ و شخصيت و يا بحث 

 ، كه هر كدام نيـز     )شناسي فرهنگي   شناسي اجتماعي، مردم    شناسي، روان   جامعه(اجتماعي است   

                                                 
1. C.H.Cooly 
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  تركيبي از ميراث بيولوژيك، محيط فيزيكي، فرهنگ، تجربة        ١شخصيت. هاي خاصي دارند    ديدگاه

 ارند كه ميراث زيستي و فرايند اجتماعيبا اينكه همه اذعان د. هاي انفرادي است    گروهي، و تجربه  

 اي كه مورد توافق همه      شدن، هر دو در شخصيت انساني داراي نقش اساسي هستند، اما نكته           

 »طبيعت« است كه گروهي از      شده اهميت نسبي اين عوامل است، و اين عدم توافق سبب            ،نيست

  از موارد مشكل اسـت اريبسيدر . سخن بگويند) يا توارث در مقابل محيط(» محيط«در مقابل   

 كنـد   كه مشخص كنيم در رشد شخصيت انساني كدام يك از عوامل اجتماعي شدن ديكته مي              

 تـوان   كه شخص فارسي يا چيني نوشتن را ياد بگيرد، اما آيا با همان ميزان دقت و قاطعيت مي                 

  ... و  ادبي مانند حافظ، سعدي، شكـسپير      غگفت كه بر اثر فرايند اجتماعي شدن است كه نواب         

 شناسان براين نكته هم اتفاق نظر دارند كه در اكثر مـوارد             اند؟ در عين حال جامعه      وجود آمده  به

  ).٨٧:١٣٨١محسني، (ث و محيط با يكديگر در رابطة متقابل هستند رتوا

 برخي از اشـخاص   . يابد  فرد از طريق مشاركت اجتماعي به تصويري از خويش دست مي          

هـستند و    رب تـازه  اكنند و در عين حال مشتاق كسب تج         از وضع خويش احساس غرور مي     

گونه   اين .يابند  لياقت، و پراضطراب و ناآرام مي       در مقابل برخي ديگر خويش را ابله، عصبي، بي        

شدن بـه    در زمينة اجتماعي  » جرج هربرت ميد  «. ها دارد   بر رفتار انسان  ها اثرهاي فراواني     احساس

در  .هاي كودكانـه بـه بعـد پرداخـت          ز مرحلة بازي  تجزيه و تحليل چگونگي رشد شخصيت ا      

 هـاي بزرگـساالن را    پردازد و سعي دارد كـه نقـش         ها، كودك به مشاهده مي      مراحل اولية بازي  

 مـثالً . گيرد  ها فرا مي    ها را به همراه نقش       برخي از طرز تلقي    تدريج بهبازي كند و در اين حال       

 اولين تصورات از بچة خوب يا بد در       . پردازد  همانند مادر به مواظبت از كودك مي        دختر بچه 

 هاي  در اين دوره نقش   . گيرد   از طريق رابطه و بازي با كودكان شكل مي         تدريج بههمين دوران   

 در مراحل بعدي  . كند  پذيرد و حالت دروني پيدا مي       ويژة دختر و پسر در ذهن كودك نقش مي        

 كه همـراه  (تر    تر و حقيقي     متنوع هاي  ها نقش   رشد، كودك همراه با عضويت در گروه همبازي       

هاي خاص مرتبط با حاالت گوناگون خـو          ها و طرز تلقي     با نقش ) با مشاركت فعاالنه است   

  .ترين جنبه از دروني شدن هنجارهاي اجتماعي است گيرد، و اين مرحله حاوي مهم مي

 ظور شايد من »فالني خيلي با شخصيت است   «: گويند  شنويم كه مي    در زندگي روزمره وقتي مي    

                                                 
1. Personality 
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 »شخـصيت «در اينجا البته از نظر علمي واژة        . اين باشد كه آن شخص فردي متين و مؤدب است         

هاي رفتـاري     در مفهوم درستي به كار نرفته است، چرا كه شخصيت يك فرد تمامي ويژگي             

تر يك نفر بيش از ديگري داراي شخصيت نيست، بلكه             دقيق عبارت به. شود  او را شامل مي   

 شخصيت در حقيقت تمامي رفتار يك فرد با نظام        . س از ديگري متفاوت است    شخصيت هر ك  

 به اين مفهوم  » خاصي از گرايش     نظام«.  معين است  هاي  تخاصي از گرايش به عمل در شرايط يا حال        

 گوييم حسين شخصيتي مانند     وقتي مي . است كه هر شخص شيوة خاصي از رفتار را داراست         

 اي  برهمين قياس عـده   . هاي رفتاري آنها متفاوت است     ويژگياحمد ندارد مفهوم اين است كه       

 هاي چاق افرادي خوش مشرب و شاد هستند، كساني كه           اين اعتقاد هستند كه آدم     از مردم بر  

 هر چند . هاي بلند دارند بسيار نيرومند هستند       پيشاني بلند دارند باهوشند، و افرادي كه آرواره       

 توان گفـت كـه      ميانه را اثبات كرده است، با اين حال مي        هاي علمي بطالن اين عقايد عا       بررسي

  .هاي فيزيكي افراد است  اجتماعي و فرهنگي براي ويژگيياين گونه مفاهيم در حقيقت تعاريف

 شخصيت در آن سـوي    . با اينكه شخصيت برآيندي از رفتار است اما با رفتار متفاوت است           

 اي ناشي از شخصيت در حكم آمادگي براينيروه. رفتار مخفي است و در درون فرد قرار دارد  

ست كـه ايـن     ا شخصيت بازگوكنندة اين واقعيت نيز       ،اين مفهوم  عالوه بر . دهي است   پاسخ

 هـاي سـازمان     آمادگيشخصيت با   . ها در چارچوب نوعي وحدت حالت سازمان يافته دارند         آمادگي

 اي خاص دربارة    گونه ن به يافتة فرد براي انجام دادن، دريافت كردن، فكر كردن، و احساس كرد           

  .(Sutherlanad, 1961: 58)رابطه است اين شخص و يا چيزي در 

 افـراد (با توجه به اينكه شخصيت هم همانند مفاهيم جامعه و فرهنگ از يك واقعيت عيني                

 طور همان. اخذ شده است، روابط متقابل ميان اين سه مفهوم بسيار پيچيده است       ) و رفتارهاي آنان  

 چنان بـا   جامعه، فرهنگ و شخصيت آن(Linton, 1957: 29) اشاره كرده است ينتونرالف لكه 

 كننـد آنهـا را از       رسد پژوهندگان به هنگامي كه سعي مي        نظر مي  يكديگر پيوستگي دارند كه به    

 هاي ويـژة    با اين حال هر يك از اين سه مفهوم خصلت         . يكديگر جدا كنند دچار اشتباه شوند     

  .ي نقش مشخصي در تكوين رفتار استخود را دارد، و دارا

 شد، اكنون در اكثر موارد نتيجة آموزش        ث نسبت داده مي   رآنچه در گذشته به نژاد و يا توا       

 زند، تقريباً بـه    اي مي   فرهنگ به شخصيت افراد عالمت مشخصة ويژه      . شود  فرهنگي شناخته مي  
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 .»ساخت ايران«: شود مثالً  ميكنيم روي برخي از كاالهاي صنعتي نوشته گونه كه مشاهده مي   همان

  نيست كه در درون فرهنگ واحدي همة افراد شبيه يكديگر هستند، زيرا            االبته اين نكته به اين معن     

سوابق تقريبـاًُ منحـصر بـه       سرانجام   خانوادگي و     و  فرهنگي هاي  ههر كس از نظر توارث، تجرب     

 كلي پـرورش يـافتن در   ايه ه تجرببا وجود اين.  خاص خود را دارد   هاي  ويژگيفرد شخصي،   

اي كـه مـثالً يـك نـوزاد      گونـه  كنـد، بـه    خود را بر شخصيت فرد تثبيت مـي  آثاريك فرهنگ معين،    

هـا خلـق      با اينكه فرهنـگ را انـسان      . االصل اگر در ايران بزرگ شود، ايراني جلوه خواهد كرد          هندي

  .(Stewart, 1988:67)دهد  شد ميها را ر توان ادعا كرد كه فرهنگ نيز انسان كنند، اما همچنان مي مي

 هاي فرهنگي در موارد مختلف از زبان خارجياني كه با اهـالي             ايم كه تفاوت    مشاهده كرده 

 پزشـك   دكتر پوالك مثالً  . هاي مختلفي بيان شده است      گونه اند به   يك كشور ارتباط داشته   

 ما زندگي كرده   ميالدي در كشور     ١٨٦٠ تا ١٨٥١هاي    مخصوص دربار ايران كه در فاصلة سال      

تواند عواطف و هيجانات خـود        ايراني به مقدار زياد مي    «: نويسد  است در توصيف ايرانيان مي    

 همة آنها ماننـد   . گذرد  اش هيچ معلوم نيست كه در درونش چه مي          را مكتوم نگاه دارد؛ از چهره     

 رد تا لحظةها خشم و ناراحتي را در خود مخفي نگاهدا تواند مدت ايراني مي. لوح سفيد هستند

داند كه    وي كه از هر مقامي نفرت دارد مي        ... مناسب براي تسويه حساب و انتقام فرا رسد       

 ترين نوكران    دوست دارد ميهماني بدهد، فرو دست       ...چگونه در برابر هر كس سر فرود آورد       

 ها  لعن و نفرين    ...اش را صرف يك پذيرايي از دوستان كند         نيز حاضر است تمام حقوق ماهانه     

 معموالً هدف فحش شخص نيست، بلكه خانواده      . هاي ايرانيان نيز از مميزات آنهاست       و فحش 

 او به خصوص پدر، زن، يا قبور گذشتگان وي است، زيرا برحسب مفهومي كه زندگي خانوادگي     

  ).١٨ـ ٢٢: ١٣٦٨پوالك، (دارد فحش به خانواده بسي ناگوارتر از دشنام به فرد مخاطب است 

كنـيم   هاي فرهنگي اشاره مي ية او دربارة گونه  نظر به كه در اين فصل ابتدا       ١ديويد ريزمن 

  مربوط به دگرگوني انواع شخصيتي و الگوهاي اجتماعي شدن را تجزيه و تحليل كـرده               مسائل

 شود كه فرايند دروني كردن هنجارهاي اجتماعي او متذكر مي. (Reisman, 1973: 22-5)است 

 جوامعي. هاي مختلف به صور گوناگوني صورت گيرد        تواند در فرهنگ   از طريق تأثير ديگران مي    

 دهند، به نحوي كه      مشابه انجام مي   ي مشابه را به روش    يوجود دارند كه در آنها همة افراد اقدام       

                                                 
1. D.Reisman 
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  ١٣٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

شـود     يادآور مـي   ريزمن.  دروني كردن هنجارها فقط مبتني بر تقليد از سنت است          سازوکار

در دورة قرون وسطي در اروپا و يا در حـال حاضـر در يـك                مثالً اگر يك دهكدة كوچك را       كه  

هـاي    ها تضادهاي عقيدتي و يـا نارسـايي         دور افتادة هندوستان در نظر بگيريم در اين جامعه         نقطة

شـود و بـه       همه چيز از طريق سنت آموخته مي      .  از وضع اشتغال بسيار كم دامنه است       ناشي

 در مقابـل در امريكـا، بـا اينكـه         . ها سنت است    معهگونه جا   ن اين اكنندة ساكن  هدايتاين اعتبار   

 هايي هستند، اما تنوع نيز به ميزان كافي وجود          ها هم مانند ساير مردم دنيا داراي سنت         آمريكايي

 با گذشت زمان،  . دارد، به نحوي كه هدايت كنندة افراد در زندگي اجتماعي فقط سنت نيست            

 ، فرايند يادگيري، هنجارها و صـور  ده و نوينگسترش شهرنشيني، و نظام تعليم و تربيت پيچي     

 هـاي   انسان جديد قادر است عاليم و نشانه      . شود تغيير كرده است     شخصيتي كه از آن ناشي مي     

 بـه اعتقـاد   . كنند بگيرد   بسيار گوناگوني را از تمامي مردمي كه در پيرامون او در دنيا زندگي مي             

 ن به پيش رود و داراي شخصيتي كه به سـوي   آموزد كه همگام با ديگرا       انسان جديد مي   ريزمن

  ).١٢٦:١٣٨١محسني، (باشد  ديگران هدايت شده است مي

ـناختي در فرهنـگ      در عصر جديد بسياري از مطالعات مردم       هـاي اوليـه رابطـه نزديـك ميـان            ش

ـيش از آنچـه            اين مطالعات نشان مي   . اند  شخصيت و فرهنگ را به خوبي نشان داده        دهند كـه انـسان پ

 ١كاردينر و لينتونهاي  در اين زمينه يافته. كردند داراي موجوديت فرهنگي است ناسان تصور ميش روان

شناسان به اين واقعيت توجه كردند كه در هر فرهنگ يك  اين مردم. از اهميت بيشتري برخوردار است

نگـي  شخصيت پايه وجود دارد كه برآيند نفوذهاي فرهنگي بر فرد است و هرگاه ايـن نفوذهـاي فره                 

نظر از جزئياتي كه در هر مورد به  اين مطالعات صرف. يابند تغيير يابند انواع شخصيت پايه نيز تغيير مي

هاي گوناگون متفـاوت      دهند كه چگونه خصلت فرهنگي در فرهنگ        آنها پرداخته شده است نشان مي     

سـك،  هاي پرورش كودك، نظـارت اجتمـاعي، اخالقيـات، آداب و رسـوم، منا               فرهنگ روش . است

. ها برشخصيت مؤثرند    كند و همه اين     هاي تفكر و زندگي را مشخص مي        ها و روش    ها، افسانه   اسطوره

 در هـر جامعـه اسـت و آنچـه در يـك فرهنـگ                ٢فرهنگ مشخص كننده استانداردهاي رفتار هنجار     

به اين ترتيب . شود ممكن است در يك فرهنگ ديگر ناهنجار تلقي شود شخصيت به هنجار ناميده مي

  .(Sharma, 1998: 287) شخصيت است كننده توان گفت كه فرهنگ مشخص مي

                                                 
1. R.Linton and A.Kardiner 
2. Normality 
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  فرهنگ و اجتماعي شدن اوليه
 هـا و    اند، پذيرش الگوهاي فرهنگي در طول سال        اجتماعي شدن اوليه ناميده   به اصطالح   آنچه  

 دانيم كه كـودك هماننـد       مي. ويژه در دروان كودكي و نوجواني است       مراحل اوليه زندگي و به    

گذارد و    هاي طبيعي خويش است پا به اين جهان مي         ي كوچكي كه در قيد نيازمند     واره  نداما

 ها،  ها، هدف   ها، دشمني   ها، دوستي   ها، گرايش   گردد كه داراي ارزش      مبدل به موجودي مي    تدريج به

كـودك  . (Schaefer, 1989:101)هاي دفاعي و بسياري صفات ديگر اسـت   سازوکارآرزوها، 

يابد كـه در كجـا بـدن او پايـان       كند و درمي    هاي بدن خويش را احساس مي       ديتزودي محدو  به

آموزد كه ديگران را بشناسد و به سـرعت           كم مي   كودك كم . شود  چيزها آغاز مي  ساير  و   يابد  مي

 ٢ مـاهگي تـا   ١٨دود حـ . كند، چيزي كه عامل تمـايز افـراد اسـت    اسامي خاص رو مي به سوي 

اي از وجــود  اي كــه نــشانه كنــد، واقعــه  را آغــاز مــي»مــن« كــودك كــاربرد كلمــة ســالگي

  .(Sehaefer, 1980:101)است » خودآگاهي«

 شـود و   نيز در فرايند اجتماعي شدن آموخته مـي ١هاي جنسيتي  ها، نقش   همانند ساير نقش  

 بـارة والـدين در  . شود  ها آغاز مي    هايي است كه آموزش آن زودتر از ديگر نقش          احتماالً از نقش  

 ها  بازي  كافي است در اين زمينه به اسباب      . كنند  هاي متفاوتي ايفا مي     جنسيت خود نقش  فرزندان و   

 شود و دختـران     به پسران كاميون، ابزار كار، تفنگ، ماشين و از اين قبيل چيزها داده مي             : نگاه كنيم 

  .(Landis, 2001:198) دارند هاي زيبا دريافت مي عروسك، وسايل آشپزي، وسايل آرايشي و لباس
  
  
  
  
  

  (Broom, 1973:100)دو روش متفاوت اجتماعي كردن كودكان 
  سركوبگرانه
  تنبيه رفتار غلط

  پاداش مادي و تنبيه

  اطاعت كودك

  ارتباطات غيركالمي

  عنوان دستور ارتباط به

  اجتماعي كردن مبتني بر والدين

  هاي والدين گرايش كودك به خواسته

  توأم با مشاركت
  پاداش رفتار خوب

   و تنبيهنمادينهاي  پاداش

  خودمختاري كودك

  ارتباطات كالمي

  عنوان تعامل اجتماعي ارتباط به

  اجتماعي كردن مبتني بر كودك

  گرايش والدين به نيازهاي كودك

                                                 
1. Gender Roles 
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 هاي خويشاوندي، دوستان، همسايگان     مانند گروه (هاي نخستين     عقايدي كه در چارچوب گروه    

اي كه در     هاي مشابهي با عقيده     راي ويژگي گيرد، دا   هاي خرد شكل مي     و گروه )  ...نزديك و 

 هايي كه در درون آنها در گروه. يد نيستآ وجود مي هاي ثانوي وسيع و يا در كل جامعه به گروه

 شود و در آن روابط ميان اشخاص در حكم روابط مـسلط  هاي مستقيم برقرار مي    ميان افراد تماس  

 در اين شرايط آنچـه    . هاي مستقيم است    اسشود، فرايند تشكيل عقايد منوط به اين تم         تلقي مي 

 ناميد، و اين عقيده وزيـن     » تر  عقيده وزين «توان آن را      كند همان است كه مي      عقيده را تعيين مي   

 روابط ميان افراد به طرف عقيده مـسلط       . كند  اي قاطع بر تمام گروه تحميل مي        گونه خود را به  

 ،از سوي ديگـر   . سازد  و گروه مطرح مي    افراد عض  وضعگرايش دارد و منافع مشتركي را براي        

 بـراين . ها معموالً شرايط اجتماعي اعضا از يكديگر چندان متفاوت نيست  در اين نوع از گروه    

بـا   افـراد و يابـد    تـشكل مـي   مستقيم  هاي نخستين عقيده      اساس شايد بتوان گفت كه در گروه      

 وقتـي ايـن   . قطعي اسـت  واقعه در تماس هستند، و در نهايت مشاركت آنها با يكديگر امري             

 شناسد، رهبـران    شود، هر كس آن را مي       اي مستقيم عرضه مي     گونه گيرد، به   نوع عقيده شكل مي   

  و البته خـود آنهـا  در نظر بگيرند،  دانند كه عقيده گروه از چه قرار است و بايد آن را               گروه مي 

 ه حالت كامالً آزاد منشانه    ها هميش   اما اين گروه  . گيري آن دارند    اي در شكل    نيز معموالً نقش عمده   

 ،شود، و از آنجا كه رابطه شناخته مي» بيگانه«در اين گروه اقليت همچون يك عضو  . ندارند

 ها براي مخالف    مجازات. شكند  خصلت گروهي دارد، شخص مخالف، انسجام گروهي را مي        

 والً درافزون براين، تساوي قدرت هم معمـ . هر چند مبهم و نامشخص است، اما نيرومند است     

 ).مانند پدر خانواده  (خوريم    هاي نهادي شده نيز بر مي       ها كم است و در آنها به قدرت         اين گروه 

 با اهميت است و اغلب عقيده در رابطه با اين         بسيار  هاي مسلط     در اين موارد نقش شخصيت    

ـ     طور فردي مي   گيرد، اشخاصي كه همه اعضا گروه آنها را به          اشخاص شكل مي    دهيشناسند و فرمان

 .(Ellul, 1994:116-7)آنها امري پذيرفته شده است 
  

  فرهنگ و اجتماعي شدن ثانوي
 هايي كـه بـه    براين عقيده است كه بزرگساالن براي پاسخگويي به نقش   (O.Brim) بريم  اورويل

 شود بايد داراي دانش، كارداني، و استعداد در دو بعد پر اهميت ارزش و رفتار                آنان محول مي  

 معتقد است كه در ميان خردساالن، اجتماعي شدن بيشتر بر پايه ارزش    » بريم«ين حال   در ع . باشند
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  ).١٧٧:١٣٧٠الزارسفلد، (است و حال آنكه در ميان بزرگساالن رفتار اهميت بيشتري دارد 

 در اين جوامع. شناسان در جوامع اوليه مرحلة نوجواني وجود ندارد         براساس مطالعات مردم  

 وجـود  طور كلي در جوامع جديد به      به) نوجواني(اين مرحله   . شوند  الغ مي كودكان به يكباره ب   

 هر قدر مـدت آمـوزش  . يد، چرا كه جامعه به نيروي كار آموزش ديده و حرفه آموخته نياز دارد             آ مي

 .شـود   گيرند بيشتر مي    شود تعداد افرادي هم كه در مرحلة قبل از بزرگسالي قرار مي             تر مي   طوالني

 اجتماعي شدن در دوران   . شوند  هاي اجتماعي آماده مي     فراد براي پذيرش مسئوليت   در اين دوران ا   

 اي ميان كودكي و بزرگسالي، وابستگي نوجواني در حقيقت پلي ميان حال و آينده است، مرحله

 بايد در   هايي كه مي    از بسياري جهات در مرحلة نوجواني، افراد براي پذيرش نقش         . و استقالل 

 عهـده  بر) البته در كشورهايي كه عمر متوسط بيشتر است(حيات خود در آينده  سال   ٦٠ يا   ٥٠طول  

  ).١٢٢:١٣٨١محسني، (شوند  گيرند آماده مي

 ترين يكي از مهم.  طول حيات تداوم داردياجتماعي شدن فرايندي دائمي است كه در تمام   

 به. بهتر است تر شدن در جامعه و دستيابي به زندگي           انواع اجتماعي شدن آموزش براي پخته     

 در جامعه بياموزند، در مراحل بعد هم بايد يـاد را همان ترتيب كه نوزادان بايد كيفيت زيست  

 در تمامي اين مراحل   . بگيرند چگونه نوجواني و جواني، بزرگسالي و سالخوردگي را سپري كنند          

 بلـوغ . تبر بلوغ و تحول بيولوژيك، عامل ديگري هم مطرح است و آن بلوغ اجتماعي اس   افزون  

هاي تأييد شدة فرهنگي در هـر         ي است كه در آن يادگيري و پذيرش نقش        فراينداجتماعي  

 در جامعه اين اعتقاد وجود دارد كه رفتار هر كـس          . مرحله و يا شرايط اجتماعي مطرح است      

. »تو ديگر بچه نيستي«: شود ايم كه به نوجوانان گفته مي شنيده. بايد با سن او تناسب داشته باشد

  .رسيم كنيم الزاماً به بلوغ اجتماعي نمي مة ما وقتي كه افزايش سن پيدا ميه

 ترين بخش از اجتماعي شدن      رود اجتماعي شدن در دوران كودكي مهم        با اينكه تصور مي   

كلي بـه   طور پردازد، هر چند ميزان آن به    حيات خود به يادگيري مي     همةباشد، اما هر كس در      

 عوامـل   ،به استثناي خانواده  . رو به كاهش رود   )  در مرحله سالخوردگي   ويژه به(موازات افزايش سن    

هـا   ناهمـ ) مانند گروه دوستان، مدرسـه، و وسـايل ارتبـاط جمعـي           (اصلي اجتماعي شدن    

 ماهيت زندگي جديـد   . سازند  هستند، و بزرگسال را هم مانند كودك با عناصر فرهنگي آشنا مي           

 .سازد  شدن مستمر براي بزرگساالن را نيز ضروري مي       كه با تغييرات سريع همراه است، اجتماعي        
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  ١٣٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  اجتماعي شـدن   ،كند  به هنگامي كه شخص نقش اجتماعي خود را با نقش ديگري عوض مي            

 سازي فرد براي قبول اين موقعيت جديد نامناسب يـا           دوران كودكي ممكن است از نظر آماده      

  كه ضرورت تطابق فرد با شـرايط       تر غالباً در مواقعي     هاي تازه   ضرورت آموختني . ناكافي باشد 

 ). ...مانند ازدواج، تولد اولين فرزند، ورشكستگي و(شود  شود بيشتر احساس مي تازه مطرح مي

 عبور از يك نقش به نقش ديگر ممكن است ناگهاني نباشد و به آرامي صورت گيرد و اين وقتـي  

 اجتمـاعي (واهد كرد تصور كند     شود كه فرد بتواند خود را در نقشي كه در آينده پيدا خ              مطرح مي 

 هاي قبلـي مطـرح      به هنگامي كه يك دگرگوني اساسي و سريع در آموختني         ). رس شدن پيش 

ـ . توان آن را اجتماعي شدن ناميـد        يد كه مي  آ وجود مي  شود وضعي به    مي   مثـال وقتـي كـه    رايب

او  برايرب زندگي اهاي اجتماعي قبلي و تج رود جدايي از گروه جواني به خدمت سربازي مي

 تر از همـه اينكـه بدانـد چگونـه           اي بياموزد و مهم     هاي تازه   وي بايد مهارت  . شود  محسوس مي 

 نويني  كند كه نظام    در حقيقت ضرورت ايجاب مي    . دشمن را از ميان ببرد و خودش كشته نشود        

 آميزي  هايي كه براساس آن مثالً كشتن دشمن به وي مقام احترام            ها برقرار شود، ارزش     از ارزش 

 دهد و حال آنكه قبالً به او گفته بودند كه كشتن ديگري براساس قوانين جزايي جرم تلقـي                   مي

 از  اي   گونه ١»اجتماعي شدن سازماني  « نمونه،   رايب). ١٢٣:١٣٨١محسني،  (شود و ممنوع است       مي

 كارمنـدان جديـد را بـه درون فرهنـگ     ،اجتماعي شدن ثانوي است كه براساس آن سازمان      

 توان آن را به انتقال فرهنگ از كارمندان قديمي به جديد تعريف كرد،               و مي  كشاند  خويش مي 

 هـا و مـشاغل   هاي الزم براي ايفاي موفق نقش فرايندي كه بر اثر آن دانش اجتماعي و مهارت      

  .(Hellriegel: 1989:316)شود  سازماني تدارك ديده مي

 ي از اجتماعي شدن ثانوي را     هاي اجتماعي نيز انواع مشخص      بندي  اي از صور گروه     در پاره 

  در ابتدا براي توصيف٢واژة فرقه. شوند ها فرقه ناميده مي برخي از اين گروه   . توان سراغ گرفت    مي

رفت كه پيروان آن از اصول و مباني فلسفي و اعتقادي خاصي تبعيت               هر گروهي به كار مي    

 ميده شوند و خود را تحت عناويني      ها دوست ندارند كه با اين عنوان نا         امروزه اكثر فرقه  . كردند  مي

هـاي    آنـان جلـوه  يدر ميـان اعـضا  . نامنـد  مانند انجمن، مكتب، مؤسسه، سازمان و گـروه مـي       

  .توان مشاهده كرد ترين شكل مي ترين و گاهي غيرعلني شدن ثانوي را به اختصاصي اجتماعي

                                                 
1. Organizational Socialization 
2. Sect 
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 پذيري و روابط اجتماعي فصل چهارم ـ فرهنگ، جامعه  ■  ١٣٨
  مداري، روابط گروهي و فرهنگ قوم

 كند، هاي فرهنگي خويش مراجعه مي  انحصاري به ارزشاي گونه گرايي گرايشي است كه به قوم

 بر همين . ها سهيم نيست    گيرد كه با او در آن ارزش        حتي وقتي كه با ديگراني در رابطه قرار مي        

 فرهنگ معتقد به اين گرايش  ها از ديدگاه اساس نظام ارزشي و رفتار مسلط ديگر فرهنگ

  .(Edgar, 2003:132)گيرد  مورد قضاوت قرار مي) گرايي قوم(

هـاي    اي از ايهام     غالباً در اذهان با گونه     ٢»مداري  قوم« واژه   كه معتقد است با اين    ١ماتسوموتو

 توان  مي.  است، اما اين تصورات منفي را شايد نتوان جزء الينفك آن دانست            شدهمنفي همراه   

 ٣هنگيهاي فر   گرايش به نگاه به جهان براساس صافي      » مداري  قوم« خالصه گفت كه     طور به

 ٤ها  با در نظر گرفتن اين تعريف و توجه به اين واقعيت كه ما اين صافي              . متعلق به خويشتن است   

 آوريم شايد بتوان نتيجه گرفت كه در اين جهان تقريباً همه افراد به نوعي           دست مي  را چگونه به  

  كنند و در ايـن گيرند كه رفتار ديگران را دريافت و تفسير         همه افراد ياد مي   . هستند» مدار  گروه«

 موجـود اسـت     وضعكننده   نفسه نه خوب است و نه بد، چرا كه منعكس           مداري في    قوم امعن

(Matsumoto, 1996:146).  

هـاي غالـب بيـشتر      ديدگاهديگرست  ا درصدد ارائه آنماتسوموتورغم تصوري كه    به

مركز و  گرايي از نظر لغوي ت      قوم. براساس يك برداشت تا حدودي منفي شكل گرفته است        

 وابستگي شديد به فرهنگ خاصي است، و مبتني بر اين تصور است كه گروهي كه فرد به آن                 

 تواند نسبت به جامعة محلي، كشور، گروه اجتمـاعي، طبقـة            انسان مي . تعلق دارد، بهترين است   

 اين مفهوم بيانگر موقعيت كساني است كه باور دارنـد         . باشد» مدار  قوم « ...اجتماعي و يا نژاد و    

هاي ديگر ترجيح داده شود       يك شيوة خاص از رفتار، زندگي، اقدام و يا تفكر بايد بر شيوه            

  ).١٤٧: ١٣٨١محسني، (

هاي دروني فرد در رابطه است و معموالً چيزي جز شكل گستردة              مداري با گرايش    قوم

  ربط اند كه خودمداري با آن مرحله از رشد كودك          شناسان نشان داده    روان. نيست» خودمداري«

 هر فرد به يك گـروه     . كند   آن كودك همه چيز را به شخص خود مربوط مي           در كند كه   پيدا مي 

                                                 
1. Matsumoto 
2. Ethnocentrism 
3. Cultural Filters 
4. Filters 
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  ١٣٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 اي در يـك فرهنـگ     گونـه  ها تعلق دارد و به      انساني، به يك فرهنگ و به نظام متفاوتي از ارزش         

 هـا را  ها و گروه  در اين حالت، او تمامي جامعه     . ور است كه نسبت به آن هوشياري ندارد         غوطه

  گونه است كه قوم     بدين. كند  كند، فرهنگي كه آن را واقعي تلقي مي         ا فرهنگ خويش قياس مي    ب

هاي آفريقايي و يا      در بحث از فرهنگ   ميالدي   در قرن نوزدهم     ١لوي برول   لوسينشناساني نظير   

  .اند اصطالح ذهنيت ابتدايي را به كار برده آمازوني

هاي خود را به       درستي آئين  دباي  جامعه مي مداري اين است كه       يكي از علل استمرار قوم    

 هاي  در اين صورت اگر فقط روش     . جوانان بياموزد و به آنان مفهومي از ارزش را عرضه بدارد          

 هـاي   گرايش. ها غلط باشد    رسد كه ساير روش     نظر مي  زندگي در اين جامعه درست است، ناگزير به       

  عقيده دارد كه   سمنر. اند  آميز قرار گرفته    گروه مدارانه در خيلي از موارد پاية رفتارهاي خشونت        

  :ندا افراد درون گروه داراي خصوصياتي از اين نوع

  . كلي براساس مسالمت و آرامش استطور بهروابط افراد . ١

  .همة اعضا داراي روحية همكاري و كمك به ديگران هستند. ٢

  .همكاري مشترك ميان اعضا وجود دارد. ٣

گروه را    كساني است كه حالت برون     با گروه   يوعي مخالفت اعضا   در مقابل معتقد به ن     سمنر

 همـه   كنـد، كـه در      در اين زمينه او از تعصبات نژادي و منازعات مربوط به آن بحث مي             . دارند

  .ها عموميت ندارد موارد در سطح گروه

 يهاي گروه. دارد» گروه مداري «يا  » مداري  قوم« پيوستگي زيادي با پديدة      ،مفهوم درون گروه  

 كه ما در آنها عضويت داريم براي ما در حكم درون گروه هستند و برعكس مفهوم برون گروه                 

 ويژه وقتي كه با نوعي تعصب به       شود كه در گروهي عضويت نداشته باشيم، به         وقتي مطرح مي  

 يد اين پديده در يـك     آ وقتي از يك گروه تبهكار صحبت به ميان مي        . رابطة گروهي نگاه كنيم   

  مطرح شده است و به هنگامي كه جنگ ميان كشورها را مورد توجه قرار دهيم،مقياس كوچك

  .(Stewart, 1988:50)ايم  موضوع را در مقياس گسترده مطرح ساخته

 گـروه را دارنـد     كنيم براي ما حالـت درون       مشخص مي » من«هايي كه آنها را با پسوند         گروه

 البتـه . كنيم كه به آنها تعلق داريـم        ساس مي ، زيرا اح  )هاي من   همكاران من، دوستان من، همبازي    (

                                                 
1. L.Levy Bruhl 
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 پذيري و روابط اجتماعي فصل چهارم ـ فرهنگ، جامعه  ■  ١٤٠
 در ميان تمامي افرادي كه با يكديگر در رابطة درون گروه هستند، هميشه سطح برابري از ارتبـاط                 

كـه بـا     قابل تـشخيص اسـت    » فاصلة اجتماعي «كنيم و نوعي      يا پيوند گروهي را مشاهده نمي     

  .(Horton, 1984:191)مشاهدة روابط افراد در گروه قابل بررسي است 

 كند گروه   در جوامع اوليه معموالً عاملي كه برون گروه يا درون گروه بودن فرد را تعيين مي               

در ايالت ايران خيلي از افراد در هنگام معرفي خويش به جاي ذكر نام              . خويشاوندي است 

  نام پدري  و در روستاها جوانان را به     ) گروه قومي (كنند    شخصي، نام ايل يا طايفه خود را ذكر مي        

  ).گروه خويشاوندي(كنند  يا حتي پدربزرگشان صدا مي

 شود و در برخي از موارد ممكـن         مداري منجر به يك تحريف مي      گاهي از نظر علمي قوم    

هاي  مداري طبقاتي ارزش قوم. هاي يك جانبه و در نهايت اشتباه منتهي شود است به داوري  

 نمايد، و يا اينكـه      تبليغ مي ) از موارد طبقة مسلط   در خيلي   (متعلق به يك طبقة مشخص اجتماعي را        

 اي و يا روشنفكري     ها و منافع يك گروه حرفه       اي و يا روشنفكرانه به گرايش       مداري حرفه   گروه

 هاي داخلي چند ساله در افغانستان، يوگسالوي و شـوروي           تجربة جنگ . دهد  هاي جهاني مي    ارزش

 مداري را در صحنة سياسي معاصر جهـان          از قوم  اي نقاط ديگر هم شواهدي دردناك       سابق و پاره  

 با توجه به اهميتي كه مفهوم قوميت در طول چند دهة اخير در سطح جهان يافته. دهد نشان مي 

 اي يا كالن مـورد      است متخصصان آن را در سه سطح فردي يا خرد، گروهي يا ميانه و جامعه              

  .(Matiniello, 1995:18-25)دهند  بررسي قرار مي

  

  گ و مشاركت اجتماعيفرهن
 شود،   در چارچوب ساختارهاي فرهنگي جامعه تعريف مي       ١ابعاد و ساختار مشاركت اجتماعي    

  در٢اوكلـي مشاركت اجتماعي به تعبير . آيد شمار مي بهفعاليتي كه از عناصر اصلي جامعه مدني       

ي بـه   گوي سازي مردم و در نهايت افزايش پذيرش و توانايي آنان براي پاسخ             مفهوم حساس 

هـا،    گيري، اجرا، و ارزشيابي برنامه      هاي توسعه از طريق درگير كردن آنان با تصميم          برنامه

 مشاركت اجتماعي ريشه در ساخت و روابط گروهي       . هاي سازمان يافته است     براساس تالش 

  آن اطمينـان دردر سطح محلي و ملي دارد، و در نهايت مبتني بر يك فرايند است، فرايندي كه   

                                                 
1. Social Participation 
2. Oakley 
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  ١٤١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

ناپـذير و تـا حـدودي         مشاركت عنصري پويـا، كميـت     . شود  تگي ميان مردم برقرار مي    و همبس 

 ١،رابطه اجتمـاعي  ). ٢٧١: ب ١٣٧٩محسني،   (اوضاع است كننده    است و دگرگون   نشدني  بيني  پيش

هـا    از انسان شناختي براي بيان الگوي روابط متقابل اجتماعي ميان دو يا چند نفر               در ادبيات جامعه  

و آگـاهي   شناختي است و حاوي ارتبـاط  ترين واحد تحليل جامعه  اين مفهوم ساده  . رود  به كار مي  

دارنـد و در    روابط اجتماعي تنوع بسيار(Bhushan, 1994:291). از رفتار احتمالي سايرين است

و مشاركت  هاي مختلفي مانند ارتباطات ميان افراد، و يا عضويت، همكاري، پرتو اين روابط زمينه  

اجتمـاعي،   هاي مختلـف داراي اهـداف       ها، نهادها و سازمان     در گروه ) فاوت آن در سطوح مت  (

  .ز داديتوان تمي  را مي ...تفريحي، ورزشي، فرهنگي، خيريه، مذهبي و درماني و

نـشان  ) ٢٩٠:  الـف  ١٣٧٩محسني،  (ش    .    ه ١٣٧٤بررسي انجام شده در كشور ما در سال         

ها بيش از همـه تحـت تـأثير سـطح             ها و گروه   هاي مرتبط با انجمن     كه شركت فعاليت   دهد  مي

از سـوي   . ، طبقه اجتماعي، گروه سني، و جنسيت قـرار دارد         تأهلو پس از آن وضع       سواد است 

.  شهرها كمتر است   ديگرها در تهران از       هاي انجمن    شركت در فعاليت   ميزانكه   دانيم   مي ،ديگر

ها بـيش از بقيـه شـركت          ه سال ١٦ ـ٢٤در ميان مردان از زنان بيشتر است،         نسبت شركت 

ها بيشتر  دارند، در مقطع تحصيالت دانشگاهي مشاركت خيلي بيشتر است، ازدواج نكرده

با توجه به اينكه .  بيشتر است،مشاركت در طبقات باال و صاحبان درآمد باالترمشاركت دارند، 

تـوان شـركت بـسيار ضـعيف          است مي % ٥/٨در كل گروه مورد بررسي فقط        سطح عضويت 

  .ها نتيجه گرفت نوع فعاليت در اينرا عيت جم

 در سـال  ) ١٣٨٢ ،...طرح پژوهشي (بررسي انجام شده در مورد فعاليت اجتماعي در ايران          

از افـراد  % ٥/٢٩حاكي از آن است كـه  ) نقاط شهري ( استان كشور    ٢٨در سطح   ش    .    ه ١٣٧٨

و فرهنگي ـ انجمن خانـه و   هاي علمي  انجمن(و باالتر در يك يا چند فعاليت اجتماعي   ساله١٥

ـ شوراي محله ـ هي      ـ انجمن اسالمي ـ بسيج  ـ اتحاديه صنفي   هـاي  ت امناي مسجد ـ تشكل ئمدرسه 

 انـد  شركت داشته. )الحسنه هاي قرض هاي خيريه ـ صندوق  هاي فرهنگي ـ انجمن  سياسي ـ كانون 

 ست كه بسيار در   بوده ا % ٥/٧٠اند    و نسبت كساني كه در هيچ فعاليت مشخصي شركت نداشته         

 چندان گسترده نبوده است، چرا      اين محدوديت، سطح مشاركت هم     عالوه بر . خور توجه است  

                                                 
1. Social Relationship 
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  فعاليت ٤از جمعيت در    % ٨/١فقط  در نهايت    فعاليت و    ٢در  % ٦/٦ فعاليت،   ١فقط در   % ٧/١٨كه  

هاي   يتمشاركت افراد در انواع فعال    ) سرانه(براين اساس ميانگين    . اند  يا بيشتر شركت داشته   

تـوان نتيجـه گرفـت و آن          نكته ديگري نيز از بررسي مذكور مـي       . استدرصد   ٤٧/٠اجتماعي  

. شـود   هاي نيمه الزامي محـدود مـي        هاي افراد است كه عمالً به فعاليت        در فعاليت  فقدان تنوع 

هـاي   هـاي خانـه و مدرسـه و صـندوق       آن افرادي بيشتر مشاركت دارند انجمن      مواردي كه در  

ها، نهادهـا و      البته بايد اشاره كرد كه عمالً عضويت در برخي از گروه           .استالحسنه    قرض

مثالً (شرايط خاصي است كه براي همه افراد به يك نسبت مطرح نيست             ها مستلزم     يا سازمان 

 خاص آن وضعرغم   به(بايد اشاره كرد كه تهران ). هاي صنفي است گروه اتحاديه صنفي خاص

به داراي سطح از نظر مشاركت اجتماعي  در مقايسه با ساير شهرها )فرهنگي ـ از نظر اجتماعي

و در  % ٢٨مثالً ميانگين مشاركت در انجمـن خانـه و مدرسـه در كـشور               . است تري  پاييننسبت  

دانيم كه با باال رفتن منزلت شغلي بر ميزان مـشاركت در              از سوي ديگر مي    .)است% ٥/٤تهران  

 الحـسنه افـزوده     هـاي قـرض     هاي خانه و مدرسه و صـندوق       هاي علمي و فرهنگي و انجمن       انجمن

هاي  نسبت بيشتري از زنان در انجمن. شود هاي بسيج كاسته مي شركت در گروهشود، اما از  مي

الحـسنه و يـا       هـاي قـرض     مشاركت دارند و حال آن كه مردان در صندوق         خانه و مدرسه  

هاي سني بـاالتر      ن نهادها در گروه   نسبت فعاليت در اي   . حضور بيشتري دارند  هاي خيريه     انجمن

  .بسيار محدود است) شود آنچه در كشورهاي صنعتي مشاهده مي برخالف( سال ٦٤از 

 المنفعه كه در ضمن بخشي از اوقات فراغت افـراد           در روستاهاي ايران شركت در امور عام      

 نگي كه هاي فره   كند از اهميت خاصي برخوردار است و براساس بررسي فعاليت           را نيز پر مي   

 هـاي    خانواده ياز اعضا % ٢٩در مناطق روستايي كشور انجام شده است حدود         ش    .    ه ١٣٧٩در سال   

دهنـد، هـر چنـد         از اوقات فراغت خود را به اين كار اختصاص مـي           هايي  تروستايي ساع 

نياورند و آن را يك     شمار   خود نيز ممكن است اين اقدام را از نوع گذران اوقات فراغت به            

توان به اموري نظير كمك به عمران         ها مي   در رديف اين فعاليت   . عي و يا عرفي بدانند    شرتكليف  

. فعاليت در نهادهاي نوين، انجمن اوليا و مربيان و عضويت در شـوراي ده اشـاره كـرد                  روستا،

طور كلي در روستاهاي ايران از اهميت خاصي برخوردار است           محلي در امور روستا به     مشاركت

  ).١٤٧ :١٣٨٣، ...طرح پژوهشي( كه هنوز اهميت سنتي خود را حفظ كرده است توان گفت و مي
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  ١٤٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  خالصه و نتيجه
 ال فرهنگي است و به اين اعتبار است كه در مـواردي           قاجتماعي شدن ركن اصلي در انت     ـ  

 اند، شناسي مترادف تلقي كرده    پذيري را در ادبيات جامعه      دو مفهوم اجتماعي شدن و فرهنگ     

  . تأييد همگان نيستموضوعي كه مورد

  .ها، اعتقادات و عادات است ها، هنجارها، ارزش ـ اجتماعي شدن عامل انتقال گرايش

  .پذيري قرار ندارند ـ افراد به نحو مشابهي در جريان فرهنگ

 شوند، اما همواره در معرض      انتظارات جامعه از فرد از طريق اجتماعي شدن آموخته مي         ـ  

  .تحول قرار دارند

  .تواند در مواردي ناموفق باشد  شدن ميـ اجتماعي

  .ها  خانواده، دوستان و معاشران، مدرسه و رسانه:ند ازا پذيري عبارت ترين عوامل فرهنگ ـ مهم

  .ترين عنصر در نظام روابط اجتماعي است در ايران خانواده مهمـ 

عتبر به  هاي م    تنها ارزش  عنوان بههاي مورد توجه خود را        ـ فرهنگ مسلط معموالً ارزش    

  .دهد اعضا جامعه انتقال مي

 توان با رفتار مترادف دانست، چرا كه شخصيت در فراسوي رفتار مخفي شخصيت را نميـ 

  .است

  .ـ فرهنگ مشخص كننده شخصيت است

هاي اوليه زندگي، اجتماعي شدن اوليه ناميده         ـ پذيرش الگوهاي فرهنگي در طول سال      

  .شود مي

  .ي است كه در تمام طول حيات ادامه داردفرايندـ اجتماعي شدن ثانوي 

  .ـ نقش اجتماعي شدن ثانوي تطابق بهتر با زندگي اجتماعي است

  .هاي مختلف سازماني يا گروهي داشته باشد تواند جلوه اجتماعي شدن ثانوي ميـ 

 هاي فرهنگي خـويش  اي انحصاري به هنجارها و ارزش گونه گرايي گرايشي است كه به    قومـ  

  .كند مراجعه مياستناد و 

  .گرايي دانست گروه توان جلوه ديگري از درون مداري را مي ـ قوم

  .مشاركت اجتماعي در مفهوم عام خود را بايد در چارچوب ساختار فرهنگي تعريف كردـ 
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ي است كه بر اثر آن اطمينان و همبستگي اجتماعي       فرايندـ مشاركت اجتماعي مبتني بر      

  .شود حاصل مي

ني همراه با مشاركت فعال به شكل نوين هنوز در كـشور مـا سـاختار               پيوندهاي مد ـ  

  . و در سطحي بسيار محدود قرار داردنداردنيرومندي 

 المنفعه در شهرهاي كوچك و روستاهاي ايـران در مقايـسه            هاي عمومي و عام     مشاركتـ  

  .با شهرهاي بزرگ از اهميت بيشتري برخوردار است
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  فصل پنجم

  ها و ارتباطات اجتماعي  فرهنگ، رسانه
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  ارتباطات و فرهنگ
  

 تـرين   عنوان فرايند مبادله اطالعات ميان دو يا چند عامل از اساسي           ها، به   ارتباطات از بسياري جنبه   

 مباحث مورد توجه در هر نوع مطالعه فرهنگي است و موضوعي است كه در معرض تجزيـه                

 شناسـي  گرايي و نشانه در حالي كه در ساخت. ته استهاي گوناگون قرار گرف  و تحليل ديدگاه  

  در هر پيام مورد تجزيه و تحليل قرار        اآن را در رابطه با كدها يا قواعد و قراردادهاي تعيين معن           

 هاي جامعه   ها و توانايي    گيرد بيشتر مهارت    شناسي آنچه مورد توجه قرار مي       دهند، در جامعه    مي

  .(Edgar, 2003:73) تأثيرگذاري است منظور در ايجاد و انتقال پيام به

  فرايندي است كه از طريـق آن       ١،طور خالصه در ابتدا يادآور شويم كه ارتباط        توانيم به   مي

 شود از فردي به فرد ديگر انتقـال         اي كه به كار گرفته مي       نظر از ماهيت آن و وسيله      صرف» ها  پيام«

 (Brown, 1996:22). گـردد  پذير مي كان ام٢كند و به اين ترتيب كنش متقابل اجتماعي پيدا مي

 محيط برقراري (توان در ابعاد فيزيكي       مجموعه شرايطي را كه بر امر ارتباطات حاكم است مي         

روانـي ـ   )  ...هـا و  ا، ارزشهسبك زندگي، اعتقاد(فرهنگي )  ...ارتباط مانند سالن، كالس و

  جامعه، رسمي يا غيررسمي بودن     هاي اجتماعي افراد، قواعد فرهنگي حاكم بر        پايگاه(اجتماعي  

  .(Devito, 1993:7)خالصه كرد ) زمان ارتباط(و زماني )  ...شرايط و

                                                 
1. Communication 
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 فردي است و آن ارتباطي است كه ميان افراد برقـرار           گونه خاصي از ارتباطات، ارتباطات ميان     

  برقـرار  كند كه به گونه روياروي با يكـديگر ارتبـاط           نمونه استناد به دو نفر مي      رايشود و ب   مي

وگو از طريق تلفن، نامه، و يا نامه الكترونيك نيز از نوع ارتباطات ميان فردي              گفت. كنند مي

ارتباطاتي كه برقرار   . دانند مي» اي وسيله«اي نيز اين نوع ارتباطات را        است، هر چند كه عده    

 فراد درگيـر ا: اند از ترين آنها عبارت شود تحت تأثير عوامل متعددي است كه برخي از مهم         مي

 ها و كـدهاي    م و نشانه  يارتباط، شرايط برقراري ارتباط و ساختاري كه بر آن حاكم است و عال            

  .(Gill, 2002: 93)مورد استفاده، عواملي كه به يكديگر وابستگي دارند 

ي مفهـوم ارتباطـات را بـسيار    فناوردر طول چند دهة گذشته رشد بيش از پيش علم و      

 ها و وسايل ارتباطي، انتقال      راه: اد مختلف آن امروزه عبارت است از      گسترده ساخته است و ابع    

 ها و مدارك، ارتباطات علمي و اداري، ارتباطات ميان نهادهاي اجتماعي، ارتباطات مبتنـي               پيام

  .(Zemor, 1995:3)  ...بر وسايل ارتباط جمعي، ارتباطات سياسي، ارتباطات دولت و مردم و

 يـك وسـيلة     مکـن اسـت   ك صدا يا يك حركت باشد و نيـز م          ي مکن است وسيلة ارتباطي م  

در حقيقـت وسـايل     . كه انسان با استفاده از آن عمالً قدرت يك فرستنده را پيدا كند             طبيعي باشد 

صدا متوجه شنوايي است و متن نوشته شده از طريـق           : حواس گوناگون است   ارتباطي متوجه 

م به وسيلة كـدام يـك از حـواس مـا ادراك             اينكه آگاهي موجود در پيا    . شود  مي ديدن بازشناسي 

  ).٢١٤: ١٣٨١كازنوو، (يد آ وجود مي زيادي به شود تفاوت شرايط

در يك جامعـة مبتنـي بـر اطالعـات ايـن              دو مقوله به هم مرتبط هستند و       ،اطالع و ارتباط  

پيش در حكم جريان خون جامعـه        ها  اطالعات را از سال   . شود  پيوندها بيشتر در نظر مجسم مي     

كرد كه اموري مانند كسب و كـار،         توان به سادگي تصور     بدون جريان اطالعات مي   . اند  نستهدا

المللـي همـه در معـرض         و بـين   آموزش و پرورش، تفريحات، مسافرت، ارتباطات، امور ملـي        

بـه مراتـب بيـشتر خواهـد         ديدگي  در جوامع پيشرفته اين آسيب    . گيرند  آسيب و انهدام قرار مي    

واقعيـت آن   . شديدتر است  ارتباطي   فناوريگي به نيروهاي اطالعاتي و      بود، چرا كه وابست   

حتـي در   ( بشري   هاي   اجتماع همةاست كه اطالعات همواره و در همة اعصار تاريخ و در ميان             

وجـود بحـران    . بـوده اسـت    ترين عناصر زنـدگي اجتمـاعي       يكي از حياتي  )  جوامع اوليه  فضاي

ناپذير است، بلكه  اجتناب ها و اجتماعات بشري بخشي اطالعات نه تنها در درون تمامي فرهنگ
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مندي از اطالعات جهاني نيـز امـري          بهره) اعم از پيشرفته و يا در حال توسعه       ( جوامع معاصر    بارةدر

  .(Zgourides, 2000:18)امري روزمره است   »ذخيرة اطالعاتي جهان«حياتي است و دستيابي به 

 هاي وي ممكـن     تواند جالب باشد، هر چند ديدگاه        مي ١لوهان  مكنظر   اي به   در اينجا اشاره  

 او سه مرحلة كامالً متمايز در تحـول جامعـة         . آميز يا افراطي جلوه كند      است تا حدودي مبالغه   

 منطبـق  اگوست كنـت دهد و اين نظر او از جهاتي بيش از آنچه با عقايد           ز مي يبشري تمي 

 ولين مرحله از اين مراحل، مرحلة ارتبـاط       ا.  شباهت دارد  ريزمن و   تونيسهاي    باشد با ديدگاه  

 كننـدة جـوامعي    اين مرحله مشخص  . طبيعي، شفاهي و حركتي است كه متوجه تمامي حواس است         

 خواهد بگويـد   با حرارت يا الاقل اطمينان زيادي ميمك لوهان. اند است كه سنتي خوانده شده 

به  هاي اوليه افكار خود را       انسان از آن جهت كه   .  اين نوع از ارتباط است     اوردكه تمدن بدوي دست   

 نگـاران آن را توجيـه   كند كه قـوم  ي پيدا ميوضعكنند، جامعه  هاي طبيعي بيان مي    كمك توانايي 

 .گردد  مرحلة دوم از طريق اختراع خط الفبا مشخص مي        . اي و متكي به جادو      كنند، يعني نظام قبيله     مي

 دار دريافـت  يان ارتباط گردد، فقط بينايي عهدهدر اين مرحله به جاي آنكه تمام حواس ما متوجه جر 

بنابراين روح انساني مواجه با دشواري عجيبـي        . تر بازشناسي آنهاست    عبارت دقيق  ها يا به    پيام

دنيا تنها از اين طريق     . گردد، چرا كه هر معرفتي بايد تنها از طريق اين حس دريافت گردد              مي

 چند قشر برگزيده جامعه است و در طول مدت زيـادي          اما خط فقط مورد استفادة      . شود  شناخته مي 

 با اختراع گوتنبرگ نظـام . صداي بلند خوانده شودبا  شد كه     تهيه مي  نسخ خطي تنها به اين منظور     

 هـا تحكـيم    برتري بينايي را در دنياي شناسايي،چاپ. دهد الفبايي آثار خود را به نحو كاملي بروز مي      

  .(Caune, 1995:78)آورد  ل پيام واحدي را فراهم ميكند و امكان تكثير متحدالشك مي

 .توانيم مشاهده كنـيم  اهميت وسايل الكترونيك را براساس بررسي انجام شده در تهران نيز مي  

 )٢٣٢:  ب ١٣٧٩محسني،  (به اين نكته اشاره شده است       ) ش  .     ه ١٣٧٤سال  (در پژوهش انجام شده     

 تلويزيون اسـت، و   ) مانند ساير شهرهاي ايران   ه(ترين منبع كسب خبر در شهر تهران          كه مهم 

 گوو مطبوعات، راديو، و گفت: ند ازا ساير منابع عبارت) با اختالف بسيار قابل توجه(پس از آن   

 بندي كلي آن براي همه      البته اين منابع براي همه اهميت يكساني ندارد، هر چند رتبه          . با ديگران 

 از ساالن بيشتر ن كمتر از مردان است، جوانان و مياننقش راديو براي زنا. تا حدودي يكسان است

                                                 
1. MC Luhan 
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 ت اجتماعيها و ارتباطا فصل پنجم ـ فرهنگ، رسانه  ■  ١٥٠
  سواد بـر اهميـت     ميزانبه موازات افزايش    . كنند تا بزرگساالن و سالمندان      روزنامه استفاده مي  

 هـا  ازدواج نكـرده . شود گو كاسته ميو مطبوعات در كسب خبر افزوده و از اهميت تلويزيون و گفت     

كنند، بـه مـوازات ارتقـا سـطح طبقـه اجتمـاعي از                ه مي  از روزنامه استفاد   ها  تأهلبيش از م  

گو با ديگران براي    و گفت. تلويزيون در كسب خبر كاسته و اهميت مطبوعات بيشتر است         اهميت  

خالصه آن كه منابع كسب خبـر بـر   . اي است سوادان داراي جايگاه ويژه خبر در ميان بي  كسب

 متفـاوتي   وضع ،آمد رئيس خانوار  ، طبقه اجتماعي و در    تأهلجنس، سن، سواد، وضع      حسب

  . و جنسيت از همه كمتر استتأهلدر اين ميان نقش سواد از همه بيشتر و تأثير  دارد و
  

  زبان، ارتباط و فرهنگ
 و غالباً در  (هاي فرهنگي     عنوان يك عنصر مهم در پيشرفت       برعامل زبان به   انبسياري از مورخ  

ـ . انـد   ها را نيز با آن مـرتبط دانـسته          طاط دولت اند و در مواردي انح      اشاره كرده ) مفهوم تمدن   رايب

 انـد  ملل مترقي آنهايي بـوده «شود كه  آميز ـ يادآور مي   ـ البته كمي مبالغه مشيرالدوله پيرنيامثال 

 شود كه هر زمان دو ملـت       هاي قديم ديده مي     كه زبانشان بيشتر ترقي كرده بود، و نيز در قاره         

  ).١٣٧٠پيرنيا، (» تر بوده بر ديگري غلبه يافته شان كامل ناند، ملتي كه زبا با هم طرف شده

 اي مجموعه:  ارتباط انساني دانست كه از دو چيز تشكيل شده است     ١ترين رمز  توان مهم  زبان را مي  

 برند مورد توافق قرار گرفته است و عنصر  دار كه توسط افرادي كه آن را به كار مي          از رمزهاي معنا  

 هـا  نـشانه . كنند هاي معنادار تبديل مي    ها را به پيام    وانين است كه نشانه   اي از ق   دوم آن مجموعه  

 برخي از اين قواعد دستوري به كنترل      . نامند  مي ٢»دستور«و قواعد را    ) واژگان(كلمات هستند   

 توان گفت شوند و مي پردازد كه با استفاده از كلمات براي جمله سازي تنظيم مي   ي مي يها روش

  .(Gill, 2002: 95) گيرد  براي بيان چگونگي نظم كلمات مورد استفاده قرار مي٣»نحو«كه واژة فني 

 هاي فـردي و  نقش اوليه زبان بدون ترديد انتقال اطالعات و مشاركت با ديگران در تجربه      

به هنگام صحبت كردن با ديگران معموالً افراد توجه ندارند كه زبان مورد استفاده . جمعي است

 هـاي ها و ادراك    ها، عقايد، گرايش    دهد انديشه   آنان امكان مي     مي است كه به   نظاآنان در حقيقت    

 اي انجام دهند كه ديگـران       گونه ها عرضه كنند و اين امر را به         خود را از طريق بيان نمادها يا نشانه       

                                                 
1. Code 
2. Grammar 
3. Syntax 
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  ١٥١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  صداي متفاوت است، كـه در      ٥٠وسيله اين كار ايجاد حداكثر      . بتوانند آن را درك و تفسير نمايند      

  زبان موجـود ٣٠٠٠حدود (گيرند و تنوع زباني بسياري را   قوانين خاصي كنار هم قرار مي  پرتو

  ).٢٧٧ ـ ٨: ١٣٧٨عسگري خانقاه، (كنند  فراهم مي) در جهان كنوني

 ها در اختيار دارند و در جامعه براي برقراري ارتبـاط           اي است كه انسان     ترين وسيله   زبان اصلي 

 ر حكم نظامي است كه بيان يك گفتار مشخص را در اجتماع معيني            زبان د . كنند  از آن استفاده مي   

 ها با توجه به تنـوعي    شناسي است، زبان    اگر زبان موضوع زبان   . سازد  پذير مي   ها امكان   از انسان 

رو است كـه      كه دارند، از نظر اجتماعي بازگوكنندة نمادين كردارهاي زباني هستند و از اين            

 لفي هستند و در كشورهاي سوريه و مراكش مردم به زبان واحـدي            هاي مخت   فارسي و انگليسي زبان   

 .با اين حال زبان مكالمة مردم در سوريه و مراكش با يكديگر متفاوت است             . كنند  صحبت مي 

 هاي سخن گفتن تفاوت وجود دارد و آنچه زبـان ناميـده             ها و رويه    ها، تلفظ   ها، لهجه   ميان زبان 

  .(Achard, 1993:13-5)ار مختلف يكسان نيست  در ميان گويندگان و در اعص،شود مي

 بـرد و   ابزاري در جهت كنترل رفتار خويش و ديگران به كـار مـي       مثابه انسان كلمات را به   

 ويژگي اساسي !). دهد بر باد     سر سبز مي    زبان سرخ (ها دارد     الفاظ اهميتي بسيار در حيات انسان     

 ها  از طريق سخن و زبان است كه انسان        ماهيت اجتماعي آن است، چرا كه        ،اين ابزار گفتاري  

 اند كه كلمـه در      گفته. ها، احساسات، و مقاصد خود را به ديگران انتقال دهند           توانند انديشه   مي

 .رود است، چيزي است كه براي بيان چيزي غير از خودش به كار مي) سمبل(» نماد«حكم يك 

 در افـراد ذهنيـت    » مار«ما دليل اينكه كلمة     واقعي ندارد، ا  » مار«شباهتي به   » مار«واضح است كه كلمة     

 انـد،   واقعي پذيرفته » مار«طور قراردادي براي     آورد اين است كه آن را به        وجود مي  خاصي را به  

 داستان قديمي نوشـتن كلمـة     (البته به شرطي كه مفهوم آن را بدانند و يا بتوانند آن را بخوانند               

 شود ممكن اسـت  ه از طريق يك كلمه عرضه مي   آنچ). مار و كشيدن عكس آن را به خاطر آوريم        

 و يا يك مفهوم يا حالت دروني و احساسي باشـد          ) مانند مار (يك شيء يا موجود عيني و واقعي        

 ها عالمات هم مفاهيمي قراردادي      عالوه براين در بسياري از علوم و رشته       ). مانند دندان درد  (

 در واقع، كلمه بـراي توصـيف    ).  در رياضي  =مانند عالمت مساوي    (دارند و در حكم نمادها هستند       

 اي ميان كلمه و شيء وجود ندارد        ايم و لزوماً رابطه     گيرد كه ما بر آن توافق كرده        چيزي قرار مي  

  .(Krech, 1983: 6-273)اساس قرارداد اجتماعي است  اي هست بر و اگر رابطه
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 ت اجتماعيها و ارتباطا فصل پنجم ـ فرهنگ، رسانه  ■  ١٥٢

 اي  در دنيا ريـشه   بيان اين مفهوم كه سبك سخن گفتن يك شخص بيانگر شخصيت وي است،              

  :اند ايم كه گفته شنيده. بس كهن دارد

  عيب و هنرش نهفته باشد     تا مرد سخن نگفته باشد

 بـه . ها بازگوكنندة مفاهيم و مضامين مورد عالقه و مسلط بر اذهـان آنهاسـت               گفتار انسان 

ـ     » شتر «  همان نسبت كه در ميان اعراب قديم براي ناميدن          رايكلمات متعددي وجود داشت، ب

ـ   . شد  هم در ميان اسكيموها از كلمات زيادي استفاده مي        » برف«ناميدن    هـاي   تانواع و حال

شتر و برف در شرايطي كه اين دو نقش مهمـي در جريـان زنـدگي ايفـا                  براي  مختلف  بسيار  

تـر كـردن توصـيف آن         براي دقيق آيند، بنابراين    شمار مي  براي جامعه حياتي به    وكنند    مي

اهميت زبان در شناخت فرهنگ به حـدي اسـت كـه            . تلفي به كار گرفته شود    مخهاي    بايد واژه 

  . را شناخت توان فرهنگ آن ملت ملت كليدي است كه با استفاده از آن مي اند زبان يك گفته

 هايي كـه در درون      هاي اختصاصي يا ويژه مشهود است، زبان        اي وجود زبان    در هر جامعه  

 هـا   شناسان نشان داده است كه اين زبان        هاي زبان  بررسي. گيرد  زبان اصلي و به كمك آن شكل مي       

 يهـا   هها و دست    هاي ويژه كه در ميان قشرها، گروه        زبان. در طول تاريخ همواره وجود داشته است      

  مـشترك اعـضا    اربشود، همانند زبان اصلي جامعه محصول تج        مختلف يك جامعه مشاهده مي    

 زبان ويژة يك گـروه از يـك سـو   .  عالقه آنهاست  مورد مسائلها و     گروه و بازگو كنندة زمينه    

 كند و از سوي ديگر احساسات انـسجام         هاي مشترك و مورد عالقه تسهيل مي        ارتباطات را در زمينه   

  .(Krech, 1983:2-92)نمايد  گروهي را تقويت مي

 كلمة نوشته شـده   . هر ارتباط داراي بعد فرايندي است، اما هر اطالعاتي حالت پويا ندارد           

 هر ارتباطي كه مبتني بر اطالعات . ماند، اما خواندن يك فعاليت پوياست       شكل ايستا باقي مي   به  

 هي از دوستان با همـديگر       وقتي گرو . كند  پويا مانند گفتار باشد به استمرار روابط اجتماعي كمك مي         

 كنند و از طريق صحبت كردن با يكـديگر آن را            طور جمعي دوستي خود را تأييد مي       هستند، به 

 توانند روابط خود را از طريـق        كساني كه با زبان نوشتاري سروكار دارند مي       . بخشند  تحكيم مي 

 كننـد،   نوشتن به يكديگر تحكيم بخشند و وقتي آنها روابط خود را از طريق نوشتن تأييد مـي                

  ).٩١:١٣٨١محسني، (تر از روابط اجتماعي آنهاست  شود از جهتي باثبات اطالعاتي كه منتقل مي

هـاي گونـاگون       خاص جغرافيايي ايران و يورش اقوام مختلف كه داراي زبـان           موقعيتاثر  بر  
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  ١٥٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 آسـوري، (طور كلي گفت كه سه خانواده عمده زباني متشكل از آريايي، سامي          توان به    مي ،اند  بوده

 اللهـي،  امـان (در اين كشور استقرار يافتـه اسـت   ) تركي ـ مغولي (و اورال آلتاي ) عبري، عربي

پهلـوي  (هـاي فارسـي ميانـه         شناسان ريشه گرفته از زبـان       زبان فارسي را زبان   ). ٣١: ١٣٨٠

زبان پارسي باستان در حقيقت زبـاني       . دانند  و نيز فارسي باستان مي    ) پهلوي ساساني اشكاني و   

زبان فارسي يا زبـان     . است و در غرب ايران زبان عيالمي زبان رسمي بوده است           شمالي بوده 

هاي كشف شده از قـرون اول         اساس سنگ نوشته   بر.  پادشاهان رايج بوده است    دربار دري ابتدا در  

.  زبان فارسي در تخارستان و شرق ايران زبان نوشتاري و ديواني بـوده اسـت               و دوم ميالدي  

اطالعات تاريخي حكايت از آن دارد كـه در غـرب ايـران زبـان پهلـوي رواج                  در همان دوران    

تـوان گفـت كـه زبـان          طور كلي مـي    به. ومي مبدل گشته است   به زبان عم   تدريج بهداشته است و    

هـاي هنـد و اروپـايي         آريايي است كه خاورشناسان آنهـا را زبـان         هاي  دسته زبان آن  فارسي از   

در عـين حـال زبـان فارسـي باسـتان و            . هندو ايرانـي اسـت     ريشه گرفته از زبان   كه  اند    ناميده

سكريت هند پيوند داشـته اسـت و در عـصر           سنبان  با ز  رود كه   شمار مي  هايي به   اوستايي از زبان  

كه (زبان فارسي برخالف زبان عربي      . شده است   مي هاي جهان محسوب    ترين زبان   خود از قوي  

 و از سه عنصر پيـشوند، ميانونـد، و          است) پيوندي( زبان تركيبي ) حالت قالبي و اشتقاقي دارد    

 تعريف و مذكر و مؤنث و خنثـي         زبان فارسي از آنجا كه فاقد حرف      . گردد  پسوند تركيب مي  

 گوناگون نحوي   هاي است و اشكال واژگان در حالت      است از نظر صرف و جمع كردن ساده       

  ).٩ ـ ٨٨ :١٣٥٢يكتايي، (آن آسان است  رو يادگرفتن كند و از اين تغيير پيدا نمي

و ايـن  اند  اي نيز از ابزارهاي مهم ارتباطات بوده   هاي حركتي و اشاره     در طول تاريخ پيام   

 ها، بيانات، و حركات صورتي يا اندامي هستند كه انتقال دهنده پيام             عناصر سيستمي از كيفيت   

م و حركـات در جوامـع مختلـف         يـ ايـن عال  ). ٢٨٥ :١٣٧٨خانقـاه،     ريگعس(يند  آ ميشمار   به

نيـز ميـان بـسياري از       آنهـا   طور كلي داراي معاني متفاوتي هستند، هر چند برخـي از             به بشري

 كشيدن ابروان، لبخند     مي مانند گاز گرفتن زبان، درهم     يعال. اند  كم و بيش يكسان    اه  فرهنگ

شـود، ماننـد      اي در جهت تكميل گفتار استفاده مي        عنوان وسيله  گاه از اين حركات به     ...تلخ و 

هـاي    نزد فرهنگ هاي متفاوت     تاستفاده از دست نيز در حال     . سر و يا باالبردن سر     نتكان داد 

  . متفاوت داردنيگوناگون معا
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  ها ماهيت و كاركرد رسانه
ي، شيوه سازماندهي، صور بيـان و زمينـة         فناورها از نظر      به علت تنوع بسياري كه رسانه     

 ايـن . اند ارائه تعريفي جامع از رسانه بيش از پيش با مشكل مواجه شده است               فعاليت پيدا كرده  

 قبـل از هـر   (Balle, 2004:3)پيدا كرد در دنيا رواج بسيار ميالدي  ١٩٨٠واژه كه در طول دهة 

 دهد،  ها امكان بيان و يا ارتباط مي        كننده يك ابزار، تكنيك و يك وسيله است كه به انسان           چيز بيان 

 اما در عين حال تعريـف آن      . نظر از موضوع و يا شكل خاصي كه ممكن است داشته باشد            صرف

 :تـوان آن را از وظيفـه آن يعنـي            و نمي  ارتباط دارد با كاربردش نيز كه همراه با نقش خاص است          

  .عامل خبررساني، وسيله تفريح، كسب دانش، حامل آثار هنري و يا شاهكارهاي هنر جدا كرد

 ند،نك هاي متفاوتي ميان خود تقسيم مي هاي گوناگوني را با نسبت ها وظايف و فعاليت رسانه

 بته در حالتي كه خود را از پـيش        مواردي مانند اطالعات، تبليغات، تفريح، آموزش، خالقيت، ال       

 ها در طول ساليان گذشته سبب ايجاد انواعي از          رسانه. مقيد به يكي از اين موارد نكرده باشند       

 نگاري اند، مواردي مانند روزنامه هنر، شيوه بيان و عرضه، و يا حوزة خاصي از تفكر نيز گرديده

هـاي تبليغـاتي، مـستند،     اطالعيـه هـا و      سـينمايي، آگهـي      هـا، فـيلم    گـزارش وقايع گذشته يـا     

ي اينترنتـي و يـا در       )هـا   سايت (ها  پايگاهها و نوارهاي ويدئويي،       تلويزيوني، واريته  هاي  داستان

  .(Balle, 2004:3)از اين موارد  مواردي تركيبي

 پيـانو در . اند شمار رفته پيانو و عكس هر دو از مظاهر بارز بورژوازي متولد شده در اروپا به          

.  امكان داد كه خود را از دايره تنـگ جهـان اشـرافيت خـارج نمايـد                 سيقي به جهان مو   عين حال 

اين دو به   . نيز به نوبه خود جايگزين تصاوير ديواري نوثروتمندان روزگاران گذشته شد           عكس

سلطه ايجـاد  ميالدي كه در قرن بيستم » سمعي ـ بصري «ها  هر دو راه را براي ايجاد رسانه وسيله

  .(Balle, 2004:23) كردند گشودند

  بود، اما به سـرعت اروپـا از ايـن رسـانه            فن يك   ١لوميرسينما در آغاز، يعني عصر برادران       

 ترين تفـريح    هاي عمده    كارخانه ٢»وود  هالي«وجود آورد، پيش از آنكه در        تصويري يك صنعت به   

، تلويزيـون،   دي مـيال  ويكم  اما در آستانه قرن بيست    . شكل بگيرد ميالدي  توده مردم در قرن بيستم      

DVD،داد هاي نويني قرار  هنر هفتم را در معرض افق، و اينترنت.  

                                                 
1. Lumière 
2. Hollywood 
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 هاي اخير باالترين ميزان مخاطبـان      اي در طول سال    تكنوتري نوين اطالعات و تلويزيون ماهواره     

 هاي گروهي فراهم آورده است، جمعيتي كه تاريخ در مورد يك رسانه هرگز بـه               را براي رسانه  

 امروزه جهان شاهد مشاهده وقايع مهم توسط چند صد ميليون جمعيت جهان           . دخود نديده بو  

  .(Gill, 2002: 100)بود شدني ن بيني پيشقبل از طريق تلويزيون است، واقعيتي كه در دو دهة 

هـا اعـم    ها در جهان غرب سرنوشت همه رسـانه         ها به عرصه رسانه     با ورود اولين روزنامه   

و البته در انـواع مختلـف آن همـراه          » آزادي«، و مطبوعات با مفهوم      سينما، راديو، تلويزيون   :از

 ١رپپو  ... آزادي اقدام، آزادي پذيرش، آزادي تفكر، آزادي خالقيت، آزادي ارتباط و           :گرديد

كند كه اقتصاد بازار يـك         اين بحث را مطرح مي      باز و دشمنانش    جامعهمشهورش به نام    در اثر   

در كنار اين دو نهاد، يعنـي بـازار و   . است» كراسي سياسيودم «مشكل و گاهي غير وفادار     شريك

هـاي سـازماني و       ها هستند، نهـادي بـا شـيوه         توان نهاد سومي را افزود و آن رسانه         مي كراسيودم

  .(Balle, 2004:98)خود  كاركردي خاص

 ساسـاً نكتة مهمي كه بايد در بررسي هر رسانه ارتباطي در نظر داشته باشيم اين است كه آنها ا                 

 اول اينكه . هستند و از اين نظر بايد آنها را از دو جنبه خاص مورد توجه قرار دهيم               » تكنوتري«

 هاي اجتماعي  ها محصول يك نظام اجتماعي خاص هستند و در حقيقت از نوع سازه             تكنوتري

ـ . گذارنـد  وجود آورده است تـأثير مـي       اي كه آنها را به     د كه بر ماهيت جامعه    هستن   مثـال  رايب

  كـه ييوسعه فن نوشتن نوع نويني از قدرت و جلوه ديگري از تقسيم اجتماعي را ميان آنهـا    ت

نكتـه دوم   . وجـود آورد   كار نبودنـد بـه      توانستند بخوانند و بنويسند و كساني كه قادر به اين          مي

كننـد، آنهـا همچنـين       اي را تعقيب مـي     هاي نوين هر كدام اهداف ويژه      هر چند تكنوتري   اينكه

وجود آورنده نتايج ناخواسته نيز باشند كه از آن جمله است پيدا شدن انواع نويني                به نندتوا مي

هاي متفاوتي مثبت يا منفي تلقي  توانند ناشناخته و به ميزان و تفريح، نتايجي كه مي از كار

 .(Hassan, 2004: 36)شوند 
  

  ها و فرهنگ رسانه
هاي مختلفي احاطه   اضالع آن را منطقكند كه هر يك از    فرهنگ در محوري توسعه پيدا مي     

 هـا   ها و انديشه    ها سر و كار دارند، فروشندگاني كه به تجارت ايده            كساني كه با ارزش    ،اند  كرده

                                                 
1. K.Popper 
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 .ها را بـر عهـده دارنـد         ها كه نقش رابط     ها، يعني كاركنان رسانه      آثار و واسطه   ،افكار. پردازند  مي

 بر كار آنها حاكم است انواع گوناگوني از همكـاري، ها و منطقي كه      اين حوزه  يها  ميان نماينده 

  .گيرد اتحاد، پيوستگي، رقابت، و خصومت همواره مطرح است و هر لحظه اشكال نوين به خود مي

 هاي  ي مانند ايران اين تصور در بسياري از اذهان وجود دارد كه رسانه            هاي  طور سنتي در اجتماع    به

 وسايلي براي گذران اوقات و گاهي همـراه )  ...، كتاب و لهراديو، تلويزيون، روزنامه، مج  (گروهي  

 ايـن . ريزان نيز استفاده شده است پروري هستند، نگاهي كه گاهي از گفتار برنامه با هدف ذهن 

 ).٤٧٢:١٣٧٣گيـدنز،   (ها به كلي مغـاير اسـت          طرز تلقي با واقعيات جهان كنوني و نقش رسانه        

 هاي فرهنگي زندگي روزمـره انـسان را حتـي در دور             زهجهان ارتباطات امروزه تقريباً همة حو     

 ترين آنها دو حوزه بـسيار پراهميـت اقتـصاد و            ترين نقاط ديگر دربرگرفته است كه مهم        افتاده

  .سياست است

ها قابل انتقـال      ها و به شكل پيام      با توجه به اين واقعيت كه فرهنگ اساساً از راه عالمت          

 لة سودمندي فرهنگي اين وسايل به شـكل       ئتباطات جمعي مس  است، بديهي است كه با استقرار ار      

 اما از سودمندي در اين زمينه چه چيزي ممكن است منظور باشد؟ به            . گردد  اي مطرح مي    تازه

 در. تواند منشأ اثر باشد كه شامل تعدادي از افراد بشود           يك مفهوم، فرهنگ تنها در صورتي مي      

 شود و با امر انتشار مستقيم مربـوط         سنجيده مي اينجا سودمندي در رابطه با وسعت مشاركت        

 ست و غيرممكن نيست كه حتي گـسترش       ا نيز   اديگر، فرهنگ داراي محتو   ديدگاهي  اما از   . است

 هاي فرهنگي   ميزان مشاركت و كيفيت و كميت مشاركت كنندكان، تأثيري بر تركيب كلي پيام            

ن، سـودمندي فرهنگـي غنـي       ايـ  شود و عالوه بر     فرهنگ توسط بشريت خلق مي    . داشته باشد 

تـوان ايـن سـؤال را         مـي . استآورندگان نيز     پديدهاي    ميراث فرهنگي از طريق كوشش     كردن

ي فرهنگ منجر شـود؟ در نهايـت        گفتكتواند به تثبيت يا ش      كرد كه آيا انتشار جمعي مي      مطرح

هـا را در      دانست اين است كه آيا فرهنگ به نوبة خود، از آنجا كه هم اكنون توده               آنچه بايد 

   .(Crowley, 1994:108)شمار آيد  واند در سرنوشت اجتماعات يك عامل مفيد بهت گيرد، مي برمي

 .كند  هاي متعددي را مطرح مي      دانيم كه پديدة صنعتي شدن فرهنگ جنبه        از سوي ديگر، مي   

 هـاي  كة عمل وسيع، اشاعة فرهنگ از طريق روشبقبل از پيدايش وسايل جديد ارتباطي با ش    

 وجودآورندگان اين وسايل را در يك كارگاه جمـع         شد كه از يك طرف به       تگرانه تأمين مي  صنع
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 داده و از طرف ديگر آنان را از استقالل عمل وسيعي برخوردار             كرد و حتي به آنها ايده مي        مي

 هاي مختلف، سينما، راديو و تلويزيـون در         برعكس مطبوعات، چاپ كتاب در سري     . نمود  مي

  پديدآورنـدگان  هاي   گرايش ي بزرگ بازرگاني يا دولتي است و فوايد آن الزاماً با          ها  دست سازمان 

  .كند هاي صرفاً فرهنگي تالقي پيدا نمي ها و نيز غايت مطلوب آثار و برنامه

  معتقد است كه سودمندي فنون انتشار پيام، در جمعي كه متنوع اسـت و در مقياسـي  كازنوو ژان  

 به تنزل كيفيت محتوا نخواهد شد، تنها بايد با در نظر گـرفتن              كه كميت گيرنده الزاماً منجر    

ها، نظر خود را       برنامه كه پديدآورندگان  شود  به ندرت ديده مي   . هاي نهايي تعريف شود     هدف

در اين زمينه اهميت قابل  ها اظهار كنند، هر چند مسالة خدمات عمومي در زمينة سياست برنامه

از .  صورت گرفته است   طور پراكنده توسط اين عده     يي به ها  توجهي پيدا كرده است و كوشش     

كنند بيشتر فرصـت      آورندگان وقتي افزايش و تنوع پيدا مي        بعضي جهات به خصوص پديد    

 كـازنوو ). ٢٤٣ـ٤: ١٣٨١ كازنوو،(يابند كه تمايل و امكانات مخاطبان خود را توجيه كنند    مي

شود عمالً به قيمـت       مي بان حاصل معتقد است كه سودمنديي كه از طريق گسترش عدة مخاط         

كننـده    عامـل تعيـين    شود، چرا كـه در اينجـا        اختناق و حتي ابتذال فرهنگ ارائه شده تمام مي        

هـا را بـا       برنامـه  سيستم تلويزيون بازرگـاني و رقـابتي كـه        . جالب بودن براي همة مردم است     

دسـت   ناپذير بـه    يش اجتناب ترين مثال را دربارة اين گرا       دهند، قاطع   هاي تبليغاتي ربط مي     آگهي

دارند، يعني تاييد  هايي سودآور هستند كه تماشاگر بيشتري دهند، چرا كه از نظر مالي، برنامه مي

قرار دارد كه ايـن   ها براين انديشه دارندگان رسانه داعية  . كند  عدة زيادي از مردم را حاصل مي      

كه عمالً در راه     آيند، چرا   ار مي شم اي در جهت فرايند دموكراتيك شدن جامعه به         وسايل پايه 

  ).٢٥٥:١٣٨٠بيلينگتون، (كند  ها، باورها و عقايد در جامعه كمك مي گردش آزاد ارزش

 هاي زيادي قرار گرفته اسـت  موضوع پژوهش) هاي مختلف از گروه(ها بر مردم   تأثير رسانه 

  چند دهة  ول منظور در ط   هاي تبليغاتي و رسانه سازان فنون متعددي را براي اين          ويژه سازمان  و به 

 .ها و بررسـي در رفتارهـا   اند پژوهش در بازار، نگرش سنجي اند كه از آن جمله   گذشته گسترش داده  

 خواهند و چه   ها هدف كشف اين واقعيت بوده كه مصرف كنندگان چه مي           در اغلب اين روش   

 شگاهي كـه همـواره    از سوي ديگر پژوهشگران دان    . حاصل شده است  ) ها رسانه(نتايجي در كار آنها     
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بررسـي  اند، موضوع ضرورت     هاي گروهي متقاعدكننده انتقاد كرده     كننده رسانه  از آثار آلوده  

  .(Gill, 2002: 64)اند   تأثيرهاي كوتاه مدت و بلند مدت را مطرح كردهروي
  

  (Morin, 1996:35)ها  كاربرد فني رسانه
  

  كاربرد  ها رسانه  تكنيك
  كتاب  استقالل

  مجله

  آگهي

  افزار حه، نوار، نرمصف

شود ـ دريافت بدون ارتباط با  پيام ذخيره مي

  .كند  آن تهيه ميهفرستند

  راديو  اشاعه و توزيع

  تلويزيون

 در معرض قرار گيرندهيابد ـ  پيام انتقال مي

  . نداردهگيرد و ارتباطي با فرستند مي

  تلفن  تعامل

  اينترنت

  ارتباط ويدئويي

تواند فرستنده   ميگيرندهشود ـ  پيام مبادله مي

  .هم بشود

  

 توان يك نهاد نوين اجتماعي تلقي كرد كه با توليد و توزيع آگـاهي در               رسانه گروهي را مي   

 هاي هاي مهم آن به كارگيري جديدترين پيشرفت مفهوم وسيع كلمه در رابطه است و از ويژگي

يم اجتمـاعي در ايـن       و تنظـ   منـد   نظـام ها، سازماندهي    تكنوتريك مرتبط با توليد اشاعه پيام     

 رسانه گروهي ماهيتي اساساً بـاز     . سوي توده مخاطبان ناشناس است     ها به  قلمرو و هدايت پيام   

  كه انتقال آنهـا    ييها هاي ارتباطي براي انتقال پيام     منظور تدارك كانال   دارد و در حوزه عمومي به     

 و يا مورد تقاضاست   شود   از نظر فرهنگي و فني ممكن است و از نظر اجتماعي مجاز تلقي مي             

 ، مردمي كه(Kuper, 1996: 551)هاي وسيع مردم هستند  كند و مخاطبان آنها توده فعاليت مي

  . ي بدون مرز هستنديامروزه از نظر جغرافيا

 توان در  هاي ميان عوامل ساختي و عوامل سازماني را مي         ها روابط و تنش    در قلمرو رسانه  

 گردد و اين سـه     ه به سه گونه از روابط اجتماعي بازمي       سه سطح مشاهده كرد، رابطه و تنشي ك       

 توان در سه زوج از يك مورد و مسائل مرتبط با فشارهاي ساختي و سـازماني                سطح از تحليل را مي    

  : مورد تجزيه و تحليل قرار داد

 اي مانند دولت و اقتصاد بـر       هاي اجتماعي غيررسانه    چگونه ساخت  :روابط ميان نهادها  ) الف
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  ١٥٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 اي چه تأثيري در ساختارهاي اجتمـاعي       گذارند؟ و صنعت رسانه    اي اثر مي   انهصنعت رس 

  اي دارد؟ غيررسانه

اي مؤثر واقع  کارکنان رسانه چگونه ساخت صنعت رسانه بر   :روابط درون يك نهاد   ) ب

 اي  رسـانه  کارکنان؟ و تا چه حد      )اي هاي رسانه  گونه غير مستقيم فرآورده    و به (شود   مي

  ؟)اي و غيرمستقيم صنعت رسانه(گذارند  اي تأثير مي  رسانههاي فرآوردهبر 

 اي مـؤثر واقـع   هاي رسانه  چگونه رسانه بر مخاطبان پيام:روابط ميان يك نهاد و مردم   ) ج

 دهنـد  برند و مورد تفسير قرار مي    كار مي  اي را به   هاي رسانه  شود؟ و چگونه مخاطبان پيام     مي

(Croteau, 1997: 21).  

 توان نظام ارتباطي ميان فضاي اجتماعي ـ فرهنگي را با عناصر متعلـق   لي ميدر يك مقياس ك

  . (Croteau, 1997: 25)اي اين گونه ترسيم كرد  به ساختار رسانه

  

  

  

  

  

  

  

  براساس تحقيقاتي كه در كشورهاي خاورميانه صورت گرفته است نـشان     دانيل لرنر مطالعات  

 هاي گروهي به موازات متغيرهاي ديگـري        انهدهد كه افزايش تعداد افراد تحت پوشش رس         مي

 يابد، يعني عواملي كه زمينه را براي        نظير شهرنشيني، با سواد شدن و تغيير نگرش، افزايش مي         

  او براين انديشه است كه     ،تر  عبارت دقيق  به. كند  شكفتگي فرهنگي شخصيت سنتي مساعد مي     

 ند فرافكني و ايـن همـاني را تـسهيل         اي دارند كه رو      قابل مالحظه  آثاراين وسايل از آن جهت      

 توسعة. كنند  نمايند و سرانجام رشد شخصيت پايه را براي پذيرش شرايط گوناگوني فراهم مي              مي

 اي از افراد بتوانند به اين ويژگي        كشورهاي سنتي در حالتي ممكن است كه تعداد قابل مالحظه         

 در حقيقت ارتباطـات   . دد باشند گرايي و تج    دست يابند و خود عامل تحول و انتقال ميان سنت         

 مخاطبان

فضاي اجتماعي ـ فرهنگي ايفرآورده يا پيام رسانه

ايصنعت رسانه

 فناوري
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 ت اجتماعيها و ارتباطا فصل پنجم ـ فرهنگ، رسانه  ■  ١٦٠
 دهد كه افراد بدون تغيير مكان، تجربه برخورد با يك نظام ديگر فرهنگـي را                جمعي امكان مي  

 يابند و اين چنـين      ها تنها در صورتي گسترش مي       حاصل نمايند، و نيز درست است كه اين رسانه        

  سطح قابل قبولي رسيده باشـد      آورند كه جامعه از نظر شهرنشيني و سواد به          وجود مي  آثاري را به  

 ها در طول چند دهه اخير در ايران         ترديد نيست كه انواع گوناگون رسانه     ). ٢٤٦:١٣٨١كازنوو،  (

 از نظر كاربردي شرايط متفاوتي را تجربه كرده است و در اين مورد از مقايسه دو مطالعه كه در فاصله                   

  ).٢٥٥:  ب١٣٧٩محسني، (م استفاده كنيم تواني انجام شده است ميش  .  ه ١٣٧٤ تا ١٣٥٣هاي  سال
  

  ١٣٧٤ تا ١٣٥٣هاي   استفاده از كتاب و نشريات در سال%)به  (هاي نسبت
  

  زياد  هيچ  
  ١٣٧٤  ١٣٥٣  ١٣٧٤  ١٣٥٣  

  روزنامه

  مجله

  كتاب

٧  

٣٠  

٣٢  

٤/٢٧  

٣/٤٧  

٣/٢١  

٣٩  

٤١  

٢٠  

٢٢  

٣/٩  

٨/٢٧  
  

 ها،   شرايط حاكم بر رسانه    ، تفاوت مجموعه  ها  الؤهر چند به علت تفاوت مختصر در نحوة س        

 تـري   هاي عميق    در اين مورد دشوار است، و بررسي       دقيقتحول وضع سواد و عوامل ديگر، استنتاج        

 توانيم نتيجه بگيريم كه     طلبد، اما از مقايسه اطالعات مندرج در جدول مي          را در اين حوزه مي    

سته شده است و بر ميـزان       از مطالعة مطبوعات قدري كا    ش    .    ه ١٣٧٤ تا   ١٣٥٣هاي    در طول سال  

موضـوع  . كتاب افزوده شده است، هر چند اين قضاوت را بايد با قيد احتياط ابراز كـرد          مطالعه

 تأهل/ سواد / سن /  دارد مورد توجه قرار گيرد ميزان پيوستگي چند متغير جنس    ضرورت كه   يديگر

ش   .    ه ١٣٧٤ بررسـي سـال      اطالعـات . هاست  درآمد بر ميزان استفاده از رسانه     / طبقه اجتماعي   / 

دهد كه عامل جنسيت در همه موارد در آخرين سطح از             ، نشان مي  )٢٥٦:  ب ١٣٧٩ محسني،(

 هميشه بيشترين ) ي صوتي و ويدئو   هانوار(نظر تأثير نسبي قرار دارد، و سواد به استثناي دو مورد            

ثير عوامل سواد قرار دارد ها و مجله و كتاب در مرتبة اول، تحت تأ مطالعه روزنامه. دارد را تأثير

 تحـت   ،استفاده از نوارهاي ويدئويي در مرتبـه اول       . دوم مؤثر در آن طبقه اجتماعي است       و عامل 

اجتماعي است و در مرتبة بعد با سن ارتباط دارد و سواد در اين مورد سومين عامل                  تأثير طبقه 

گويان است و سواد در      اسخنهايت استفاده از نوارهاي صوتي در مرتبة اول تابع سن پ           در. است

ـ ٢٤شويم كه براساس اين مطالعه افراد  سرانجام يادآور مي. گيرد رتبه سوم قرار مي  ،هامجرد ساله، ١٦ 
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  ١٦١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 و  دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم و باالتر، افراد وابسته به طبقات باال، و افراد با درآمد متوسط               

  .ها قرار دارند رد رسانهطور كلي در شرايط برتر از نظر كارب پردرآمدها به

  بايد اشاره كنيم كه براساس يك بررسي ديگر انجام شده در تهران ميزان استفاده    ،در عين حال  

 هاي  هاي گروهي غيررسمي، بيش از تمايل آنان به رسانه          و يا تمايل به استفاده جوانان از رسانه       

 ك ديدگاه ديگر قابل توجـه     تواند از ي    اي كه مي    ، نكته )٢٨:١٣٧٩پور،    صباغ(رسمي بوده است    

  .و بررسي باشد

  

  توليد و نشر كتاب: ها كاربرد رسانه
نشان  ١٣٥٧ ـ  ٧٨هاي منتشر شده در ايران در طول دو دهه   كتابدرباره وضعبررسي انجام شده 

) ١٣٦٠ رغم كاهش در سـال      به (١٣٦٣ها نشر كتاب تا پايان سال         دهد كه در طول اين سال       مي

و در  يابـد    كـاهش مـي    ١٣٦٤ در سال    هتعداد كتب منتشر شد   . اشته است همواره سيرصعودي د  

  بـه بعـد نـشر كتـاب        ١٣٦٨از سـال    . كنـيم    كمترين ميزان نشر كتاب را مشاهده مي       ١٣٦٧سال  

يعنـي حـدود دو برابـر       ( به باالترين رشـد      ١٣٧٨گذارد و در سال       افزايش مي    به مجدداً رو 

ها مربـوط بـه     باالترين درصد عناوين كتاب٥٧ ـ  ٧٨هاي  در طول سال. رسد مي) ١٣٧٣سال 

 ٧٤در طول دو دهة مورد اشاره حـدود         .  است  دين و حوزة كليات كمترين نسبت را داشته        حوزة

  .هاي منتشر شده در كشور تأليف و بقيه ترجمه بوده است از كتاب درصد

يعـي و   ادبيات صورت گرفته اسـت و موضـوعاتي ماننـد علـوم طب             ها بيشتر در حوزة     ترجمه

% ٥٣هـاي چـاپ شـده در ايـن دوره             از كل كتاب  . داشته است  ها را   رياضيات كمترين نسبت  

گرايـي بـسيار شـديد كـار          تهران(تهران به چاپ رسيده بودند       آنها در % ٨٠اند و     چاپ اول بوده  

از آن دارد كه نشر كتاب در ده سال دوم رو به افـزايش          ، هرچند اطالعات آماري حكايت    )نشر

ناشران در تهران ساكن هستند اكثر نويسندگان شهرستاني     از% ٧٦از آنجا كه حدود     . بوده است 

عوامل متعددي سبب گرديده اسـت  . تهران به چاپ برسانند اند كتب خود را در  عمالً ناچار بوده  

 نـسخه در    ٥١١٩ بـه    ١٣٧٦ نسخه در سال     ٦٤٩٠شود و از     كه از متوسط شمارگان كتاب كاسته     

هاي پاياني بررسي يعنـي       ها چنانچه سال    شمارگان كتاب  دانيم كه متوسط    مي.  برسد ١٣٧٨سال  

دهـد و ايـن     كـاهش نـشان مـي   ١٣٦٦ ـ  ٦٨هـاي   سـال   را در نظر بگيريم نسبت به١٣٦٩ ـ٧٨
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 ت اجتماعيها و ارتباطا فصل پنجم ـ فرهنگ، رسانه  ■  ١٦٢

 ديگر هرچنـد در طـول ايـن دوره برتعـداد عنـاوين              عبارت به.  تعداد عناوين كتاب است    رغم  به

  ).٢٧ ـ٨: ١٣٨٠مطلبي، (شده است  ها كاستهافزوده شده است از متوسط شمارگان آن

ـ     دربـاره اطالعات يك بررسي ديگر انجام شده          هـاي  ر كتـاب در طـول سـال    ش توليـد و ن

هايي كه در اين مدت انتشار  دهد كه رشد متوسط تعداد عناوين كتاب نشان ميش  .  ه ١٣٥٧ ـ ٨١

، فلـسفه   %٢٤كليـات   اين رشد در قسمت     . هاي مختلف يكسان نبوده است      در رشته  يافته است 

، علـوم عملـي   %١٠، علوم طبيعي و رياضـيات      %٢٤، زبان   %٢٥، علوم اجتماعي    %٢٢ ، دين %٧/١٧

از يك  . بوده است % ١٥، و كودك و نوجوان      %٢٢، تاريخ و جغرافيا     %٢٣ادبيات   ،%١٥، هنر   %٢٣

از هاي ادبيات و علوم انـساني و علـوم دينـي هـستيم و                 قابل توجه در رشته     شاهد رشد  ءسو

از آنجـا كـه حجـم قابـل         . هاي علوم پايه و هنر هستيم       بسياري در رشته   سوي ديگر با فاصله   

دهند واقعيت آن است كه اين  كتب درسي يا كمك درسي تشكيل مي  توجهي از كتب مزبور را    

ي كشور كه همواره رو به افـزايش        يويژه دانشجو  آموزي و به    دانش  جامعه به شمار رشد را بايد    

  ).١٣٨٢ ، مهدياني(ط داد بوده است رب

 نـشان از آن   )  ب ١٣٨٢...  طرح آمارگيري (اطالعات طرح بررسي فضاهاي فرهنگي ايران       

از آنها در   % ٥/٦٣فروشي موجود در كشور       واحد كتاب  ٨٣٩از كل   ش    .    ه ١٣٧٩دارد كه در سال     

بـوده  % ٥/٣ن فقط   و ساير شهرهاي ايرا   % ٣٣ها    اند و نسبت ساير مراكز استان       استقرار داشته  تهران

اين ارقام نارسايي فاحشي را كه از نظر توزيع اين واحدها در سطح كشور موجود است                 .است

 مورد مؤسسه نشر، تعـداد   ٢٩٣١دهد كه از كل       اين بررسي همچنين نشان مي    . سازد  مي آشكار

 بعـد از    .در تهران استقرار داشتند و در استان ايالم فقط دو واحد وجود داشته است             %) ٦٩( ٢٠٢٥

هاي قم، خراسان، آذربايجان شرقي، اصفهان و فارس در مراتب بعد  به ترتيب استان تهران

  .ها در مراتب پايين قرار دارند ها با فاصله بسيار از اين استان گيرند و ساير استان ميقرار 

و قبـل از آن     ش    .    ه ١٣٥٠هاي     سال تأسيس شده در   ها  هاز اين مؤسس  % ٢/٧نسبتي حدود   

 هـا   هسـس ؤبه بعد شاهد بيشترين ميـزان شـروع فعاليـت ايـن م            ش    .  ه ١٣٧٦ و سال    ندهست

 نشر كشور داراي شخصيت حقـوقي هـستند و بقيـه داراي             هاي  همؤسساز  % ٢٥فقط  . هستيم

دهد كه امر نشر در كشور بيـشتر فـردي و كمتـر               هستند و اين نشان مي     )فردي(شخصيت حقيقي   

  ).٢٩ ـ ٣١:لف ا١٣٨١ طرح آمارگيري،(نهادي است 
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  ١٦٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  مطالعه كتاب: ها كاربرد رسانه
 ١٢٣٨ در مجموع  ١٣٧٩اطالعات آمارگيري جامع فرهنگي كشور حكايت از آن دارد كه در سال             

 در تهـران  %) ٣/٧( مورد از آنها     ٩١كتابخانه عمومي در شهرهاي كشور وجود داشته است كه          

 و بيشترين )  كتابخانه ١٢( شده است    ها در استان قم مشاهده      كمترين تعداد كتابخانه  . بوده است 

ها در فاصـله   كتابخانهاز  مورد ٣٨٢).  كتابخانه١٤٦(تعداد مربوط به استان تهران بوده است  

  و قبـل از ١٣٣٠هاي  در سالآنها  مورد از ١١ تشكيل شده بودند و فقط ١٣٧١ ـ  ٧٥هاي  سال

 اطالعات آمارگيري %). ٥/٨٦(اند    اشتهها ماهيت دولتي د     اكثر كتابخانه . آن شروع به كار كرده بودند     

 اند ها داراي سيستم مخزن باز بوده موارد كتابخانه% ٣١كند كه فقط در  مذكور همچنين حكايت مي   

 ١٣٨٠،   ...طرح آمـارگيري  (باز بوده است      و در اكثريت موارد سيستم آنها به شكل بسته يا نيم          

  ).٣٧ ـ ٩: الف

 شـود   معيني مربوط مي يها  اي از كتب آنها به رشته       دههاي تخصصي كه بخش عم      تعداد كتابخانه 

  واحد بوده است كه    ٧٥٦ برابر با    ١٣٧٩برحسب نتايج آمارگيري جامع فرهنگي كشور در سال         

در  .اند  ها استقرار داشته    بقيه در ساير مراكز استان    % ٤٦اند و     در تهران بزرگ قرار داشته    آنها  % ١٨

 و كمتـرين  )  مـورد  ١٦٢(انـد     هاي تخصصي مشاهده شـده      هاستان تهران بيشترين تعداد كتابخان    

 ).٢٩ ـ  ٣٢:  ب١٣٨٠، …طرح آمارگيري (بوده است )  كتابخانه٣(تعداد مربوط به استان ايالم 

 ها  از اين كتابخانه  % ٧٢حدود  .  تأسيس شده بودند   ١٣٢٠ها قبل از سال       از اين كتابخانه  % ١٤حدود  

 نـسبت . هاي خصوصي متعلق به استان قم بوده است         انهاند و بيشترين تعداد كتابخ      دولتي بوده 

 مربوط به اسـتان   آنها  است كه بيشترين تعداد     % ٣٨هاي داراي سيستم مخزن باز فقط         كتابخانه

  ).٢٩ ـ ٣٢:  ب١٣٨٠،   ...طرح آمارگيري(تهران بوده است 

 هاي روسـتايي    نسبت كتابخانه ) ١٣٧٩سال  (براساس اطالعات سرشماري فرهنگي كشور      

 واحد  ٨٨٠٩است و تعداد اين واحدها در كل كشور         % ١٥هاي كشور حدود      ه كل كتابخانه  ب

 ها بيشتر بـوده     هاي خراسان، فارس، و اصفهان از ساير استان         بوده است و اين نسبت در استان      

 .هاي روستايي غيرفعال مربوط به استان مازندران بوده اسـت           است و بيشترين نسبت كتابخانه    

 ،...طرح آمارگيري   ( به بعد تأسيس شده است       ١٣٥١هاي روستايي بيشتر از سال        انهدر ايران كتابخ  

  ).٣٢:  ب١٣٨١
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 ت اجتماعيها و ارتباطا فصل پنجم ـ فرهنگ، رسانه  ■  ١٦٤

  حاكي از آن است١٣٧٩از سوي ديگر، نتايج آمارگيري جامع فرهنگي كشور در پايان سال   

 %١٠ كتابخانه كودك و نوجوان داير بوده است كـه           ٣١٨ در مجموع كه در كل كشور در اين سال        

 در% ٢در ساير شـهرها و بـاالخره فقـط          % ٥/٦١ها،    در ساير مراكز استان   % ٥/٢٦در تهران،   از آنها   

 فعاليت ١٣٥٠هاي مذكور پس از سال   كتابخانه،از موارد% ٨٢در . اند مناطق روستايي قرار داشته

  .)٢٩: ج١٣٨٠،  ...آمارگيري طرح(اند،  دولتي بوده%) ٩٠(خود را آغاز كرده بودند و اكثريت آنها 

 طرح(هاي طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي كشور               يافته

دهـد كـه كتابخانـه      صورت گرفته است نـشان مـي  ١٣٧٩كه در سال ) ٤٣ :١٣٨٣ ،...پژوهشي

در روستاهاي ايران نقش چنداني ندارد و در موارد معدودي نيز كه در روستاها كتابخانـه                 عمالً

ها بين صـفر      موارد كتابخانه % ٥٦در  . هاي آن بسيار اندك بوده است       كتاب دارد تعداد    وجود

اند اساساً كتابي وجود      موارد از نقاطي كه نام كتابخانه داشته      % ٤/٣٥اند و در      كتاب داشته  ١٠٠تا  

بررسي مذكور حاكي از آن است كه هر قدر فاصله روستا با شهر كمتر است و يا             . است نداشته

هاي موجود در كتابخانه روسـتا افـزوده          يشتري برخوردار باشد بر تعداد كتاب     از جمعيت ب   روستا

طـور متوسـط در      هاي روستايي نيز به     در كنار اين موضوع بايد اشاره كنيم كه در خانه          .شود  مي

  .وجود داشته است) براساس اظهار افراد خانواده(كتاب  ١٣حدود 

 . ايران روند رو به افزايش داشته اسـت        طور كلي مطالعه كتاب در     در طول سه دهة اخير به     

از پاسخگويان  % ٧٢ در ايران حاكي از آن است كه حدود          ١٣٧٤بررسي انجام شده در سال      

 وضعهرچند هنوز فاصله ما با      . اند  با كتاب سر و كار داشته     ) هاي متفاوتي   البته به ميزان  (شهري  

 :نـد از  ا طور كلي عبارت   خوانند به   آنها كه بيشتر كتاب مي    . متعارف در جهان پيشرفته زياد است     

 كساني كه از درآمـد    در نهايت   ، افراد وابسته به طبقات متوسط و باال و          ها، جوانها، مجرد  هامرد

 گروه قابل توجهي از كساني كه از نظر سواد در سطح مياني و باالتر قـرار         . باالتري برخوردارند 

 ترين عامل مـؤثر  بديهي است كه مهم  . كنند  يخوانند و يا كم مطالعه م       دارند، يا اساساً كتاب نمي    

 انـد   سواد است و اما پس از آن به ترتيب عوامل بيشتر مرتبط عبارت             ميزاندر اين مورد متغير     

 كه اهميـت  (جنسيت افراد   در نهايت   ، درآمد خانوار، و     تأهلطبقه اجتماعي، گروه سني، وضع      : از

  ).٣ـ١٤٠:  الف١٣٧٩محسني، ) (آن از همه عوامل كمتر است

هاي روزمره  مطالعه كتاب جايگاه قابل توجهي در ميان فعاليت  ،در خانوارهاي روستايي كشور   
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  ١٦٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

، ..طـرح پژوهـشي  (اطالعات بررسي مصرف كاالهاي فرهنگي در روستاهاي ايران         . افراد ندارد 

 هيچموارد اعضاي خانوارهاي روستايي اساساً      % ٥/٦٤ حكايت از آن دارد كه در        )٣ـ٥١: ١٣٨٣

 اند كه هر روز مطالعـه  اند و نسبت كساني كه اظهار كرده   كرده  كتاب غيردرسي مطالعه نمي    گونه 

 مطالعه كتاب در روستا با ارتقا پايگـاه اقتـصادي ـ اجتمـاعي    . بوده است% ٤كنند در حدود  مي

 ، در) سالگي اسـت ٢٥حداكثر آن تا سن     (يابد، با سن رابطه معكوس دارد         خانواده افزايش مي  

 در ميـان دارنـدگان    در نهايت    بيشتر است و     هاان كمي بيش از زنان است، در ميان مجرد        ميان مرد 

  .دار مشاغل روستايي هستند مشاغل غيرروستايي بيشتر از كساني است كه عهده

 در بررسي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي، يكي از مواردي كه مورد توجه قرار گرفتـه               

 %٨٨دهد كه در سطح شهرهاي كشور  مزبور نشان مياطالعات طرح . است مطالعه كتاب است  

 كند كه چنانچـه     از خانوارها اظهار كرده بودند كه فردي در خانواده آنها كتاب مطالعه مي            

 اين نسبت در شهر شـيراز     . يدآ دست مي  به% ٧/٧٣هاي درسي از آن خارج شود رقم          نسبت كتاب 

. رسد كه باالترين نسبت اسـت       مي% ٢/٨٩و در قزوين به     %) ٥٤(از همه نقاط ديگر كمتر است       

 باالترين نسبت را دارد و كتب     % ٧/١٧شود رمان و داستان با        در ميان انواع كتبي كه مطالعه مي      

در . بايد اشاره كرد  %) ٨/١٢(در مرتبه دوم است و پس از آن به شعر و ادب             % ٤/١٤ديني با   

 در اين بررسي  %). ٨/٨( توجه است    هاي ديگر ميزان مطالعه كتب تاريخي هم قابل         مقايسه با رشته  

 پاييز سـال  ( دقيقه و در هفته گذشته       ٩٥متوسط زمان مطالعه در جمعيت اهل مطالعه در هفته          

 دقيقه بوده است و با احتساب صفر براي موارد عدم مطالعه           ٧٩زمان مطالعه برابر با     ) ١٣٧٨

  دقيقه و در هفته گذشته     ٥٢ متوسط زمان مطالعه در هفته براي جمعيت باسواد          ،جمعيت باسواد 

 جمعيت% ٥/٤٧از جمعيت باسواد يا     % ٢/٢٦نسبتي برابر با    .  دقيقه بوده است   ٤٤بررسي برابر با    

  .گرفتند ها كتاب به امانت مي اند كه از كتابخانه اهل مطالعه اظهار كرده

از منازل مطالعه شده هيچ كتاب غيردرسي وجود نداشته است و            %٨/١٦از سوي ديگر در     

 ٥٠مـوارد بـيش از   % ١٧، و باالخره فقط در ٦ ـ  ١٠بين % ٧/١٥در  ،١ ـ  ٥ها بين  خانه% ١٩ در

عنوان   كتاب را به   ٦٠و محاسبات انجام شده رقم متوسط حدود         جلد كتاب وجود داشته است    

دهد كه هر خانوار متوسـط در          نشان مي  ها  ههمين محاسب . دارد  مي موجودي كتاب منازل اعالم   

 منزلت اجتماعي خانوار موجودي،     ياساس اين مطالعه با ارتقا    . كند  مي يداري كتاب خر  ٤سال  
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از سوي ديگر با بهبود وضـع       . يابد   خانوارها افزايش مي   يمطالعه اعضا خريد، و ميانگين زمان     

يابـد، امـا ميـانگين زمـان          مطالعه، موجودي و خريد كتاب افزايش مي       اقتصادي خانوار نسبت  

در جمعيت با سواد ميانگين زمان مطالعه زنـان از مـردان            . كند  نمي دا تفاوتي پي  يمطالعه اعضا 

كنند و از گـروه سـني     بدون همسر بيشتر از همسرداران مطالعه مي       بيشتر است و افراد مجرد و     

از آنجا كـه بررسـي مزبـور نقـش بالنـسبه            . كند  تغييري نمي   ساله به باالتر زمان مطالعه     ٤١

دهـد، پژوهـشگران توصـيه        هاي عمومي نشان مي     كتابخانهمحدودي را براي امانت كتاب از       

به عمل آيد تـا عمـالً بيـشتر    آنها ها و نوع كتب  كتابخانه اند كه تعريف جديدي از فعاليت  كرده

عمومي، مسجد،  (مثال تقسيم كار در ميان انواع كتابخانه         رايب. بتوانند مورد استفاده قرار گيرند    

  ).١٣٨٢ ،...طرح پژوهشي (است از اقدامات ضروري) محل تحصيل

 ويژه راديـو   از جمله نكاتي كه در طول چند دهة اخير در قلمرو فنون نوين انتشار جمعي و به                

مطالعه  امكان تقليل    ،تلويزيون مطرح شده است اين نكته بوده است كه با گسترش اين وسايل            

کـافي  سـؤال   اين  هرچند مطالعات انجام شده در ايران براي پاسخگويي به          . كتاب وجود دارد  

ژان در ايـن زمينـه   . طـور كلـي وجـود نـدارد      نيست، با اين حال در اروپاي غربي چنين نظري به         

 شناسي تجربي از نظر كميت كتـب مـورد مطالعـه            اگر مطالعات جامعه  « معتقد است كه     كازنوو

  برعكس،دهد هاي سمعي بصري مي ويژه رسانه هاي گروهي و به  رسانهاندست مخالف داليلي به

 در هر صـورت،   . كند   اين وسايل ارائه مي    اناي به مدافع    در مورد كيفيت مطالعه شواهد اميدوار كننده      

 يد كه آ نظر نمي  ايد آن است كه وسايل سمعي بصري به         دست مي  نتيجة كلي كه از اين مطالعات به      

 ، چرا كـه   گويند داشته باشد    اي كه اغلب مي     در مجموع تأثيرات فرهنگي مثبت يا منفي به آن گونه         

 وجـود  هاي فكري اعتدال نـويني بـه         اين پديده در ميان فعاليت      ترديد در مدت زمان طوالني      بي

  ).١٩١ :١٣٨١كازنوو، (» گردد  و موقعيت خاص هر كس منطبق ميوضعآورد كه با  مي

 المللي كتاب   هاي انجام شده در نمايشگاه بين        يادآور شويم كه نظرسنجي    ،از يك ديدگاه ديگر   

 دهد كه كتابخوانان از نظر گروه سني و جنسي تحـول         نشان مي  ١٣٧٧ و   ١٣٧٦هاي    در سال تهران  

 در اين پژوهش همچنين نتيجه گرفتـه شـده        . اند و نسبت جوانان و زنان بيشتر شده است          يافته

  تنوع بيشتري از نظر حـوزه ، در عرصه مطالعه كتاب٦٤ ـ  ٦٥هاي  است كه در مقايسه با سال

 با اين حال از اين مطالعه نتيجه گرفته شـده         .  در ميان زنان پديدار گشته است      ويژه مطالعاتي به 
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  ١٦٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 )٦٤ ـ  ٦٥هـاي   سـال (است كه تفاوت رفتاري زن و سن از نظر فرهنگي در مقايسه با گذشته 

رو به كاهش است، هر چند كه ارزيابي زنـان از وضـع كتـابخواني در كـشور بيـشتر تـوأم بـا                        

  ).٧٧ ـ٨  :١٣٧٨هيان، عبدالل(بيني بوده است   خوش
  

  نشر مطبوعات: ها كاربرد رسانه
  تـرين آن اسـت      هـاي گروهـي و بلكـه قـديمي          تـرين رسـانه     دانيم كه مطبوعات از قديمي      مي

(Balle, 2000:15) و شايد تصادفي نباشد كه حتي در زبان فارسي ريشه اين كلمه يادآور همه 

 از زبان فرانـسه     (Presse)مة  واژة مطبوعات كه نخست از ترج     . چاپ شده است   چيزهاي

اي از ابـزار يـا عمـل اسـت      فارسي گرديده است در هر دو زبان بيان كننده گونه      وارد زبان   

 ١٨٧٠ و   ١٨٣٠هـاي     در حـدود سـال    .  صورت گرفـت   گوتنبرگاختراعي كه توسط    ) طبع، چاپ (

جـاري بـود و     وجود آورد و آن اطالع رساني دربارة امور          نويني را به   اين مفهوم فعاليت  ميالدي  

. گذرد و يا آنچه به تازگي شده اسـت          را معين كرد، بيان آنچه كه مي       نگاران نقشي   براي روزنامه 

 مطبوعات عمالً دو نقش     ،خواهانه و صنعتي كه جهان شاهد آن بود         در پرتو دو انقالب آزادي    

  .(Balle,2004:7)اند   گرفتهعامل و شاهد را برعهده

فاصله ميان واقعيـت    آنها  هاي متفاوتي دارند و در        نقش معموالًانواع مختلف مطبوعات    

 طبيعي است كه در نشريات ادواري و به خصوص روزانه،         . طور كلي مشخص است    و تخيل به  

 ها مورد تأكيد باشد، چرا كه اساساً همين خصوصيت          اخبار متكي به وقايع جاري بيشتر از ساير جنبه        

 باالخره نوع خاصي از مطبوعات كه سطح آن       و  . دكن  است كه ادواري بودن نشريه را توجيه مي       

، دهـد ) يا تنزل (كند كه واقعيت را در سطح داستان ارتقا           از نظر فرهنگي نازل است تالش مي      

  به نحوي كه گويي اين افراد در عالم رؤيا          ...ها و   البته با معرفي زندگي ستارگان سينما، قهرمان      

  ).٢٥٦ :١٣٨١كازنوو، (كنند  زندگي مي

 هجري قمري ١٢٥٣يران اولين روزنامه در زمان سلطنت محمدشاه قاجار از سال           در ا 

 با اين حال برخي از پژوهشگران اولين روزنامه چـاپي         . انتشار يافت، كه فاقد نام مشخصي بود      

 در كـشور ) .م١٧٩٨( هجري قمري ١٢١٢دانند كه از سال       مي» اخبار ايراني «به زبان فارسي را     

هـاي اخيـر در كـشور از          روزنامه در طول سـال    ). ١١ :١٣٧٢قاسمي،   (هندوستان انتشار يافت  

 عنـوان در سـال      ١٠٥٣تعداد نـشريات كـشور از       .  كمي رشد قابل توجهي داشته است      نظر
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 ت اجتماعيها و ارتباطا فصل پنجم ـ فرهنگ، رسانه  ■  ١٦٨

 برابر ١٣٧٨نيز كالً در سال   آنها  و تيراژ   . افزايش يافته است  ) ١٣٧٨سال  ( عنوان   ١٤٩١ به   ١٣٧٦

در طول اين   آنها  كه بسياري از    ) ١٣٧٦ ميليون در سال     ٨٥٧در برابر   ( ميليون بوده است     ٩١١با  

  ).٢٠٩:١٣٨٠دفتر سياسي ـ فرهنگي، (آغاز به انتشار كرده بودند  ها سال

 بـارة در) ٢٠:١٣٨٢عليقلـي،   (گزارش معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي         

 ١٣٧٧ تـا    ١٣٦٧ي  هـا   دارد كه در فاصـله سـال        ادواري بيان مي  هاي    هشاخص سرانه عناوين نشري   

 ٨/٢١ برابر با    ١٣٦٧اين شاخص كه در سال      . بوده است % ٥٨٤سرانه اين نشريات برابر با       رشد

متوسـط  . رسـد  مـي ٤/١٤٩ بـه  ١٣٧٧در سـال  ) تعداد نشريه براي هر ده ميليون نفر      (است   بوده

ان را بيـ  % ٢١اي حـدود       بوده است كه رشد سـاالنه      ٤١/٨١ها برابر با      سال   طول اين  سرانه در 

گزارش به اين نكته اشاره شده است كه وضعيت مطبوعات در ايران امروز با              در  . دارد  مي

ناماليمات و فشارهايي كه آشكار و غيرآشكار دامنگير آن شده است در شرايط             وجود همه   

از تحوالت ديگر در اين مقطع زمـاني  . كند  را طي مي   انتقاليپيشرفت قرار دارد و دوران      روبه  

 ١٣٧٧ عنـوان در سـال       ٩ بـه    ١٣٦٨ عنوان در سال     ٢از  (به زبان انگليسي است     نشريات   رشد

هـاي گذشـته مطالـب        دهد كه در طي سال      بررسي مذكور همچنان نشان مي    ). يابد  مي افزايش

  ).١٨:١٣٨٢عليقلي، (مطبوعات كشور از تنوع بيشتري برخوردار شده است  منتشره در

  در سطح كشور١٣٧٩از آن دارد كه در سال اطالعات طرح آمارگيري فرهنگي كشور نشان 

نسبت قابل تـوجهي را     ) ها  نامنظم(اند كه بقيه      از نشريات به شكل منظم انتشار يافته      % ٥/٧٦

 اند و بايد افزود كه بـيش  شده موارد در تهران منتشر مي% ٦٧ در ها هاين نشري . دهند  تشكيل مي 

همـين  . ربـوط بـه اسـتان تهـران بـوده اسـت            داراي انتشار نـامنظم م     هاي  هاز موارد نشري  % ٩٧از  

آنهـا دولتـي    % ٤/٣٩از نـشريات خـصوصي و       % ٣/٥١ اين واقعيت است كـه       يگويا آمارگيري

  ). ج١٣٨٢ ،...هاي دفتر طرح(دارد  كه نقش زياد دولت را در مطبوعات بيان مي اند، نسبتي بوده

مـالً روزنامـه از   ميزان دسترسي به مطبوعات در روستاهاي كشور بسيار محدود است و ع  

 دهد روزنامه در    اي كه بررسي انجام شده نشان مي        گونه شود و به    مراكز شهري اطراف تهيه مي    

 وجود دارد، كسي كه روزنامه را     » متولي«شود و براي اين كار        مي» دست دست به «سطح روستا   

 به مطبوعات دسترسي  ). ٥٩ ـ٦٤  :١٣٨٣ ،...طرح پژوهشي (دهد    براي خواندن به ديگران امانت مي     

 .در روستا با شرايط اقليمي، دوري و يا نزديكي به شهر، و نيز جمعيت روستا در رابطـه اسـت                   
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  ١٦٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

مـوارد اساسـاً در سـطح خانوارهـا مطالعـه           % ٧٤اطالعات موجود حكايت از آن دارد كه در         

مطرح نيست و در موارد استفاده نيز معموالً حالـت مـستمر وجـود نـدارد و بيـشترين            مطبوعات

نـسبت كـساني كـه اظهـار        . صورت هفتگي و يا ماهانه اسـت       به مطالعه به   واني مربوط فرا

هماننـد  . بـوده اسـت  % ٦/٢پردازند برابر با  روستا به مطالعه مطبوعات مياند هر روز در    داشته

كه در عين حال با عامل سـواد نيـز در           (مجله نيز با سن پاسخگويان       و    مطالعه روزنامه  ،كتاب

  .يابد  سالگي است و پس از آن كاهش مي٢٥اط دارد و حداكثر موارد مطالعه تا ارتب) رابطه است

 شود، اساساً رقابت    ي كه همواره مطرح مي    مسائلاز لحاظ نظري در مورد مطبوعات يكي از         

 براين اساس غالبـاً تلويزيـون را از ايـن   . هاي گروهي است   و ديگر رسانه  آنها  موجود در ميان    

 .علت اصلي بروز بحران مطبوعات در خيلي از كشورها بوده است          اند كه     جهت محكوم كرده  

  در مطالعات متعددي سعي شده بود كه همبستگي موجود در اين زمينه نشان             ١٩٦٠حتي در سال    

تعـداد   اند كـه كـاهش فـروش مطبوعـات مقـارن بـا افـزايش                در آمريكا تاييد كرده   . داده شود 

 ١٩٥٨ و ١٩٥٥هـاي    مطبوعـاتي حـدود سـال   وقتـي بحـران   . هاي تلويزيوني بوده است     گيرنده

.  خواننـده بـود     هزار ٨٠٠آشكار شد كاهش فروش براي جرايد روزانه برابر با حدود           ميالدي  

ديگر در آمريكا تبليغات گرايش اساسي بـه ايـن وسـيله جديـد پيـدا كـرد و از                     از طرف 

  ).١٨١  :١٣٨١كازنوو، (مطبوعات تا حدودي فاصله گرفت 

 هاي خوانندگان ويژه از طريق بررسي در ديدگاه هاي مختلف و به ها به شيوه با اينكه روزنامه

 همواره در اين تالش هستند كه بتوانند خود را با انتظار آنان هماهنگ سـازند، امـا بـه داليـل                   

بررسي .  دشوار سياسي ـ اجتماعي موفق باشند اوضاعويژه در  توانند هميشه و به متعدد نمي

ر مورد انتظارات مردم از يك روزنامه جديدالتأسيس حكايت از آن انجام شده در تهران د

ترين نكات مورد توجه خوانندگان در يك         كه مهم ) ٤٨: الف ١٣٨٠مركز افكارسنجي،   (دارد  

 ل اجتماعي، عدم وابـستگي    ئل سياسي، بيان مسا   ئبيان مسا : اند از  روزنامه به ترتيب اهميت عبارت    

 ل اقتصادي، مـشكالت ئو مشكالت داخلي كشور، بيان مساو نوشتن حقايق، بيان مشكالت مردم  

 ...ل روزانـه و   ئل ورزشي، بيان مـسا    ئ فرهنگي و هنري، بيان مسا     مسائلجوانان و ازدواج، بيان     

 توانند هميشه موفق    كنند نمي   هاي زيادي را تجربه مي      ها، كه در فعاليت خود محدوديت      همروزنا

  .باشند
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 ت اجتماعيها و ارتباطا فصل پنجم ـ فرهنگ، رسانه  ■  ١٧٠

  تمطالعه مطبوعا: ها كاربرد رسانه
 از پاسخگويان از روزنامـه    % ٧١ حاكي از اين است كه حدود        ١٣٧٤بررسي انجام شده در سال      

 و در اين گـروه    ) موارد شامل استفاده مستمر بوده است     % ٤/١٩كه البته فقط در     (كردند    استفاده مي 

 رآمـد  پرد يسطح استفاده مردان، ميانساالن، باسوادترها، افراد وابسته به طبقات باالتر، و خانوار           

 ترين عامل مرتبط با استفاده از روزنامه است پس از عامل سواد كه مهم. بيشتر از بقيه بوده است

  و جنسيت بيـشتر    تأهل اهميت عوامل طبقه اجتماعي، گروه سني، درآمد خانوار، وضع           ،به ترتيب 

 طبقـة   از.  سال و بيشتر دارند    ٥٥خوانند بيشتر زن هستند،       آنها كه اساساً روزنامه نمي    . است

 اي كه افراد    از سوي ديگر نوع روزنامه    . پايين هستند، و باالخره در سطح افراد كم درآمد هستند         

 رسد كه با سن خواننده آن در مقايسه با ساير متغيرها از پيوند بيشتري               نظر مي  كنند به   مطالعه مي 

  جوانان و ميـان    ل سياسي و اجتماعي، مطالعه روزنامه را در ميان        ئتوجه به مسا  . برخوردار باشد 

  ).١٣٣ ـ ٥:  الف١٣٧٩محسني، (ساالن در طول دهة اخير افزايش داده است  

 دهد كه مطالعه مجله در ميان زنان اندكي از مردان           اطالعات بررسي مذكور همچنين نشان مي     

 وقتي سطح سـواد   . شود  بيشتر است و به موازات افزايش سن از شدت توجه به آن كاسته مي             

 شود، هر چند در سطح مياني سواد توجه به آن بيشتر             مطالعه مجله هم افزوده مي     رود بر   باال مي 

 خوانند و در طبقات بـاالتر توجـه بـه           بيشتر مجله مي  ) كه اغلب جوان هستند    (هامجرد. است

 خواننـد   كه درآمد كمتر دارند كمتر مجله مـي       آنها  مجله بيشتر است، و باالخره بايد اشاره كنيم كه          

 وقتي درآمد در سطح متوسط رو به باالست توجه به مجلـه هـم        ). ها  ههاي مجل گراني نسبي ب  (

 ميان جنس پاسخگويان و ميزان مطالعه مجله رابطه آماري وجود دارد و متغيرهايي         . بيشتر است 

وضع سواد، طبقـه    :  از  است د به ترتيب اهميت عبارت    رابطة بيشتري با مطالعه مجله دار     كه  

ميزان  در كل كشور نيز با اينكه رابطه آماري. ، و درآمد خانوارهلتأاجتماعي، گروه سني، وضع 

 اما با   دار است،   امعن)  و درآمد  تأهل/ سواد  / سن  / جنس  (مجله خواندن با تمام متغيرهاي مذكور       

رسد كه تأثير سواد از همه ايـن عوامـل بيـشتر و تـأثير عامـل                    مي نظر بهتوجه به محاسبات    

  ).١٣٨ ـ ٤٠:  الف١٣٧٩حسني، م(جنسيت از همه كمتر باشد 

  گوياي اين واقعيـت  ١٣٧٨بررسي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي خانوار در كشور در سال            

 شـده    روزنامه و مجله مطالعه مي     ، شهر مركز استان   ٢٨خانوارهاي ساكن در    % ٧٠است كه در حدود     
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  ١٧١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 بررسي بودند برابر   مورد   ياست، اما اين نسبت در ميان جمعيت با سوادي كه اعضا خانوارها           

 با ساير شهرهاي مركز استان تفـاوت      %) ٨/٦٠(اين نسبت در شهر تهران      . بوده است % ٧/٤٤با  

 شـده    نشريه مطالعه مـي    ٥از آنها   % ٩/٧ نشريه و در     ١از خانوارها   % ٨/٢١در ميان   . قابل توجهي دارد  

 اطالعات ايـن بررسـي    . دان  كرده   نشريه مطالعه مي   ٥آنها  از  % ٤/٤است و در ميان جمعيت با سواد        

 خانوارها حـداكثر  % ٦/٤٥خواني     روزنامه ةدهد كه سابق    در مورد سابقه مطالعه روزنامه نشان مي      

 ،از مـوارد % ٤/١٠در .  است  سال بوده است و اين حاكي از توجه كم سابقه به مطالعه روزنامه     ٥/٢

.  سال بـوده اسـت  ٤بيش از  اين سابقه با ،موارد% ٥/٢٧ سال و در ٣ ـ  ٤خواني  سابقه روزنامه

 ) سـال  ٤حدود  ( ماه بوده    ٢/٤٤خواني در خانوارهاي اهل مطالعه برابر با          ميانگين سابقه نشريه  

 در ميان كساني كه اهـل مطالعـه   . بوده است )  سال ٥٠( ماه   ٦٠٠ و حداكثر    ٥/٠و حداقل زمان    

 در هر روز حـدود % ٢٩پرداختند و حدود     ساعت به مطالعه مي    ٢در روز بيش از     % ٥/٧اند    بوده

 كردند، اما باالترين نسبت متعلق به كساني است كه حدود نيم سـاعت              يك ساعت مطالعه مي   

 از افراد روزنامه% ٩١محل مطالعه حدود %). ٣٧(پرداختند  و كمتر به مطالعه روزنامه و مجله مي  

  نـشان  بـاال  مطالعـه . كردند  نيز در محل كار مطالعه مي     % ٢٠خوان در داخل منزل بوده است و          

بـا   .كنـد   تومان صرف خريد مطبوعـات مـي   ١٠٣٥ مبلغ   ،دهد كه هر خانوار متوسط در هر ماه         مي

 و در % ٣٥ ابتـدايي    ٥تـا   (شود    افزايش سطح تحصيالت بر ميزان مطالعه مطبوعات افزوده مي        

ي ـ و از سوي ديگر با باال رفتن پايگاه اقتصاد%) ٥/٩١ و باالتر مدرک کارشناسيميان دارندگان 

  ).١٣٨٢ ،...طرح پژوهشي(يابد  خانوارها تعداد نشريه مورد مطالعه نيز افزايش مي اجتماعي

 )١٣٨١پژويان،  ( و دانشجويان تهراني     محصالن در ميان    ١٣٨١بررسي انجام شده در سال      

 حكايت از آن دارد كه مطالعه روزنامه زمان بسيار كوتاهي را در اوقاعت فراغـت دانـشجويان        

 طور به ثانيه از وقت خود را       ٨صاص داده است، چرا كه در ايام غيرتعطيل فقط          به خود اخت  

  . ثانيه است٢ در حدود نكنند و اين ميزان در ميان محصال متوسط صرف آن مي
  

  راديو: ها كاربرد رسانه
 صوتي را از طريق امواج هرتـزي از         يها  موفق شد پيام  ميالدي   ١٨٩٩ در سال    ١ماركنيبا اينكه   

، امـا تنهـا در طـول جنـگ جهـاني            بفرسـتد در انگلستان به نقطه ديگري در فرانـسه          اي  نقطه

                                                 
1. G.Marconi 
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از اين پس در طول چند سال و        ). ١٩١٧(شود     يك رسانه ظاهر مي    در جايگاه كه راديو   اول است   

اي كـه حـاوي       راديو مبدل به اولين رسانه صوتي در دسترس همه مبدل شد، رسـانه             خيلي سريع 

هاي نوشـتاري و   وعات و سينما تا اين دوره به ترتيب عرضه كننده پيام    مطب. بود هاي صوتي   پيام

هـاي وسـيع و       اي بود كه توانست به توده       ها اولين رسانه    راديو در تاريخ رسانه    .تصويري بودند 

مطبوعـات و سـينما هـيچ    . ندنها دسترسي پيدا ك طور مستقيم به پيام  دهد به  پراكنده مردم امكان  

» معـوق «جانـشين پخـش اطالعـات    » مستقيم«با راديو پخش  . را نداشتند  كدام اين قدرت اشاعه   

غيرمادي بودن امواج نشان دهنده قـدرت       . شد» اي  واسطه« پخش   جايگزين» آني«شد، پخش   

هـاي    قدرت راديو و توانايي   ). بودن محصوالت مطبوعات و سينما    در مقايسه با مادي     (آن بود   

  .(Balle, 2004:26)اسي جهان قرار گرفت هاي سي قدرت آن از همان ابتدا مورد توجه

 حكايت از آن دارد كـه     ) ١٣٧٨سال  (بررسي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در ايران         

 از اين خانوارها حـداقل    % ٧٠اند و در      خانوارهاي شهري كشور داراي راديو بوده     % ٨١حدود  

 ار داشتند متوسط زمـان    در خانوارهايي كه راديو در اختي     . داده است   يك نفر به راديو گوش مي     

 هاي راديويي   روز بوده است و باالترين نسبت توجه به برنامه           دقيقه در شبانه   ١٦٠روشن بودن آن    

نيز اعالم داشتند كه از     % ٢١در همين بررسي نسبتي حدود      . است%) ٣٧(مربوط به اخبار    

 سـي، آمريكـا    بي  يكردند كه به ترتيب راديوهاي ب       هاي راديوهاي خارجي نيز استفاده مي       برنامه

توجه به راديوهاي خارجي نيز بيشتر در زمينه اخبار و پس از آن موسيقي              . و اسرائيل بودند  

  .بوده است

 هاي  با اينكه براساس بررسي رفتارهاي فرهنگي ايرانيان ميانگين روشن بودن راديو در خانه            

 راديو ندارنـد و يـا       هاي روستايي يا    از خانواده % ٥/٣٣ ساعت است، اما     ٥/١روستايي بيش از    

 %)٢٢(باالترين نسبت مربوط به گروهي بوده است        . كنند  روز روشن نمي    آن را در طول شبانه    

 گوش دادن به راديو در روستا با پايگاه اقتصادي        .  ساعت راديو آنها روشن بوده است      ٢كه حدود   

 يابد يو افزايش ميـ اجتماعي خانواده مرتبط است، به موازات افزايش سن بر ميزان توجه به راد

 بررسـي مـذكور   ). ٤ـ٧٣: ١٣٨٣ ،...طرح پژوهشي (و مردان بيش از زنان به راديو توجه دارند          

 هاي اخبار، تفريح و سرگرمي و موسيقي بـيش از           همچنين براين واقعيت اشاره دارد كه برنامه      

  .ها مورد توجه هستند ساير برنامه
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  ١٧٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

نقش اساسي را بازي    » گزارش واقعيت «ر آن   دانيم كه نشر راديويي مانند سينما، كه د         مي

هـاي    ويژگـي ) بخـشد   كـه بـه آن امتيـازي بـيش از مطبوعـات مـي             ( سرعت خبردهي از     ،كند  مي

لة رقابت با تلويزيـون را  ئرپرتاژ و تهية گزارش در محل، مس  .  راديو بوده و هست    ناپذيرترديد

ده كه اين وسـيله در      كند، ولي به خصوص سرعت آن در تهيه و نشر گزارش سبب ش              مي مطرح

پس از اختراع ترانزيستور، ) راديو(كوچك بودن و قابل حمل بودن آن . همه قرار گيرد دسترس

تأخير از همه چيز با خبر باشند، سودمندي آن را تقويت كـرده               ند بي هخوا  كساني كه مي   براي

  .(Lemieux, 2002:816) است

  

  تلويزيون: ها كاربرد رسانه
 ردهاي اقتصادي بخواهيم در يك بخش ديگر جوالنگاه جهاني شـدن          اگر پس از حوزه عملك    

هاي گروهي نگاه كنيم، و يكي از بارزترين انـواع آن   ترديد بايد به رسانه     را سراغ بگريم، بي   

اتفاقـات   از لحظههستند كه تقريباً همه نقاط جهان را در هر  ) ماهواره(اي    هاي سياره   تلويزيون

زندگي   جغرافيايي كلمه  اتوانند در زمان حال به معن       ها عمالً مي    ان و انس  کنند  مطلع مي آن لحظه   

توليـد   در زمان )  ...ها و   هاي تلويزيوني، فيلم    انواع برنامه (اي    عالوه براين، توليدات رسانه   . كنند

در  شوند و پخش مستقيم و جهاني مـسابقات ورزشـي           در بازارهاي جهاني خريد و فروش مي      

 جهان جديد در رابطه با توليـد، توزيـع، و مـصرف           . لي وارد شده است   المل  هاي بين   عرصه رقابت 

  .كند المللي تبعيت مي كاالهاي اطالعاتي از الگوهاي يك ساختار بين

، تلويزيون مترادف با بازگشت به صور ارتباطي سمعي ـ بصري  لوهان مكبراساس نظر 

به آن حد فاصلي ميـان      اي كه با اتكا       است، كه قبل از ظهور خط رواج داشت، يعني ضابطه         

با  ها  در جوامع از نوع اول مجموعة دانستني      . دهند  و جوامع تاريخي قرار مي    ) فاقد خط (جوامع اوليه   

  مقدس و يا شـركت     ياساطير مرتبط بود و انتشار از طريق نقل شفاهي، ديدن تصويرها و اشيا            

 ل تنها ميزان خيلي   ي از انتقا  ا در چنين شيوه  . گرفت  در مناسك و تشريفات مذهبي صورت مي      

 بـا اختـراع خـط و بـه         ،بـرعكس . ضعيفي از مفاهيم تصوري و تجريـدي مـورد نيـاز بـود            

كم جاي اساطير     اند، منطق كم    ناميده» معجزة يونان «بسط آن در مجموعة شرايطي كه       خصوص  

 تعـداد   به رغـم  هم اين انقالب را گسترش داد، به نحوي كه           سپس صنعت چاپ باز    .را گرفت 
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در اين حال ديگـر     . صحبت كرد » تمدن كتاب «توان از     سوادان در آن زمان، مي      بيحظه  قابل مال 

شد بلكـه بـا واسـطه قـرار دادن        انتقال داده نمي  ) چشم، گوش (از طريق حواس     دانايي مستقيم 

، نكتـة اساسـي     لوهـان   مـك ، چرا كه برخالف نظرية      گرفت امر صورت مي   عالئم ترسيمي اين  

از اين پس سـنت     . اقعيت است تا انتقال از يك حس به حس ديگر         و بيشتر در نظر گرفتن اين    

يد دانش حقيقي آن دانشي باشد كـه  آ نظر مي به. برد فولكلور پناه مي سمعي ـ بصري به هنر و 

  .تواند در كادر آن مطرح گردد مي شود يا در كتاب ظاهر مي

 ست كه از جهاتي    معتقد ا  ،شناس فرانسوي متخصص در راديو تلويزيون        جامعه ،ژان كازنوو 

 تواند موجوديـت    تلويزيون مي . اي براي غير اسرار آميز كردن خيلي از چيزهاست          تلويزيون وسيله 

ويژگي غير اسرارآميز كردن تلويزيون     . آنچه را كه شباهت به يك اسطوره دارد عريان نمايد         

 با واقعيـت  اول به خاطر آنكه امكان تماس مستقيم        .  مختلف ممكن است مطرح گردد     هاي گونه به

 .كند، واقعيتي كه در غير اين صورت براي بسياري از مردم غيرقابل دسترس است               را فراهم مي  

 سازي در حاشية مطالب خواندني يا شايعات دسـت          هاي خيالي ساخت، به افسانه      توان داستان   مي

 بيننـد   ا مي در تلويزيون مردم چيزها ر    . وجود آمدن اعتقاد گرديد    ي را نقل كرد يا سبب به      مسائلزد،  

 جهانديده بسيار گويد  «المثل معروف     ضرب. پردازند  و خود به داوري دربارة مدارك موجود مي       

 گذرد كند، چرا كه حتي در مورد آنچه در آن طرف دنيا مي در اين مورد مصداق پيدا نمي» دروغ

تدريج بينندگان به   . توان آن را به شرحي مشاهده كرد كه گويي فرد در آن جا قرار دارد                مي

 اين گرايش اگر به حد افراط     . آموزند كه شاهد باشند و به حواس خود اطمينان داشته باشند            مي

 شود، يعني گرايش افراطي به ديدن، كـه برخـي          برسد حتي منتهي به نوعي حالت انحرافي مي       

  ).٢ ـ ٢٣٠ :١٣٨١كازنوو، (اند  شناسان غالباً نزد كودكان مشاهده كرده از روان

 هايي كه در حاشيه قرار دارنـد        ن كساني كه در فرهنگ مشاركت دارند با آن        تمدن كتاب بي  

 و مسلماً راديو    اساسي زندگي باشد   مسائلآورد، كه البته ممكن است در زمينة          وجود مي  فاصله به 

 هاي فرهنگي راديو فقط قشري را كـه         توانسته است قسمتي از اين فاصله را پر كند، اما برنامه          

 اما تلويزيون. پوشاند، قشري كه ذوق مطالعه را نيز دارد        پر معلومات است مي   اساساً تا حدودي    

 سـواد،   سواد يا كم    دهد، چرا كه براي تودة بي       برداري را انجام مي     در حقيقت تا حدودي عمل پرده     

 پسندي  مسلماً برنامة عامه.  دنيايي ناشناخته بود و تا حدودي با دنياي اساطيري رابطه داشت      ،دانش
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  ١٧٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 المثل به عمل جراحي و يا فضانوردي اختصاص داده شده است، بينندگان تلويزيون را               يكه ف 

 ها و يا علوم الاقل بـه ظـاهر          دهد كه اين تكنيك     نشان مي آنها  كند اما به      نمي» دانشمندتر«خيلي  

 شدند نيستند و نيز تلويزيون به آنان تـصويري از           آنچنان كه معموالً دور از دسترس تصور مي       

  .(Lemieux, 2002:710)كند  ي را كه در دنياي آنان وجود دارد ارائه ميواقعيت

 تلويزيون اساساً روشنفكران در همه    مورد  راديو تلويزيون معتقدند كه در      بيشتر متخصصان   

 )اي كه در مورد راديو هم مطرح بوده است گونه به(اما اين مخالفت . مخالف دارندنظر كشورها 

 ي موجود در تلويزيون نيست، بلكه بيشتر از اين جهت است كه محتواي    كار  تنها به خاطر محافظه   

 توانيم تصور كنيم كه تعدد مراكز انتـشار         ميبا وجود اين    . شود  ها باعث دلزدگي آنها مي      برنامه

 تواند به وضوح سودمنديي را موجب شود، كـه    ها در جامعه مي     هاي برخي از اقليت     و گرايش 

 تحولي كه در اين   . مردمي است كه باسوادتر هستند    از  توجه   قابل   ي خاطر جمع  يهدفش ارضا 

هاي   رسد در چند زمينه قابل تفكيك باشد، البته با ظهور شبكه             مي نظر بهشود    جهت پيدا مي  

 لة روابط ميان فرهنگ   ئمس. فرهنگي و در همان شرايطي كه در حال حاضر براي راديو وجود دارد            

 چندي اسـت . تر است شود خيلي پيچيده گاه ارائه ميتوده و نوع آموزشي كه در مدرسه و دانش   

اند و مطالعات انجام شده، مشكالت تطابق         بحث كرده » مدرسه موازي «اي در زمينة      كه عده 

را با جواناني كه از طرف ديگر در عالم فراغت خود از منابع خبري متفاوت و گـاه                  معلمان  

  .گردند نشان داده است متضادي متأثر مي

 ده از تلويزيون در ايران، بايد اشاره كنيم كه طرح بررسـي فعاليـت و مـصرف       استفا بارةدر

از خانوارهاي شهري ايران    % ٩٦كاالهاي فرهنگي در ايران به اين نتيجه رسيده است كه در            

 ٥/٧در اين خانوارها ميانگين زمان روشن بودن تلويزيون حـدود           . تلويزيون وجود داشته است   

 طرح( ساعت بوده است     ٥/١٦ دقيقه و حداكثر آن      ٣٠اقل آن   ساعت محاسبه شده است كه حد     

 سينمايي  ها، اخبار، فيلم    هاي تلويزيوني به ترتيب سريال      ترين برنامه   پر بيننده ). ١٣٨٢پژوهشي،  

 استفاده از تلويزيون در ميان دانشجويان از همه كمتر و در ميان. هاي كودكان بوده است و برنامه

توسعه .  است و ميزان استفاده زنان اندكي از مردان بيشتر است           از همه بيشتر بوده    نمحصال

 هاي داخلي را در چـالش قـرار         ها عمالً استفاده از برنامه      رغم ممنوعيت   بهاي    هاي ماهواره   شبكه

  .دهد، هر چند آماري براي آن وجود ندارد مي
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 هاي   خانه موارد از % ٤/٨٩بررسي مصرف كاالهاي فرهنگي ايران حاكي از آن است كه در            

 )كه بديهي است منظور قضاوت درباره روستاهاي نمونه است        (روستايي تلويزيون وجود دارد     

 همين بررسي ميزان روشن بودن سـاعات      . ها از نوع تلويزيون رنگي بوده است        از خانه % ٤٤و در   

مدت تماشاي .  ساعت اعالم كرده است٥/٦هاي روستايي را در حدود    تلويزيون در خانه  

 يابد اما متغيرهاي  موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي خانواده افزايش مي يون به موازات ارتقاتلويزي

بيشترين كساني كه به تماشاي تلويزيون . فردي اثر چنداني در ميزان استفاده از آن ندارند      

 در مرتبه . هاي سينمايي هستند    هاي تلويزيوني و فيلم     مندان به تماشاي سريال    هپردازند عالق   مي

  ).٨٩ـ ٩٤  :١٣٨٣، ...طرح پژوهشي(آنها اخبار قرار دارد بعد 
  

  نوارهاي صوتي و تصويري : ها كاربرد رسانه
 از توسعه) هاي راديويي و تلويزيوني با توجه به محدوديت(كاربرد نوارهاي صوتي و تصويري 

 با توجه به ابعاد مجاز    ممكن است   چشمگيري در سطح كشور ما برخوردار بوده است، هرچند          

 در بخـش  . اطالعات دقيق در اين زمينه در دست نباشـد        آنها  و غيرمجاز بودن توليد و كاربرد       

 كند كه در    توليد انواع نوارهاي صوتي و تصويري اطالعات رسمي موجود حكايت از اين مي            

 .بوده است% ٧/٤هاي بلند سينمايي در حدود   رشد ساالنه تعداد فيلم١٣٧٦ ـ ٨هاي  فاصله سال

  حلقه نوار ويدئو تكثير گرديده است و عناوين نوارهاي موسيقي   ٨٧٠٩٨٨ تعداد   ١٣٧٨در سال   

  ).٢٠٩ :١٣٨٠دفتر سياسي ـ فرهنگي، (برخوردار بوده است % ١٤توليدي از رشد ساالنه حدود 

 در روستاهاي كشور استفاده از نوارهاي صوتي تا حدودي رواج دارد و نسبت كساني كه              

 است و ميانگين استفاده از آن در هـر خـانوار          % ٤٤كنند حدود     نمياعالم كردند از آن استفاده      

استفاده از آن در ميـان      .  عدد است كه بيشتر از نوع موسيقي و مذهبي هستند          ٨در حدود   

 طـرح (تر نزديك به شهرها بيشتر است          روستاهاي پرچمعيت  انهاي مرفه و ساكن     جوانان، خانواده 

  ).١٠٣  :١٣٨٣، ...پژوهشي

 دهد كـه    نشان مي ) ١٣٧٤در سال   (تفاده از نوارهاي صوتي بررسي انجام شده        در زمينه اس  

 مشابه نتيجه حاصله در بررسي(كنند  در تهران مردان بيش از زنان از نوارهاي صوتي استفاده مي

 اسـت، )  سـاله ١٦ ـ  ٢٤(، نوارهاي صوتي بيشتر مورد توجه افراد جوان ) در تهران١٣٥٨سال 

 كنند، همسرداران كمتـر از      لم متوسط هستند بيشتر از نوار استفاده مي       آنها كه داراي مدرك دپي    
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  ١٧٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 ، افراد طبقه باال بيش از ديگران، و پردرآمدها بيش از بقيه از نوارهاي صوتي اسـتفاده                هامجرد

 سوادان، افراد وابسته به طبقه پايين، در مقايسه با بقيـه             زنان، افراد مسن، بي    ،در مقابل . كنند  مي

 ارتباط آماري استفاده از نوارهاي صوتي با جنسيت از        . به نوارهاي صوتي دارند   توجه كمتري   

 گروه سني،: ند ازا تر است و بقيه عوامل به ترتيب اهميت تأثير عبارت       همه عوامل ديگر ضعيف   

  ).٢٥٤:  ب١٣٧٩محسني، (، سطح سواد، طبقه اجتماعي و درآمد خانوار تأهلوضع 

 رد استفاده در شهرهاي ايران طرح بررسي مصرف كاالهـاي        در مورد انواع نوارهاي صوتي مو     

 موارد مربوط به موسيقي بوده است و نسبت% ٦/٤٠فرهنگي حكايت از آن دارد كه اين نوارها در   

 ميانگين زمان استفاده از اين نوارها در خانوارهايي كه        . بوده است % ٥/٥نوارهاي آموزشي فقط    

 ٢٥نسبت استفاده از ضبط صوت تا       . قيقه بوده است   د ٩٧اند در حدود      داراي ضبط صوت بوده   

باالترين نسبت  . گذارد  يابد و از اين سن، نسبت استفاده رو به كاهش مي            سالگي افزايش مي  

 هاي استفاده در ميان  ساله مشاهده شده است و نسبت١٢ ـ  ١٨استفاده از نوارها در گروه سني 

 در ايران   ١٣٧٨س همان طرح كه در سال       براسا. دهد  زن و مرد تفاوت چنداني را نشان نمي       

اند و باالترين     كرده  از خانوارها از ويدئو استفاده مي     % ٢٩صورت گرفته است نسبتي حدود      

 ايـن . هاي سينمايي بوده است و در مرتبه بعد موسيقي و شو قرار دارد          كاربرد آن در حوزه فيلم    

از جمعيـت داراي    % ٥٠دود  دهد كه متوسط زمان استفاده براي ح        بررسي همچنين نشان مي   

  سطح پايگاه اجتماعي و اقتصادي بر ميـزان        يبا ارتقا .  ساعت و بيشتر در هفته بوده است       ٢ويدئو  

 در خانوارهاي داراي ويدئو با افزايش سن از ميزان        . شود  استفاده از نوارهاي ويدئو افزوده مي     

 طـرح . (ن مشاهده شده است   شود و باالترين نسبت استفاده در گروه دانشجويا         تماشا كاسته مي  

  ).١٣٨٢،  ...پژوهشي

 از% ٥٨دهد كـه       در شهر مشهد نشان مي     ١٣٧٣از سوي ديگر، بررسي انجام شده در سال         

آن را خوب و يا خيلـي       % ٥/٣٢مردم از ويدئو برداشت خيلي بد يا بدي در ذهن داشتند و             

 مورد بحـث    ،ر جامعه براين اساس جايگاه ويدئو د    ). ٤٨٢ :١٣٧٤بهروان،  (دانستند    خوب مي 

اظهار ) در سطح كشور  % ٦٠در مقابل   (از پاسخگويان   % ٦/٥٥در بررسي شهر تهران،     . است

 بقيه در شرايط حـد وسـط      % ٦/٣٧كنند و     اند كه اساساً از نوارهاي ويدئويي استفاده نمي         داشته

. كنند مياند كه از آن زياد استفاده  اظهار كرده% ٢/٦قرار دارند و فقط ) به ندرت و گاهي (
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 ت اجتماعيها و ارتباطا فصل پنجم ـ فرهنگ، رسانه  ■  ١٧٨
 ، طبقات باال و پردرآمدها    هااستفاده از نوارهاي ويدئويي در ميان زنان، جوانان، با سوادترها، مجرد          

 مردان،: اند از  كنند عبارت   شيوع بيشتري دارد و در مقابل كساني كه كمتر از ويدئو استفاده مي            

 يرهايي كه پيوستگي بيشتري   متغ. طبقه پايين  سوادان و افراد وابسته به      ان، كم بزرگساالن و سالمند  

 سـواد،   ميـزان طبقه اجتماعي، گروه سني،     : اند از  با استفاده از آن دارند به ترتيب اهميت عبارت        

 به اين ترتيب تأثير طبقه اجتماعي از همه بيشتر و جنـسيت           .  و جنسيت  تأهلدرآمد خانوار، وضع    

  ).١٤٥ ـ ٦: الف١٣٧٩محسني، (از همه كمتر است 

ورد توجه جوانان به نوارهاي ويدئويي مورد اشاره قرار گرفت از سوي            اي كه در م     نكته

 مثال بررسي انجام شده در ميـان دانـشجويان مراكـز      رايب. شود  مطالعات ديگر نيز تأييد مي    

 از ويـدئو  %) ٦/٥٠(آموزش عالي استان يزد حكايت از آن دارد كه بيش از نيمي از دانشجويان               

 از سـوي .  سال از بقيه بيشتر بوده است٢٠ ـ  ٢١ده در گروه سني كردند و نسبت استفا استفاده مي

 هاي سينمايي، پليـسي     دهد كه از نظر موضوعي آنان بيشتر به فيلم           اين بررسي نشان مي    ،ديگر

 ساعت ويـدئو تماشـا   ٢ متوسط در هر هفته نزديك به طور بهآنان . اند و جنايي توجه داشته 

  ).٨٤:  الف١٣٧٨فردرو، (كردند  مي

بررسـي در   )محتواي فرهنگي (شود ميمشاهده ) ويدئويي( زمينه آنچه از طريق اين نوارها       در

كـه بيـشتر    هاي پرمصرف ويدئويي به اين نتيجه كلي منجر شده اسـت  زمينه تحليل محتواي فيلم   

كمـي از    و فقط تعداد  » رويداد مدارند «شوند    هايي كه در ايران از طريق غيرمجاز توزيع مي          فيلم

روزمـره   لئهايي هستند كـه در آنهـا بـه مـسا           هاي روز بيشتر فيلم     فيلم. ندهست» مدار وضوعم«آنها  

ويـژه از    مرتبط با قشرهاي خاصي از جامعه را بـه مسائلشود و يا اينكه گاهي       زندگي پرداخته مي  

جـويي،    هاي غيرمجاز خارجي در اغلب موارد به ترويج لـذت           فيلم. دارند  لحاظ عاطفي عرضه مي   

  ).٦٠:ب١٣٧٨ فردرو،(پردازد  ميطور كلي اشاعه عناصر فرهنگ غرب  گي، خشونت، و بهزد رفاه
  

  بيني عمومي راديو تلويزيون و جهان
اي به اندازه تلويزيون نفوذ پيدا نكرد، حتـي مطبوعـات كـه                هيچ رسانه   ميالدي در قرن بيستم  

 جهـان معمـوالً اولـين        گرفت، چرا كـه در     اي خود را از آن وام       اولين کارکنان حرفه   ،تلويزيون

 هـاي سـينمايي و      چهره.  اجرا كردند  تدريج بهنگاران تهيه و      تلويزيون را روزنامه   هاي خبري   برنامه

 ٢٠٠٠ تـا    ١٩٥٠هـاي     در طول سال  . مطبوعاتي از اولين اشخاصي بودند كه در تلويزيون ظاهر شدند         
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  ١٧٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

چند سال قبل از پايان     . مراه گرديد هاي فني و مبارزه براي آزادي بيان ه         تلويزيون با پيشرفت  ميالدي  

 روي داد، يعني تبـديل صـدا و تـصوير بـه     ١»ديجيتال«قرن بيستم، و در پرتو تحوالتي كه در عرصه        

در همين دوران   . تلويزيون وارد عصر ديگري شد    ) جايگزيني آنها با صفر و يك     (  انفورماتيك زبان

صـداها،  . ابطـه وارد شـدند   هـم در ايـن ر  (CD, DVD)هاي فـشرده    ديسكبود كه خانواده

توانند بر صفحه تلويزيـون خـانگي ظـاهر           ها هم برحسب تقاضا مي      گرافيكها و     تصويرها، متن 

  .(Balle, 2004)گردند 

 در عرصـه    ويژه بهگونه ترديد قدرت نفوذ آن بسيار قابل توجه است،           امروزه بدون هيچ  

با ساير  ) تلويزيون( مقايسه آن    ها در    رسانه  امروزه در عرصه  .  جهاني اوضاعافكار عمومي و    

 آيا آن هم مانند سينما يك هنر اسـت؟           ها سؤاالت بسيار مطرح است، از اين قبيل كه          رسانه

   ...تواند در زمينة اطالعات همانند مطبوعات باشد؟ و و آيا مي

  واي، توان ترديد كرد كه تلويزيون با توجه به ابعاد توليدي، اشـاعه  در اين واقعيت كمتر مي  

 واقعيـت . يابد اي جهاني است، كه اغلب اين ابعاد در مقياسي روزانه تحول مي            الگوهاي تماشا پديده  

 تـر در صـنايع      يك مجموعه از تغييـرات گـسترده       ري تلويزيون را بايد د    فناورآن است كه گسترش     

 يـان ي ميـ  تركيبي از توسعه تكنولوژيك و تحوالت بـازار بـه همگرا  فضادر اين   . ارتباطي قرار داد  

 تحوالت تكنولوژيك از قبيـل    . هاي جهاني ارتباطات منجر شده است      ابعاد سازماني و ايجاد غول    

 اي از  ي ديجيتـال سـبب ايجـاد گونـه        فنـاور ي، مـاهواره و     فنـاور هاي فيبرنوري،    كاربرد كابل 

 هـاي  اند كه عمالً در پرتو آن ارتباطات از راه دور، هم از طريق شركت            امكانات تجاري گرديده  

 اي كـم و مـشابه   اند و هر دو به گونه ها در كنار آن قرار گرفته  شوند و هم دولت    رگ اداره مي  بز

  .(Baker, 2002:135)باشند  در تكوين صنعت فردا سهيم مي

در عصر ما توسعه سريع راديو تلويزيون و تحوالت آن در انتقال از تلويزيون زميني به                

بيني   مباحث زيادي را در مورد جهان     » ديجيتال «به» آنالوگ«اي و تحول آن از شكل         ماهواره

 .اند مطرح كرده است ها در ارتباط با اين وسايل كه بيش از پيش با هم آميختگي پيدا كرده انسان

 هايي كه در فضاهاي اجتماعي پديد       ترين نتايج دگرگوني    شناسي، يكي از مهم     از ديدگاه جامعه  

 تحت. نمايد   يكديگر رخ مي   در مورد ي اجتماعي   ها  يد، تحوالتي است كه در عقايد گروه      آ  مي

                                                 
1. Digital 
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 ت اجتماعيها و ارتباطا فصل پنجم ـ فرهنگ، رسانه  ■  ١٨٠

 ها و الگوهاي اجتماعي بيش از پيش به درون خانواده           هاي گروهي، هنجارها، ارزش     تأثير رسانه 

 ها  شود كه رسانه    اغلب گفته مي  . از جانب ديگر، جوامع نيز در تماس با يكديگرند        . يابند  راه مي 

 ،بينيم كه دهقانان با پذيرش تلويزيـون   ترتيب، ميبدين. دهند ها را كاهش مي  فاصلة بين انسان  

 .يندآ كشند و از انزواي اجتماعي گذشتة خود بيرون مي          رويدادها و مناظر شهر را به روستا مي       

 از خـود . يابند گذرد اطالع مي همچنين، طبقات مختلف اجتماع از آنچه در سطوح باال و پايين مي          

 ها، موجبات بروز كدام يك از حاالت يكنـواختي و           سانپرسيم، آيا انهدام جدارهاي ميان ان       مي

. نمايند  آورد؟ در ابتدا، هر دو صورت ممكن و قابل تصور مي            يا تنوع در جهان را فراهم مي      

 ،هاي زندگاني ديگران، در هر گروه اجتمـاعي  بيني كرد كه با انتشار تصاوير و راه توان پيش   مي

 ها برداشتي يكسان از زندگي و جامعـه         تماس گروه يد، و در    آ نوعي تركيب و آميزه فراهم مي     

 ها الگوهـاي    بدين ترتيب، كلية گروه   . هاي مسلط منشأ گرفته است      آورد، كه خود از گروه      پديد مي 

  ).٢٦٨  :١٣٨١كازنوو، (كنند  طبقه متوسط ساكن در شهرهاي صنعتي را كسب مي

 ي مستقيم و شخصي خود، تمام     ها آگاهي   دانيم كه با استقرار نظام انتشار جمعي فرد به          مي

 ترديد، الاقل در بسياري     بي. كند  گيرد، اضافه مي    ها در اختيار مي     اطالعاتي را هم كه از طريق رسانه      

 گيرد، چرا كه غالباً آزاد است كه وقت خود را صرف            از موارد از طرف فرد انتخابي صورت مي       

 استثناهايي كه براين. ويزيون نگاه كنداي در مجله كند، به راديو گوش دهد و يا تل خواندن مقاله

ند از عدم امكان خواندن، ديدن و يا شنيدن غير از آن            ا قاعده وارد است، در مواردي عبارت     

 تـري  كند مجاز شمرده شده است، و به نحو روشن اي كه او در آن زندگي مي       چيزهايي كه در جامعه   

 ي تبليغاتي، شنيدن راديوي همسايه    ها  مثالً ديدن آگهي  ( آنچه به وي تحميل شده است        يتمام

 ها، الاقل همان     تجربه از طريق رسانه    ،بنابراين). هاي تبليغاتي موجود در متن يك برنامه        و يا آگهي  

 درجه از آزادي موجود در ارتباط مستقيم را دارد و حتي غالباً جنبة انتخابي و آزادي آن بيـشتر                  

  .از بعضي از انواع ارتباط هم هست

 شناس فرانسوي معتقد است كه محكوم كردن فرهنگ سمعي بصري از            جامعه ژان كازنوو 

 دهد تا تالش؛ داليل مخالف چنداني ندارد ولي اين جهت كه ذهن را بيشتر به سادگي سوق مي

 طور كلي مثالً صحيح است كه مطالعة يك كتاب به .  بيشتري بيان كرد    بايد اين نظر را با انعطاف     

  چرا كه ابتدا بايد با متن چاپ شـده         ،دارد  ماشاي يك فيلم به كار وامي     ذهن را به مراتب بيش از ت      
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  ١٨١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 شود افراد با سوادتر كمتر از افراد عادي وقت صرف           آشنايي پيدا كرد، يعني كاري كه سبب مي       

 از طريـق  ،عبـارت ديگـر   به خصوص بايد مفهوم كلمات و جمـالت را درك كـرد و بـه             . كنند

گاهي در مورد وسايل سمعي و بصري هم پـيش          (رة واقعيت   واسط و مجرد به تخيل دربا      مفاهيم

  .، دست زد)نوشته(ارائه شده و منتقله از طريق رمز  )يدآ مي
  

   خالصه و نتيجه
هـا    شناسي مهارت    فرايند انتقال پيام و عامل كنش اجتماعي است و از ديدگاه جامعه            ،ارتباطـ  

  . اهميت استبا آن از مباحث هاي جامعه در ايجاد و انتقال پيام و تأثيريها و توانايي

  .كنند تفوق خود را در زمينه كسب خبر در ايران تحكيم ميتدريج  بهـ منابع الكترونيك 

  .دانند ست و به اين اعتبار كلمه را نماد مياكلمات براي انسان ابزار كنترل خويش و ديگران ـ 

ست كه به افراد امكـان       انتقال اطالعات و در حكم نظامي ا       نترين عامال   ـ زبان از اصلي   

  قابل دركگوناگونهاي  ها، ادراكات خويش را از راه ها، اطالعات، گرايش دهد انديشه مي

  .و تفسير عرضه نمايد

هـاي   ها عمالً وظايف و فعاليت  وسيله، ابزار، و فن بيان و ارتباط است و رسانه   ،ـ رسانه 

  .كنند هاي متفاوتي توزيع مي مختلف را ميان خود با نسبت

به ) آنالوگ (ها از حالت قياسي       تبديل رسانه ميالدي  ترين تحوالت آخر قرن بيستم        از مهم ـ  

  . استديجيتال

 ترين ابزارهاي انتقال و تحول فرهنگ هستند و پديده صنعتي شدن فرهنـگ             ها از مهم    رسانهـ  

  .ها و فرهنگ افزوده است بر تعامل رسانه

  .دانند تيك سازي فرهنگ ميها آن را عامل دمكرا ـ گردانندگان رسانه

رفـت كـه    گاساس شواهد آماري احتماالً بايـد نتيجـه          در ايران در طول سه دهة اخير بر       ـ  

  . كتاب بر مطالعه مطبوعات پيشي گرفته استمطالعه

 /ها به دو بخش رسمي و غيررسمي          ها و تقسيم كم و بيش همه رسانه         قطبي شدن رسانه  ـ  

 يا رد مخالفت از مشكالتي بوده است كه فضاي رسانه        مو/ مجاز و غيرمجاز مورد حمايت      

 ها را در انزوا و يا ممنوعيـت         اي از رسانه    جامعه با آن درگير بوده است و در مواردي پاره         

  .قرار داده است
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 ت اجتماعيها و ارتباطا فصل پنجم ـ فرهنگ، رسانه  ■  ١٨٢

 طور كلـي  جنسيت افراد مگر در چند مورد خيلي اختصاصي و آن هم به تعداد ضعيف به            ـ  

 تفاوت رفتاري زن و مـرد در      . عات نوشتاري ندارد  نقش چنداني در رويكرد آنان به مطبو      

  .اين زمينه رو به كاهش است

در طـول    ،هاي موجود و فاصله ما با جامعـه جهـاني           رغم محدوديت    بهدر زمينه نشر كتاب     ـ  

  .سه دهة گذشته جامعه ايراني با رونق نسبي مواجه بوده است

 در طـول سـه دهـة گذشـته بـا            هاي  هويژه تعداد نشري   با اينكه نشر مطبوعات در كشور و به       ـ  

 مطبوعات دستخوش نوسانات بسيار     شمارگانقابل توجهي مواجه بوده است، اما        افزايش

 چرا كه اقبـال عمـومي بـه مطبوعـات بـا سياسـت عمـومي در قبـال                    ،است شديد بوده 

  .اي مطبوعات در رابطه است هاي حاكم بر فضاي حرفه آزادي مطبوعات و

هاي خارجي از نظـر       يب مباحث فلسفي، ديني، اجتماعي و زبان      ـ در حوزه كتاب به ترت     

  ).حداقل در زمينه نشر(اند  موضوعي بيشتر مورد توجه بوده

  .اند هاي مرتبط با چاپ و نشر در تهران متمركز شده ـ اكثر فعاليت

 هاي كشور هنوز با نقش قابل انتظار از آنها فاصله بسيار دارند و تا كنون موفـق                  كتابخانهـ  

 در اين هاي مردم نفوذ كنند، هر چند جامعه ايران           اند در بطن زندگي اجتماعي توده       شدهن

  .چندان كم تالش نبوده است راه

 با مشكالت فراواني مواجه اسـت  از نظر دسترسي و مطالعه كتاب       جامعه روستايي كشور    ـ  

 تاب نقـش در اين نقاط ك. و فاصله آن از اين نظر با جامعه شهري كشور بسيار زياد است    

  .با اهميتي ندارد

 هاي حاكم بر عملكرد مطبوعات ايران بـوده         ترين نارسايي  تداوم و نظم در انتشار از مهم      ـ  

  .است

تر شدن  ـ از تحوالت قابل توجه در عرصه مطبوعات كشور تنوع موضوعي و تخصصي           

  .آنهاست

  .استـ دسترسي به مطبوعات و مطالعه آن در جامعه روستايي كشور بسيار ناچيز 

 هاي سني ديگـر اسـت،       طور كلي در ميان جوانان بيش از گروه        ميزان مطالعه مطبوعات به   ـ  

  .هر چند ميانساالن نيز در اين زمينه در مرتبه دوم قرار دارند
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  ١٨٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 شود  دهد كه ميزان وقتي كه به مطالعه مطبوعات در ايران اختصاص داده مي              آمارها نشان مي  ـ  

  . صنعتي بسيار كمتر استدر مقايسه با كشورهاي پيشرفته

  .ـ توجه به مطبوعات رشدي متوازن با توسعه باسوادي نداشته است

  .مطالعه اعم از كتاب يا مطبوعات هنوز نقش چنداني در پر كردن اوقات فراغت نداردـ 

سيم و سپس  ـ انتقال اطالعات از طريق امواج و در مراحل بعد انتقال امواج به شكل بي          

 اي تحول   نتقال اطالعات از آنالوگ به ديجيتال به كمك فضاي رايانه         مبدل شدن ساختار ا   

  .وجود آورد اي جهان و نيز جامعه ايراني به اي در فضاي رسانه عمده

 در جامعه شهري ايران تلويزيون از ميزان توجه به راديو كاسته است، هر چند در جامعـه                ـ  

  .روستايي كشور هنوز راديو اهميت بيشتري دارد

 اند زندگي در زمان حال در مفهوم جغرافيايي آن را           اي عمالً توانسته    هاي سياره   يونتلويزـ  

  .تحقق بخشند

 هاي راديو تلويزيوني كم و بيش از يـك          جهان جديد در رابطه با توليد و مصرف برنامه        ـ  

  .كند ساختار جهاني تبعيت مي

 د و از تبديل آن به يـك       ان  ها دانسته   روشنفكران تلويزيون را يك وسيله مورد توجه توده       ـ  

  .اند وسيله دستكاري سياسي و فرهنگي انتقاد كرده

ـ همزمان با ورود برق به روستاهاي كشور و مجهز شدن روستاها به اين وسيله اساسي                

  انجام شده حتي   يها  اي از بررسي    حياتي توجه آنان به تلويزيون بيشتر شده است و پاره         

  . استهم در مقياس محدود نشان داداي را ه هاي ماهواره ورود تلويزيون

هـاي سـينمايي      هـا و فـيلم       مجموعـه مندان به    ه عالق ،بيشتر بينندگان تلويزيون را در ايران     ـ  

  .دهند  ميتشكيل

 اي موازي از اهميت بسيار عنوان محصوالت رسانه در ايران نوارهاي صوتي و تصويري بهـ 

 )در مقياس محدود و غيرمجـاز     (ره  در خور توجهي برخوردارند، هر چند با ورود ماهوا        

  .رسد در آينده از اهميت آنها كاسته شود نظر مي به

هـاي مختلـف      حامل برنامه  DVDو   CDـ استفاده از نوارهاي صوتي و تصويري و انواع          

  .ويژه در ميان نسل جوان رونق بسيار دارد به
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 ت اجتماعيها و ارتباطا فصل پنجم ـ فرهنگ، رسانه  ■  ١٨٤

  .ـ ميزان توجه و عمق درك پيام در تلويزيون بيش از راديو است

 هاي مـورد  CDها نشان داده است كه بيشتر نوارهاي صوتي و تصويري و              اي از بررسي    ارهپـ  

  .استفاده در سطح جامعه از نوع غيرمجاز هستند

 ي آنها از طريق مـاهواره و      ا با تبديل صدا و تصوير به زبان انفورماتيك و حركت فراقاره          ـ  

 ها عصر   رد آنها رسانه  هاي نظارتي و محدوديت بر عملك       اينترنت و ضعف عملي سيستم    

  .كنند بيني عمومي دارد تجربه مي نويني را كه آثار متفاوتي بر جهان
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  فصل ششم
  اي و فرهنگ فضاي رايانه
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  اي اي و جامعه شبكه فضاي رايانه
  

 آورده اسـت كـه هـم        وجـود  به اطالعات جهاني را     ،يفناورجهاني شدن اقتصاد و انقالب      

 خـود   يرسانه است و هم بيش از پيش وابستگي و ارتباط دروني ميان اجـزا              يربيشتر تحت تأث  

انـد، امـا در عـين حـال جامعـه             اي ناميده   اين همان چيزي است كه جامعه شبكه      . كرده است  پيدا

شوند و هـم همگـان در آنچـه        هم هست، جايي كه صور مسلط فرهنگ هم توليد مي          اي  رسانه

  .(Hassan, 2002:39)است » اطالعاتي شده« جديد  جامعه،شوند شريك مي ،توليد شده

 هاي مجازي هاي مجازي و جامعه توان به سرزمين مجازي داراي زندگي   اي را مي    فضاي رايانه 

 هـاي واقعـي     ها با همان درجه از واقعيت فيزيكي جامعه         ها و جامعه    تشبيه كرد، چرا كه زندگي    

 اي  شود و با اينكه گونـه       گزين واقعي مي  اي، مجازي جاي    با حضور فضاي رايانه   . وجود ندارند 

 .موجوديت فيزيكي در فضاي سايبرنتيك وجود دارد، اما ماهيت فيزيكي آن خلق شـده اسـت               

 اي   فضاي فيزيكي در فضاي رايانـه      ياي است كه براي ناميدن و خلق انواع آشناي          مجازي واژه 

  .(Joradn, 2001:1)رود  به كار مي

براي برخي از افراد اين     . اد را تحت تأثير قرار داده است      اي زندگي همه افر     فضاي رايانه 

فضا به همان درجه مهم است كه تلفن و يا نامه و حال آنكه برخي آن را يك ابزار تكنولوژيك                 

هاي   شوند و در آگهي      شروع مي  WWWهايي را كه با       گاهي اوقات، آدرس  . دانند  آور مي   ترس
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 اي و فرهنگ فصل ششم ـ فضاي رايانه  ■  ١٨٨

 كنيم و گاهي اوقات از امكاناتي كه اين          ابهام نگاه مي   شوند با ترديد و     تبليغاتي هم مشاهده مي   

اي را براي عدة      شنويم كه دوستي در يك آن نامه        مثالً مي (وجود آورده است     فضاي نوين به  

اي   جهان موازي رايانه  . شويم  زده مي   هيجان) دارد  زيادي از افراد در سراسر جهان ارسال مي       

 شوند و به ايـن جهـت دنيـاي         وصل مي  ها  رايانهني به   ها و خطوط تلف     شود كه كابل    وقتي آغاز مي  

 شود كه حضور قابل لمس فيزيكي يا واقعيت فيزيكي ندارند، بلكه فقـط در               مجازي ناميده مي  

  .ي ارتباطي واقعيت داردفناورجهان الكترونيك 

هاي جمعي پاية روابط اجتماعي هستند و بديهي است كساني كه حافظه ندارنـد                حافظه

 هاي اجتماعي باشند و از روابط اجتماعي خود بـراي            زندة روابط و ساخت    ياعضاتوانند    نمي

 هاي مشترك ناشي از تعـاملي       روابط مبتني بر حافظه   . هماهنگي اقداماتشان با ديگران استفاده كنند     

 توانـد  عنوان يك هويت متمايز اطالع دارد و هر كس مي هستند كه در آن هر كس از ديگري به     

 . كند كه در يك مورد معين اقدامي احتماالً متفاوت با ديگري انجام دهـد              در ذهن خود مجسم   

 كنند و هر كس ديگـري       شوند روابط خود را فعال مي       گروهي از دوستان وقتي كه دور هم جمع مي        

 شناسند  هاي جمعي وقتي افراد دقيقاً همديگر را مي         روابط مبتني بر حافظه   . كند  را بازشناسي مي  

 هاي جمعي   روابط مبتني بر حافظه   . شود   ميان خود آگاه هستند فعال مي      و از اطالعات مشترك   

  .(Mains, 1996:7)نياز به گذشتة مشترك دارند و اينكه اين گذشته ميان افراد پيوند داشته باشد 

 با اينكه وسايل نوين سفر و ارتباط ما را در رويارويي عيني و مجازي با تمامي جهان قرار                 

 خودي خود كافي نيست كه به افـراد        ها به    ظرفيت فني انتقال و دريافت پيام      اند، با اين حال     داده

 ارتباط مؤثر .  كامل كلمه بدهد   ايهاي بسيار متفاوت امكان برقراري ارتباط به معن         داراي فرهنگ 

 هاي گوناگون، و انتظارات متفاوت از روابط هاي مختلف، باورها و ارزش افرادي كه داراي زبان

 موضوعي پيچيده است و اين عوامل گاهي نقش مخالف برقراري ارتباط را ايفـا             اجتماعي هستند   

 واقعيت آن است كه روابط اجتماعي در مقياس زيادي تابع سطح شناخت و پذيرش باورها              . اند  كرده

  .(Tubbs, 2000:288) و رفتارهاي ديگران است و دو ركن مهم در اينجا شناخت و پذيريش است

  ادبيات علمي در حوزه اينترنت و هويت رو بـه توسـعه   ،طول دهة اخير  ست كه در     ا واقعيت آن 

  شـكل گرفتـه    رايانـه بوده است و چند پژوهش قابل اتكا در زمينه جوامع مجازي مبتنـي بـر                

 هـا    مطالعات خاصي نيز بر موضوع چگونگي نمود پيدا كردن افراد و گروه            ،اين افزون بر . است
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  ١٨٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

و  هاي گروهـي    جام شده است، مانند صفحات وب، كنفرانس      ي ان ا  رايانههاي    بندي  شكل ديگردر  

  .(Mackay, 2001:78) ١يا صفحات متعلق به افراد
  

  ها اي چند رسانه
 ،كامپيوتر) مونيتور (ةدهند كه بر صفحه واحدي، يعني صفح         امكان مي  ٢اي  ابزارهاي چند رسانه  

 يها، مدارك صوتي، تصويرها    هاي گراف   انتقال و بازيابي تلويزيون، تلفن، مدارك و اسناد، متن        

 خصلت. اي منفرد و يا در كنار هم فراهم شود گونه صدا به ساكت و متحرك اعم از با صدا و بي

گوناگون بيان،  صور  اصلي اين وسيله ارتباطي قبل از هر چيز امكان مخلوط و مرتبط كردن              

اي  گري است، به هر گونـه نمود و يا ارتباط است و اين امكان همراه با حركت و تفرج از يكي به دي          

 در ٤ و مـستقيم ٣هـا بـه دو شـيوه غيرمـستقيم     اي چند رسـانه . كه مورد تمايل فرد استفاده كننده باشد  

  عمالً توسـعه   CDشدن صدا با ايجاد     » ديجيتال«ميالدي   ١٩٨٤دانيم كه در سال       مي. دسترس هستند 

 ر و مـتن را از پخـش تـا   هاي صدا و تصوي    پيدا كرد و به سرعت زبان انفورماتيك همه عرصه        

 »حامـل «قلمروهاي نوشتاري، صوتي، و تصويري را تحت        » ديجيتال«جهان  . دريافت تسخير كرد  

  .(Balle, 2004:42)هاي ارتباطي وارد كرد  ها و يا شبكه خاصي درآورد و آنها را در ديسك

 )ا زبان ديجيتال  ي( فرآورده يا خدمتي است كه در پرتو ترجمه به زبان انفورماتيك             ،اي  چند رسانه 

 مانند متن، صـدا، ويـدئو،     (گرفتند    برداري قرار مي    هايي را كه معموالً به شكل جداگانه مورد بهره          داده

 ٥اي معموالً حالتي تعاملي     فرآورده چند رسانه  . دهد  با يكديگر پيوند مي   ) عكس، تصوير و طرح   

  خود اقدامات خاصي را بـه تواند برحسب تمايل  است و مي  » فعال«دارد، چرا كه استفاده كننده      

 اين مجموعه . ها و اطالعات كه خواسته باشد به مرور بپردازد          اي از داده    عمل آورد و در هر شاخه     

 اي  هختواند برحسب تمايل خود اقدامات خاصي را به عمل آورد و در هر شـا                ها مي   مركب رسانه 

 تواند  ها مي   وعه مركب رسانه  اين مجم . ها و اطالعات كه خواسته باشد به مرور بپردازد          از داده 

 هاي معمولي و شـناخته       يعني ديسك با همان ابعاد ديسك      ٦گيري در يك ديسك فشرده،      در شكل 
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 اي و فرهنگ فصل ششم ـ فضاي رايانه  ■  ١٩٠
 .بـرداري قـرار گيـرد        خوانده شود و مورد بهره     رايانهگردان    يك ديسك از طريق   شدة صوتي،   

 شبكه اينترنـت و   گيرد و آن پيوستگي با        برداري البته به طريق ديگري هم صورت مي         اين بهره 

 هاي الكترونيك حامل. (Lesle, 1998:3)هاي ديگر محدود و محلي و سازماني است  يا شبكه

 و  ها و تصاوير ثابـت      سازي، پردازش و مبادلة اطالعات مركب از صدا، داده          توانند به ذخيره    مي

  از اين  متحرك با سطح اطمينان و كمال نه تنها مساوي و بلكه برتر از كيفيت عمل بر هر يك                 

 چيزي( ديجيتالي شدن صدا و تصوير       ،ترديد نيست كه منشأ اين تحول     . ها به تنهايي بپردازند     داده

 سازي  ، انتقال از طريق شبكة ديجيتال، و ذخيره       )كند  پذير مي   كه پردازش انفورماتيكي را امكان    

 ترجمـه در اين ساختار اطالعات به دو حالت صفر و يك           . آنهاست) مثالً روي ديسك فشرده   (

  در مـدارهاي حافظـة ماشـين صـفرها    رايانهشود، يعني زبان ديجيتال قابل پردازش توسط         مي

 شـوند  هاي منطقي را كه ترانزيستورها ناميده مـي  شوند و در عنوان فشار ضعيف تلقي مي     به) ٠(

ايـن   به. كنند  ها را باز مي     داراي فشار باالتري هستند و همان در      ) ١(ها    در مقابل يك  . بندند  مي

پـذير، و قابـل تغييـر         شود تبديل به يك مادة فعال، دگرگوني        ترتيب اطالعاتي كه منتقل مي    

هاي تكنولوژيك قابل تكثير و قابل انتقال       شكل هستند، يعني كااليي كه با توجه به پيشرفت        

 سـازد،   پذير مي   اين تحوالت همچنين همگرايي وسايل ارتباطي را امكان       . است) البته با هزينة كم   (

 نـشانة . ، تلفن و تلويزيـون    رايانه: اي كه تا پيش از اين از هم كامالً جدا بودند            ويژه سه حوزه   به

هاي فشرده   است كه كاربردهاي ديسكDVD (Digital Versatile Disc)بزرگ اين همگرايي 

 دهـد  هاي تصويري را در خـود جـاي مـي    هاي فشرده صدا، نوارها و ديسك  ي، ديسك ا  رايانه

(Leslé, 1998:5).  

اولـين  . ها عمالً نتيجة مستقيم دو تحول همزمان است      اي  كراتيك شدن چند رسانه   ودم

. ها همراه بوده است    سهولت كاربرد انفورماتيك است كه با قدرت فزايندة دستگاه         ،تحول

هاي آموزش،  هايي غير از حوزه ها در سازمان اي كنندة كاربرد چند رسانه اين تحول توجيه

اي اسـت   ي چند رسانه  فناورتحول دوم صنعتي شدن خود      . بازرگاني است اطالعات و يا    

هاي گرافيـك،     هاي فشرده، كنترل كننده      ديسك يها  خوان  و گواه آن ورود گستردة ديسك     

 هماهنگ ١هاي شخصي روميزي و نيز دستي رايانه است كه با شرايط     ...هاي صدا و    كارت

   .(Leslé, 1998:50) استشده 
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  ١٩١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  واقعيت مجازيساختار اجتماعي 
 شوند و تمامي صور ارتبـاط، بـه         ها براساس فرايندهاي ارتباطي ساخته مي       دانيم كه فرهنگ    مي

 . است ٢»ها  عالمت«اند مبتني بر توليد و مصرف          بيان كرده  ١روالن بارت تعبيري كه افرادي مانند     

 امـع اين اساس هيچ جدايي ميان واقعيت و نمود سمبليك وجـود نـدارد و در تمـامي جو                  بر

بنابراين . زنند  دست به اقدام اجتماعي مي    ) نمادي(ها از طريق محيط سمبليك        بشري، انسان 

 كه در پيرامون نظام متشكل از عناصـر       (آنچه از نظر تاريخي خاص صور نوين ارتباطي است          

  بلكه،نيست» واقعيت مجازي«در حقيقت تحقق ) اي مطرح شده است  الكترونيك و چند رسانه   

شايد با استناد به مفاهيم مندرج در فرهنگ        . است» اي مجازي   گونه اقعيت به و«ساخته شدن   

 شود، همواره خصلتي مجازي داشته اسـت،        اي كه تجربه مي     گونه ها بتوان گفت كه واقعيت به       نامه

 دهند كه   اي شكل مي    گونه هايي كه به رفتار به      ها درك شده است، سمبل      چرا كه از طريق سمبل    

 طور دقيق بهبايد گفت . (Castells, 1998:372) دقيق لغوي آن فاصله دارد از واقعيت به معني

 ها به كدبندي كردن ابهام و ايجاد تنوع در تعابير است كه تظـاهرات                انواع زبان  ةتوانايي هم دليل   به

 از طريق ماهيت چند مفهومي گفـت      . فرهنگي از استدالل صوري و منطقي رياضي متفاوت است        

 اين پهنه . دهد  هاي انساني خود را بروز مي       گي و حتي ماهيت متضاد پيام     گوهاست كه پيچيد  و 

 ها در حقيقت چيزي است كه به ما امكان تعامل اجتمـاعي             گسترده از تنوع فرهنگي معاني پيام     

  .دهد  با يكديگر در ابعاد مختلف آشكار و پنهان ميرا

 اسـت كـه محـيط جديـد نمـادي           مبتني براين استدالل   بنابراين، اين نقد از رسانة الكترونيك،     

شـوند و در ارتباطـات        از طريق نمادهـا منتقـل مـي        ها   واقعيت همة. دهنده واقعيت نيست   نشان

 مفهـومي     نمادها در رابطه با پايگـاه      همةدر آن،    نظر از وسيلة مورد استفاده     متقابل انساني، صرف  

تـوان گفـت هـر        ر است كه مي   به اين اعتبا   .شوند  جا مي   شود تا حدودي جابه     كه به آنها داده مي    

  .شود اي مجازي دريافت مي گونه واقعيتي به

 كاربردهـاي : توان آثار واقعيت مجازي را در چند دسته         شناختي، مي   از لحاظ تأثيرات جامعه   

  .اي، تأثير در زندگي خصوصي، و تأثير در زندگي اجتماعي مورد توجه قرار دارد حرفه

 اي، طراحي، تجزيـه  ل چند بخش عمدة آموزش حرفه  اي شام    فعاليت حرفه  :اي  زندگي حرفه 
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 اي و فرهنگ فصل ششم ـ فضاي رايانه  ■  ١٩٢
 هـاي   ها ابزارهاي واقعيت مجازي توانايي      و تحليل، اجرا و ارتباطات است كه تمامي اين زمينه         

 از طريق امكان اقـدام از راه دور، كـار در خانـه            . دهد   را از نظر زمان و كيفيت ارتقا مي        نشاغال

 از سوي ديگر مانـدن    . شود  و اتالف وقت كاسته مي    شود و از حجم ترافيك شهري         پذير مي   امكان

 ن كه اغلب شـاغال هايي برحيات خانوادگي است، تأثير   هاييفرد در درون كانون خانوادگي داراي تأثير      

  .(Bardea, 1993:256)دانند  اند و عنصري در جهت استحكام جامعه مي آن را مثبت ارزيابي كرده

 ارتباط در حجم قابل توجهي مطرح اسـت،        ،هر چند در واقعيت مجازي     :زندگي خصوصي 

 افراط در استفاده  . هاي خاصي از انزواي اجتماعي هم مطرح است         اما درعين حال در آن گونه     

 يفنـاور ويي و يا تماشاي تلويزيون كه از دهة گذشته مطرح بـوده اسـت بـا                 ئهاي ويد   از بازي 

ممكن است واقعيت   نوين اطالعاتي تشديد گرديده و گاه اين خطر احساس شده است كه             

 در اين قلمرو موضوعي كه مورد توجه بسيار   .  از واقعيات جاري باشد    رمجازي عاملي براي فرا   

 هـا   از سويي بازي  . اند  هاي گوناگون است كه براي آنها تأثيراتي دوگانه قائل          قرار گرفته است بازي   

 گر آن را با آثاري    دانند و از سوي دي      العمل، منطق و خالقيت مي      را عامل توسعة مهارت، عكس    

  .دانند چون خشونت، نژادگرايي و يا انحرافات ديگر همراه مي

تـري اسـت و    دانيم كه واقعيت مجازي اساساً يك وسيلة ارتباطي تكامل يافتـه         مي :زندگي جمعي 

 مبتني بر اطالع است و اطالع پاية زندگي در جامعه است و به ايـن اعتبـار                  ،ارتباط برحسب تعريف  

اين واقعيت قبل از هـر      . اي برخوردار است    يت مجازي بر حيات جمعي از اهميت ويژه       تأثيرات واقع 

كـاربرد آن   طور اساسـي     بهچيز داراي تأثيراتي بركاركرد ادارات و پيوندهاي آن با شهروندان است و             

ـيدگي بـه پرونـده           در بهبود روابط، كاهش معطلي     بـا ايـن حـال سـوء        . اسـت هـا     ها و دقت در رس

هاي حقـوقي و عـدم احتـرام بـه زنـدگي              ز بر آن متصور است از قبيل انواع درگيري        كاركردهايي ني 

 را ايفـا كننـد، چيـزي    ١»برادر بزرگتر«دهد كه نقش  اين سيستم به مقامات امكان مي  . خصوصي افراد 

ترين نقاط مرتبط با تودة مردم مربوط به قـدرت واقعيـت              از مثبت . تواند خيلي خطرناك باشد     كه مي 

. طـور كلـي اسـت      هاي عمومي بـه     هاي تماشايي و آگاهي     ا، صحنه ه انتشار هنرها، تفريح  مجازي در   

  .(Burdea,1993:285)آورد  واقعيت مجازي همچنين امكان مشاركت مردم را نيز فراهم مي

 همانند كنفرانس و مناظرة الكترونيك، درصدد خلق نوعي         ،ابزارهاي ارتباطي اينترنت  
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  ١٩٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 الكترونيك هستند، اجتماعاتي كه قواعد ورود و زندگي در آنهامجازي در فضاي  هاي ع اجتما

 توان نتيجه گرفت فضاهاي اجتماعي نوين هم اكنون ايجاد          مي. در حال تكوين تدريجي است    

 »خـودگردان  «هـا   اين اجتماع . دهد  شده است و اين فضاها روابط اجتماعي را تحت تأثير قرار مي           

مخلوق خود را بشناسند و به آن احترام        » گروه «دانند كه قانون    هستند و برخود فرض مي    

  .(Dufour, 1995:108)بگذارند 

شناسيم   اي كه ما مي     گونه بهسرانجام بايد اشاره كنيم كه زندگي مجازي با زندگي واقعي           

 هر كدام از ما ممكن اسـت      . كند  هيچ كس بدن خود را به نقطة ديگري منتقل نمي         . تفاوت دارد 

مـا   گو كنيم و رفتارهاي   و يم با ديگران گفت   قبنشينيم و از طريق ارتباط مست      رايانهدر مقابل صفحة    

در   همچنان هاي ما   و اين در حالي است كه بدن      ) به گونة مجازي  (عمالً به نقطة ديگري منتقل شود       

 و  توانيم به آن سوي دنيا براي مالقات با اشخاص بـرويم            ما مي . مقابل صفحه باقي مانده است    

البته گـاهي مـا ممكـن       . ت فيزيكي ما در خانه خودمان قرار داشته باشد        حال آنكه موجودي  

 طـور   و اين دهد   انتقال مي اي قدري صبر كنيم و اين به ما احساس فاصله را              است در فضاي رايانه   

اي مـدت زمـاني مطـرح اسـت، امـا ايـن                كه براي طي مسافت در فضاي رايانـه        يمكن  تلقي مي 

مالقات مجازي يك . (Jordan, 2001:2) فيزيكي ندارد  فاصله، هيچ ربطي با فاصلةاحساس

شود كه بتوانيم از تهران به شـيراز بـرويم،            تر از زماني انجام مي      استراليا از تهران سريع   نفر در   

ها و قـدرت خطـوط تلفنـي ممكـن اسـت              در اينجا احتماالً سرعت حركت در شبكه       چرا كه 

 مسافت فيزيكي نيست و اساسـاً تـابعي از        ،كنندة سرعت مالقات   عامل تعيين . باشد نقش داشته 

 .كنيم اي است كه از آن استفاده مي شبكه سرعت كار
  

  هاي اطالعاتي فرهنگ و شبكه
  كه هرگز در طول تاريخ  مسيري نويني پيدا كرده است،      مسيرويژه در طول دهة گذشته، فرهنگ        به

 انيم كه در يك دهكده سنتي     د  مي.  نوين شبكه اطالعاتي است    مسيراين  . قابل شناخت نبوده است   

 هاي مشترك دارند، يكديگر     ريزي  افراد با يكديگر در رابطة روياروي هستند، با يكديگر برنامه         

 كنند و در يك كالم بـا  زنند و يا سكوت مي را دوست دارند يا از هم متنفرند، با هم حرف مي      

 دهكده سنتي، اجتمـاعي   . ندكنند، چرا كه از نظر جغرافيايي به هم نزديك هست           يكديگر زندگي مي  

 است كه براي افراد حالت الزامي دارد، اما مملو از تنوع است و دربرگيرندة همه كساني اسـت                 
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 اي و فرهنگ فصل ششم ـ فضاي رايانه  ■  ١٩٤

هـاي نـوين      يفنـاور در نقطه مقابل اين دهكده، روابطي كه بر اثر          . كه در آن سكونت دارند    

 .خواهنـد   د كه مـي   كن  شود، روابطي انتخابي هستند و فقط كساني را با هم نزديك مي             ايجاد مي 

ايـن  . كننـد    فـضايي عبـور مـي      هـاي   هايي از روابط هستند و از مفروض        اجتماعات مجازي شبكه  

متعدد و متحرك هستند، هر كدام اهدافي دارند، داليل وجودي خاص خود را دارند و                ها  شبكه

 بـه آنهـا   كننـد، چـرا كـه اعـضا           ها در جايي با هم تالقي مـي         شبكه. ندهستشركاي خاص    داراي

متعددي تعلق دارند و سازندة روابط متعددي هستند، اما اين اختالط محـدود بـاقي               هاي  گروه

هر شبكه حالتي كـم و بـيش بـسته دارد و داراي خـارجي و                . حالتي تدريجي دارد   ماند و   مي

 يفنـاور ايـن اسـاس     بر.  دارند، اما در شكلي كامالً نو      ١»كالن«داخلي است، با اعضايي كه حالت       

كند، افراد داراي عاليـق خاصـي را بـه            هاي نويني را تسهيل مي      بندي  ظهور دسته  ،اطالعات

. (Monot, 1998:88-9)بخـشد   هاي بدون مرزي را موجوديت مـي  آورد و قبيله ميدور هم گرد 

بـراي هـر گـروه الزم       . تواند نزديك باشد    حالت انتخابي دارند، جدايي نيز مي      وقتي كه روابط  

كه متفاوت است برقرار نمايد، يعني آن ديگري كه ممكن است           » ريديگ«با   نيست روابطي را  

 از  راحـضور ديگـران  به هرحال بايـد    يك اجتماع داراي موجوديت فيزيكي       در. مزاحم باشد 

تحمل كرد، حتي بيگانگاني را كه احتماالً ممكـن اسـت داراي زبـان بـه كلـي                    تا حدي  ،هرگونه

كند كـه بـا هـر          مجازي هيچ عاملي ما را مجبور نمي       آن كه در يك اجتماع     متفاوتي باشند، و حال   

تواند با انزوا، جداسازي و يـا طـرد همـراه باشـد،               اين واقعيت البته مي    .كس ديگر زندگي كنيم   

تـوان يـك      ي اطالعـات مـي    فناوردر پرتو   . قابل تشخيص نيست   حالتي كه معموالً در ابتدا    

جايي كه نوعي غربـالگري اجتمـاعي       خاص براي خود ايجاد كرد،      هاي    جهان مبتني بر رابطه   

تواند مطرح كنـد، دنيـايي        اتمي شدن واحدهاي اجتماعي را مي      ضروري است و اين امر خطر     

  .گيرند همديگر را ناديده مي هايي كه وجود متشكل از گروه

 اي بدون مرز و آزاد بـه        گونه ها به   اي باز است كه در آن انسان        اينترنت قبل از هر چيز شبكه     

 هاي الزمـه ارتباطـات     ها و زمان    با حذف مسافت  . پردازند  ارتباط و مبادله اطالعات مي    برقراري  

. (Warusfel, 2001:9)توانند در آن وارد شوند  كنند كه همه مي فضايي مجازي ايجاد مي، ممكن، افراد

 هاي  است كه برخي از ويژگي    شده  وشتاري  نهاي نويني از ارتباط       وجود آمدن شيوه   اينترنت سبب به  

                                                 
1. Clan 
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  ١٩٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 هاست و برهمين     سرعت انتقال پيام   ،نوآوري اصلي . صور قبلي ارتباطي را دگرگون كرده است      

 نامـه، (شود    اساس پست الكترونيك شبيه تمامي متون نوشتاري است كه براي افراد ارسال مي            

 رغم حفظ ويژگي نوشتاري، داراي يـك صـفت خـاص             بهبا اين حال    ). ...پستال، يادداشت   كارت

 هـا در شـبكة   واقعيت آن است كه مبادلة پيام.  آن است١دورگهيا » پيوندي«يت  است و آن ماه   

 با اينكه كد مورد اسـتفاده حالـت نوشـتاري         . اينترنت دربرگيرندة مكالمه و ارتباط تلفني هر دو است        

 مطرح) شفاهي(دارد، اما مبادلة تقريباً همزمان امكان برقراري نوعي ارتباط نزديك به مكالمه را              

 به اين ترتيـب   . (Guéguen,1998:18)اند    ناميده» مكالمة نوشتاري «، چيزي كه برخي آن را       كند  مي

اي ساخت دهنـده ميـان مداخلـة          ، رابطه رايانهدر مكالمه روياروي، همانند ارتباط از طريق        

 افزون بر اين، سبكي كه براي     ). اصل اوليه در هر صحنه بحث     (العمل وجود دارد      اوليه و عكس  

 و سبك داستاني وگوهاي شفاهي گفترود در برگيرندة تشابهات  ها به كار مي نوشتن پيام

از  رسد صورتي از ارتباط نوشـتاري تقليـدي      نظر مي   به رايانهطور كلي ارتباط از طريق        به. است

كه  كند گيرد و چيزهايي را ايجاد مي ها را از آن وام مي ارتباط گفتاري باشد، كه برخي از ويژگي

 شناساني كه بـه بحـث در جامعـه اطالعـاتي            جامعه. نيستآنها  قادر به توليد    ) فتاريگ(آن ارتباط   

 هاي   باند و مدعي ظهور چارچو       را مورد توجه قرار داده     ٢»اي  فرهنگ رايانه «اند مفهوم     پرداخته

  .(Bell, 2001:56)خاص فرهنگي در پرتو كاربرد رايانه و اينترنت هستند 
  

  ي اطالعاتفناور ارتباطات اجتماعي ـ فرهنگي و
اخذ،  كننده تمامي فرايندهاي مربوط به     ي اطالعات مفهومي جديد و جامع است كه بيان        فناور

ماهيت  اين فرايندها ممكن است داراي    . سازي، انتقال، بازيابي و پردازش اطالعات است       ذخيره

اطالعـات   يورفنا. ، الكترونيك و يا به شكل كنوني ميكروالكترونيك باشند        ييمكانيكي، بيوشيميا 

شده است   امروزه با هر نوع فعاليتي كه به جريان و نقل و انتقال اطالعات وابسته است، آميخته               

(Gill, 2002: 88). 
ي نوين ارتباطي چه تأثيري در ارتباطات ميـان فـردي           فناوردر پاسخ به اين پرسش كه       

 عيت تعدادي از روابـط رسد كه حداقل در ميان بخشي از جم      نظر مي   در بدو امر به    ،خواهد داشت 

 از سـوي .  تأمين خواهـد شـد  ، و برقراري ارتباطات صوتي و تصويري فعال   رايانهچهره از طريق    

                                                 
1. Hybrid 
2. Cyberculture 
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 اي و فرهنگ فصل ششم ـ فضاي رايانه  ■  ١٩٦
 هاي سنتي   هاي رسانه    با گسترش اين صور ارتباطي مردم بيش از پيش در توجه به برنامه             ،ديگر

 .منـد باشـند   ت بهـره  تري خواهند زد، البته به شرطي كه از همه امكانا           دست به انتخاب سختگيرانه   

  خود را از دست رفته و      ان برقراري ارتباط با گروهي از مخاطب       هاي سنتي امكان    حداقل رسانه 

توانـد بـه    ي ارتباطي مـي فناورهاي  در عين حال برخي از نوآوري    . بينند  يا تضعيف شده مي   

ـ . كننده ايفا كننـد    جاي اينكه محدود كنندة روابط اجتماعي باشند، نقشي تقويت          مثـال در    يراب

 عنوان ارتباطات سازماني از ويدئو كنفرانس در بسياري از مؤسسات بزرگ كشورهاي صنعتي به

 .شود و همين اقدام بر تفاهم و ارتباط ميان كارشناسان افزوده اسـت            يك اقدام پايه استفاده مي    

 اي كـسب  طور كلي ساختارهاي دني    كارشناسان معتقدند كه ماهيت عمومي ارتباطات از راه دور به         

  امكان بهتري براي   انالمللي فراهم كرده است و به متخصص        هاي ملي و بين     و كار را در عرصه    

 را از انزواي نسبي خارج كـرده اسـت  آنها مطرح كردن عقايد خود ارزاني داشته است، چرا كه        

(Tubbs, 2000:474) .عالمت مشخـصه  عنوان بهدانيم كه در پايان قرن بيستم، ارتباطات  مي 

 در اين عصر داليل برقراري ارتبـاط      . عه مدرن ظاهر شد و به اين ترتيب جاي صنعت را گرفت           جام

 فروش يك كاال، عرضه خدمات، معرفي يك حزب، معرفي يك مؤسسه توليدي،           : متعدد است 

   ....عرضه يك تصوير مطلوب و

 ه در ميان  ك) ١٢٠  :١٣٨٣دوران،  (بررسي انجام شده در ميان كاربران اينترنت در شهر تهران           

 انجام گرفت نشان داد كه تجربه فضاي سايبرنتيك نقـشي         ) ١٣٨٠سال  (دانشجويان دانشكده فني    

شود كه اوالً  پژوهشگر در زمينة علل اين امر يادآور مي    . تضعيف هويت خانوادگي ندارد    در

 عمـالً گيرد و استفاده از آن در همه موارد فردي نيـست و                در منزل مورد استفاده قرار مي      رايانه

 برند، و در ثاني تعامالت اينترنتي عمالً موجـب           مي   خانواده نيز گاهي از آن بهره      يساير اعضا 

 شود و همين امر خود عاملي در جهت تحكيم روابـط            خانواده مي  يگو ميان اعضا  و بحث و گفت  

 گيالبته از عواملي كه بايد در اين ميان لحاظ كرد و روابط آن با هويت خـانواد    . اجتماعي است 

و  ، نوع استفاده از آن، زمان استفاده و نيز تركيب خـانواده           رايانهمشخص شود ميزان استفاده از      

  .شرايط خاص آن است
  

  الكترونيك  تبادل اطالعات و پست
اي كه    كند، شيوه   شيوة متفاوتي را در ارتباطات ميان افراد وارد مي        در عمل   پست الكترونيك   
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  ١٩٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 هاي الكترونيك بيش از مكاتبات معمولي و يا گاهي تلفنـي   نامهدر جايي كه مبادلة(تر است   عميق

هـاي الكترونيـك معمـوالً حالـت          لحن نامـه  (تر است     ، مستقيم )ويژه در ارتباطات دور    است، به 

يك پيام الكترونيك نه رسـميت و ابهـت         (و كمتر درگير كننده است      ) غيررسمي و متراكم دارد   

عموميـت فزاينـدة كـاربرد پـست        ). ك مكالمة تلفنـي اسـت     را دارد و نه داراي بار عاطفي ي        نامه

اسـت و بـه تعبيـر       شـده   تـر    تصويري از جهان جديد است، جهـاني كـه كوچـك           الكترونيك

الكترونيك نـشاني از      پست. (Rapp,1998:5)اي شده است      اي سياره   دهكده  مبدل به  لوهان  مك

شوند و افراد و مؤسسات  است كه در آن مرزهاي ملي و فيزيكي حذف مي »جهاني«يك دنياي 

  .شوند ارتباطات مجهز مي به ابزارهاي جهاني

 الكترونيك تنها يك وسيلة متعلق به عصر جديد اطالعات نيست، بلكه همچنين يك               پست

 فرهنگ و شايد شيوة جديدي از زندگي كردن و كاركردن باشد كه در مراحل توسعة خود مظاهر                

 اكنون براي كساني كه تا حدودي در عرصة به كـارگيري            هم. بسيار متفاوتي را تجربه خواهد كرد     

 شده است   دورنگار، چيزي شبيه پست، تلفن و       E-mailاند، واژة     الكترونيك گام برداشته    پست

كنند، چرا كـه در عـصر جديـد اساسـاً مفهـوم               گاه حتي جديد بودن آن را هم فراموش مي         و

الكترونيك  عنوان پاية پست نوني كه به  اولين ف (و عمق تاريخي آن نيز متحول گشته است          جديد

ـ  ١٩٨٤در جهان به كار گرفته شده است به سـال            كنوني  ١٩٩٢گـردد و تنهـا در سـال           مـي از   ب

  ).محصول تجارتي شد  مبدل به يكميالدي

  كـه در گذشـته نـه چنـدان         دورنگار و شماره تلفن و      نشاني الكترونيكي را همانند     نشانيامروزه  

ملي   بين پژوهشگران در سطوح    ي الكترونيك نشانيمبادلة  . كنند  د و بدل مي   كردند، ر   دور مبادله مي  

ساير  و تقريباًآيد  شمار مي بهاز كشورهاي جهان امري كامالً پيش پا افتاده        بسياري  المللي در     و بين 

 الكترونيـك نيـز كـه توسـط         افزارهاي مربوط به پـست      البته نرم . وسايل ارتباطي را كنار زده است     

  .مختلف در حال ساخت و يا در دست اجراست همه همواره راه تكامل پيموده استهاي  شركت

 الكترونيك حتماً   اول اينكه پست  . شود  الكترونيك از جهاتي از پست سنتي متمايز مي         پست

 الكترونيك حالت غيرمادي دارد، حتي اگر ممكن باشـد           دوم اينكه پست  . تر است   تر و ارزان    سريع

رغم مكاتبات پـستي      به، و سرانجام اينكه     هاي خود را چاپ كند      مكه هر طرف مكاتبه پيا    

 الكترونيـك    پـست بارهوضع در. كنند هاي الكترونيك مسير خود را نيز تشريح مي         معمولي، نامه 
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 اي و فرهنگ فصل ششم ـ فضاي رايانه  ■  ١٩٨
 رود  اي است كه گويا يك نامه يا يك بسته پستي كه از يك نقطة دنيا به نقطة ديگر مي                    گونه به

 اند ارائـه    اند و به مقصد رسانيده      هايي را هم كه آن را حمل كرده          فهرست تمامي واسطه   ،در مقصد 

 اي   وسيله ،الكترونيك از لحاظ به كارگيري      در زمينة مخابرات بايد اشاره كنيم كه پست       . كند  مي

 كند، اعم از دولتي يا خصوصي،       شبيه مخابرات است، چرا كه از خدمات مخابراتي استفاده مي         

 هاي مبتني بـر  مانند تلفن(هاي خاص  ورد استفادة عمومي و يا گروه   المللي، شبكة م    ملي يا بين  

   تلفـن معمـولي، در پـست   رغم بهالبته با اين تفاوت كه ). هاي ويژه و يا مشتركين خاص      كارت

 بلكه) هاي الكترونيك   به استثناي كارت پستال   (الكترونيك صدا مطرح نيست و نه حتي تصوير         

الكترونيك نوعي تكنيك  به اين ترتيب پست. جيتال استهاي دي  محتواي مورد انتقال داده   

 هـاي   هاي مرتبط به هم از طريق شبكة مخابراتي است كه به مبادلـة داده              رايانهميان  » گوو گفت«

كند   الكترونيك را داراي ماهيتي پيچيده مي       اين واقعيت ساخت پست   . پردازند  الكترونيك مي 

 اسـت كـه از زيـر      » شبكه«يك قشر، قشر    .  آن است  دهنده كه مبتني بر سه اليه از اجزا تشكيل       

 كند، قشر دوم    هاي فيزيكي تشكيل شده است و انتقال ارتباطات الكترونيك را تأمين مي             ساخت

 از طريـق شـبكة       شـده  اسـت و پـردازش انفورمـاتيكي اطالعـات منتقـل          » ها  داده«مربوط به   

الكترونيك   است كه پست  » اتخدم«قشر سوم، مربوط به     در نهايت   شود و     شامل مي  مخابرات را 

  .دهد كنندگان قرار مي استفاده را در اختيار

تواند ايجاد كنندة  الكترونيك، مي با اين حال امروزه اين پرسش مطرح است كه آيا پست         

 اي در جهت المللي باشد و عمالً به وسيلة عمده اي از گسستگي اجتماعي در سطح بين نوع تازه

اي كه رهبران آن به داليل        ود؟ در كشورهاي كمتر توسعه يافته     عدالتي اجتماعي تبديل ش     بي

 كنند و يا حتي در استقرار آنها مـانع          هاي نوين ارتباطي را تشويق و حمايت نمي        روشمختلف  

 ل متعددي مواجه خواهند شد و بر دامنة انـزواي آنـان  ئبا مسادر عمل كنند، محققان     ايجاد مي 

  .روز افزوده خواهد شد روزبه
  

  الكترونيكنشر 
 دانيم كه عمر ماشين تحريرهاي مكانيكي در جهان صنعتي در حدود يك قرن بود و ماشـين   مي

 رايانـه بـه بعـد     ميالدي   ١٩٨٥هاي حدود     تحريرهاي الكتريكي نيز حدود پنجاه سال فعال بود، و از سال          

  تحريـر   نهمچنـا ميالدي   ١٩٩٠اما تا اوايل سال     . ها گرديد    جايگزين اين نوع ماشين    تدريج به
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  ١٩٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 را نيز در همين رديف بايد       ٢ و ليزر  ١كاغذ روية اصلي بود، و چاپگرهاي نويني از نوع جوهرپاش         بر  

بـه بعـد در جهـان روي داده اسـت،           ميالدي   ١٩٩٠تحوالت تكنولوژيك كه از دهة      . در نظر داشت  

ـ   حتي توليد مطالب چاپي سنتي از قبيل مطبوعات، كتاب، و ساير نشريات را نيز تحـت                قـرار  شعاع  ال

  شناخت كلي اجتماعات نوين را از ارتباط مكتـوب دگرگـون  ،در مرتبة اول تدريج   بهداده است و    

جانشين مطالـب چـاپي     ) دست كم در مواردي   ( را   رايانهاي آرام و تدريجي صفحة        گونه به كرد و 

امـروز  . (Laufer,1992:9)اي كه در آن قابليت دگرگـوني هـم وجـود دارد     ساخت، صفحه  سنتي

تـدريج   بـه » كـامپيوتريزه شـدن   «شود و فرايند      اي را شامل مي     الكترونيك حوزة گسترده   مكتوبات

 انتقـال مطالـب از طريـق        ها،  هارسال مطالب خبري يا مقال    : گيرد  توليد را دربرمي   تمامي مراحل 

چـاپ،  در نهايـت    بنـدي و      و ادغام مطالب، وارد كردن عكس و نمودار، صفحه         شبكه، تركيب 

است، و در عين حال كيفيت      شده  ها    اين فرايند سبب محو بسياري از حرفه       ...ع و نشر و توزي  

تحرير مطالب كتاب، مجله و روزنامه در يك نقطـه          . نيز ارتقا بخشيده است    مادي توليدات را  

احتماالً همراه با انجام تغييرات مورد (صورت همزمان در چند نقطة ديگر  جهان و چاپ كردن آن بهاز 

هاي فشرده نيز در توليد مكتوبات الكترونيك مؤثر  ي توليد ديسكفناور. استشده متداول عملي ) نظر

از سـال  . نيز در اين زمينه مطرح گرديـد » اي چند رسانه«ي فناورواقع گرديد، و اين در حالي است كه       

هـا،    المعـارف   هـاي اطالعـاتي، دايـره        توليد و عرضـة مجـالت، بانـك        تدريج بهبه بعد   ميالدي   ١٩٩٠

هاي فشرده رواج يافته است  هاي هنري و بسياري آثار اعم از كالسيك و جاري روي ديسك مجموعه

  .(Laufer, 1992:43)دهد   بزرگ را تشكيل ميانهاي ناشر و بخشي از فعاليت

  كارشناسان و ارباب مطبوعات، و اينترنت(on-line)تكامل خدمات مبتني بر ارتباط مستقيم 

 اين وسيلة نوين ارتباطي   . ساختار و سازمان مطبوعات الكترونيك سوق داد      برداري از     را به بهره  

 گذاري محدود، تعدد موارد نشر، عرضة خدمات      سرمايه: داراي فوايد و كاربردهاي متعدد است     

 ...هاي قابـل انعطـاف و   مندي از قالب م، بهرهيمتناسب با عاليق شخصي و جذب خوانندگان دا     

 ويـژه در سـطح   آنكه جايگزيني براي چاپ روي كاغذ باشد به           بي نشر مبتني بر ارتباط مستقيم    

 ريز و يا كارشناس در حكم نوعي وسيلة ارتباطي تكميلي           گير، برنامه   اي از قشرهاي تصميم     پاره

 داراي قدرتي مـشابه   در عمل   از سوي ديگر، در پرتو به كارگيري اينترنت اين مطبوعات           . است

                                                 
1. Inkjet 
2. Lazer 
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 اي و فرهنگ فصل ششم ـ فضاي رايانه  ■  ٢٠٠

 صورت همزمان وسايل ارتباطي متعـددي  توانند به ند، چرا كه ميا  راديويي و تلويزيوني شده   شبكه  

 ها  با اينكه هنوز سودآوري اين نوع سايت      . مانند متن، صدا، تصوير، ويدئو را نيز به كار گيرند         

 چندان مشخص نشده است، اما استقبال از آنها در دنيا بسيار زياد بوده است، دسترسي به آنها                

 رسد كه تا به حال تبليغات تنها منبع اصـلي درآمـد             نظر مي  ، و به  مجاني و يا بسيار ارزان است     

 دهندگان سازگار   هاي آگهي   اين خدمات با گرايش   . (Leslé,1998:32)و تأمين هزينه آنهاست     

 عمومي هزينـه  هايي   شبكهاست، چرا كه هدف تبليغات مشخص است و برخالف تبليغات از            

 هاي مطبوعاتي كه معمـوالً      محتواي برنامه . شود  زيادي صرف اشخاص غير مرتبط با هدف نمي       

به اين  . هاي خوانندگان تنظيم شده است      حالت تخصصي دارند براساس عاليق و گرايش      

 كند كند به مطبوعاتي دسترسي پيدا مي     جهت وقتي كه استفاده كننده خود را به سايت وصل مي          

 نند، چرا كه از قبل مشخـصات      ك  هاي او را منعكس مي       يا اطالعات مرتبط با خواسته     ها  هكه مقال 

 البته برخي از  . مند است  هخود را داده است و تعيين نموده است كه به چه نوع اطالعاتي عالق             

 اشتراك براساس   كنند و يا روش آنها پرداخت حق        مطبوعات فقط يك شماره مجاني عرضه مي      

ورت مجاني دريافت   ص عنوان نمونه به   مشاهدة قبلي است، يعني خواننده ابتدا يك شماره را به         

 ترين امتياز اين نوع مطبوعات عرضة نهايت اينكه مهم  . شود   مشترك مي  ،دارد و اگر خواست     مي

 ها و عاليق ابراز شده از سوي اوسـت و  اساس ويژگي  كننده بر  مستقيم اطالعات براي استفاده   

ـ (جوي اطالعات موردنظر در درون مطبوعات       و به جست ) خواننده(نه اينكه خود او       شـكلي   هب

  . (Lesle,1998:34)بپردازد ) غيرالكترونيك متداول است و  كه درمطبوعات معمولي

 صرف.  جاي خود را در مطبوعات جهان باز كرده استتدريج بهواقعيت آن است كه اينترنت      

  بـه اينترنـت اختـصاص   رايانهنظر از اينكه قسمت رو به افزايشي از مطالب مجالت تخصصي            

طالبي دربارة ابعاد مختلف خدمات اينترنت از اقدامات رايج مجالت و           يافته است، بيان م   

  اعم ، در حيطه عرضة مطبوعات    (WWW)» وب«.  از كشورهاست  بسياريهاي عمومي     روزنامه

 هـاي   از چاپ ابتدايي اولين روزنامه    .  نيز گام برداشته است    ،از روز و يا متعلق به دو دهه پيش        

 هاي متعددي به دنبال هم در اين انقالب» وب«بر صفحه  Mondiovisionجهان تا نشر روزنامه 

 كدام به ديگري شباهت نداشتند و بسياري از آنها هم اكنون در مـوزة              اند، اما هيچ    حوزه ظاهر شده  

شـوند    كه در صفحات وب ظـاهر مـي        هايي  همقال. اند  دورة ماقبل تاريخ مطبوعات جاي گرفته     
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  ٢٠١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 جـوي و اي راه براي جست      در فضاي رايانه   ١متنابري بر   توانند با برخورداري از روابط مبتن       مي

 .پذير نيست   بيشتر هموار سازند، اقدامي كه در يك مقاله مندرج در يك روزنامة معمولي امكان             

  بـه سـير و سـفر       ،اي اطالعـات    دهد كه خواننده در فضاي چند رسانه        ي ابرمتن امكان مي   فناور

  بـار در تـاريخ  نخستيندر اينترنت وارد شده است براي اي كه  نگارانه  هاي روزنامه  تكنيك. بپردازد

دهد كه به بازيابي اطالعات در مجموعة تاريخي، اقتصادي، سياسي، و يا              ها امكان مي    رسانه

 پـذير   اين اساس مقاله مندرج در يك روزنامه يا مجله تبديل به واحدي برنامه             بر. جغرافيايي بپردازيم 

  .(de Laubier,2000:55) شود توان گفت كه متحول مي شود، از انزواي خود خارج و مي مي

ويژه در مورد امور چاپ و توزيع، مطبوعات با          لي كه در هنگام بروز اعتصابات، به      ئمسا

با فقدان . گيرد شوند با ظهور و گسترش اينترنت وضعي متفاوت به خود مي آن مواجه مي

 توانند مطالب خود    ها مي    روزنامه هاي روزنامه فروشي عمالً گردانندگان      مطبوعات در كيوسك  

  آزاد در اختيار همگان قرار دهند و اين اقدامي است كه در اكثر كشورهاي صنعتي                صورت را به 

 هر چند كه دسترسي   (هاي اخير فراوان مشاهده شده است         در طول سال  ) ويژه اروپاي غربي   به(

 هاي اغلب   شماره توان به    نمي به آرشيو مطبوعات در بسياري از موارد رايگان است، اما معموالً          

  دسترسي به وب   ،از سوي ديگر  ). مطبوعات جهان روي اينترنت به شكل رايگان دست يافت        

 تواند عامل بروز برخي اعتصابات در عرصه مطبوعـاتي          و برقراري ارتباط از اين طريق نيز مي       

  .(de Laubier,2000:11-12) باشد
  

  اي هاي رايانه بازي
 يافتـه آن در قالـب      ها از صور سنتي و حتي تحول        د تحول ساختار بازي   در جهان معاصر شاه   

 ها نه تنها كودكان، اين بازي. هاي ديجيتال هستيم هاي مبتني بر قابليت تأثير از دور به بازي          بازي

 در طول دوره ده   . اند  نوجوانان و جوانان كه حتي بزرگساالن را هم در دنيا به سوي خود جلب كرده              

و  ويژه شهرهاي بزرگ رونق بسيار يافته اسـت        ي در كشور ما به    ا  رايانههاي     بازي تدريج بهساله اخير   

 هـا از نظـر      اين بازي . قسمت قابل توجهي از اوقات فراغت افراد را به خود اختصاص داده است            

  .شوند خاص دارند كه بايد بررسي يلئشناسي فرهنگي مسا ويژه از لحاظ آسيب فرهنگي به

 دهد كه در سـطح كـشور         نشان مي  ١٣٧٩رگيري فرهنگي كشور در سال      اطالعات طرح آما  

                                                 
1. Hypertexete 
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 اي و فرهنگ فصل ششم ـ فضاي رايانه  ■  ٢٠٢

  واحـد داراي بيـشترين  ٧٨١اند كه استان تهران بـا     اي فعال بوده    هاي رايانه    مركز بازي  ٤٤١١تعداد  

پس از استان تهران، اسـتان      . اند   واحد داراي كمترين واحدها بوده     ١٥و استان يزد با     %) ١٨(

  ـ ٥٠كنندگان به اين مراكز ميان   موارد تعداد مراجعه% ٤٢در . ته استمازندران رتبه دوم را داش

از اين نوع مراكـز در  % ٥/٨٩ كلي طور به.  نفر بوده است١١ ـ  ٢٠بين % ٥/٣٠ نفر، و در ٢١

 اي كه بايد اضافه كرد اين اسـت  نكته. اند  نفر مراجعه كننده داشته   ٥٠روزهاي تعطيل حداكثر تا     

 دهد  هستند و اطالعات موجود نشان مي     ) عضو( ثابت   يكز داراي اعضا  كه تعدادي از اين مرا    

  نفر بـوده اسـت كـه       ٢٠ ثابت آنان حداكثر     يمراكز داراي اعضا ثابت، تعداد اعضا     % ٩٥كه در   

 اين مراكز كه در اغلب شهرهاي.  فعال بودن آنهاستبه نسبتمؤيد كوچك بودن اين مراكز اما 

،  ... آمـارگيري  طـرح (اند  مناقشات محلي نيز بودهها و  انتقادايران فعال هستند در مواردي موضوع 

  ). الف١٣٨٢

 دهد كه در ميان خانوارهايي كه حداقل  در مناطق شهري كشور نشان مي١٣٧٨بررسي سال 

 و آتاري، ميكرو، سگا  (هاي الكترونيك     گيرد انواعي از بازي     يك وسيله بازي مورد استفاده قرار مي      

در  )البته با هدف بـازي     (رايانهو استفاده از    %) ٢/٢٥(جهي برخوردار است    از رواج قابل تو   ) ...

 مطـرح بـوده  ) كردنـد  كساني كه حداقل از يك بازي اسـتفاده مـي       (از خانوارهاي مذكور    % ٧/٥

  در طبقات متوسط و باالي جامعه شيوع بـسيار بيـشتري دارد و بـه مـوازات                 رايانهاستفاده از   . است

  ).١٣٨٢، ...طرح پژوهشي(شود  خانوار توجه به آن نيز بيشتر ميارتقا منزلت شغلي رئيس 

  آموزان پسر كـالس سـوم       ي بر دانش  ا  رايانههاي     اجتماعي بازي  هايمطالعه در زمينه اثر   

 آموزاني كه   براساس اين مطالعه دانش   . راهنمايي شهر اصفهان نشان دهنده واقعيات جالبي است       

كه  آموزاني است   خاشگري و خشونت آنها بيشتر از دانش      دهند پر   ي انجام مي  ا  رايانههاي    بازي

از  كننـدگان  ميزان بيگانگي اجتماعي نيز در ميان اسـتفاده       . كنند  ها مبادرت نمي    به اين گونه بازي   

 ي بيش از بقيه اعالم شده است و در عين حـال در ايـن گـروه ميـزان مـشاركت     ا  رايانههاي    بازي

 حال مطالعه نشان داده است كه از نظر وضع تحصيلي ميانبا اين . اجتماعي نيز كمتر بوده است

 اند با گروهي كه بـه آن مبـادرت          كرده  ي استفاده مي  ا  رايانههاي    آموزاني كه از بازي     گروه دانش 

 عبارت ديگر تأثير منفي آن را بر موفقيت تحصيلي اثبـات           شود و به    كردند تفاوتي ديده نمي     نمي

  ).١٢٠:الف ١٣٧٨فردرو،(كند  نمي
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  ٢٠٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 ي صورت گرفته اسـت نـشان      ا  رايانههاي    هاي متعددي كه در آمريكا در مورد بازي         بررسي

 هاي آميز از سوي كودكان و نوجوانان در حين تماشاي بازي دهد كه مشاهده اقدامات خشونت      مي

از سوي خود آنـان از نظـر آمـاري          ) آميز  خشونت(اين نوع اقدامات    دادن   با انجام    اي  رايانه

 نتر جلوه كـرد  ها همچنان نشان داده است كه به موازات واقعي    اين بررسي . استداشته  ارتباط  

  .گذرد بر ميزان تأثير آن افزوده است و نزديك شدن آن با آنچه در زندگي عادي مي ها  بازي
  

  اي دولت و فضاي رايانه
 رابطـه ريزي و نظارت در       ها به صور گوناگوني با جهان اطالعات از نظر مديريت، برنامه            دولت

  اطالعات بـي تفـاوت نيـست، امـا         در قبال فناوري   كنوني جهان هيچ دولتي      اوضاعدر  . هستند

 اي كه بايد مـورد      اولين نكته . ستاها در نقاط مختلف جهان بسيار متفاوت بوده و            عملكرد دولت 

 هـاي   شايد زمينه . تأكيد قرار گيرد تحول بسيار سريع اين عملكرد در طول چند دهة گذشته است             

 در اين دوره مـشكالتي كـه  . هاي پس از جنگ دوم جهاني آغاز شود ها از سال ولية اين نقش ا

از   با جلب مشاركت تعداد زيـادي      کرددر عملكرد رادارها وجود داشت دولت آمريكا را وادار          

 تـدريج  بـه اي را در اين زمينه تدارك ببيند و از آن تـاريخ               ها برنامة پژوهشي گسترده     آزمايشگاه

  .ها در اين حوزه آغاز شد ريزي  از برنامهبسياري

هـاي    گـذاري   هـا و سـرمايه      ريـزي   نيـز برنامـه    هاي بعد كشورهايي مانند فرانـسه       در طول سال  

 مهـم در  يهـا نيـز نقـش     ارتش،صنعتي در كشورهاي. اند اي را در اين زمينه آغاز كرده  گسترده

هـاي متنـوعي از قبيـل         ان نقش جه هاي مختلف   در حال حاضر دولت   . اند  اين قلمرو ايفا كرده   

 مـديريت را    در نهايت نظارت، و    گذاري، مشاركت در اجرا، اجراي مستقيم،       ريزي، سرمايه   برنامه

  ).١٥٠:١٣٨٠محسني، (ي اطالعات برعهده دارند فناوردر قلمرو 

هاي   ها به انگيزه    هاي شديد برخي از دولت      سانسور، مخالفت، نظارت و يا محدوديت     

 در ابتداي عصر گسترش تلفن كم     . تر دارد   خ ارتباطات جهاني فصلي گسترده    گوناگون در تاري  

 هاي كنترل بر آن اسـتفاده       نبودند مقامات سياسي كه از توسعة تلفن بيم داشتند و از انواع روش            

  ادامـه  ،كردند و اين روند هم اكنون نيز هر چند در مقياسي محدودتر و گاهي در موارد خاص                  مي

 در واقع، افرادي كه سعي كردند« معتقد است كه تافلربعد تاريخي اين موضوع با اشاره به . دارد

 كه از اينكه مردم با    دمانع از گسترش تلفن شوند، اغلب ديكتاتورهايي مانند استالين بودن         

 اما فراگير كردن شبكه اينترنـت در      . شدند  يكديگر صحبت كنند، واهمه داشتند و مانع از آن مي         
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 اي و فرهنگ فصل ششم ـ فضاي رايانه  ■  ٢٠٤
  .»شوند نيروي قدرتمندي محسوب مي) امريكا(اي است كه در جامعة ما  بقهحد امكان به نفع ط

 با توجه به اينكه نظام نوين اطالعاتي داراي ماهيتي جهاني و بدون مرز است و امر ارتباطـات                 

  آن را   كننـد و    ها از اين اتفاق احساس نگراني مي        كند برخي از دولت     را مطرح مي  » خصوصي«

 در مورد اينترنت هـم غالبـاً      . تواند موجب هرج و مرج شود       دانند كه مي   فضايي غيرقابل كنترل مي   

 كند و استفاده كنندگان نيز در تحـول و          اند سازماني است كه هيچ مركزي آن را اداره نمي           گفته

  .در نهايت مديريت آن سهم دارند

ها   راه  اي مانند كشيدن خط آهن و ساختن بزرگ         اگر عصر صنعتي شدن با كارهاي عمده      

 شـمار  هاي مهم عصر فوق صنعتي به       هاي اطالعاتي در رديف برنامه      راه  شود، بزرگ   ناخته مي ش

 در عصر ما رقابت در اين حيطه بسيار زياد است و تا حال حاضر مؤسسات اروپـايي             . يندآ مي

 طـور  تري قرار دارند، و جهان سوم نيز به         در مقايسه با مؤسسات آمريكايي در موقعيت ضعيف       

اين موقعيت به مؤسسات بزرگ آمريكايي امكـان       . گر دارد   كننده و نظاره   رفكلي حالتي مص  

 ها عمـالً    دولت. ميز خود را در دنياي ارتباطات جهاني تحكيم نمايند         آ   سلطه اوضاعدهد كه     مي

 براي   ...گيرند كه محيطي مناسب از نظر قانوني، اقتصادي، فرهنگي و           در اين وضع قرار مي    

 در اغلـب مـوارد    . طالعاتي و ويژه اينترنت در كشور خود فـراهم آورنـد          هاي ا   استقرار بزرگراه 

 محسني،(اند    گذاري بخش خصوصي در اين زمينه هموار كرده         ها شرايط را براي سرمايه      دولت

١٥١:١٣٨٠.(  
  

  اي جامعه اطالعاتي و اخالق رسانه
آن جمله است   گيرد و از      هاي فعاليت انساني در رابطه قرار مي        اخالق با بسياري از حوزه    

  كه اهميت آنها   ،نگاري و مطبوعات     يعني روزنامه  ،اطالعات و يا يك حوزة كامالً پيوسته با آن        

  سومين اشتغال انسان مـدرن     ،ها را گروهي از كارشناسان       كاربرد رسانه  .امروزه مشخص است  

  غيرفعـال  اين كاربرد حالت  . دهند  اند و آن را در مراتب بعد از كار و استراحت قرار مي              دانسته

 ل اخالقي اطالعات در مرتبة اول مورد توجه هنرمندان و خالقـان           ئاگر مسا . و يا منفعل ندارد   

 ها از اين نظـر   ها قرار دارد، مردم نيز به نوبة خود به رسانه           نگاران و مديران رسانه     آثار، روزنامه 

 هـا در جامعـه      رسـانه  نقـش    مربوط به ها و انحرافات      آنها از سوء كاركردها، فاصله    . كنند  توجه مي 

  .(Cornu, 1997:3)كنند  احساس نگراني مي
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  ٢٠٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 ها بسيار وسيع است و اين به علت تنوع محتوا و كاركردهاي اجتمـاعي               گسترة عمل رسانه  

 تـوانيم     ال كنيم كه اطالع دادن چه مفهومي دارد؟ مـي         ؤاگر از خود س   . هاست  انواع گوناگون رسانه  

 منظور با مفهوم كردن آن براي يك       دادن به يك آگاهي به     شكل   ،اين گونه پاسخ دهيم كه اطالع     

 جاري پوشش دهندة ابعاد محتوايي و اياطالعات به معن. شخص ديگر يا عدة زيادي است    

 توان البته برحسب يكي از      از سوي ديگر اخالق را مي     . شكلي و اقدام به انتقال و ارتباط است       

 هاي رفتاري مورد پذيرش در يك زمان و افق ها    هاي موجود در جهان ديدگاه      ترين گرايش   رايج

 براسـاس امروزه  . يز خوب از بد است    يو يك جامعه معين دانست و در حقيقت علم اخالق، علم تم           

 مجموعه الزامـاتي  ، اين علم    شود   تعريف مي  ١»شناسي  علم وظيفه «آنچه در غرب تحت عنوان      

 ت كه براي هر بخش خاص     است كه تضمين كنندة نظم يك اقدام است و به همين اعتبار اس            

 شناسي معيني به شكل مكتوب يا غيرمكتوب در همه  وظيفه،اي ـ شغلي  از عملكردهاي حرفه

  .اجتماعات به نوعي مطرح است

 عنوان بهها    اخالق رسانه . نگاري نيست   اخالق اطالعات كامالً مترادف با اخالق روزنامه      

در اين زمينه   . گيرد   فردي قرار مي   هاي  هاي خاص در سطح بسيار فراتر از مسئوليت         سازمان

 ها تاكيد دارد، بازاري كـه هـدف آن تـضمين            هاي ليبرال بر بازار آزاد اطالعات و انديشه          نظريه

از   هـر شـكل  دربارهاز اين ديدگاه نوعي نگراني . عنوان شرط ظهور واقعيت است     به» چندگانگي«

 ها صدمه بزنـد و بـه تخريـب           رسانه شود كه ممكن است به آزادي بيان در         گذاري ناشي مي    قاعده

ـ            اين بي . چندگانگي عقايد منجر شود    از اعتمادي در مرتبة اول به مديران بلندمرتبه دولتـي ب

 گردد و ضوابطي كه ممكن است دولت در اين راه برقرار نمايد، دولتي كه خود را نماينـده         مي

  حيطة عملكرد اين اخالق نيز     ).دموکراتيکالبته در شرايط انتخاب آزاد و       (عموم مردم مي داند     

 اي  هاي حرفـه    عمالً تمامي صور هنجاري شكل پذيرفته و ساخت يافته است كه از سوي سازمان             

  ليبرال نيـز مبتنـي     نظريهدانيم كه مباني      مي. گيرد  خاصي بقا و تداوم آنها مورد نظارت قرار مي        

 در نهايـت  ، و   )بوعـات آزادي بيان و آزادي مط    (بر سه عنصر فردگرايي، شناخت حقوق طبيعي        

  .(Cornu, 1997: 74)قرارداد اجتماعي است 

 دشواري اجراي اخالق اطالعات حتي در مفهوم سادة آن و بدون نگاه به ابعاد محتوايي بـه   

                                                 
1. Deontology 
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 اي و فرهنگ فصل ششم ـ فضاي رايانه  ■  ٢٠٦
 .گـردد   مياز  هاي مورد استفاده ب     هاي اطالعاتي و تنوع بسيار معيارها و مقياس         لة تنوع كانال  ئمس

شود، برخي از نتـايج و عـوارض          ي جديد پذيرفته مي   ورفناواقعيت آن است كه وقتي يك       

توليد انبوه ايجاد   . كند   هوا را آلوده مي    خودرو. ناپذير باشد   كاربرد آن ممكن است اجتناب    

 پـذير    جديد امكـان   فناوريكند، و حتي گاهي ممكن است مقاومت نيز در مقابل             يكنواختي مي 

 ا بمب اتمي هر يك در اولين موقـع كـاربرد،          ها از يك تفنگ ساده گرفته ت        تمامي اسلحه . نباشد

 قدر  آن خودرو. هاي اجتماعي وابسته است     اين چيزها به ارزش   .  آمدند شمار بسيار وحشتناك به  

 هاي مواد سـوختي     خوب و الزم تشخيص داده شده است كه بشر تا پايان يافتن آخرين قطره             

 يز مفيدي بايد مورد استفاده قرار     اين درست است كه هر چ     . پردازد  همچنان به استفاده از آن مي     

  .(Horton,1985:310)گيرند چگونه از چيزها استفاده كنند  ها هستند كه تصميم مي گيرد، اما اين انسان
  

  جامعه اطالعاتي و دگرگوني فرهنگي
 ي كه هم اكنون براي آن مطرح است،       ياه با طرح مفهوم جامعه اطالعاتي با همه ابهام       تدريج   به

 .ويژه در جوامع صنعتي مطرح گرديـد   فرهنگي كه متعاقب آن قابل تصور است، به       موضوع تحوالت 

در  كه تأثيرات خود را   ) ديجيتال(ي اطالعاتي مبتني بر ساختار رقمي       فناوردانيم كه توسعة      مي

اموري مانند ايجاد، پردازش، نشر و كاربرد اطالعات ظاهر سـاخته اسـت، عمـالً درصـدد                  

 ها بـا    ها با يكديگر و نيز رابطه ميان انسان          در ارتباطات ميان انسان    ايجاد يك دگرگوني بنيادي   

 هاي اقتصادي، شغلي، تجاري،     هايي مانند فعاليت    اين تحوالت همچنين عرصه   . هاست  سازمان

در ) هـايي از آنهـا   حداقل در سطح زير مجموعه(فرهنگي، آموزشي، سياسي و علمي را نيز        

 هايي با خصوصيات بسيار متفـاوت       ر تكنولوژيك انسان  در فراسوي اين ساختا   . برگرفته است 

 ال امروز قابل طرح باشد كه جوامـع       ؤطبيعي است كه اين س    . و متنوع فرهنگي گسترده قرار دارند     

 ها،  ها، نگرش   بشري و دست كم قسمت اعظم از افراد چگونه برخوردي با تحوالتي كه در آگاهي              

 هد خواهند داشت و آيا همگي آمادگي شـهروندي        د  نان روي مي  آهاي    ها و فعاليت    روابط، ارزش 

 توانند مشاركت فعالي در     آيا همگان مي  ). ١٢٧: ١٣٧٩ دريابيگي،(در جامعة اطالعاتي را دارند؟      

 ٢توان از اصطالحاتي نظير شهروندي درجـة          اين فرهنگ سازي داشته باشند و تا چه حد مي         

 و   چرخش سريع اطالعـات    ،فرهنگ نوين . كردهاي كثيري از افراد استفاده         دربارة گروه   ... و ٣و  

 كند كه بـا     را مطرح مي  » مدارا«طلبد و صور نويني از        ها را مي    درك و جذب و هضم همة تنوع      
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  ٢٠٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 مديريت تغييرات فرهنگي در يك جامعـة      . هاي قبلي همه جوامع سازگاري ندارند       زيرساخت

 در مقياس زيادي فاقد ايـن   جهان كنوني   طور اساسي    بهاطالعاتي امري بسيار پيچيده است كه       

 در(آنهـا   سهيم شدن در توليد و نشر اطالعات و يا حداقل استفاده از             . چنين كارشناساني است  

 مستلزم تجهيز فني ـ اجتماعي جوامع بشري است و ضرورت اقتضا ) ترين سطح ممكن پايين

 ه اجرا درآيـد و    المللي ب   اي، ملي و بين     اي در سطوح منطقه     هاي اجرايي گسترده    كند كه طرح    مي

 دهد و اين عرصة گسترده حالتي به حال خود رهـا            انداز كنوني چنين چيزي را نشان نمي        چشم

  ارتباطات ميان فرهنگي در عرصة جهـاني       فضاي ،از سوي ديگر  ) ١١٥:١٣٨٠محسني،  (شده دارد   

 سانيدانيم كه ارتباط ميان فرهنگي موقعيتي است كه در آن ك مي.  خاص خود را داردمسائلنيز 

  .گيرند هاي متفاوت فرهنگي هستند در ارتباط قرار مي كه داراي پيشينه

 ننظران، توجه مسئوال اي است كه عالوه بر صاحب  نكته،آثار فرهنگي توسعة اينترنت   

 تـرين عناصـر    زبـان يكـي از مهـم      . حكومتي را نيز در اغلب كشورها به خود جلب كـرده اسـت            

 غيرقابل ترديـد اسـت  واقعيتي  ان انگليسي در اينترنت     فرهنگ است و در اين قلمرو، سلطة زب       

 اي كه در صـحنه      عنوان قدرت عمده   هاي مختلفي از فرهنگ آمريكايي نيز به        و از راه زبان زمينه    

 هـاي   توسعة بخـش  برايهايي    هر چند در برخي از كشورها تالش      . يابد   انتقال مي  ،حاضر است 

، اما درحال حاضر سهم آنان چندان قابـل         در اينترنت آغاز شده است    آنها  مربوط به زبان    

 ديدار از اينترنت همانند رفتن به يك كتابخانه نيست و به موزه بيشتر شباهت             . مالحظه نيست 

جوي اطالعات خيالي مشخص و دقيق      و دارد، چرا كه سهم گردشگري آن بيش از جست        

 قراري ارتبـاط، و   بندي، بر   ها نيست، بلكه در آن ضرورت طبقه         انباشتگي دانش  ،فرهنگ. است

 مـثالً (دانيم كه برخي از منابع اطالعات انفورماتيك          مي. طراحي مبتني بر ساخت مطرح است     

دسترسي به تعداد بسيار زيادي از آثار هنري را         ) هاي مشهور جهان    هاي مربوط به موزه     وب

 مـوقعيتي در حتي گاهي   (هاي كثيري از مردم كه هرگز امكان ندارد به اين اماكن بروند               براي گروه 

  شايد به تعبيـر    ،با اين حال  . فراهم آورده است  ) نيز قرار دارد  آنها  كه موزه در شهر محل اقامت       

 ويـژه وقتـي    وجوي شخصي ضروري است، به     اي از جست    و همكارانش در فرهنگ گونه    رز  

 هالبتـ (هاي اطالعاتي وجود دارد       ها و واقعيات يا ارتباط ميان اطالعات و ساخت          كه پيوند ديده  

  .(Rose, 1996:178)) به غير از عبور مكانيكي از يك سايت به سايت ديگر
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 اي و فرهنگ فصل ششم ـ فضاي رايانه  ■  ٢٠٨
 اي  كه تا چند سال آينده اينترنت وسـيله       ) براساس روند موجود  (كنند    بيني مي   كارشناسان پيش 

 گذران اوقات فراغت را در خود جمع خواهد كـرد           خواهد شد كه تقريباً تمامي مراكز و وسايل       

ماننـد   كنند، بلكه از طريق آنها وسـايلي        از اين امكانات استفاده مي    م  مستقيو نه تنها اشخاص     

 در. كننـده را نيـز سـفارش خواهنـد داد           محـصوالت سـرگرم    ديگرهاي نوري و      انواع ديسك 

 و  توان هم اكنون به اغلب محتويات آنچه در راديو، تلويزيون، و يا نوارهاي ويدئو               شرايطي مي 

 دهد كه بـرخالف     ها نشان مي    از سوي ديگر بررسي   .  يافت هاي نوري وجود دارد دست      يا ديسك 

 هاي رسانه در انتخاب آن كمتر مؤثر است تا بـرآورد از احـساس ارضـا از آن،                   گذشته ويژگي 

  ).١١٨: ١٣٨٠ محسني،(هاي دوستانه از وسيلة ارتباطي  هنجارهاي اجتماعي، و ارزيابي گروه
  

  ل فرهنگيئي اطالعات و مسافناور
 هاي اطالعاتي و رونق بيش از پيش اينترنت،         ل دهه اخير با گسترش تدريجي شبكه      ويژه در طو   به

هاي گوناگوني نيز بوده اسـت كـه           و مخالفت  هاها آماج انتقاد    ابعاد مختلف اين نوع فعاليت    

با در نظر گرفتن طيف متفـاوت و  (ل اجتماعي ـ فرهنگي  ئترين آنها را در رابطه با مسا مهم

  ):١٩٠ ـ ١ :١٣٨٠محسني، (توان به چند دستة زير تقسيم كرد  مي) شناسي لهئگسترده مس

 رايانـه هاي بسيار معدودي از جامعه است كه تلفـن دارنـد،            دسترسي به اينترنت خاص گروه    . ١

  مطرح انموضوعي كه گروهي از منتقد    . مجهز به مودم سريع و كارت صدا و تصوير دارند         

اي است كه     زرگراه اطالعاتي ديگر، وسيله   اند اين است كه اينترنت، همانند هر ب         كرده

گيرد و با برتر ساختن آنان و فرزندان آنان از نظـر              قرار مي » خواص«عمالً در اختيار    

 رايانـه از امكانـاتي ماننـد      . هاي اجتماعي كمك خواهد كرد      فرهنگي به افزايش شكاف   

 ان اينترنـت  من، پرداخت آبو  )شود  كه معموالً ضروري مي   (مجهز به مودم، خط تلفن دوم       

 هاي همه جامعهدر توانند استفاده كنند، و آنان كه تقريباً   بديهي است كه همگان نمي     ...و

 انفجـار «از اين تسهيالت عصر     ) يعني قشرهاي كم درآمد   (جهان معاصر اكثريت دارند     

  .محروم هستند» اطالعات

كنندة معمـولي    دهاست و استفا  تر   و پيچيده دسترسي به اطالعات تا حدودي خسته كننده        . ٢

اي كـه آشـنايي       كننـده  شود و از ايـن لحـاظ مـشكل اسـتفاده            ي گم مي  ا  رايانهدر صفحة   

  . ندارد خيلي بيشتر استرايانهتوجهي با جهان  قابل
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  ٢٠٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 هاي فردگرايانه را كه در جهان معاصر همواره         توان انتقاد كرد كه گرايش       اينترنت مي  هب. ٣

  بخشيد و زمينة انواعي از انزواي اجتمـاعي را رو به افزايش بوده است، سرعت خواهد      

 شـوند،   ها خيـره مـي       ساعت رايانههايي كه تنها در برابر صفحة         انسان. فراهم خواهد كرد  

شوند كه حتي حاضر به شنيدن سخن         هاي صفحة مقابل خويش مي      چنان غرق جذابيت   آن

  .اطرافيان خويش هم نيستند

 ويژه هاي مغاير با شئون اخالقي و به     سي به صفحه  از اتهامات ديگر اينترنت تسهيل دستر     . ٤

 هر چند در مقابله با اين مسأله در برخي از كشورها كنترل بر            . انتشار صور قبيحه است   

 اين نكته توافق   ها را توصيه و عمل كرده اند، اما همگان بر           دسترسي به برخي از اين سايت     

 ١جـان گيلمـور   . ز اتخاذ نشده است   هاي يكساني ني    نظر ندارند و عالوه بر اين استراتژي      

 اي مخرب است     عقيده دارد كه سانسور پديده     (E.B.F)» الكترونيك بنياد مرز «گذار    پايه

دانند، و عدم تبعيت از       و از اين لحاظ طراحان اينترنت آن را قانونمند و مرزپذير نمي           

، »جهـاني «يتي  دانند، چـرا كـه اينترنـت داراي مـاه           ها را براي آن افتخار مي       مقررات دولت 

دانيم كه در برخي از كشورها مـن جملـه خـود              البته مي . است» غيردولتي«و  » غيرمتمركز«

قوانيني به تصويب رسيده است كه به موجب آن انتشار تصاوير مغاير بـا شـئون                 آمريكا

هـاي    در شبكه ) پورنوگرافيك( تر تصاوير برهنه      جامعه و يا به تعبيري مشخص      اخالقي

هــاي   شــركت،ايــن ممنوعيــت در مــواردي. نــت ممنــوع شــده اســتاينتر متـصل بــه 

 را هم هدف قرار داده اسـت و از آنجـا كـه              ٢کاربرانميان اينترنت و     برقراركننده ارتباط 

ايـن نـوع     تواننـد بـر      در برخي از كشورهاي در حال توسعه مـي         ويژه به ها نيز   دولت

 عمالً نـوعي كنتـرل بـر كـار          كنندة ارتباط اعمال فشار بيشتر نمايند،     هاي برقرار     شركت

  .(Rose, 1996) شود تواند مطرح اينترنت مي

انتشار صور قبيحه از طريق اينترنت و امكان دسترسي به انواع فيلم و نوارهاي ويدئويي   

از   موج شديدي،آميز و تأثيرپذيري كودكان و نوجوانان از اين وسايل حاوي رفتارهاي خشونت

 ويژه در ميان مربيـان مـدارس و والـدين          ي صنعتي پيشرفته به   مخالفت را حتي در درون كشورها     

  .وجود آورده است به

                                                 
1. J.Guilmor 
2. User 
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 اي و فرهنگ فصل ششم ـ فضاي رايانه  ■  ٢١٠

 طور كلـي اظهـار      و بسياري مشكالت ديگر به     هامدافعان اينترنت در مقابل همة اين انتقاد      

  ! كنند كه ما در ابتداي راه هستيم، فقط چند سال ديگر صبر كنيد و ببينيد مي

 هاي عملـي كـامالً مناسـبي     كار خود با آنها مواجه است و راه مشكالتي كه اينترنت در   ترين   مهم

  : ازاند بيني نشده است عبارت پيشآنها نيز براي 

از سـوي مراكـز و يـا        ) هاي گونـاگون  بـا تمهيـد    (هـا   هدسترسي به مدارك و اسناد مؤسس     . ١

  .صورت غيرمجاز   به اشخاص

  .اي رايانهافزارهاي  غير مجاز نرم) كپي(برداري  نسخه. ٢

 طور كلي بسياري از خالقان آثار فرهنگـي،        عدم رعايت حقوق هنرمندان، نويسندگان، و به      . ٣

  .علمي و هنري

  )...هاي تقلبي كاال و فروش(هاي مالي  استفادهءسو. ٤

  .ها هاستفاده از اطالعات خصوصي مربوط به افراد و مؤسسءسو. ٥

در سطح جوامع داراي الگوهاي      ويژه بهانتشار صور قبيحه و مغاير با اخالق عمومي،         . ٦

  .متفاوت اخالقي

هاي متعـدد حقـوقي مواجـه     از كشورهاي دنيا با نارساييبسياري  در ياد شدهمشكالت  

حل مناسبي در اغلب      به علت جديد بودن ماهيت جرايمي كه ممكن است واقع شود راه           . است

لي از كشورهاي دنيا وجود وجود نيامده است، قوانين حقوق مؤلف و هنرمندان كه در خي به موارد

بـه  موضوع اغلب ايـن قـوانين       . در فضاي انفورمانيك كارايي خود را از دست داده است          دارد

  .در آن جايي ندارد» ديجيتال«شود و فضاي  چاپ و نشر خالصه مي دنياي

 هاي بيرون از نهادهاي علمي و پژوهشي و منتقل شدن آن بـه              گسترش اينترنت در چارچوب   

اي از رابطة اخالقيات را با  هاي تازه ز نوع خانگي و يا اقتصادي و تجاري، برداشت هايي ا   محيط

موضوعاتي ماننـد   . وجود آمده است   هاي فراواني به    آن مطرح كرده است و از اين طريق نگراني        

 هاي جنسي از كودكان، تصاوير مغاير اخالق عمومي، آمـوزش خـشونت      استفاده  ءتخلفات مالي، سو  

گرايانه و يا افراطي، و يا اساساً عرضـة           هاي منفي   هاي مبتني بر ايدئولوژي     موزشو تقويت آن، آ   

اطالعاتي كه فقط مناسب سنين بزرگسالي است، در طول دهة اخير همواره مورد بحث بـوده                

  .(Monod, 1998)است و از فقدان يك سيستم كنترل هرچند محدود ابراز تأسف شده است 
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  ٢١١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  با آثار سوء   ارتباطدر  ها   گروهروهي هستند كه بيشتر از همه       كودكان در اغلب نقاط دنيا گ     

 استفاده جنسي، ءلي مانند سو  ئها از نظر مسا     اند و بيشترين نگراني     توجه بوده مورد  اخالقي اينترنت   

ماننـد  (هاي محدودكننـده      در كنار روش  . آموزش خشونت، و تباهي اخالق آنان بوده است       

 دريـابيگي، (ويژه قرار گرفته است آموزش والدين است موضوعي كه مورد توجه   ) فيلترگذاري

 هاي گيرند، چرا كه در اكثر موارد سطح اطالعات و تجربه تا بتوانند از اين تدابير بهره) ٦٩ :١٣٧٩

  .مستقيم آنها از كودكان به مراتب كمتر است

چـه چيـز    فضاي ارتباطات ميـان فرهنگـي        كه در    آيد  ميال پيش   ؤ براي ما اين س    سرانجام

، و تصوراتي كه در     ها  هها، تجرب   اين است كه تنوع پيشينه     دار يا واحدي وجود دارد؟ پاسخ       امعن

تواند بالقوه ارتباط را       مي ست دارد و ناشي از فرهنگ آنها      ذهن ارتباط برقراركنندگان حضور   

) ميـان فرهنگـي   (در اين شـكل از ارتبـاط        . اساساً غيرممكن سازد  بسيار مشكل و در مواردي      

كند كه باورهـا،   فرهنگ به ما كمك مي   . بر رفتار ارتباطي است    ساسي فرهنگ و تأثير آن    عنصر ا 

گيـرد    غيرگفتـاري و طـرز برقـراري رابطـه در مـا شـكل                ها، زبان، رفتـار     بيني  ها، جهان   ارزش

(Samovar, 2001:2).  
  

  خالصه و نتيجه
 اي كه در آن فرهنگ امعه، جآيد شمار مي بهاي نيز      رسانه ةاي در عين حال جامع      جامعه شبكه ـ  

  .شود مسلط توليد مي

 تواند جايگزين واقعي گردد، جايي كه حضور فردي اي، مجازي مي با تكوين فضاي رايانهـ 

  .تواند داراي موجوديت فيزيكي باشد واقعيت فيزيكي ندارد، هر چند فرد مي

  .آيد شمار مي بهاي جوالنگاه حافظه جمعي  ـ فضاي رايانه

اي موضـوع مطالعـات خـاص قـرار           ود و حضور مجازي در فضاي رايانه      نمتدريج   بهـ  

  .گرفته است

 ها، از هر نوع     ها، گراف   م، تصويرها، متن  يدهند كه صداها، عال     ها امكان مي    اي  چند رسانه ـ  

  .با هم در تعامل قرار گيرند

 اوريفنـ ها معلول سهولت كاربرد انفورماتيك و صنعتي شدن          اي  كراتيك شدن چند رسانه   ودمـ  

  .اي است چند رسانه
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 اي و فرهنگ فصل ششم ـ فضاي رايانه  ■  ٢١٢
 ،يابند و در جامعه جديـد  ها بر اثر فرايندهاي ارتباطي تكوين مي توان گفت كه فرهنگ  ميـ  

  . بيش از پيش مهم داردنقشي اطالعات فناوري

 اي، حيات خصوصي و حيات اجتماعي را تحت تأثير قرار           واقعيت مجازي زندگي حرفه   ـ  

  .داده است

 كـه  هـايي  وان عامل ايجاد اجتماعات مجازي دانست، اجتماع ت   اطالعات را مي   فناوريـ  

 تواند بـه واقعيـت      دهند، چرا كه واقعيت مجازي مي       تأثير قرار مي   زندگي واقعي را تحت   

  .عيني تبديل شود

  .كند برداري مي  يك كانال نوين بهرهعنوان بهـ فرهنگ از شبكه اطالعاتي 

 شوند و به مبادلـه      اي بدون مرز وارد مي      گونه ا به ه  اي باز است كه در آن انسان        اينترنت شبكه ـ  

  .پردازند اطالعات مي

 وجود آورده است و در نهايت هاي نويني از ارتباط گفتاري و نوشتاري را به اينترنت شيوهـ 

  .حول ساخته استتساختارهاي قبلي ارتباط را م

  شكل گرفته اسـت و   اي فرهنگي است كه در پرتو كاربرد رايانه و اينترنت           فرهنگ رايانه ـ  

  .در آستانه تكوين قرار دارد

 اينترنـت را عامـل تـضعيف هويـت          ،اساس مطالعات انجـام شـده      توان در مجموع بر     نميـ  

  .تواند بر ساختار روابط اجتماعي مؤثر باشد اي مي  هر چند فضاي رايانهدانست،

  . وارد كرده استهاي متفاوتي را در ارتباطات ميان افراد نگاري الكترونيك شيوه ـ نامه

  .تر از مكاتبات سنتي تلقي شده است تر و غيررسمي تر، مستقيم  عميق،نگاري الكترونيك نامهـ 

  .تر است و ماهيتي غيرمادي دارد تر و ارزان نگاري الكترونيك سريع ـ نامه

 نگاري الكترونيك از صور نوين انتقال محصوالت فرهنگي است و در عين حال خود نامهـ 

  .رود شمار مي محصول فرهنگي بهنيز يك 

  .نشر الكترونيك ساختار حاكم بر جهان نشر را از نظر فرهنگي و فني متحول ساخته استـ 

تـصوير در سـطح      و ساختار نـوين خـود از صـدا        توانند در   ـ مطبوعات الكترونيك مي   

 ها متن، صدا، تـصوير و ويـدئو در كنـار هـم              اي استفاده نمايند، در اين رسانه       گسترده

  .گيرند قرار مي
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  ٢١٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 تبليغات در اين عرصـه    . در جامعه اطالعاتي شاهد ظهور انواع نويني از تبليغات هستيم         ـ  

  .شود هدفمند و تخصصي مي

وجوي بيشتر و سير در      اي امكان جست    در فضاي رايانه  » وب«امكانات فني صفحات    ـ  

  .سازد پذير مي  متن موجود را امكانفراسوي

 ل هم ئهاي فرهنگي در حال توسعه است هر چند مسا          ي در فعاليت  ا  هاي رايانه   سهم بازي ـ  

  .شود هاي مختلف در جامعه مطرح مي به شكل

 گذاري، هدايت، نظارت و مديريت با جهان        ريزي، سرمايه   ها به صوري از قبيل برنامه       دولتـ  

ر د اند و عملكرد آنها از مباحث مطرح         نوين آن در رابطه قرار گرفته      فناورياطالعات و   

  .همة كشورهاي دنياست

و بخـش قابـل تـوجهي از        اسـت   اي در ايران رو بـه گـسترش           هاي رايانه   ـ مراكز بازي  

اي از روستاهاي بزرگ به خود جلـب          ها و پاره    جوانان و نوجوانان را حتي در شهرك      

  . استكرده

 يهـا   با ظهور و توسعه خشونت از نكاتي است كه در طـول سـال         اي  رايانههاي    رابطه بازي ـ  

  .اخير در اكثر كشورهاي دنيا مورد توجه قرار گرفته است

  .ها از ماهيت جهاني و بدون مرز نظام نوين اطالعاتي نگران هستند ـ برخي از دولت

 گيرد تري مورد توجه قرار مي  در مقياس گسترده،اي مباحث مرتبط با اخالق رسانهامروزه ـ 

  .برانگيز است  چالشل اخالق اطالعاتي و محتواي آن از مواردئو مسا

 خاص است، چـرا كـه در        فضاييـ شهروندي در جامعه اطالعاتي مستلزم فراهم آمدن         

  .فرهنگ نوين شاهد تحول و چرخش متفاوتي از اطالعات هستيم

 مديريت تغييرات فرهنگي در جامعه اطالعاتي امري پيچيده است و حضور كارشناسـان      ـ  

  .سازد خاصي را ضروري مي

 هاي دقيقي براي آن     توسعه اينترنت موضوعي است كه در حال حاضر پاسخ        آثار فرهنگي   ـ  

  .وجود ندارد

 محدوديت دسترسي توده مردم به اينترنت، دشواري اسـتفاده :  اينترنت مواردي مانند انمنتقدـ  
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 اي و فرهنگ فصل ششم ـ فضاي رايانه  ■  ٢١٤

 هاي فردگرايانه و رواج مطالب و تصاوير مغاير اخالق عمومي           از اينترنت، توسعه گرايش   

  .دانند رنت ميرا از مشكالت اينت

 اسـت كـه از سـوي مربيـان          هـايي ترين انتقاد   آثار سوءاخالقي اينترنت بر كودكان از مهم      ـ  

  . شده استذکر اخالق
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  مقدمه
  

 فرهنـگ . ما بر هويت ما مؤثر است، ما چه كسي هستيم و چه كسي نيـستيم               هاي  يا فرهنگ  فرهنگ

 .هاسـت   ده و نگاهدارندة هويت ما در درون گروه و متفاوت سازنده آن از ديگر گروه              دهن عاملي شكل 

  .(Mackay, 2001:69)گويد كه چه كسي هستيم و به كجا تعلق داريم  فرهنگ به ما مي

مفهوم هويت با توصيف فرهنگي افرادي در رابطه است كه از نظر عاطفي خود را با آن                 

 ،اي فرهنگي است كه منابع و مواد اوليه سازنده هويت           ا پديده هويت از آنج  . كنند  هماني مي  اين

 هويت واقعيتي است كه با تـشابه      . يعني زبان و رفتارهاي فرهنگي از نظر ماهيت اجتماعي هستند         

  .(Barker, 2002:225)و تفاوت در رابطه است 

 داند و معتقد است كه هويت فـردي         هويت را شرط نخستين زندگي اجتماعي مي       ١جنكينز

 اجتماعي شدن نخستين و تعـامالت     . يابد  كه وجه تمايز فرد از ديگران است در جامعه تكوين مي          

را  شود كه افراد بتوانند در پرتو آنها خود دهد سبب مي  طول عمر روي ميهمةدر  اجتماعي كه   

 يابـد و در آن  در عين حال خود مفهومي است پويا كه در سراسر عمر تحول مـي          . تعريف كنند 

 ،از ديدگاه او پيوند پوياي ابعاد درونـي و بيرونـي          . شوند   تركيب مي  ، دروني و بيروني   تعاريف

 اما وي معتقد است كه شناخت از خويشتن       ). ١٣٨١جنكينز،  (سازنده خويشتن يا هويت است      

 .قرار دهد) غير از خويشتن(شود كه فرد بتواند خود را در موقعيتي ديگر  زماني حاصل مي

                                                 
1. R. Jankinz 
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 فصل هفتم ـ هويت فرهنگي  ■  ٢١٨

  مفهوم هويت فرهنگي
  همواره مورد بحث و جدل در بسياري       هاي   در طول چند دهة گذشته از موضوع       ١هويت فرهنگي 

 از كشورهاي دنيا بوده است و دو عرصه سياست و فرهنگ را با هم مرتبط و يا گاه درگيـر سـاخته                     

 اند و در سطح محدود مرتبط بوده» محل«ها همواره هم با  هويت. (Baldwin, 1999:18)است 

يك شـهر،    ،خاص يك اجتماع محلي     قبالما ممكن است در     . در سطح گسترده  » محل«هم با   

هـا    مكـان  يك منطقه و يا يك كشور احساس هويت داشته باشيم، اما اينكه بر كدام يك از اين                

زمـان    خاص داشته باشد، شرايطي كه در يـك يطيتواند بستگي به مجموعه شرا كيد كنيم مي  أت

و عدم  ها ممكن است عامل ايجاد تضاد است كه اين هويتروشن . كنيم خاص از آن صحبت مي

 مربـوط توافق باشند و براين اساس از جمله مباحث مهـم در مطالعـه يـك فرهنـگ بـه روشـي                      

چگونه بر نحوه توزيع قدرت     و اينكه   د  نشو  ها براساس آن ساخته مي       كه اين هويت   شود مي

  .پذيرند شوند و يا از آن تأثير مي مي مؤثر واقع

 »خود«شناسي و در پرتو مفهوم        در مراحل اوليه بيشتر در قلمرو روان      » هويت«ربارة  بحث د 

هاي خاصي از علوم اجتماعي و         در بخش  بتدريجو يا بعد ديگر آن خودشناسي آغاز شد و          

  .سياسي مطرح گرديد  شناسي و علوم شناسي فرهنگي، جامعه ويژه مردم به

عي دانست كه برپايه تمايز فرهنگي قـرار        هويت فرهنگي را بايد بخشي از هويت اجتما       

هـا، باورهـا و       هـا و آداب و رسـوم، ارزش         هاي آن را بايد در سـنت        دارد، تمايزي كه زمينه   

مفهوم هويت فرهنگي در عين حال با يك        . وجو كرد  حافظه تاريخي هر قوم يا ملت جست      

وانيم در يـك    شـايد بتـ   . نيـز در رابطـه قـرار دارد       » هويـت ملـي   «مفهوم مجاور ديگر يعني     

د، چرا كه   دارتر از هويت ملي       چارچوب كلي نتيجه بگيريم كه هويت فرهنگي مفهومي عام        

مفهوم اخير بيشتر متكي به دولت ملي و تاريخ مـشترك اسـت و حـال آنكـه در بحـث از                      

گيـرد و تنـوع       كيد قـرار مـي    أهويت فرهنگي نكاتي مانند رسوم قومي و زبان بيشتر مورد ت          

  ).٣٧  :١٣٨٠پور،  معظم(شود   آن مطرح ميقوميت و زبان در

 هـاي آن را     اي بسيار ساده و ابتدايي تعلق مردمي به سرزمين، زبان، و سنت             گونه توان به     مي

 هايي از اين قبيل كه ما اهل كجا هستيم، پرسش. (Djian,1196:38)هويت فرهنگي تعريف كرد 

                                                 
1. Caltural Identity 
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 ٢١٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 گردد،  ميبازها    ها و نيز دولت     بندي   دسته اي،   منطقه أنشرويم و چه كسي هستيم، به من        به كجا مي  

 موضوع هويـت در . چيزهايي كه معموالً افراد دخالت چنداني در عوض كردن همه آنها ندارند  

. گـردد   ميبـاز عين حال به گذشته، افـق ديـد آينـده و نيـز تـصوير كنـوني از خويـشتن نيـز                       

كه  ناميد، چرا » دوركيمي«در مفهوم   » شيئي«توان     معتقد است كه هويت را نمي      ١ماستوويسكي

 آل طلبانه و تنش ميان فرد و اجتماع، گذشته و آينـده، مـن بيرونـي و مـن                    نوعي گرايش ايده  

  .(Masoivisiki,1995:15)دروني است 

 جديد است، با تعاريف و تفسيرهاي متعددي        به نسبت  ميهويت فرهنگي كه يك مفهو    

در آمريكا مفهوم هويـت     ميالدي   ١٩٥٠هاي    توان گفت كه در حدود سال       مي. همراه بوده است  

هـاي پژوهـشي      هدف از اين مفهوم سازي كه توسـط گـروه         . براي اولين بار تعريف شد     فرهنگي

ل مـرتبط بـا     ئ اجتماعي صورت گرفت يافتن ابزار مناسبي بـراي شـناخت مـسا            شناسي  روان

دگاه كه اين دي. (Cuche, 2001:84)ورود و مستحيل شدن مهاجران با جامعه آمريكايي بود 

به گرفت    كننده رفتار افراد در قالبي كم و بيش ثابت در نظر مي            را عامل تعيين  هويت فرهنگي   

به مفهومي پويا تبديل شد و ديگر هويـت فرهنگـي را واقعيتـي مـستقل از مجموعـه                    تدريج

  .گرفت در نظر نمي مرتبط با آن

 تر كه هويـت     م گسترده اي منطقي در مرتبه اول به يك مفهو         گونه مفهوم هويت فرهنگي به   

 از. مي آيـد شمار بهكننده آن به  گردد و در حقيقت يكي از عوامل تركيب        اجتماعي باشد باز مي   

هاي   گيري  توان جهت    هويت ابزاري است كه از طريق آن مي        ،شناسي اجتماعي   ديدگاه روان 

 گونـاگوني كننده تعـامالت   هويت خالصه. رواني و اجتماعي را نزد فرد مورد بررسي قرار داد 

 هويت اجتماعي يـك فـرد  . است كه ميان فرد و محيط اجتماعي نزديك يا دور او وجود دارد         

، تعلق به يك طبقه از جنـسيت      : شود  از طريق مجموعه تعلقات او در نظام اجتماعي تعيين مي         

 دهـد كـه    هويت به فرد امكان مي. ...به يك گروه سني، به يك طبقه اجتماعي، به يك ملت و       

 عنوان يك فرد از نظر اجتماعي متمايز شـود         خود را در نظام اجتماعي مشخص كند و به        موقعيت  

(Cuche,2001:84).  

 شود، بلكه هر گروه اجتماعي نيز داراي هويتي است هويت اجتماعي فقط فرد را شامل نمي

                                                 
1. Mastovisiki 
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 فصل هفتم ـ هويت فرهنگي  ■  ٢٢٠
 كه با تعريف اجتماعي آن منطبق است، تعريفي كه موقعيت آن را در رابطه با مجموعه سـاختار  

 هم عامل : هويت اجتماعي هم ماهيت واردكننده دارد و هم خارج كننده         . كند  اجتماعي بيان مي  

 از  و هـم متمايزكننـده    ) مـشابهند كساني كه عضو گروه هستند از جهتي بـا هـم            (شناسايي است   

در ايـن  ).  آن از همان جهت با گروه قبلي فـرق دارنـد         يگروهي كه اعضا  (هاي ديگر     گروه

 پايه قضاوت  ديگران است كه بر   / هاي ما     بندي ويژگي   اي از طبقه    گي شيوه چارچوب هويت فرهن  

  .(Abou,1995:46)فرهنگي قرار دارد 

 در طول چند دهه گذشته به تدريج سه مفهوم سازي متفاوت از هويت شكل گرفته است               

 زمينه روشنگري مبتنـي   ). پست مدرن (شناختي، فرامدرن      جامعه ١،روشنگري:  از اند تكه عبار 

اين مفهوم است كه فرد انساني به قدرت تعقل، هوشياري و اقدام مجهز است و هويت بر

 مفهـوم . وي قرار دارد كه البته اين ديدگاهي بسيار فردگرايانه است         » خود«شخص در مركزيت    

 كند  اساس پيچيدگي دنياي جديد شكل گرفته است و اين استدالل را مطرح مي             شناختي بر   جامعه

 ه موجود در فرد حالت خود مختار و متكي به خود ندارد، بلكـه در رابطـه                ترين هست   كه دروني 

 ها، معاني و نمادها، ـ فرهنگ ـ و جهاني كه در   شكل گرفته است و با ارزش» ديگران مهم«با 

 هاي شاخص   از جلوه و تعامليون نمادي    » كولي«،  »هربرت ميد «. كند در رابطه است     آن زندگي مي  

 در. اند  ستند كه مفهوم تعاملي هويت و خود را مورد بحث قرار داده           شناختي ه   اين تفكر جامعه  

 هاي  زند، ميان جهان     هويت چيزي است كه ميان درون و بيرون پل مي          ،شناسانه  اين نگرش جامعه  

 هويت. مي وجود ندارد  يدر ديدگاه فرامدرن هيچ هويت ثابت، اساسي و دا        . شخصي و عمومي  

و   كه ما در آن قرار داريم      فضاييويت همواره در رابطه با      ه. ماً متغير و متلون است    يچيزي دا 

 هويـت از نظـر    . شود  گيرد و متحول مي     هاي فرهنگي كه ما را احاطه كرده است شكل مي           نظام

 هاي مختلف هاي گوناگوني در زمان    هويت. شود، بلكه ماهيتي تاريخي دارد      زيستي تعريف نمي  

 هاي  در درون ما هويت   . گيرند  شكل نمي » نسجمخود م «هايي كه در حول يك        وجود دارد، هويت  

  .(Hall,1996:275-7)شود   به مسيرهاي مختلفي كشيده ميكهمتضادي وجود دارد 

هاي خاص مورد توجه در زمينه هويـت فرهنگـي ـ قـومي در ايـران قـرن پـنجم         از نمونه

 در فـصل    او. كنيم   مشاهده مي  الملك طوسي   نظام   خواجه نامه  سياست را در كتاب  قمري  هجري  

                                                 
1. Enlightenment 
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 ٢٢١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

اكنون كار به   «شود كه      اين كتاب در بحث از واگذاري مشاغل و اصول حاكم بر آن يادآور مي              ٤١

جايگاهي رسيده است كه درگاه و ديوان از ايشان بسيار شده است و در دنبال هر تركي دويـست         

كه بگـذرد و  دوند، و در آن تدبيرند كه يك خراساني را براين درگاه و ديوان نگذارند     از ايشان مي  

گاه آگه شوند و سخن بنده بـه يادشـان آيـد كـه ديـوان از                  و تركان از فساد ايشان آن     . يا ناني يابد  

و اگر كسي در آن روزگار به خـدمت تركـي آمـدي، بـه             . دبيران و متصرفان خراساني خالي شود     

دام واليتـي و    كدخدايي يا به فراشي يا به ركابداري، از او پرسيدندي كه تو از كدام شهري و از ك                 

ام و از خراسان و مـاوراءالنهرم و يـا كاشـان و آبـه و                  داري؟ اگر گفتي حنفي يا شافعي      چه مذهب 

اگر چه بسيار مال و نعمت پـيش        . »برو كه ما ماركشيم نه مارپروريم     «: ام، او را نپذيرفتي، گفتي      ري

و . »خور  بنشين و مي  دهي در خانه خويش       برو به سالمت، اينكه مرا مي     «كشيدي نپذيرفتي، گفتي    

گونه بشنيدندي كه اميري يا تركي رافضي به خويشتن           ارسالن هيچ   الب  اگر سلطان طغرل و سلطان    

در اين قطعه   ). ١٩٤  :١٣٧٣،  ...خواجه نظام (» راه داده است، با او عتاب كردندي و خشم گرفتندي         

  .كنيم  ميهاي هويتي را در جامعه به وضوح مشاهده نقش انواع گوناگوني از زمينه

عوامـل عينـي ماننـد ميـراث        . هويت فرهنگي مبتني بر دو دسته عوامل عيني و ذهنـي اسـت            

هـاي بـسيار مهـم هويـت          ها، زبان و دين سـازنده        قومي، سنت  أ، منش  تاريخي، چارچوب سياسي  

، عـواملي كـه در       حال اين هويت بر پايه عوامل ذهنـي نيـز قـرار دارد              اما در عين  . فرهنگي هستند 

اي از ظهور اجتماعي      شكل رايج اين منظر غالباً گونه     . شوند   يك جامعه ثبت مي    يي اعضا شياروه

دهد كه خود را تعريف كند و توسط ديگران مورد شناسايي قرار  است كه به يك جامعه امكان مي  

 أهاي مـرتبط بـا اصـل و منـش       ها، اسطوره   اين ظهور معموالً از طريق تصاوير، نمادها، كليشه       . دهد

شياري جمعـي، جلـوه     و، عناصري كه به يك ه      گيرد   صورت مي  ...هاي تاريخي و   ، داستان  )ريشه(

  .(Ladmiral, 1989: 9-10)كند  خاصي را از نظر شخصيت و وحدت ارائه مي
  

  تنوع مفهومي هويت فرهنگي
 كه جامعه  شمار آيد، چرا   بخشي از هويت اجتماعي به    » هويت فرهنگي «شايد از لحاظ مفهومي     

 هويـت « معتقد اسـت كـه       جنكينز. دهند  تر ارائه مي    هاي به مراتب كلي     ز آن برداشت  شناسان ا  

 تفاوت انـساني در    ناپذير شباهت و    يي آميخته وجدا   هاي درهم   اجتماعي تركيب يافتن مضمون   

 ورزند و حتـي آن  هاي اجتماعي جمعي بر شباهت تأكيد مي    هويت. خالل عمل اجتماعي است   
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 فصل هفتم ـ هويت فرهنگي  ■  ٢٢٢
 شود كه هويـت اجتمـاعي ويژگـي همـه            يادآور مي  هويت اجتماعي او در كتاب    » سازند  را مي 

از  اخذ شده اسـت » هويت« و با اينكه از مفهوم عام استعنوان موجودات اجتماعي  ها به   انسان

از  شـود و قلمـرو آن   آن فاصله دارد، چراكه هويت تمامي موجودات، مواد و اشيا را شامل مـي     

  ).٥: ١٣٨١،  جنكينز(تر است  بشريت هم گسترده

 »تفـاوت «و  » شـباهت « از هويت اجتماعي تكيه زيادي به دو اصل          جنكينزدر تعريف كلي    

 هـا   هايي كه به واسطه آنها افراد و جماعـت          وي معتقد است كه هويت اجتماعي به شيوه       . شده است 

 شوند اشاره دارد و كاربرد آن       هاي ديگر متمايز مي     در روابط اجتماعي خود از افراد و جماعت       

 هـا،   هاي شباهت و تفاوت ميان افراد، ميان جماعت         مند نسبت   برقراري و متمايز ساختن نظام    براي  

شباهت و تفاوت با هم اصول پوياي هويت و كنه زندگي           . هاست  و ميان افراد و جماعت    

 هـاي  ها و تفاوت ها براي يكديگر به واسطة شباهت ارج و قرب عملي انسان   . اجتماعي هستند 

شباهت خواه واقعي خواه ناشي از ميل و گرايش باشد از تفـاوت             . گردد  ميان آنها تعيين مي   

  ).٧: ١٣٨١جنكينز، (اهميت كمتري ندارد 

 اند كه هويت را در ابعاد قومي آن خالصه كنند، هـر             شناسان درصدد برآمده    برخي از مردم  

 ر قرار هاي ديگ   بندي  عنوان يكي از صور هويت در كنار طبقه        چند برخي نيز هويت قومي را به      

 . است(F. Barth) فردريك بارث هاي هاز جمله كارهاي قابل توجه در اين عرصه مقال. دهند مي

» هـاي قـومي     محدودهها و    گروه«عنوان    به انتشار تعدادي مقاله تحت    ميالدي   ١٩٦٩او در سال    

پرداخت و هدف او بيان اين مطلب بـود كـه           ) فرعي ساختار اجتماعي تفاوت فرهنگي     با عنوان (

هـاي    ه  توان اساساً پديـد      فرهنگي و قوميت با هم در رابطه هستند و در ثاني نمي            اوالً تفاوت 

  . فرهنگي را از هم جدا كرداجتماعي و 

 تواند به نحو گوياتري در جهت       ، چارچوب خاصي مي     تاريخي اوضاعدر هر جامعه و در هر       

لي هميشه خود را    در جوامع صنعتي مفهوم چارچوب م     . تعريف هويت فرهنگي ظاهر شود    

 تقهويت در حقي  . كند  ها در ساخت اخالقي يك فرهنگ تحميل مي         دارترين قالب   عناعنوان م   به

 هشياري تعلق به يك اجتماع تنها در رابطه با اجتماعات ديگري كه           : دربرگيرنده تفاوت است  

و  ساس هويت عنوان حامل اح   همه اگر مفهوم ملت به     با اين . دار است اشوند معن    مي لقيت» بيگانه«

قـومي، دينـي،     ( جهـات  ديگـر ي فقدان تفاوت از     اشود اين به معن     همبستگي جمعي ظاهر مي   

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



 ٢٢٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

و  اي از وحـدت     حتي اگر هويـت دربرگيرنـده گونـه       .  نيست )...اي و     شغلي، ايدئولوژيك، منطقه  

كننده تنوع فرهنگي واقعي و روابـط پيچيـده و پويـاي ميـان           گاه نفي  تجانس نسبي است، هيچ   

  .(Ladmiral, 1989: 9)ها در جهت دگرگوني نيست  ها، و گرايش ي فعال فرهنگي، جنبشنيروها

دانيم كه هويت ملي واقعيتـي تركيبـي اسـت، تركيـب از عناصـري كـه                    مي ،از سوي ديگر  

 ،رغم اين واقعيت   بهاما  . شوند و در عين حال به دشواري قابل سنجش هستند           ديده مي  متفاوت

اند مبتني بر اين است كـه ايـن           باره سخن گفته    ي كه در اين   كلي بسياري از كسان    گرايش

مورد توجه قرار دهند و يا دست كم براي يك وجه اهميت بيـشتري              » تك وجهي «مفهوم را   

  ).١٣٧٩حاجياني،  (قائل شوند

 يابد كند زماني كاربرد عيني مي كه كاربردي خاص از هويت را تداعي مي» هويت ملي«واژه 

 اي اشتراك از نظـر      باشد، يعني گروهي كه داراي گونه     » ملت«اي ويژگي   كه هويت آن جمع دار    

ياد هرچند كه همواره پيوند با عناصر       . قوميت، زبان، دين و يا مخلوطي از اين عناصر باشد         

اند كـه      اما حتي گروهي بر اين عقيده بوده       ،ناپذير از ملت تلقي شده است       بخشي تفكيك  شده

  ).٦٩ :١٣٨٣ ،قرباني(ر نيز كافي است اعتراف به اين تعلق خاط صرفاً

واسـط   بخش در حـد     اي را نيز برخي از پژوهشگران عامل پيوند و تعادل           هاي منطقه   هويت

عمـالً   كنند كه با ارتباط با فرهنگ رو به گسترش جهـاني            هاي ملي و فراملي تلقي مي       ميان هويت 

  ).٧٩ : ١٣٧٩،  دهشيري(ها داشته باشند  توانند نقشي در ارتباط و تفاهم بيشتر ملت مي
  

  خانواده و هويت فرهنگي
 از آنجا كه خانواده اولين اليه تكوين شخصيت و هويت فردي است و نخستين عامل اجتماعي  

 اي از هويـت     توان براي بيان گونـه      يد، اصطالح هويت خانوادگي را مي     آ   مي شمار كردن فرد به  

ع از هويت دو عنصر پيوند و رابطـه و          در اين نو  ). ٩٨ : ١٣٨٣دوران،  (كار برد   ه  اجتماعي ب 

را  تعهد به آنها اهميت اساسي دارند و هرگاه اين دو عنصر از ميان برونـد شـايد مـرگ خـانواده                    

  )در صورت حضور در يك نقطـه واحـد        ( اصطالح خانوار    حالتبتوان انتظار داشت و در اين       

  . گوياتر از خانواده است

 در يك خانواده، بزرگـساالن بـر   . ت فرهنگي است  تكوين هوي مل  اوترين ع   خانواده از مهم  

 كودكان نفوذ و اقتدار زيادي دارند، چراكه كودك به بزرگساالن وابسته است و بقاي كودك تـا                
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 فصل هفتم ـ هويت فرهنگي  ■  ٢٢٤

 هاي شناخت زندگي   دانيم كه يكي از روش      مي.  زيادي در گرو اين وابستگي است      به نسبت مدت  

 هاي مسلط و تحت سلطه       آن فرهنگ  خانوادگي بررسي روابط و فرايندهايي است كه در پرتو        

  نويسندگان فمينيست مورد استفاده قرار گرفته اسـت،        بيشتر از سوي  گيرد و اين ديدگاه       شكل مي 

 چرا كه آنان به دركنار هم قرار گرفتن قدرت فرهنگي و مادي كه مرد در مقابل زن و كودكان                  

 هاي مختلف متفاوت است     فرهنگواقعيت آن است كه مدت وابستگي كودكان در         . كنند  دارد تكيه مي  

 »كودكي«البته بر اين نكته بايد اضافه كنيم كه مفهوم          ). چه از نظر تاريخي و چه در دنياي معاصر        (

نيـز   هم حتي در جوامع غربي مفهوم جديدي اسـت، و در بـسياري از نقـاط جهـان معاصـر                   

در  و عمالً شـرايط    متفاوت است    ،گذرد   با آنچه در جوامع غربي مي      طور كل  بهزندگي كودكان   

 (Caldwell, 1982:12) كلدولبه روايت . هاي محلي است اين دوره رشد و آموزش تحت تأثير فرهنگ

 اين اسـت    رفتار فرهنگي مبتني بر   ) ويژه در جوامع روستايي    به(در هند و كشورهاي مشابه آن       

ـ                     ه فرزنـد   كه يك جريان ثروت دوجانبه از سوي فرزند به پدر و مادر و نيز پـدر و مـادر ب

پـدر و مـادر بـه       (مطرح است و حال آنكه در جوامع غربي اين جريان يـك سـويه اسـت                 

 مادي خانواده منشأ خود تـالش       وضعو جامعه انتظار ندارد كه فرزندان در بهبود         ) فرزندان

 گذاري اقتصادي و عـاطفي قـرار        درهرحال در بسياري از نقاط دنيا، فرزندان مورد ارزش        . كنند

 توان از نظـر فرهنگـي       البته در طرف مقابل نيز نمي     . كنند  الً به اقتصاد خانوار كمك مي     گيرند و عم    مي

  .(Baldwin, 1999:20)كه تنوع بسيار زياد است  چراكرد ها را يكسان فرض   خانوادهوضع

يابد و  ها و سازمان خانواده نيز در طول زمان تغيير مي دانيم كه ساخت از سوي ديگر مي   

 نظر تاريخي، بلكه همچنين از نظر ساخت و فضاي زماني، چراكه روابط ميـان             البته نه فقط از     

 شود  طور طبيعي در كودكان حاصل مي       خانواده به تبعيت از تحوالت سني و بلوغي كه به          ياعضا

 از رسـند،   ميبزرگسالي كه كودكان به به تدريج در همه جوامع بشري     . گردد   تحول مي  شدستخو

عـدم  (شود و اين هم نتيجه تغييرات فيزيولوژيك اسـت            سته مي قدرت سالمندان بر آنها كا    

هاي پدر ومـادر      نقش    فرهنگي دربارة  هايو هم نتيجه انتظار   ) وابستگي به والدين براي غذا    

 وابـستگي بيـشتر دختـر بـه         مـثالً (مكن است مبتني بر جنس باشد        البته م  هااين انتظار . فرزندانو  

 عواملي مانند جنس كودكان، تعداد فرزندان و سن پـدر و            دانيم كه   مي. و يا عوامل ديگر    )مادر

ايـن عوامـل جمعيتـي و       . در زمان تولد فرزندان بر جريان حيات خانوادگي مؤثر اسـت           مادر
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 ٢٢٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 بر ماهيت حيات خانوادگي مؤثرند و نه فقط بيانگر عدم تجانس در             اي عميق  گونه بهاجتماعي  

واقعيـت  . كننـد   ي فرهنگ را نيز توجيه مي     پذير  هستند، بلكه انعطاف و جرح و تعديل       فرهنگ

هـا در پرتـو      ارزش شوند و انديـشه و      اي باز توليد مي     ها در شرايط ويژه     كه همه فرهنگ   ست ا آن

  . (Kellerhals, 2002: 214)گيرد مورد درك و تفسير قرار مي ،شرايط مكاني
 

  خارجيان و هويت فرهنگي ايرانيان
 ه خارجيان نيز كه به صور مختلف با جامعه ايراني در طولتوان پيوندهاي هويتي را از ديدگا مي

 هايي كه هرچند اغلب در تضاد هـستند،         ه  اند مورد بررسي قرار داد، ديدگا       تاريخ در رابطه بوده   

  بسياري از  مندي عالقهاند در     در مواردي خارجياني كه به ايران آمده      . اما گاهي نيز تشابه دارند    

 كـه در    واتـسن  مثال   رايب. اند   آن ترديد كرده   بااس پيوند   ايرانيان به وطن خويش و احس     

يـك  : نويسد مي در خاطرات خود ،سفري به ايران داشته است» ناصرالدين شاه قاجار  «دورة  

منـافع كـشور     فرد ايراني شايد كمتر از هر فرد ديگري در روي زمين حاضر است كـه در راه                

كـه بـه    لحت مـيهن خـويش گـام بـردارد          هنگامي او حاضر است در راه مص      . خود قدمي بردارد  

در  پندارنـد كـه     با اين همه ايرانيان چنين مـي      . اي وارد نيايد    وجه به منافع شخصي او لطمه       هيچ

از طرز صـحبت ايرانيـان شـنونده     ...دنيا كشوري كه شايسته مقايسه با ايران باشد وجود ندارد         

، هـاي آن    هواي آن، آب آن، ميوه     .كند كه ايران دلپذيرترين منطقه سراسر جهان است         گمان مي 

 هاي آن، مناظر و زنان آن موضوع مبالغه هاي آن، شكارگاه هاي آن، اسب هاي آن، باغ خانه

  ).١٧٥ـ٦: ١٣٧١راوندي، (آميزترين تحسين از ناحيه ايرانيان مقيم هندوستان و اروپاست  

كند و در  د مشاهده مي ساختار فرهنگي ايران را مبتني بر تضا،جان شيرمانپژوهشگر انگليسي  

در لنـدن بـه   مـيالدي   ١٩٦٠كـه در دهـة     ) ١٢٩: ١٣٤٥زاده،    جمال(وصف مردم و سرزمين ايران      

آب و هوا يا گرم است      . ايران سرزمين تضاد و افراط است     «شود كه     چاپ رسيده است يادآور مي    

. و بـاير حاصل    زمين يا حاصلخيز است و يا بي      . و مرطوب و يا گرم و خشك و يا سرد و خشك           

ها  آب و كوه ها در بهار پرخروش و پرآب و در دوران طوالني تابستان خشك است و كم رودخانه

غايـت  ه  شهرها يا بسيار زيباست و يا ب      . كننده  ها پست و خسته     رفيع و سربرافراشته است و دشت     

 به دنبال مرتع برخي از مردم كيلومترها. اندازه فقير  نهايت ثروتمند هستند و يا بي       مردم يا بي  . زشت

ند و برخي حتي پا را از شـهر و محلـة خـود              ا ي در سير و مسافرت    يي به جا  يسرتاسر سال از جا   
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 فصل هفتم ـ هويت فرهنگي  ■  ٢٢٦

 االرضي از قبيل نفت و غيره فراوان و سرشار است ولي در عـوض             منابع تحت . گذارند  بيرون نمي 

 سـخاوتمند مردم هم گاهي خوشرو و      . آيد   مي دست بهچاي و برنج و غله با مرارت و رنج بسيار           

  .»راستي تضاد، پاياني در اين كشور نداردبه  ييكه گو چشم چنان و زماني حريص و تنگ

 در مواقعي كه در معرض حمالت       ويژه بهدربارة مقاومت پايدار ايرانيان در طول تاريخ،        

  مـيالدي در   ١٨٥٠هـاي     فرانسوي كه در حدود سـال      كنت دوگوبينو اند    اقوام ديگر قرار داشته   

 ):١١٩ــ ٢٠: ١٣٤٥زاده،    جمال(گونه مطرح كرده است      هاي خود را اين     مت داشت ديدگاه  ايران اقا 

 اند در مقابل آن همه حمله و هجوم و استيال استقامت بورزند و زنـده بماننـد            اگر ايرانيان توانسته  «

 خواستند  تنها از راه همين خم كردن گردن و سر فرود آوردن بوده است، درصورتي كه اگر مي                

 ن و سلحشوران شجاعي باشند و بجنگند و مبارزه كنند بالشك بكلي از ميان رفته قلـع        سربازا

 كن شده بودند و به همين مالحظه در مقابل وحشيگري و سبعيت و زور و نـاداني             و قمع و ريشه   

  هوشمندي و مهارت را سپر خود ساختند و به همين وسيله توانستند اسرار خود              ،و خشونت 

محفوظ بدارند و حقايق و معاني گرانبها را از خطر بركنار داشته مصون             را در سينه پنهان و      

 هاي مـذهبي   كه بعدها در مقابل تعصب    » كتمان«بدارند و خالصه آنكه از بركت همين سالح         

  .»كار بردند توانستند زنده بمانندبه 
  

  شناخت هويت فرهنگي در ايران
 كمبود آب، پراكندگي  (هاي متعدد جغرافيايي      ها و دشواري    ييايران كشوري است كه در آن نارسا      

 اي خـاص  گونـه  هاي زياد قومي، زباني، مذهبي و گروهي به       با تفاوت ) ...جمعيت، كوير مركزي و   

 وجـود آورده   اي را از نظر فرهنگي براي كشور به          ويژه وضعدرهم آميخته است و اين تنوعات       

 اي كه در شناخت هويت فرهنگي ايرانيان بايد مـورد توجـه            نكته) ١٣ـ٧  : ١٣٧٩آبراهاميان،  (است  

 دانيم كه هويت فرهنگي ايراني عمالً داراي ساختاري مركب و بسيار پيچيده اسـت               مي. قرار گيرد 

  و قدرت سياسي نيـز در طـول تـاريخ          استهاي قومي     كه متشكل از تعداد قابل توجهي از گروه       

 ازگاهي نيز قومي بر اقوام     ه است، هر چند كه هر     ايران به كرات ميان اقوام مختلف تقسيم شد       

 مقـصودي، ( خاص مواجه ساخته است      مسائلديگر مسلط بوده است و جامعه را نيز گاهي با           

٢٢٢ :١٣٨٠.(  

 ها اقوام ايراني را به آذري، بلوچ، لر، كرد، تـركمن،         هاي متداول در آمارگيري     بندي  در طبقه 
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 ٢٢٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

ته اقوام محدود ديگري نيز وجود دارند كه معموالً         كنند، الب   عرب، طالش و فارس تقسيم مي     

 هاي ايرانيان يكي از نكـاتي       ها و نگرش     ملي ارزش   در پيمايش . گيرند  در دسته ساير اقوام قرار مي     

هاي خاص آنان و ارتبـاط بـا زبـان      آنان مورد بررسي قرار گرفت موضوع زبان     موردكه در   

 دهد كه فقط در حـدود  اين بررسي نشان مي). ٣٠١ ـ  ٥ : ١٣٨٢هاي ملي،  دفتر طرح(فارسي بود 

كنند و در بقيه موارد زبان و گويش          از موارد افراد در خانه به زبان فارسي صحبت مي         % ٣٥

در عين حال در پاسخ به اين پرسش كه تا چه اندازه         . شود  محلي و قومي ترجيح داده مي     

 اند اندكي كمتـر از      خاب كرده توانيد فارسي صحبت كنيد نسبت كساني كه حالت كم را انت            مي

 است و چنانچه اين نسبت را با نسبت قبل مقايسه كنيم گرايش به زبان قومي به خـوبي                 % ١٠

 ال شده بود كه تا چه حد تعليم زبان فارسي را بـه            ؤدر اين بررسي از افراد س     . شود  روشن مي 

يادي قائل نبودند براي خود در اين مورد وظيفه زکه نسبت كساني . دانند فرزندان وظيفه مي

هر چند كه صحبت به زبان فارسي در جوانان بيـشتر از بقيـه اسـت و در                  . رسد  مي% ٤/١٨به  

تر است، با اين حال احساس الزام به آموزش زبـان فارسـي بـه                 سوادان از همه ضعيف    بي ميان

  .در ميان جوانان كمتر است فرزندان

 تا قبـل از ورود تجليـات      «: تقد است يكي از پژوهشگران در زمينه هويت فرهنگي ايران مع        

مدرنيته به ايران، هويت فرهنگي ايرانيان از دو اليه فرهنگي ايران باستان و فرهنگ اسالمي               

 آمد، ولي با ورود مدرنيته به ايران برخي وجود نمي شد و تعارض جدي ميان آن دو به تغذيه مي

  پيروزيها،  مد كه اوج آن دگرگونيهاي سياسي ـ اجتماعي در ايران پديد آ  ها و دگرگوني حركت

 اين امر عوارض چندي را به همراه داشته است كـه . انقالب مشروطه و استقرار آن بوده است  

 اشـرفي، (بوده است   » خود«ترين آنها زير سؤال رفتن هويت فرهنگي قبلي و نفي گذشته              مهم

 ، بـا  استرهنگي در ايران    گيري هويت ف    هر چند دو اليه فوق از عوامل مهم در شكل         ). ٢٦ : ١٣٨٠

نيز  هاي فراواني   هاي گوناگون و مهاجرت      اقوام مختلف، جنگ   هاي حملهاين حال بايد به تأثير      

 در زمينه مدرنيته نيز پژوهشگران. كه در طول تاريخ ايران صورت گرفته است هم توجه داشت    

 ي روس در نيمـه    معتقدند كه از عوامل مهم توجه جامعه ايراني به غرب شكست ايران از قوا             

بوده است، چرا كه توجه سياستمداران جامعه ايراني را بـه اهميـت             ميالدي  اول قرن نوزدهم    

  ).١٣٨٠رهبري، (و نظامي غرب جلب كرد  اقتصادي
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 فصل هفتم ـ هويت فرهنگي  ■  ٢٢٨

 طـور   و تعريف از هويت ايراني بر عامل فرهنگي و بـه           ح در تشري  كوب  عبدالحسين زرين 

 هاي مختلف و پراكندگي و تعدد اقوام و فرهنگبه اعتقاد ا. تكيه دارد» فرهنگ انساني«مشخص 

 قدر گسترده بوده است كه مجالي براي فـراهم  مكاني آنها در رابطه با تحوالت تاريخي آنها آن    

شود كه تمايالتي همچـون       او يادآور مي  .  نيامده است  وجود بهآوردن زبان و يا نژاد مشترك       

 ي، از جمله عوامل حفظ هويت ملـي آميز و تسامح و تساهل و عدالت طلب       همزيستي مسالمت 

 وجود ايراني بوده است و اين نيز در تمامي اعصار تاريخي از عواملي بوده است كه در جهت به

  ).١٤٨  :١٣٨٢راعي، (آوردن وحدت ملي موثر بوده است 

اند تا با تأكيد بـر         پژوهشگران هر كدام تالش كرده     ،در شناخت هويت فرهنگي ايرانيان    

 در حالي كه گروهي موضوع سبك و شيوة. ا مورد تجزيه و تحليل قرار دهندعامل خاصي آن ر

 .اند كيد داشتهأدهند، گروهي ديگر بر زبان و ادبيات فارسي ت خاص زندگي را عامل اصلي قرار مي    

هاي نظري مطالعات علمي دقيقي كه بتواند تصوير جامعي از هويت فرهنگـي               رغم بحث  به

  .كنيم اي از مطالعات موجود اشاره مي دارد و ما تنها به پارهدست دهد وجود ن ايرانيان به

 هاي دولتي در سال      دبيرستان محصالن نفر از    ٢٥٣بررسي محدودي كه در تهران و در ميان         

 پـذيري   دهد كه خانواده و مدرسه بيش از ساير عوامل جامعه            انجام شده است نشان مي     ١٣٧٥

  اين بررسي نشان داده،از سوي ديگر. ر بوده استآموزان مؤث گيري هويت فرهنگي دانش در شكل

آموزان نداشته است     گيري هويت فرهنگي دانش     است كه پايگاه اجتماعي خانواده تأثيري در شكل       

 تنها» من فاعلي«شخصيت فردي يا ). تر دارد موضوعي كه احتماالً نياز به بررسي بيشتر و دقيق       (

در  مـشاركت خـانواده   . مذكور مؤثر بوده اسـت    عاملي است كه مستقيم در هويت فرهنگي گروه         

 گيري فرهنگي مـؤثر اسـت، و عوامـل    هاي سياسي ـ عبادي بيش از ساير عوامل در شكل  فعاليت

 .سازند  ذهني تعلقات نظري بيش از عوامل عيني و مشاركت عملي در كالس، هويت فرهنگي را مي               

ذيري و تعلق به جامعه است، و پ آموزان در محيط آموزشي از عوامل مهم جامعه مشاركت دانش

سرانجام اينكه اوقـات فراغـت و        .پذيري در همة جوامع يكسان نيست       ميزان تأثير عوامل جامعه   

. آموزان تأثير مهمي ندارد     دانش گيري هويت فرهنگي    تفريحات و وسايل ارتباط جمعي در شكل      

 )هاي ديگر   و البته در گروه   (هاي ديگر     هاي بيشتر دارد و بررسي     هر چند اين زمينه نياز به پژوهش      

 ، مطالعات موجـود    ممكن است نتايجي متفاوت را نشان دهد، با اين حال به علت محدوديت            
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 ٢٢٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  ).١٣٧٥آلمال، ( قرار گيرد ادهفتواند در مطالعات بعدي مورد است هاي اين بررسي مي يافته

 نجـام  در شهر مشهد ا    ١٣٧٦در بررسي ديگري كه در يك جمعيت نمونه محدود در سال            

 ؛اي بندي اوليه هويت به ابعاد چهارگانه ملي، ديني، انـساني و جامعـه   شده است پس از تقسيم   

 هاي ملي و انساني     بندي افراد به ارزش     كند كه ميزان پاي     پژوهشگر در ابتدا اين نتيجه را مطرح مي       

كـه   دهـد   اين بررسي نشان مي   . استاي    هاي ديني و جامعه     تر از ميزان پايبندي به ارزش       پايين

 گرايي از عوامل مؤثر بر هويت ملي هستند و با توجه بـه اينكـه در جامعـه      احساس عدالت و عام   

 ريزي در جهت    بوده است، با برنامه   % ٥٠مورد بررسي ميزان احساس عدالت در جامعه كمتر از          

 يابـد  ها، عمالً احساس عدالت اجتماعي افزايش مي  توزيع منابع ارزشمند و برابر شدن فرصت      

  سطح سواد از يك سو سبب      يدر جامعه ارتقا  . يابد  مي و در نتيجه گرايش به هويت ملي نيز ارتقا        

 گردد و از سوي ديگر از آنجـا كـه         ها در دسترسي به امكانات علمي جامعه مي         برابري فرصت 

 شود، چيزي كه    هاي عام جامعه مي     كند سبب اعتبار يافتن ارزش      هاي افراد را متحول مي      نگرش

 اين به اعتقاد اين پژوهشگر     افزون بر . كند  ت موجبات تقويت هويت ملي را فراهم مي       در نهاي 

 هاي عام را در جامعه ارتقا دهد و به توجـه  تواند اعتبار ارزش ايجاد تحول در نگرش افراد مي    

  ).١٣٧٦فر،  رزازي(بيشتر به هويت ملي منجر شود 
  

  حفظ هويت فرهنگي
 اي   اجتماعي به طرز گسترده    نظريهست كه در ادبيات      موضوعي ا  ،له حفظ و تقويت هويت    ئمس

 مربوط به اين موضوع در اين نكتـه اسـت       هاي  اللريشه استد . د بحث قرار گرفته است    مور

كردند در حال افول هستند و جاي خـود   هاي كهني كه جهان اجتماعي را تثبيت مي    هويتكه  

وضـوع مهـم مـورد توجـه قـرار          عنوان يـك م    دهند و فرد مدرن به       نوين مي  ييها  به هويت  را

عنوان بخشي از يك فراينـد تغييـر مـشاهده            ناميده شده است به    ١آنچه بحران هويت  . گيرد  مي

هاي مركزي را از جاي خود ريشه كن كرده است و افراد را در ساختارهاي  ساخت شود، كه مي

  .(Hall, 1996: 274) داده است اي قرار تازه

  چيزهايي است كه براي اغلب كشورهاي در حال توسـعه          له حفظ هويت فرهنگي از جمله     ئمس

 اي نيز هستند، در دوراني كه براي آنها         هاي با سابقه و پيچيده      كنوني كه در ضمن داراي تمدن     

                                                 
1. Crisis of identiy 
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 فصل هفتم ـ هويت فرهنگي  ■  ٢٣٠
صورت يك مشكل اساسي درآمده است و   به،گيري از تمدن غرب نيست اي جز وام چاره

 هاي منسجم و قابل اجرا حـداقل در   جامعه جهاني شاهد مدل،رغم بيان مضاعف اين نكته     علي

ي غـرب و ملحقـات آن از   فنـاور برداري از  الزام به بهره  . شرايط مشابه فرهنگي نبوده است    

  خاصي را به همراهمسائل كه بديهي است ،يكسو و تالش در جهت حفظ موجوديت اجتماعي

 ه است كه در   شياري اجتماعي گرديد  ودارد در طول چند دهة گذشته عمالً سبب ايجاد نوعي ه          

  ).٥٥  :١٣٥٤ستاري،  ( آثار روشنفكران به آن اشاره شده است

 كيد بر هويت فرهنگي، شرط الزم حاكميت استقالل و شـكوفايي          أت ١به اعتقاد ريموند شاله   

 اي براي هاي فردي و توسعة هماهنگ جوامع است، اقدامي رهايي بخش است و اسلحه توانايي

 كيد بر حفظ هويت فرهنگي يا رد هرگونه تقليدأت. واقعي استمبارزه در جهت نيل به استقالل 

 هويت فرهنگـي . پذير است هاي فكري و عملي بيگانه امكان و كنار گذاردن شيوه   ) گرايي  برون(

 گرايي،  هاي اخالقي و حفظ ميراث نياكان بدون سنت         ها، تاريخ و ارزش     به معناي دفاع از سنت    

 هـاي   ها و ارزش    ويت فرهنگي در ارتباط و تماس با سنت       ه. تحركي و انزواست    گرايي، بي  گذشته

، ييدوپـو (دهد  شود و امكان تعالي و شكوفايي انسان را افزايش مي     ملل ديگر نو و غني مي     

  ).٤٩ ـ ٥٠ :١٣٧٤

 ويژه در حالت مهاجرت گروه قابل      ها به   حفظ هويت فرهنگي و تعامل آن با ساير فرهنگ        

 مـسائل ، ن در طول چند دهة اخيـر ا و تحول سني مهاجرتوجهي از ايرانيان به خارج از كشور    

 خاصي را براي آنان در خارج از كشور مطرح كرده است كه موضوع چندين مطالعه نيز قـرار                 

 ويژه از  المللي و حركت گسترده جمعيت به       هاي بين   دانيم كه اهميت مهاجرت     مي. گرفته است 

 صنعتي در عصر ما موضوع تطابقطرف كشورهاي در حال توسعه به طرف كشورهاي پيشرفته 

 هاي علمي گوناگوني قـرار      ن و تعامالت آنان با فرهنگ ميزبان را محور بحث         افرهنگي مهاجر 

 م بـه  يمهاجرت كه مترادف با تغيير دائمي محل اقامت و بدون قصد به بازگشت دا             . داده است 

 هـاي    آن در نسل   گردد كه آثار    ن سبب مي  ا تحوالتي را در مناسبات فرهنگي مهاجر      ،مبدأ است 

 طور كلي سه الگوي نظري خاص در رابطه با ماهيت تعامل فرهنگـي             به. مختلف متفاوت است  

  ):٣ـ١٤٢: ١٣٨٣قاسمي، (ند از ا هاي ميزبان مطرح است كه عبارت ن و جامعهامهاجر

                                                 
1. R.Chaslé 
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 ٢٣١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 ).دهد هاي اقليت مي جامعه مسلط امكان بقا به فرهنگ( تكثرگرايي .١
 تر ناگزير از تبعيـت      اقليت به علت قرارداشتن در موقعيت پايين      (همنوايي با فرهنگ مسلط      .٢

  ).از جامعه ميزبان است

  ).شوند هاي اقليت و اكثريت هر دو دچار تغيير مي گروه( يكساني و جذب .٣

 ل خـاص  ئ مـسا  ، موارد همةكدام از اين الگوها نتواند در        در فضاي واقعي مهاجرت شايد هيچ     

 اي بر اين تعامـل      يت تبيين نمايد، چرا كه شرايط بسيار پيچيده        را از نظر هو    انفرهنگي مهاجر 

 هـاي   از عواملي كه در يك تحليل واقعي بايد در نظر گرفته شود ويژگي            . فرهنگي حاكم است  

، نسبت آنها به كل     )از نظر فردي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي     (ن به هنگام مهاجرت     امهاجر

 پژوهشگران مراحل دگرگوني  . دت مهاجرت است  جمعيت اكثريت، توزيع جغرافيايي آنان و م      

همراه با انفعال، تطابق اوليه، احساس      ) هنگام ورود ( را در چند بخش اوليه       انهويت مهاجر 

  .اند پذيري است تقسيم كرده سرخوردگي، و تطابق نوين كه مستلزم طي از مرحله دشوار تا جامعه

قاسـمي،  (دهـد   يم آلمان نشان مي تعامالت فرهنگي ايرانيان مقبارةبررسي انجام شده در 

پذيري دو سـويه، و   كه ايرانيان به داليلي از جمله روابط فرهنگي، فرهنگ) ١٥٤ ـ  ٥ :١٣٨٣

 اند از تعامل فرهنگي و اجتماعي مناسبي برخـوردار           موفق گرديده  انموقعيت خاص فردي مهاجر   

 هـاي   هنـد نـشري   و بتوان . هاي خـاص صـنفي اقـدام نماينـد          گردند و نسبت به برقراري تشكل     

 داراي ماهيـت سياسـي      هـا   ه را به مرحله انتشار برسانند، هر چند اغلب ايـن نـشري            متعددي

را از نزديك تعقيب     ل آن ئايرانيان به تحوالت جامعه خود حساس هستند و مسا        بيشتر  . هستند

 اقامت خـود را     ،ن كشورهاي درحال توسعه   اايد برخالف بسياري از ديگر مهاجر     و ش  كنند  مي

 وضـع دانند و در انتظار فراهم آوردن  مي» موقتي«موفقيت در جامعه ميزبان امري  يندر ع 

  ).۱۴۴ـ۵ :۱۳۸۳ قاسمي،(هستند مناسب 
  

  خالصه و نتيجه
  .ـ ميان سه مفهوم خود، هويت و فرهنگ رابطه وجود دارد

 هكنند در رابطـ     هماني مي  ـ هويت با توصيف فرهنگي افرادي كه خود را با فرهنگ معيني اين            

  .است

  .اي فرهنگي است و زبان و رفتارهاي فرهنگي عناصر اصلي آن هستند نفسه پديده ـ هويت في
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 فصل هفتم ـ هويت فرهنگي  ■  ٢٣٢
  .ـ هويت مفهومي پوياست، هرچند عناصري از آن ثابت باشند

  .ـ هويت فرهنگي بخشي از هويت اجتماعي است كه برپايه تمايز فرهنگي است

 شـناختي و    گروه روشنگري، جامعه  توان در سه      هاي عمده از هويت را مي       مفهوم سازي ـ  

  .بندي كرد فرامدرن طبقه

  .ـ هويت فرهنگي مبتني بر دو دسته عوامل عيني و ذهني است

  . آوردشمار بهتوان بخشي از هويت اجتماعي  ـ هويت فرهنگي را مي

 گيرد مبتني بر دو عنصر      هويت خانوادگي كه در مفهوم محدودتري مورد استفاده قرار مي         ـ  

ترين عوامل تكوين    در عين حال خانواده از مهم     . بطه و نيز تعهد به آنهاست     پيوند و را  

  .هويت فرهنگي است

 اند هر كدام به نوعي درصـدد         مختلف با جامعه ايراني در رابطه بوده       يـ خارجياني كه به انحا    

  .اند هاي خود را بيان كرده توان گفت كه صرفاً ديدگاه اند و مي تشريح هويت ايراني بوده

هاي جامعه ايران است و اين تنوع ارائـه           تنوع قومي، زباني، ديني و گروهي از ويژگي       ـ  

 بديهي است كه ارائه اين    . كند  تعريف دقيقي از هويت فرهنگي ايراني را بسيار دشوار مي         

  .از تعريف هويت اجتماعي براي ايرانيان نيز دشوارتر است) هويت فرهنگي(نوع تعريف 

 بندي  آذري، بلوچ، لر، كرد، تركمن، عرب، طالش و فارس طبقه           وان به   ت  ـ اقوام ايراني را مي    

  .كرد

هاي ايران باستان، فرهنگ اسالمي و فرهنگ غرب  ـ هويت كنوني ايراني پيوندي از اليه    

  .است

عـدم   رغم  بههايي كه در تعريف آن وجود دارد و           رغم دشواري   بهحفظ هويت فرهنگي،    ـ  

 هـاي  مـشغولي   آن مطرح اسـت همـواره از دل   دسترسي به ها و فنون      توافقي كه در روش   

  .گران و روشنفكران بوده است حكومت

ـ مهاجرت ايرانيان به خارج از كشور موضوع حفظ هويت فرهنگي آنان را در رابطه با                

 اين موضوع با توجـه    . ل قابل پژوهش قرار داده است     ئفرهنگ جوامع مقصد در رديف مسا     

 اند بايـد مـورد توجـه        انياني كه در رابطه با اين امر قرار گرفته        هاي مختلف اير    وجود نسل  به

 .قرار گيرد
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  فصل هشتم
  ها هنجارها و ارزش
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  هنجار اجتماعي
  

هـايي از هنجارهـا       نمونـه . پردازد  اي است كه به هدايت الگوي رفتار اجتماعي مي          هنجار قاعده 

ا، عادات و رسـوم و قواعـد رفتارهـاي مؤدبانـه            دربرگيرنده قوانين، اصول اخالقي و رهنموده     

  .(Edgar,2003:261)اين، هنجار ممكن است بيانگر اهداف مطلوب نيز باشد  افزون بر .است

  در جامعه تنظيم نظم اجتماعي و تبعيت از آنها در روابط اجتمـاعي             ١»هنجارها«نقش عمده   

 )مانند دارنـدورف  (شناسان    جامعهتر آن برخي از       است و به همين علت است كه براي تعريف دقيق         

 هايي چـون    اند و براي بيان آن از مثال         نيز استفاده كرده   ٢»دستور اجتماعي «يا  » گرامر«از مفهوم   

 پور، رفيع(اند   آداب ديني، اركسترهاي موسيقي، و كار در يك سازمان اداري استفاده كرده           

  ).١٤ـ٥  :١٣٧٨

  معيني چگونه رفتـاري    وضع مردم در    كند  هنجار يك قاعدة رفتاري است كه مشخص مي       

  آن است كه به بقاي الگوهاي روابط متقابـل اجتمـاعي           ،فايدة اين استاندارد رفتاري   . بايد داشته باشند  

 هـاي   هـا و نگـرش      ت بر ارزش  جههنجارها از اين    . كند  امور كمك مي  دادن  هاي انجام     و شيوه 

، هـر فرهنـگ   . كنندة رفتارها هستند   يگذارند كه تجويزكننده و در عين حال نه         اجتماعي اثر مي  

 داراي هنجارهايي است كه بر آن حاكم است؛ و از اين طريق             ،پاره فرهنگ و يا هر گروه     

                                                 
1. Norm 
2. Social Grammer 

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٣٦

 قوانين، طرز لباس پوشيدن، مقررات اداري، برنامة تحصيلي،. كند رفتارهاي متناسب را تعيين مي

  .ي هستندهايي از هنجارهاي اجتماع ها، همه گونه ها و بازي قواعد ورزش

 خـاص چگونـه     وضعدر مورد   گويد مردم      قاعده يا دستورالعملي است كه مي      ،هنجار

ـ . هـا هـستند     تـر از ارزش     تر و اختصاصي    ييهنجارها جز . رفتاري بايد داشته باشند      مثـال  رايب

 ها هستند، اما اين قاعده كه يك محصل نبايد تكاليف درسي            فردگرايي و صداقت از نوع ارزش     

  دست دوستش كپي كند و آن را به معلم تحويل بدهد يك هنجار است كه از                خود را از روي   

  دارند، مانند آنچـه     گاهي اوقات هنجارها حالت كامالً آشكار و رسمي       . ها گرفته شده است     ارزش

 در قوانين مصوب به ثبت رسيده است، اما گاهي هم هنجارها حالت رسوم ضمني و ناآشكاري

  ).٢٢٨  :١٣٨٣محسني، ( كنند دانند و به آنها عمل مي يرا دارند كه مردم آنها را م

 هـا    اجتماعي و گروه   مالنها جدا نشدني است در جامعه رفتارهاي عا         هنجار كه از نظام ارزش    

. كننده رفتارهاي فردي و جمعي اسـت  اي است كه اداره را جهت مي دهد و در حكم قاعده     

شناسان بوده    ل همواره مورد توجه جامعه     تا به حا   دوركيماين شيوه تنظيم اجتماعي از زمان       

 ها  گردد كه انسان    مي بازبا اين حال تاريخ مفهوم هنجار به زماني         . (Boudon,1999:163)است  

هاي فلسفي و اخالقي      به ثبت و ضبط رفتارهاي خود پرداختند و اين موضوع در تحليل           

رود  شمار مي ي جديد بهمورد توجه قرار گرفت، هر چند كه واژه هنجار، از نظر مفهوم ساز      

(Sills,1968:204) .و  هـستند هاي انتزاعي     ها در حكم آرمان      با طرح اين نكته كه ارزش      گيدنز 

 هنجارها ارائه كننده بايدها و نبايدها هستند درصدد تمايز كامل، اما طرح رابطه ايـن دو مفهـوم     

  ).٣٦  :١٣٧٣گيدنز، (است 

 سازد؟  مي» هنجاري«را  » هنجار«عاملي است كه    اين چه   : ها كه   در پاسخ به اين نوع پرسش     

 كند؟ و هنجار از چه جهت با عادت تفاوت دارد؟           چگونه است كه هنجار ماهيتي اجباري پيدا مي       

 .شـوند   در جامعه ظاهر مي   به  ل مبتال ئگونه پاسخ داد كه هنجارها براي حل مسا        شايد بتوان اين  

 ل توافق جمعي از نظر فوايدي كه دارند مـورد ها و حصو هنجارها بر اثر پيشنهاد افراد يا گروه     

 مانند كه با نظام ارزشي جامعه       هنجارها به اين دليل مي    . گيرند  تصويب ضمني و يا رسمي قرار مي      

  .(Sills,1968:206)دهند  در توافق هستند و به نيازهاي اجتماعي پاسخ مي

 يند، و بـسياري از    آ  مي وجود ها به   برخي از هنجارها از طريق مذهب، قوه مقننه و يا دولت          
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 ٢٣٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 هاي سنتي و    شوند و در رديف شيوه      ها ناشي مي    هنجارهاي مهم زندگي نيز از عادات و سنت       

 آنچه از نظر هنجارها اهميت دارد، فشار اجتماعي       . گيرند   قرار مي  هامور روزمر دادن  تكراري انجام   

 خاص دربـارة چيزهـا    اش. ناشي از اشخاصي است كه با يكديگر ارتباط متقابل اجتماعي دارند          

  .(O’Brien,1980:193)كنند  ها را به ديگران نيز منتقل مي كنند و اين قضاوت داوري مي

 دهـد داراي     كه مورد تأييد قرار مي     ١هايي  دانيم كه هر جامعه در زمينة رفتارها و نگرش          مي

در جامعة خويش فرا    را  يك كودك خيلي زود هنجارهاي رفتاري       . قواعد و قوانيني است   

گيرد، رفتارهايي كه از سوي والدين كودك خوب يا درست ارزيابي شود مورد تأييـد و                  يم

بـراين اسـاس كـودك    . شود  رفتارهاي غلط تنبيه اعمال مي     بارةگيرد، و در    يا پاداش قرار مي   

  .(North,1973:178)آموزد   مناسب است، ميها موقعيترفتارهايي را كه براي هر يك از 
  

  انواع هنجارها
 ست كه همه هنجارهاي يك جامعه اهميت يكسان ندارند و از اين نظر جامعه              ا  ت آن واقعي

از  ويليام گراهام سمنر  . اند  بندي اين هنجارها برآمده     شناسان درصدد متمايز كردن و يا طبقه       

. (Braun,1971:25)بنـدي هنجارهـا زده اسـت     شناساني است كه دست به طبقـه        اولين جامعه 

 متوجه شناخت تنوع هنجارهاي اجتماعي است و آنهـا را بـه سـه دسـته                 بندي وي اساساً    طبقه

  :كند تقسيم مي

ـنتي انجـام     يا روشها ند از عادتا كه عبارت هاي قـومي     شيوه .١ ايـن دسـته   . كارهـا دادن هاي س

 .باشند هاي مطلوب رفتار يا عمل هستند كه مجاز و يا مورد ترجيح و تمايل جامعه مي شيوه

هـايي هـم       قومي معموالً مجازات به همراه ندارد و اگـر محـدوديت           هاي  از شيوه  تخلف

ريزي نشده  هاي قومي مبهم و طرح منشأ شيوه.  حالت چندان قاطعي نداردمطرح شود 

شـوند و در فرهنـگ         اما پذيرفتـه مـي     ،يندآ وجود مي  بهاي تصادفي    گونه بهها    شيوهاين  . است

 و  احوالپرسي، نوع لباس پوشيدن، شيوه تغذيه     مواردي مانند نحوه برخورد و      . مانند  باقي مي 

اي غيررسمي مورد     گونه اند به   هاي جامعه شكل گرفته     رسوم آن، كه براساس سنت    آداب و   

 ها پشتوانه   اين شيوه . و از ثبات نسبي برخوردارند    ) ٢٤  :١٣٧٣واگو،  (حمايت جامعه هستند    

 )سخر، طرد، تحسين، پذيرش   تم(ي تنبيه و تشويق     سازوکارهاقانوني ندارند اما از طريق      

                                                 
1. Attitude 
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 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٣٨
 تلقـي » درست«هاي قومي از نظر اجتماعي        طور كلي شيوه   به. شوند  تقويت و تثبيت مي   

  .در زمان و مكان متفاوت است» درستي«شوند و بديهي است كه اين  مي

  كه از اعتبار و اهميت باالتري در جامعه برخوردارند و در سـطح اقتـداري               رسوم اخالقي  .٢

د و از آنجا كه با احساسات مردم رابطـه دارنـد داراي             هستنهاي قومي     هباالتر از شيو  

 هـاي   حمايت كننده اصلي اين رسوم در حقيقت ارزش       . تري هستند   ضمانت اجراي قوي  

 .كننـد   د و مرز ميان صحيح و اشتباه را رسوم اخالقي تعيـين مـي             هستناجتماعي مسلط   

 تواند بـه    اعي مواجه است و مي    العمل شديد اجتم    تخلف از اين اصول معموالً با عكس      

 اين رسـوم . تنزل مرتبه، تنبيه، محروميت از حقوق اجتماعي و يا حتي زندان منجر شود   

 هـاي  فعاليـت . كه در جوامع مختلف يكسان نيستند در طول زمان هم الزاماً ثبات ندارنـد    

 هـا تخاربردگان و حتي فروش آنان كه در جهان قديم امري متداول بود و داشتن بـرده از اف          

 ايـن رسـوم اجتمـاعي     . استرو    هاي به كلي متفاوتي روبه       امروزه با ديدگاه   ،آمد  شمار مي  به

ـ . شـوند   هاي كرداري ضروري هستند و براي رفاه جامعه الزم شمرده مـي             رويه  رايب

 به استثناي دشـمن هنگـام جنـگ و مـوارد          (مثال از ميان بردن زندگي يك انسان ديگر         

 و جرم شمرده  است  و رسوم مرتبط با حفظ حيات انساني        تخلف از آداب    ) خاص ديگر 

و كساني كه به حريم رسوم اجتماعي تجاوز نمايند و يا ضرورت آن را مورد  شود مي

ايـن اعتقـاد بـود كـه          بـر  سمنر. شوند  سؤال قرار دهند معموالً به شدت مجازات مي       

ت ديگـر، اينكـه     عبـار  به. اجتماعي قادرند همه چيز را بر محور صحيح قرار دهند         رسوم  

چه رفتارهايي را در برخواهد گرفت اهميتي ندارد، مهم اين است كـه مـردم               اين رسوم 

  .كنند و مطابق آن عمل نمايند آن را تأييد

 شوند و بـه علـت ضـمانت     هنجارهايي هستند كه توسط مقامات دولتي برقرار مي      قوانين .٣

ن هميشه با رسوم اجتماعي     قواني. اجرايي كه واحدند داراي مشروعيت قانوني هستند      

در مواردي كه   . افتد  توافق ندارند و به اين خاطر تخلف از آنها معموالً زياد اتفاق مي            

از . كننـد احتـرام بـه آنهـا زيـاد اسـت             قوانين در چارچوب رسوم اجتماعي رشد مي      

 توان نتيجه گرفت كه هنجارها ممكن است رسمي يا غيررسمي باشند            ديدگاهي ديگر مي  

ها يا ضمانت اجراهايي وجود داشته باشد كـه جنبـة مثبـت يـا                 ابل آنها نيز پاسخ   مق و در 

 .(Schaefer,1989:75) داشته باشد منفي
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 ٢٣٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  العمل به آنها انواع هنجارهاي رسمي و غيررسمي و عكس
  

  )پاسخ(العمل  عكس  

  منفي  مثبت  نوع هنجارها

  رسمي

  رسمي

  غيررسمي

  غيررسمي

  اضافه حقوق

  مدال

  لبخند

  تعريف

  ريمهج

  اخراج

  اخم

  تحقير

  

 هاي مشخص كردن اسـتحكام  هاي متفاوتي دارند، يكي از روش       از آنجا كه هنجارها قدرت    

 بازتاب عبارت از تنبيهـي . كنند هايي است كه هنجارها با خود حمل مي نسبي آنها توجه به بازتاب   

 ست كـه  است كه شخصي ممكن است بر اثر تخلف از يك هنجار دريافت كند و يا پاداشي ا                

 ها تنوع بسيار دارند     شود و اين بازتاب     اثر رعايت يك هنجار با آن مواجه مي        شخص ديگر بر  

(Landis,2001:74) . نگاه در چهرة يك نفر به هنگـام       : توانند بسيار متنوع باشند     ها مي   اين پاسخ 

 ين،آميز يكي از والد امتحان، بيان يك كلمة تند از سوي همسر يا رئيس يك شخص، كلمة محبت             

  .دريافت برگ جريمه از يك مأمور راهنمايي و رانندگي، حبس ابد و يا حتي اعدام

 بروز تضاد در عرصة هنجارها يك واقعيت اجتماعي است و براي آن داليل متعددي وجود         

. كنند هاي متفاوتي مشاهده مي گونه ، امور را بهگوناگونهاي  برخي معتقدند كه گروه. دارد

يكـي  . كنندگان تفاوت داشته باشد     ان يك كاال ممكن است با مصرف      هنجارهاي توليدكنندگ 

هـا از   ديگر از داليل تضاد هنجارها ممكن است اين باشد كه هنجارها نزد برخي از گروه    

 تر باشد و تضاد ميان والدين و نوجوانـان  تر و عميق    هاي ديگر در معرض تغييرات سريع       گروه

 فهرست اين علل بسيار طوالني    . ها در اين مورد است      مثالاحتماالً يكي از    ) زبان، لباس، رفتار  (

تواند   اي تا جامعة ديگر نيز مي       و در طول زمان نيز متحول است و بديهي است كه از جامعه            

  .(Landis,2001:75)متفاوت باشد 

 از جوانان% ٨٣دهد كه حدود   ساله ساكن در تهران نشان مي  ٤٠ تا   ١٧بررسي در ميان افراد     

 %٧٢در همين جامعه آمـاري      . جاي ضوابط را گرفته است    » روابط«د كه در جامعه     معتقد بودن 

  بلكـه ،عمل خالف نيست دادن  گويان معتقد بودند كه در جامعه آنچه مهم است نفس انجام             از پاسخ 

 ).١٣٧٦،  عليايي زنـد  (كند    كار چه كسي حمايت مي     مطرح است اين است كه از فرد خالف       آنچه  

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٤٠
 شوند و در مواردي اشخاص از تبعيت برخي هنجارها           رعايت نمي  ها  عيتموقهنجارها در همه    

 ممكـن اسـت در  . يدآ دانند حمايت چنداني از آن به عمل نمي        كنند، چرا كه مي     شانه خالي مي  

 گاهي يكي از هنجارها   . اي عملي غير قانوني باشد، اما گروه زيادي هم آن را انجام دهند              جامعه

. (Schaefer,1989:75)گيرد كه با ساير هنجاها در تضاد اسـت             مي به اين علت مورد تخلف قرار     

و  اي را در واحد مسكوني مجاور خود بشنويم          مثال ممكن است سروصداي بروز منازعه      براي

اگـر خواسـته باشـيم از       . طلبد  صداي كسي به گوش ما برسد كه ديگران را به كمك مي           

  احتمـاالً بـه شـخص مزبـور كمـك كنـيم       اق خود خارج شويم و در منزل مجاور را بزنيم و          تا

 به تو چه  «: احتمال دارد به اين نتيجه برسيم كه اگر اين كار را بكنيم ممكن است به ما بگويند                

 »!مربوط است
  

  ي با هنجار و انحرافينوا هم
  تنها با وجود هنجار در رابطه نيست، بلكه با همنوايي يا اطاعت از هنجار،توجيه هنجاري رفتار

د دارد، و به اين جهت است كه بحث درباره هنجار بدون در نظر گرفتن درجه همنـوايي                  نيز پيون 

 ، هر چند انحـراف    (Sills,1968:211)تواند كامل باشد      هرگز نمي ) انحراف(يا عدم همنوايي با آن      

 هـاي   شناساني كه انحـراف     اغلب جامعه . دهد  خود از جهات ديگر بحث مستقلي را تشكيل مي        

  شناسي اجتماعي مطالعه    ل اجتماعي و يا آسيب    ئعناوين ديگري نظير مسا   اجتماعي را تحت    

  و مالك خود   اشاره دارند كنند، حداقل از لحاظ تعريف عمالً به دو مفهوم انحراف و هنجار               مي

 اي از رفتـار      شـيوه  ،لة اجتماعي ئگويد مس    مي ١»رابرت نيسبت « مثال   رايب. دهند  را رفتار قرار مي   

 تخلف از يك يا تعدادي از هنجارهاي مورد تأييد          عنوان بهاجتماعي  است كه از جانب نظم      

 توان نتيجه گرفت كه     شناسان مي   از تعاريف جامعه  ). ٣١٤  :١٣٨١محسني،  (شود    جامعه تلقي مي  

اي از رفتارهاي فردي يا جمعي كه در ارتباط با انتظارات،             انحراف عبارت است از مجموعه    

 .شود  ناهمساز تلقي مي، يك گروهيده و يا مورد توجه اعضاهاي اعالم ش هنجارها، و يا ارزش

هـاي    يـد كـه منجـر بـه نگـرش         آ  مـي  وجود بهها يا تضادهايي      اثر بروز اين رفتارها تنش     بر

هايي نظير مجازات، طرد، انـزوا و يـا حتـي اعـدام را بـه                  العمل  گردد و عكس    آميز مي  سرزنش

تـرين تعريـف بـراي        ن چارچوب شايد ساده   با توجه به اي   . (Ferréol,1995:37) همراه دارد 

                                                 
1. R. Nisbet 

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



 ٢٤١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  جامعه كه نوعي تجاوز به هنجارهاي      يهر عمل يا بياني از اعضا     «اين باشد كه بگوييم     رفتار انحرافي   

 ناهمسازي با هنجارهـاي     ،طور خالصه، انحراف   به. »شناخته شود حالت انحرافي دارد     گروهي

 بـا   اينكـه سروقه را بـه عـوض       اما براساس اين تعريف هرگاه سارقي مال مـ        .  است گروهي

چرا خود تقسيم كند به صاحبش برگرداند يك رفتار انحرافي مرتكب شده است،  دسته ياعضا

 رغـم ايـن نـوع اشـكاالت، ايـن تعريـف             به! كه برخالف هنجارهاي گروه خود عمل كرده است       

يـف ايـن   اولين امتياز ايـن تعر . له ياري دهدئتواند تا حدودي ما را در فهم مس   ميمقدماتي  

امتياز دوم تعريـف در     . كند، بلكه مبناي آن رفتار است       رجوع نمي » افراد منحرف «است كه به    

نفسه و بدون رجوع به پاسخ ديگران، انحرافـي شـناخته              هيچ رفتار خاصي في    اين است كه  

 مثال كشتن يك شخص ديگر، اگر يك سرباز دشـمن در جنـگ و يـا يـك                   رايب. شود  نمي

سومين امتياز تعريف رجوع به قضاوت ديگران . شود شد مجاز دانسته ميكشي با آدممحكوم به 

شود و با نفس عمـل        كه مفهوم هر عمل مشخصي در رابطه با ديگر مردم مطرح مي            است، چرا 

در   و شود  احترام و سرزنش هر دو در رابطه با ديگران تعريف مي          . گيرد  قرار نمي  مورد داوري 

هاي   ها، و يا پاسخ     ها، ارزش   ة ذهني ندارد و وابسته به نگرش       بايد گفت كه اين تعريف جنب      نهايت

  .(Good,1979:139-47)كنند، نيست  شناساني كه اين فرايند را مطالعه مي شخصي جامعه

 يـك   ياينجا بايد مطرح كرد اين است كه اگر ما به اين متكي باشيم كه اعضا               كه در  البته اشكالي 

شود ايـن     حرافي تلقي كنند، آن وقت پرسشي كه پيدا مي        رفتاري را از هنجارها، ان     گروه، تخلف 

ها از نظر هنجارها با يكديگر تفاوت دارند، و حتي            گروه و كدام هنجارها؟ گروه     است كه كدام  

پذيرند و يا آن      ها و هنجارها را نمي      يك گروه مشخص هم برخي از ارزش       بعضي از افراد  

در كند، و      افراد گروه در طول زمان تغيير مي       ها و هنجارهاي    كنند، ارزش   نميرا كامالً تأييد    

تر است و ديگران ممكن اسـت    بعضي از هنجارها مهم،برخي از افراد يك گروه   از نظر    نهايت

شـود   اگر هنجارها متفاوت و متحول باشند اين سؤال مطرح مي         . را داشته باشند   عكس اين نظر  

نوان يك رفتار انحرافي مـورد قـضاوت        ع همنوايي برخي از افراد از هنجارها به       كه چگونه عدم  

  :عناصر را تشخيص داداين توان  هاي انحراف مي مطالعه در ويژگي گيرد؟ با قرار مي

  .كند ها و رفتارهاي معيني را تجويز مي ـ هنجارهاي يك جامعه است كه ويژگي

  .سازند ها و رفتارها را متجلي مي ـ افراد يك جامعه هستند كه ويژگي

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٤٢
 دهند  ها و رفتارهاي معيني را بروز مي         تأييد اجتماعي در قبال افرادي كه ويژگي       همواره عدم ـ  

  .مطرح است

  .شود  طرد ميبه تدريجـ برخي از رفتارها از رفتارهاي عادي 

 هاي منحرف همـوار  با توجه به انزواي اجتماعي برخي از رفتارها، زمينه براي ايجاد گروه  ـ  

  ).٣١٥  :١٣٨١محسني، (شود  مي

 مينه رعايت هنجارها در جامعه بررسي در شهر تهران در زمينه رعايت هنجارهاي رسمي             در ز 

 نـشان ) هايي كه مردم با آنها سروكار دارند        سازمان(در سطوح مسئوالن، قانون و سطح عملي        

  افراد و مسئوالن مهم كشور در حد متوسط است، اعتماد به قانونهايدهد كه پيروي از دستور مي

ـ . اهده شده است، و در سطح عملي نيز بسيار محدود بوده اسـت            نسبتاً كم مش    مثـال،   رايب

اكثريت پاسخگويان براين اعتقاد بودند كه در شهرداري موانـع          «: براساس گزاش پژوهشگر  

. ميانگين اين ارزيابي بين زياد تا نسبتاً زياد قرار دارد. شود قانوني با دادن پول برداشته مي

 هاي ديگر تا اين انـدازه       دهد كه هيچ يك از گويه       ها نشان مي    قيه گويه مقايسه اين ميانگين با ب    

 شهرداري در مقايسه با تمام      ،بنابراين. اند  هنجاري ارزيابي نشده    به طرف بسيار زياد يا بي     

 هاي ديگر و حتي در مقايسه با تمام هنجارهاي رسمي جامعه كه دراين تحقيق مـورد                 سازمان

 »آورد  دست مي  هنجاري يا عدم رعايت موازين را به        ن ارزيابي از بي   بررسي قرار گرفتند، باالتري   

 ).٨٢ـ٧  :١٣٧٨پور، رفيع(
  

  ارزش اجتماعي
، وظـايف، الزامـات اخالقـي،       هـا   هـا، تـرجيح     داشـتني   ، دوست ها  ق، لذت يبا عال ١»ارزش«

گيـري   هـاي جهـت   ها و بسياري ديگر از چـارچوب  ها، نيازها، جذابيت   خواستهتمنيات،  

 و متنوع رفتارهاي     ها را در عرصه گسترده      عبارت ديگر مكان ارزش    به. رابطه است در  انتخابي  

  .(Sills,1968:283)وجو كرد  جست انتخابي بايد

 كننـدة   متفاوت از ارزش ارائه شده است كه بازگو        معنايچهار  » فرهنگ فلسفي الالند  «در  

  يا گروهي به آن تمايـل  بازگو كنندة آن چيزي است كه فرد       معناي نخست . چهار مفهوم است  

 اي مورد شود كه كم و بيش در ميان عده  آن چيزي را شامل مي،مفهوم ديگر. مندي دارد و عالقه

                                                 
1. Value 
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 ٢٤٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 سومين مفهوم وقتي است كه فرد يا گروهي در رسيدن به هدف خود ارضا             . توجه و احترام است   

 االصول  عاريف علي در اين ت  . باالخره مفهوم ديگر ارزش متكي به جنبة اقتصادي است        . شود  مي

 ها هستند و اين تأييد كيفيت امور و چيزها مطرح هستند، كيفياتي كه مورد توجه و احترام انسان

  ).٢٢٧  :١٣٨٣محسني، (كنند  ها ارائه مي اي است كه اين اشيا براي انسان گروهي به علت فايده

  اهميت، و مطلوبيـت    ها، افكار و احساساتي هستند كه ما براي آنها، بها،           طور كلي ارزش   به

 ها در حقيقت مفاهيمي جمعي هستند از آن چه از نظـر        دانيم كه ارزش    مي. بيشتري قائل هستيم  

. شود  فرهنگي، خوب، مطلوب و مناسب و يا اينكه، بد، غيرمطلوب و نامناسب تلقي مي             

كنند كه براي مردم يك جامعه چه چيز مهم است و چه چيز               هاي اجتماعي تعيين مي     ارزش

مواردي جنبه مـشخص و عينـي داشـته باشـند، ماننـد              ها ممكن است در     ارزش. ت است درس

تـري داشـته      خانه بودن و يـا اينكـه حالـت كلـي            گذاشتن به والدين و يا صاحب      احترام

  .، عشق و يا دموكراسيتندرستيباشند، مانند 

اي هاي اجتماعي از نوع استانداردهاي فرهنگي هستند كه اهداف كلي مطلوب بر             ارزش

و  هاي اجتماعي تداركگر مفهوم نهايي   ارزش. نمايند  زندگي اجتماعي سازمان يافته را مشخص مي      

و  با اينكه معموالً هنجارهـا . (Mukhi,1995:208)مشروعيت انتظامات اجتماعي و رفتارها هستند     

 .دهند، اما ميان اين دو مفهـوم تفـاوت وجـود دارد             ها را در يك قالب مفهومي قرار مي         ارزش

 اي  كنند كه رفتار خوب و يا بد را از يكديگر تميز دهيم و در حكم گونـه                  ها به ما كمك مي      ارزش

روند كه بيانگر آن دسته از اهداف كلي هستند كه درحيات     مي شمار بهاز معيارهاي فرهنگي    

 گر مفهوم و مشروعيت نهايي بـراي        ها ارائه    ارزش .آيند شمار مي  بهاجتماعي چيزهايي خواستني    

  .اعد و ضوابط رفتارهاي اجتماعي هستندقو

هـاي متعـددي را در زمينـه     پژوهشميالدي هاي پاياني قرن بيستم    كه در طول سال    شوارتز

 كشور جهان بـه انجـام رسـانيده اسـت معتقـد اسـت كـه نقـش                   ٤٠در بيش از     ها  ارزش

. استمشروعيت دادن، تفسير و تضمين اجراي رفتارهاي كنوني و آينده            ترويج،   ،ها  ارزش

كننـد و     ها هماهنگ مـي     هاي خود را با نيازهاي مهم نهادي و فرصت          ارزشبه اعتقاد او افراد     

  ).١٢٣  :١٣٨١دارياپور، (كشانند  به ساير ابعاد زندگي خويش نيز مي عين حال آنها را در

  يا عقايـدي ءاشيا. ها الزاماً صفت اجتماعي ندارند، بلكه ممكن است فردي هم باشند          ارزش
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 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٤٤

 هـاي فـردي   د و در سطح كلي جامعه ارزشي ندارنـد، ارزش      هستنطور فردي مورد توجه      هكه ب 

 وجود آمدن شرايط الزم، يك ارزش فردي ممكن        بديهي است كه در صورت به     . ناميده مي شوند  

 هاي  ترين ويژگي  توان گفت كه مهم     در يك نگاه كلي مي    . است مبدل به ارزش اجتماعي گردد     

  :(Mukhi,1995:209)ند از ا هاي اجتماعي عبارت ارزش

 مثالً(هاي مرتبط با آنها       هاي اجتماعي حالتي مبهم و چند پهلو دارند، چرا كه واژه             ارزش .١

  .بسيار مبهم هستند) خوب و بد يا خشنود و ناخشنود

 هاي اجتماعي حالت متحدالشكل ندارند و از زماني تا زمان ديگر و از مكاني تـا                 ارزش .٢

  .ندا مكان ديگر متفاوت

اي انسجام و پيوند      هاي اجتماعي مشابهي دارند، ميان يكديگر گونه         كساني كه ارزش   .٣

  .يدآ وجود مي به» ما«كنند و در آنها احساس  آورند، احساس بيگانگي نمي وجود مي به

 هاي اجتماعي و فرهنگي از هم جدانشدني هستند، چرا كه هر دو در جامعه ريشه   ارزش .٤

  .دارند

 پيوستگي اجتماعي   ،هاي اجتماعي مشترك با يكديگر       كه افراد داراي ارزش    از آنجا  .٥

  .كند تري پيدا مي كنند، كاركرد جامعه حالت روان بيشتري احساس مي

ليـستي اخـتالف وجـود دارد، اولـي از بطـن ضـوابط              آ  هگرايانه و ايد    هاي عمل   ميان ارزش  .٦

ي را تـشكيل    هـاي   آل  هي ايـد  گيرد و حال آنكه دومـ       موجود در جامعه نشأت مي     اخالقي

  .بايد به آنها رسيد دهد كه مي

كه  خواهند داشته باشند الزاماً با آنها پيوستگي ندارند، چرا          هايي كه مردم مي      ارزش همة .٧

  .ها وجود داردرها و رفتا هميشه تفاوتي ميان خواسته

  سـاخت  شوند كه زندگي پر مفهوم و هدفمند باشد و به           هاي اجتماعي سبب مي     ارزش .٨

  .كنند يك نگرش سازنده در زندگي كمك مي

هاي اخالقي  هاي اجتماعي را از ارزش     همانند فرهنگ، مشكل است كه بتوانيم ارزش       .٩

  .جدا كنيم

هـا را درنظـر    آنكه نقش  هاي رفتاري بحث كرد، بي      هاي مرتبط با مدل     توان از ارزش    نمي

  داشته باشند كه بتوانند اشـخاص      ارزش تنها در صورتي وجود دارد كه افرادي وجود        . گرفت
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 ٢٤٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 توان مبادرت به توجيه و نمادين ي كه از طريق آن ميسازوکارترين  مهم.  را ارزشيابي كنند   ءو اشيا 

 هاي متفاوت اجتماعي فرد از نظـر        در جامعه نقش  . ها نمود، نقش اجتماعي است      كردن ارزش 

 ،نها در سطح فردي مطرح نيستاين ناهمساني ت. هاي اجتماعي با يكديگر يكسان نيستند ارزش

گردند هم اهميت  هاي جمعي آن كه باعث اجتماعي شدن ارزش مربوطه مي        چرا كه جنبه  

. آيد شمار مي  بهترين ارزش     ها متعالي   براي يك مادر نقش خانوادگي در تمام فرهنگ       . دارند

 اجتمـاعي   هاي اجتماعي متفاوت، درجات گوناگوني از ارزش        عبارت ديگر جامعه، به نقش     به

 محـسني، (با اين ارزش انطباق داشته باشد       بايد  هاي رفتاري افراد      دهد و بدين مناسبت مدل      مي

٢٢٨  :١٣٨٣.(  

 ها، در حقيقت آمادگي اقدام و يا رفتار به شيوة خاصي و در حقيقت               از سوي ديگر، نگرش   

ها مبتني بر   ها و هر دو آن      ها وابسته به ارزش     نگرش. هايي براي اقدامات معين هستند      محرك

 وجـود  بـه ند كه از طريق مشاهده و تعمق در رفتار ديگر مردمان            هستها و اعتقاداتي      انديشه

اي تـا   شوند، از جامعـه  ها از طريق فرهنگ تعريف مي    ها و ارزش    يند، و از آنجا كه نگرش     آ مي

  .(Braun,1971:22)جامعة ديگر تفاوت دارند 

 شـوند   ط متقابل اجتماعي با ديگران آميخته مي      ها از طريق تجربه و رواب       ها و ارزش    نگرش

 سازي براي اشـخاص     در كليشه .  باشند ٢»ها  كليشه« و   ١»ها  داوري پيش«و گاهي ممكن است مبتني بر       

 انتها و در نهايت بسيار تواند بي شود كه مي  هايي به آنان نسبت داده مي       ها معموالً ويژگي    يا گروه 

ها رانندگان خوبي نيستند، و فالن       وه تنبل هستند، خانم   گوييم فالن گر     مي اينكه. متنوع باشد 

 هـايي    هستند؛ در اين موارد با گونـه       ...طلب، مهربان، وفادار و     دسته خسيس، نادرست، منفعت   

 بينـي   اي براي پيش    ها اين است كه وسيله      در نهايت نقش كليشه   . سازي مواجه هستيم    از كليشه 

 ر چند ممكن است كليشه مبتني بر واقعيـت نباشـد، و         رفتار ديگران در اختيار ما قرار دهند، ه       

 هـا  از سوي ديگر اين كليشه    . اي از رفتارهاي فردي بر يك گروه وسيع باشد          يا ناشي از تعميم پاره    

 زده  كسي كه به او برچسب مجـرم      . دهد  اي از رفتار را در برابر شخص كليشه شده هم قرار مي             شيوه

  .متناسب با اين برچسب بروز دهدشود ممكن است از خود رفتارهايي  مي

                                                 
1. Prejudice 
2. Stereotypes 
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 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٤٦

  ارزيابي اعمال ديگـران مـورد      براياي    عنوان ضابطه  ها بر رفتار افراد مؤثر هستند و به         ارزش

 ها يـا نحـوه   ها، هنجارها، و قضاوت معموالً رابطة مستقيمي ميان ارزش . گيرند  استفاده قرار مي  

 قائـل » ازدواج« زيـادي بـراي      اي كـه ارزش      مثال جامعه  رايب. العمل جامعه وجود دارد     عكس

 اي كه به    در جامعه . كند  را محكوم و مجازات مي    » زنا«است، داراي هنجارهايي است كه عمل       

 شـود، قـوانيني عليـه    شود و مالكيت ارزش تلقـي مـي      اموال خصوصي افراد احترام گذاشته مي     

ه طرق مختلف   هاي اجتماعي ب     ارزش اينكهبا  . يدآ  مي وجود بهسرقت و تاراج اموال ديگران      

 اين تضادها . اي از تضادهاي ارزشي وجود دارد       شوند، اما در اجتماعات بشري گونه       تقويت مي 

 هاي اجتماعي    اجتماعي مؤثرند و به اين جهت است كه مطالعه آنها در حيطة نگرش              بر دگرگوني 

  .اهميت بسيار دارد

   در جوامع صنعتي خـوش     .شود  ها اهميت بيشتري داده مي      اي به برخي از ارزش      در هر جامعه  

 هاي اجتماعي مهم هستند و حال آنكه در يك جامعـة            قولي، پيشرفت مادي و رقابت از ارزش      

 در يك جامعـة سـاده     . هاي ديگري اهميت بيشتري داشته باشند       غيرصنعتي ممكن است ارزش   

 ها توافق دارند و حال       جامعه معموالً به سهولت در مورد مجموعة مشخصي از ارزش          ياعضا

مثالً آيا بايد از    . ها حاكم است    ن كه در جوامع صنعتي ساختار پيچيده و متضادي از ارزش          آ

و حداكثر رشد اقتصادي حمايت كرد يا از محيط زيست؟ آيا افراد بايد فردگرايي را توسعه بدهند 

 پايـان   ها حالتي بـي     يا به عقايد گروهي پاسخ دهند؟ در جوامع پيچيده عدم توافق در زمينة ارزش             

 ها  ها همچنين بر آداب و رسوم و سنت         تحول ارزش . ها در حال دگرگوني هستند      دارد و ارزش  

  .(Horton,1984:63)شود  مؤثر واقع مي

 آن  ها چيزهايي نيستند كه ما بـه دنبـال          ارزش. هاي مورد انتظار نيستند      غايت ذاتاًها    ارزش

هـاي كلـي در       هر چنـد ارزش   . بخشند  گرديم، بلكه به امور و اشيا اهميت مي         مي) نفسه  في(

 لي هم ئمقياس وسيعي در فرهنگ داراي آثاري از نظر يگانگي بخشيدن به افراد هستند، اما مسا              

 هاي ارائـه    يد كه عدم شباهتي ميان ارزش     آ گاهي پيش مي  . ممكن است در اين روند مشاهده شود      

 در مواردي عالوه براين. شده از درون يك فرهنگ با رفتارهاي جمعي وجود داشته باشد

. گيرند  هاي فرعي موجود در جامعه در معرض تضاد و يا برخورد قرار مي              هاي گروه   ارزش

 كند كه ثابت و مطلق نيستند و بنابراين نسبيت و تغييـر             هايي را مطالعه مي     شناس ارزش    جامعه
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 ٢٤٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 نينها هستند، هر چند از نظر فالسفه و علماي اخالق چ ترين جوانب اين نوع بررسي از اساسي

 در بررسي اينكهنهايت ). ٢٢٩  :١٣٨٣محسني، (هايي ممكن است وجود داشته باشند     ارزش

 از  ءنفـسه، امكـان شـي        في ءشي: داد  را مورد توجه قرار    نكتههاي اجتماعي بايد سه       ارزش

  .ءهاي اجتماعي و تأييد جمعي نسبت به شي ارضاي نيازمندينظر 

  

  هاي اجتماعي  ارزشهمطالع
 شناسـي   شناسـي، روان    هايي مانند جامعه    هاي اجتماعي حداقل در حوزه     عه ارزش با اينكه مطال  

 اي برخوردار است و هم اكنون نيز در كشور ما توسـط             اجتماعي و علوم تربيتي از اهميت ويژه      

 عنـوان  المللي و پرداختن به آن به       افراد مختلفي تحت بررسي است، توجه به آن در عرصه بين          

 ، اتفاقي تقريباً جديد است و با تأخير بسيار همراه بوده اسـت و از    يك موضوع پژوهش ميداني   

ويـژه در نيمـه دوم قـرن         به رود، هر چند    فراتر نمي ميالدي  هاي سوم و چهارم قرن بيستم          هده

) ١٩  :١٣٧٨محمدخليفه،  (شناسي مواجه با پيشرفت بوده است         از نظر روش   همميالدي  بيستم  

  .جم مطالعات اجتماعي اشغال كرده استتوجهي را در ح و هم فضاي قابل

  

  پا به آنها وابستگي بيشتري دارندهايي كه شهروندان پنج كشور عضو اتحاديه ارو ارزش
  (Mermed, 1998:226)%) به (

  

  انگلستان  اسپانيا  آلمان  فرانسه  ايتاليا  اروپا  ارزش
  عدالت

  كار

  آزادي

  انعطاف

  تساوي

  همبستگي
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  نظم
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  پرستي ميهن
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 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٤٨

  كـشورهاي مـذكور    ، كشور عضو اتحاديه اروپا    ٥در  ميالدي   ١٩٩٨اساس مطالعه انجام شده در سال        بر

 اي ميان ثـروت     از سوي ديگر رابطه   . دهند  سه ارزش عدالت، كار و آزادي اهميت بسيار مي        به  

 شود، چرا كه هرگاه رفتار كمتر است به كـار بيـشتر             با كار مشاهده مي   ) در سطح ملي و فردي    (

 البتـه در سـطح  . آنهايي كه رفاه بيشتر دارند معموالً به آزادي توجه زيادي دارند  . شود  تكيه مي 

 مثالً در انگلستان جوانان اهميت بيـشتري بـراي        .  بسيار متفاوت است   وضعاي سني نيز    ه  گروه

 دهند و يا اينكه در فرانسه       كار قائل هستند و در مقايسه با آزادي و پول به كار بيشتر اهميت مي              

 سـنت، (كارانه    هاي محافظه   در انگلستان ارزش  . جوانان براي همبستگي و تساوي ارزش قائل هستند       

  .اهميت بيشتري دارد و در مقابل براي آنها نظم و همبستگي اهميت چنداني ندارد) پرستي ميهن

نظـام ارزشـي     در مورد رواج   خانكنيم كه مور    هاي تاريخي مشاهده مي      ايران و زمينه   دربارة

ويژه در   و به   هجري شمسي به بعد    ١٧٩هاي    خاص در ميان اصناف شهري ايران از حدود سال        

جـوانمردي و    كار شرافتمندانه مورد توجه اصناف بود و در واقع، مراتب          «:اند  عهد صفويه نوشته  

 نظام ارزشـي    اين. شد  تر شهري و نظام ارزشي محسوب مي        فتوت، بخشي از فرهنگ گسترده    

از ضـعفا و    از سده نهم يا دهم ميالدي در ايران رواج يافته و وفاداري به دوستان، حمايـت                 

آن دوران   هاي مـورد تحـسين      يي و خلوص نيت از منش     ابيستمديدگان، صداقت، شجاعت، شك   

هايي از اين دست در اوايل تاريخ ايران اسـالمي توسـط عيـاران                آرمان. رفته است   شمار مي  به

 و  هـاي نابـسامان     هاي جوانمرد شـهري بودنـد كـه در هنگامـه            رواج يافته است، عياران گروه    

  ).٨٥  :١٣٧٧فوران، (» كردند  مي پليس غيررسمي از مردم عادي دفاععنوان بهستمگري 

هاي اجتماعي را از طريق مطالب مندرج در مطبوعات و            از جمله مطالعاتي كه ارزش    

 انقـالب، «به روش تحليل محتوا مورد بررسي قرارداده است، پژوهشي است كه تحت عنوان              

 اله سـ  ٧٠دو انقالب مشروطيت و انقالب اسالمي را كه در يك فاصله            » ها  مطبوعات و ارزش  

پژوهشگر در  . در ايران روي داده است از نظر تبليغات ارزشي مورد بررسي قرار داده است             

در واقع سؤال اصلي اين بود كه مردم ايران به فاصله           «: كند كه   مقدمه اين گزارش اشاره مي    

 عبـارت ديگـر،   هايي قرار گرفتند و بـه  هفتاد سال ـ هنگام انقالب ـ در مقابل تبليغ چه ارزش  

راد،   محسنيان(» هايي با يكديگر داشته است      هاي تبليغ شده براي دو نسل، چه تفاوت        ارزش

 هاي اين مطالعه نشان داده است كه در انقالب مشروطيت بيشترين فراواني ارزش). ١٣٨  :١٣٧٥
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 ٢٤٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 هاي مثبت   مثبت مربوط به ايران، وطن و مليت بوده است و در انقالب اسالمي بيشترين ارزش              

 هاي مربوط به بازسازي فرهنگي      در انقالب اسالمي ارزش   . م و دين بوده است     به اسال  مربوط

 هاي ترقي و پيـشرفت      در انقالب مشروطيت ارزش   . جامعه بيش از انقالب مشروطيت بوده است      

 هاي مربوط به سعادت و خوشبختي و همچنين دانش، انديشه و تخصص و دانشمند               و نيز ارزش  

 هاي مبتني بر مبارزه، جانبازي و شهادت در انقـالب            ارزش .بيش از انقالب اسالمي بوده است     

 هاي  به اعتقاد پژوهشگر يكي از پديده     . اسالمي بيش از انقالب مشروطيت مشاهده شده است       

ها، دولـت   ها بوده است و در هر دو انقالب برخي گروه            تضاد ارزش  ،مشهود در هر دو انقالب    

 هاي مثبت جاي     در رديف ارزش    را نهند و آنها     مي و اولياي امور بعد از پيروزي انقالب را ارج        

 ).٤٩ـ ٤٣٢: ١٣٧٥راد،  محسنيان(دهند  هاي منفي قرار مي اي آن را در گروه ارزش دهند و عده مي
  

  هاي اجتماعي انواع ارزش
دانند و معتقدند كـه       هاي نو مي    ترين نقش فرهنگ را ايجاد ارزش      طرفداران نظريه نوگرايي مهم   

 هاي نوين است و با اينكه آنان اشاراتي به ايـن  ر گرو ترويج و پذيرش ارزش توسعه فرهنگي د  

 .ها حتي در رابطه با يك جامعه معين وجود ندارد           ها دارند، اما توافق در فهرست اين ارزش         ارزش

 افزايند اغلب شناسان همواره صفت اجتماعي را هم برآن مي ها كه جامعه    با توجه به تنوع ارزش    

 اند  هاي فكري خود به كار برده       بندي آنها برحسب گرايش     هايي در جهت طبقه     شپژوهشگران تال 

 اجتمـاعي، نظـري، اقتـصادي،   :  كـه انـواع  است و همكارانش    آلپورتبندي    و يكي از آنها طبقه    

  ).٨٧: ١٣٧٨ محمدخليفه،(زيباشناختي، ديني و سياسي را ارائه كرده است 

هاي   بندي  اند طبقه   ه مطالعه پرداخته  هاي اجتماعي ب    پژوهشگراني كه در عرصه ارزش    

سازي از لحاظ محتواي      اند كه در عين تفاوت از نظر مفهوم          از انواع آن ارائه كرده     گوناگوني

ـ ). ١٢٧ :١٣٨١داريـاپور،   ( دارد   انطبـاق موضوعي گاهي با هم       تـالكوت پارسـنز    مثـال    رايب

  دو گـروه   وايـت ،  )اينكلسالكس  مانند  (كند    ها را به دو دسته سنتي و مدرن تقسيم مي           ارزش

  و است،شده   به دو دسته مادي و فرامادي قائل         اينگلهارتامنيت و هماهنگي را ارائه كرده است،        

  .كند ي را متمايز ميي و اقتدارگرايي دو گروه اختيارگرافالنينگان

: از دان ترين آنها عبارت    ها از نظر موضوعي ارائه كرد كه مهم          متفاوتي از ارزش   ها   توان دسته   مي

 هـا،    ارزش همـة در نهايـت    . هاي اقتصادي، قانوني، اخالقي، مذهبي، سياسي و فرهنگـي          ارزش
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 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٥٠

 ميرو تمـا    از ايـن  . شوند  خوانده مي » اجتماعي«دليل عموميت، جبري بودن و خارجي بودن          به

  .هاي اجتماعي هستند ها در حقيقت انواعي از ارزش ارزش اين

مقـام    در گلـستان  در بـاب سـوم از كتـاب          سـعدي  كه    نمونة تاريخي بايد اشاره كنيم     براي

 دو اميرزاده در مـصر بودنـد يكـي علـم آموختـه            «: كند كه   مقايسه اجتماعي علم و ثروت نقل مي      

 پـس . عاقبت االمر آن يك عالمة عصر گشت و اين يكي عزيز مصر شد   . ديگري مال اندوخت  

 لطنت رسيدم و اين همچنان    اين توانگر به چشم حقارت در فقيه نظر كردي و گفتي من به س             

 تر است بر    اي برادر شكر نعمت باري عزاسمه همچنان افزون       : گفت. در مسكنت بمانده است   

  .»من كه ميراث پيغمبران يافتم يعني علم و تو ميراث فرعون و هامان يعني ملك مصر

 نهاي اجتماعي، روند جريا     هاي رفتاري، نقش    هاي اجتماعي در رابطة نزديك با مدل        ارزش

 توانند نقطة   ها مي   هر يك از اين پديده    .  قشربندي اجتماعي هستند   در نهايت امور اجتماعي، و    

 بندي،  از ميان مباني ارائه شده جهت طبقه      . هاي اجتماعي قرار گيرند     بندي ارزش   آغازي براي طبقه  

 ،شخصيت، جامعه و فرهنـگ    : شناسان قرار گرفته است     سه عامل از همه بيشتر مورد توجه جامعه       

 كنيم ولي بايد به خاطر داشت كـه         بندي مي    طبقه ديدگاهها را از سه       و هر چند در اينجا ارزش     

  .هاي مورد توجه در هر يك از سه مورد با يكديگر رابطه و تالقي دارند ارزش

 هاي اجتماعي كه داراي ثقل اخالقي بيشتري هستند، در حقيقت مدار اصلي شخصيت              ارزش

 اي  تر هستند، چرا كه محرك عمـده        ها از بعضي ديگر مهم      ي از ارزش  برخ. گيرند  فردي قرار مي  

هـا    هـايي ميـان افـراد و گـروه          كارها در جامعه هستند و سبب ايجاد مشاركت       دادن  براي انجام   

دهند كه همـه چيـز در جامعـه خواسـتني و حتـي                هاي متعالي نشان مي     اين ارزش  .گردند  مي

  .رفاه جامعه دارداي در استمرار و  نقش عمده اساسي است و

 .بندي كرد   توان براساس كاركرد نهادهاي هر يك در چارچوب فرهنگ طبقه           ها را مي    ارزش

و  تجزيـه . استبندي منطبق با استعمال رايج مفاهيمي مانند مذهبي، سياسي و اقتصادي              اين طبقه 

در  هـاي گونـاگوني      كـه ارزش   معناهاي اجتماعي در يك فرهنگ بدين          ارزش مند  نظامتحليل  

هـاي اجتمـاعي هـم       توان گفت كه ارزش     مي. نهادهاي اصلي اجتماعي داراي كاربرد هستند     

 ها قبل به رفتار     هايي كه از مدت     ارزش. كنند  ها و روابط اجتماعي حالت نهادي پيدا مي         مانند نقش 

از اين جهـت در    . كنند  تر مي   اند، در نهايت كاركرد نهاد را ساده        فرهنگي معيني ضميمه گرديده   
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 ٢٥١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 اين است كه   وامع سنتي كه تغييرات اجتماعي در آنها سرعتي كند دارد، تمايل كلي جامعه بر             ج

محسني، ( وجود دارد ...بگويد فقط يك راه براي پرورش فرزندان، دانه افشاندن در خاك و           

٢٣٠: ١٣٨٣.(  

  به دانشگاه علـوم   )  نفر ٩٠٨( در ميان دانشجويان ورودي      ١٣٧٣بررسي انجام شده در سال      

 مـورد  ٨حكايت از آن دارد كه از ميان    ) ...هاي پزشكي و پيراپزشكي و      رشته(شكي ايران   پز

 صفات كارداني و پشتكار، فضايل اخالقي، دانش و اطالعات علمي، ثروت و امكانات مـالي،              

  و اتفـاق،   اقبـال ي و جسارت، و     يكاري، پررو   طلبي و سازش    وابستگي به افراد با نفوذ، فرصت     

 كيد قرار گرفته است كـارداني     أنظر اهميت و ضرورت در جامعه مورد ت       مه از   هصفتي كه بيش از     

 ل اخالقي قـرار   يدر مرتبه دوم فضا   . اي در رابطه است     هاي حرفه   و پشتكار است كه با فعاليت     

 همين بررسي حكايـت از    . دارد و سپس رتبه سوم به دانش و اطالعات علمي داده شده است            

  صفات مثبت و منفي در درون هر دسته همبستگي آماري وجـود       آن دارد كه در ميان هر دو دسته       

. شود  كيد مي أشود بر وابستگي به افراد با نفوذ هم ت          كيد مي أهر قدر كه براهميت ثروت ت     . دارد

 ل اخالقي، از موارد ديگر بيشتريدر حوزه صفات مثبت، همبستگي ميان دو صفت دانش و فضا

 دهد كه صفات منفي نيز در جامعـه       ر عين حال نشان مي    بايد يادآور شويم كه اين بررسي د      . است

 طلبـي و    فرصـت  ،از افـراد  % ٤٤ مثـال فقـط      رايب. اند  اي برخودار بوده    از اهميت قابل مالحظه   

 اند و اين نسبت در مورد صفت وابستگي به افراد با نفوذ فقط كاري را كم اهميت دانسته سازش

 و با اين حال آرمانگرايي جوانان). اند هم دانستهرا مهم يا تا حدودي م آن% ٦٩(بوده است % ٣١

اهميـت فـضايل اخالقـي       بـر % ٦٩گردد كه نسبتي حدود       توجه آنان به صفات مثبت سبب مي      

  ).٢ ـ٨: ١٣٧٤محسني، (نمايند  تأكيد
  

  ها ساختار خانواده و ارزش
  حـاكم  ها قبل در چارچوب الگوهاي فرهنگي       عنوان يك ارزش از سال     وابستگي به خانواده به   

اي است كه مورد تأييد بسياري از سـياحان           بر جامعه ايراني مورد توجه بوده است و اين نكته         

در  پرداخت   كه در دربار دوره قاجاريه به كار پزشكي مي         پوالك. خارجي نيز قرار گرفته است    

 ريـشه ايراني تا آن اندازه در خـانواده        «: كه) ١٦٠  :١٣٦٨پوالك،  (گردد    سفرنامه خود يادآور مي   

 گيرد و بـا آن سـقوط        كند، كارش با خانواده باال مي       دارد كه هر كاري از دستش برآيد براي آن مي         
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 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٥٢

كند و كامالً در احساس افتخار و سرافكندگي هر يك از افراد فاميل خود شريك است،                  مي

و پس از آن    » طايفه«پس از خويش و قوم      . درست مانند اينكه ماجرا برخود وي رفته باشد       

تمـام   وي. دارم» خويش و قوم و طايفه  «گويد كه     برايش اهميت دارد و سرافرازانه مي     » يتوال«

 مراد وي هميشه واليتي است كه در آن به ،از لفظ وطن. شناسد مردم برجسته طايفه خود را مي  

  در جاي ديگـري از سـفرنامه       پوالك. »از يك وطن جامع و كامل خبري ندارد       . دنيا آمده است  

 سخت به خانواده،  . دارد   در كار عشق و عاشقي اندازه نگه نمي         ...ايراني«كند كه     خود اشاره مي  

چسبد و هيچ بخت و شوربختي، هيچ فراز و نشيبي وي را از بستگي                به تيره و طايفه خود مي     

 افشا كردن اسرار خانواده اصالً هيچ موردي ندارد و مورد تحقير همگـان            . كند  به خانواده جدا نمي   

  ).١٨ :١٣٦٨پوالك، (» دري به خاطر و نفع همگان انجام گرفته باشد ر اين پردهاست حتي اگ

مقايسه . تواند متفاوت باشد     خانواده مي  يساختار ارزشي در رابطه با تركيب و اعضا       

 ١٣٧٦هاي مورد توجه پدران و پسران و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران كه در سـال                     ارزش

هاي تهران مورد بررسي قرار     آموزان دبيرستان   ي از دانش  صورت گرفته است و در آن تعداد      

هاي مـذهبي،   هاي ارزشي به ترتيب ارزش دهد كه براي پدران اولويت  نشان مي ،اند  گرفته

 هاي  اند و حال آن كه براي پسران ارزش         اجتماعي، اقتصادي، علمي، مذهبي، سياسي و هنري بوده       

 دهد  اين مطالعه نشان مي   . اند  نري اهميت داشته  اقتصادي، علمي، مذهبي، اجتماعي، سياسي و ه      

 هاي اقتصادي، هنري و سياسي نوجوانـان    كه ميان پايگاه اجتماعي خانواده با گرايش به ارزش        

 هاي اجتماعي و مـذهبي  رابطه مستقيم وجود دارد و حال آن كه اين رابطه با گرايش به ارزش      

 علمي و ،هاي اجتماعي ش به ارزشدر حالي كه پدران و پسران از نظر گراي       . معكوس است 

ها   هاي اجتماعي، مذهبي و هنري تفاوت       اند در مورد ارزش     سياسي كمترين تفاوت را داشته    

 اي عـام    ها پديده   اين پژوهشگر در پايان نتيجه گرفته است كه پديده شكاف نسل          . بيشتر است 

 يري پدران و پـسران پذ  مورد بررسي او نيز با توجه به تفاوت شرايط جامعه       ةاست و در جامع   

  ).١٣٧٧تيموري، (و نيز اختالف سن آنها، واقعيت دارد 

 هاي دو نـسل دختـران و مـادران كـه در تهـران              ديگر، بررسي درباره نظام ارزش     ةاز زاوي 

 دهد كـه     انجام شده است نشان مي     ه دوره متوسط  آموزان  دانشدر ميان   ) ٧٧ـ٧٨سال تحصيلي   (

  هرچنـد  د،ان  يلسبت به دختران اهميت بيشتري براي ثروت قا       هاي مورد بررسي مادران ن      در گروه 
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 ٢٥٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  برابر مـادران بـوده     ٧اند حدود     داده اهميت مي » زندگي مرفه «از سوي ديگر نسبت دختراني كه به        

 %٩٠(هاي مذهبي بيش از دختران مشاهده شده اسـت            در ميان مادران گرايش به ارزش     . است

 ست كه جمعيت دخترانـي     ا شود آن    مذكور حاصل مي   نكته ديگري كه از بررسي    %). ٦٥در مقابل   

  برابر مادران اسـت و     ٢هاي مذهبي دارند حدود       كه معتقد بودند مردم پايبندي كمي به ارزش       

 هـاي   بندي بـه ارزش   ياز سوي ديگر مادران به نسبتي بسيار باالتر معتقد بودند كه در ميان مردم پا              

 پژوهـشگر . معنوي بيش از دختران بوده اسـت    هاي    تاكيد مادران بر ارزش   . اخالقي زياد است  

دارد و   هاي مادي ميان دو نسل تفـاوت بـسيار انـدكي وجـود              معتقد است كه از لحاظ ارزش     

در ).  برابـر ٣حدود (هاي مادي قابل توجه است    آن كه تفاوت ميان دو نسل از نظر ارزش         حال

هاي ارزشي بـه      اولويت اطالعات اين بررسي حكايت از آن دارد كه در ميان دختران             نهايت

مذهبي، علمي، تعهد ملي، اخالقي، امنيت ملي، ثروت و زندگي مرفـه و             : اند از  عبارتترتيب  

مادران به ترتيب تعهد ملي، مذهبي، امنيت ملي، علمي، اخالقي، ثروت و زندگي مرفه               در ميان 

  ).١٣٧٨ ي،توكل(دهد  هايي را ميان دو نسل نشان مي اين بررسي تفاوت. داشته است اهميت

هاي تطبيقي فراواني كه در حوزه        در چارچوبي متفاوت از آنچه گفتيم و از ميان بررسي         

 نسل قـديم و   (بررسي نگرش مادران و دختران      «هاي اجتماعي انجام شده است بايد به          ارزش

شـده   در اين پژوهش كه در تهـران انجـام        . اشاره كنيم » هاي اجتماعي   به برخي ارزش  ) جديد

 حجـاب، تحـصيل، اشـتغال زن در بيـرون از منـزل و               ، چند موضوع خـاص    )١٣٧٤(است  

 اين بررسي نشان داد كه به جز مورد حجاب. دوستي دختر و پسر مورد توجه قرار گرفته است    

 هاي آنان وجود ندارد و تنها در مورد حجاب اسـت            در ساير موارد تفاوت چنداني در نگرش      

  ).١٣٧٥ جليلوند،(ها اختالف دارند  كه ديدگاه

 هاي ارزشي نوجوانان كه در سـال  بررسي رابطه پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانواده با گرايش 

 )عنوان جمعيت نمونـه   نفر به٣٨٠تعداد  (  در شهر تهران انجام گرفته است٧٤ ـ  ٧٥تحصيلي 

 ي،هاي زيباشناخت ميان پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي خانواده و ارزش : نتايج را عرضه كرده استاين 

 ميان پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي ،از سوي ديگر. اقتصادي، سياسي، ديني رابطه منفي وجود دارد

 هاي ارزشي نوجوانان بيـشتر      اي وجود ندارد و اولويت      هاي اجتماعي رابطه    باال و متوسط و ارزش    

  ).١٣٧٥ملكي، (شود  مادي است و از اين نظر تفاوتي ميان وابستگي به پايگاه مختلف مشاهده مي
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 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٥٤

  هاي اخالقي ارزش
 بـه  .وجود ندارد » اخالق فطري « درصدد آن بود كه نشان دهد        علم رسوم  در كتاب    ١لوي برول 

 را كه واقعيت عيني دارند بايد با روش اثباتي مورد شناخت قـرار            » رويدادهاي اخالقي «نظر او    

 نظري باشد، چرا  طور كامل    تواند به   داد و اخالق از آنجا كه هميشه خصلت دستوري دارد نمي          

  ).٤٧٩  :١٣٢٧ زرفروشان،(تواند ماهيت دستوري داشته باشد  كه علم نظري نمي

 هاي قـانون     در تحليل ضرورت   ويل دورانت هاي اخالقي     با نگاه به بخش خاصي از ارزش      

 گذاري اخالقي آن است كـه      هاي اساسي قانون    يكي از هدف  «: گذاري اخالقي معتقد است كه      

 زنـدگي   هـاي    را، كه تغييرناپذير يـا تقريبـاً تغييرناپـذير اسـت بـا احتيـاج               تمايالت طبيعي بشر  

پرسـتي،    آزمنـدي، نفـع   .  كه دايماً در حال تغيير است، هماهنگ و متناسب سـازد           اجتماعي،

هاي متوالي بـراي حيـوان و         بيرحمي و غصب حق ديگران در طول دوران نسل        كاري،    خيانت

ا تمام قوانين و اصـول تربيـت و اخـالق و ديـن، هنـوز                اند و ب    امور نافعي بوده   انسان همچون 

  ).٦٤ : ١٣٧٠دورانت، (» امكان ندارد كن كردن آنها ريشه

 گوياي اين واقعيت اسـت كـه  ) ٢٨٤ ـ ٨ : الف١٣٧٩محسني، (بررسي انجام شده در ايران 

 ، افـراد   جوانان، باسـوادترها   :اند از  دانند عبارت   كساني كه مردم ايران را كمتر پايبند اخالق مي        

نهايت . وابسته به طبقات باالتر جامعه، و كساني كه در خانوار آنها سطح درآمد باالتر است              

تري را با اخالق      يابد افراد پيوستگي ضعيف     ها ارتقا مي     در اغلب موارد وقتي موقعيت     اينكه

 رتبـاط ا) هـا   اي تفاوت   رغم پاره   به(دانيم كه جنسيت افراد        مي ،از سوي ديگر  . كنند  اعالم مي 

 نيز هر چند كه تأهلدهد و رابطه وضع  داري را با عقيده آنان در اين مورد نشان نمي          معنا

 گيرند به ترتيب    عواملي كه در مراتب اول از پيوند قرار مي        . دار است اما چندان قوي نيست       معنا

 هاي گروه در نهايتو ) سه عامل مرتبط با هم(سواد، طبقه اجتماعي، درآمد ميزان : اند از  عبارت

  .دهند  زيادي را هم با يكديگر نشان نميبسيارسني، هر چند اين عوامل فاصله 

 مـدارس آمـوزان     دانش هاي اخالقي   در زمينه ارزش  ) ١٣٧٥سال  (بررسي انجام شده در تهران      

 »خيرخواهي«باالترين و » صداقت«هاي اخالقي  نشان داد كه در ميان دختران ارزش     ) دبيرستان(

 پسران باالترين اهميت را به مؤمن و نمـازخوان بـودن داده           . زان فراواني را دارند   ترين مي   پايين

                                                 
1. Levy Brul 
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 ٢٥٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 براسـاس . براي آنان اهميت كمتري داشته است     » نفس  عزت«بودند و در مقابل ارزش اخالقي       

در  هـاي اخالقـي     هاي دختران و پسران بـه ارزش        اين بررسي در حالي كه تفاوتي ميان نگرش       

تهـران    ده نشده است، ميان شمال وجنوب و نيـز مركـز و جنـوب               مركز تهران مشاه  و  شمال  

  ).١٣٧٥بيگي،  حمزه(داري مشهود است  معنا تفاوت

 هاي متعددي به ايـران داشـته         كه در دوره صفويه مسافرت     شاردن ،سياح معروف فرانسوي  

ايرانيان آن عصر را اين گونه وصف كرده است         » اخالقيات«نامه خود،     است در سياحت  

خواهد زندگي كنند و خـوش   ايرانيان بيش از همه چيز دلشان مي «): ٧٩  :١٣٥٤زاده،   جمال(

 فهمند عيش اسـت     اند و تنها چيزي كه از دنيا مي         آن سلحشوري سابق را از دست داده      . باشند

و نوش و هيچ باور ندارند كه عيش و عشرت و نشاط را در حركت و تكاپو و در كارهاي                    

از اين گذشته ايرانيان بسيار مخفي كار و . دست آورد وان بهت خطرناك و پرزحمت هم مي

 بـه غايـت  . ندهـست همتا    متقلب و بزرگترين متملقين عالم هستند و در دنائت و وقاحت هم بي            

 ي و قسم و آيه است و براي اندك نفعي حاضرند به دروغ           يدرغگو هستند و كارشان همه پرگو     

 دهند و به محض اينكه      گيرند پس نمي    رض مي وقتي از كسي پولي يا چيزي ق      . شهادت بدهند 

 در خـدمتگزاري . نماينـد  دهند و با او بدغل معامله مي        دستشان برسد خودي و بيگانه را فريب مي       

 فهمند و چنان در خدعه و فريب مهـارت  عاري از صداقت هستند و در معامالت درستي نمي 

  .»دارند كه محال است انسان به دامشان نيفتد

 از% ٢٣دهد كه فقـط حـدود    سي انجام شده در مناطق شهري كشور نشان مي   در ايران برر  

 معتقد به درجات بسيار كم راستگويي     % ٦/٣٧دانستند و      هموطنان را زياد راستگو مي     ،پاسخگويان

 جنسبت پاسخگويان تأثيري در عقيده آنان ندارد و به ترتيب متغيرهاي سطح سواد، طبقه. بودند

 نكته ديگري. آن تأثير دارند  و باالخره گروه سني بر   تأهلنوار، وضع   اجتماعي، درآمد رئيس خا   

 ي هموطنانيكه شايسته است به آن پاسخ دهيم اين است كه چه كساني بيشتر در ميزان راستگو

 مردان، جوانان، آنهـايي  : اند از  ها عبارت   با توجه به اطالعات بررسي مذكور اين گروه       . ترديد دارند 

 ، و باالخره آنهايي كه درآمد بيشتر دارند)يعني جوانان(ها  ند، ازدواج نكردهكه سواد بيشتري دار 

  ).٢٨٢ـ٤ : الف١٣٧٩محسني، (

  در هـا   ها و نگـرش     هاي طرح پيمايش ملي ارزش      از ديدگاه كمي متفاوت و براساس يافته      
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 پاسخگويان ميزان صداقت هموطنان را باالتر از متوسـط ارزيـابي كـرده            % ١٨ايران فقط حدود    

 %٧/٥٠اما در ميان    . گويان در گروه متوسط قرار گرفته بودند       بودند، هرچند اكثريت نسبي پاسخ    

 گويان ميزان صداقت مردم كم، خيلي كم و يا هيچ ارزيابي شده است، كـه در مجمـوع   از پاسخ 

تري را براي     پايينهاي    جوانان نسبت . حكايت از وجود يك نگرش منفي در اين مورد دارد         

 اند و برعكس در ميان كساني كه صداقت بيشتري را نزد هموطنـان سـراغ     ار داشته صداقت اظه 

 يابد بر ميزان نگـرش      وقتي سطح سواد افزايش مي    .  ساله و باالتر اكثريت دارند     ٥٠دارند افراد   

  ).٥٧  :١٣٨١ها،  دفتر طرح(شود  منفي هم افزوده مي

  توجه نگرش اهالي شـهرهاي هاي اجتماعي در ايران يكي از نكات مورد     در بررسي نگرش  

درستكار » فرهنگ معين « با توجه به  (ايران دربارة درجه اهميت درستكاري در جامعه است         

هاي درست كردار، امـين و        كسي است كه كارهايش به راستي و درستي انجام گيرد و واژه           

 ب به دهد كه اكثريت قري     اين مطالعه نشان مي   ). معتمد با آن به شكل مترادف فرض شده است        

 ل هستند و نسبت تأييد كامـل در تهـران  ئاتفاق پاسخگويان براي درستكاري اهميت زيادي قا     

 در سطح(طور كلي اهميت كمتري  كساني كه به. و ساير شهرها كم و بيش در يك حدود است     

 ها،  ساله١٦ ـ ٢٤: اند از عبارت) با توجه به درصدها(براي درستكاري قائل هستند ) بسيار اندك

 اسـتقرار . ها، طبقه متوسط، و پر درآمدها گان تحصيالت راهنمايي يا سيكل، ازدواج نكرده دارند

 اجتماعي و يا تحصيل، تا حدودي از شدت تأكيـد براهميـت              طبقهديدگاه  در شرايط مياني از     

 دهد كه نگرش افراد در اين مـورد   هاي آماري انجام شده نشان مي       آزمون. كاهد  درستكاري مي 

به ترتيـب  ) با شدت تأثير نه چندان متفاوت     (جنسيت آنان ندارد و ساير متغيرها       اي با     رابطه

كمتـرين  .  سواد، طبقه اجتماعي و درآمد خانوار  ميزان، گروه سني،    تأهلوضع  :  از اند عبارت

 ،)هـا   سـاله ١٦ ـ  ٢٤(نسبت خيلي مهم دانستن درستكاري در ميان جوانان مشاهده شده است 

  .ارد كه اهميت بسيار دموضوعي

 با«هاي اخالقي مورد توجه بوده است         در بررسي مذكور نكته ديگري كه در رديف ارزشي        

 محـسني، (هاي اين بررسي      با توجه به يافته   . در زندگي و در رابطه با ديگران است       » گذشت بودن 

 داننـد و در حقيقـت       مردم ايران را خيلي با گذشت مي      % ٥/٤٥نسبتي برابر با    ) ٢٨٠ـ٢:  الف ١٣٧٩

  نگـرش  اين در ميان متغيرهايي كه تأثير آنها بر      . اي كم و بيش مخالف داشتند        ديگر عقيده  نيمي
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 ٢٥٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

. مورد بررسي قرار گرفته بود، ارتباطي ميان جنسيت و عقيده آنها در اين زمينه مشاهده نگرديد               

 رعبارت ديگر در اين مورد زن و مرد هر دو يك عقيده داشتند، و بقيه متغيرها به ترتيب تـأثي                    به

  درآمـد  درنهايت و   تأهلسطح سواد، طبقه اجتماعي، گروه سني، وضع        : بيشتر عبارت بودند از   

  ـ ٤٤گذشتي ايرانيان را باور داشتند مـردان، افـراد    هاي بيشتري از بي كساني كه نسبت. خانوار

 ها، افراد وابسته به طبقه بـاال، و بـاالخره            ساله، صاحبان تحصيالت دانشگاهي، طالق گرفته      ٣٥

 هاي برتر قـرار داشـتند،   نهايت اينكه آنها كه در موقعيت. كساني بودند كه درآمد بيشتر داشتند     

  .دانستند تر مي گذشت بي) و يا شايد به تعبيري خويشتن را(هموطنان را 

 توان مشاهده كرد و آن تصوير جامعـه از  هاي اخالقي را در بعد ديگري نيز مي   جلوه ارزش 

اطالعات . شود طور عيني ديده مي هاي اخالقي به  آن ارزشيك انسان خوب است، كه در

كه وقتي از اهالي كشور سؤال كردند يك        ) ٢٧٦:  الف ١٣٧٩محسني،  (موجود حكايت از آن دارد      

 اند هايي دارد پنج صفت كه در مرتبه اول از اهميت قرار گرفت عبارت              انسان خوب چه ويژگي   

  .جتماعي بودن و صداقت خوش اخالقي، با ايماني، با تقوايي، ا:از

 بيشتر از مردان    ، ساله و كمتر تكيه زنان برخوش اخالقي و با ايماني          ٣٤در ميان افراد    

  توجه مـردان بـه     ،در مقابل . است، و زنان به صداقت و دلسوزي نيز خيلي بيشتر توجه دارند           

 يرخواهي،، فعال بودن، خ) ساله و كمتر٣٤همچنان در گروه سني  (صفاتي مانند اجتماعي بودن     

 توجه زنان به صفاتي مانند    :  ساله و بيشتر   ٣٥در گروه سني    . دوستي، و با ادبي بيشتر است       صلح

 اجتماعي بودن، صداقت، دلسوزي و با تقوايي، بيـشتر        %) ١٣در مقابل   % ٦/١٧(اخالقي    خوش

 يياز مردان است، و در مقابل مردان گرايش بيشتري به فروتني، فعال بودن، با وجداني، شـكيبا                

  . كمبودها مرتبط باشدزمينهرب فردي در اتواند با تج دوستي دارند، صفاتي كه مي و صلح

 ر شهرهاي ايران بررسي مذكور    ديگ آدم خوب در تهران و        ها درباره   در مورد تفاوت ديدگاه   

  شهرها وجودديگرهاي مهم تفاوت چندان زيادي ميان تهران و  دهد كه از نظر ويژگي      نشان مي 

  شـهرها  ديگرگيرند در تهران و       هاي اصلي صفاتي كه در گروه اول از اهميت قرار مي            تهدس. ندارد

 مثالً در ساير شهرها صفاتي مانند خوش      .  تفاوت وجود دارد   ،ميان صفات از نظر شدت تأكيد     

 اخالقي و با ايماني، بيشتر از تهران مورد تأكيد است، و حال آن كه در تهران تكيه بيشتري بر                  

شود، صفاتي كه شدت      دلسوزي، با وجداني، قابل اعتماد بودن و فهميدگي مي        خيرخواهي،  
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 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٥٨

  . نقاط مختلف ايران در رابطه استكنان رواني ـ اجتماعي ساوضعتأكيد بر آنها با 

  در جـدول بعـد مـشاهده       ،در سه بعد مورد مقايسه    ) خيلي مهم (رغم تشابه صفات گروه اول        به

 ر شهرها در مرتبه چهـارم ديگهران در مرتبه سوم است، و در شود كه تكيه بر با تقوايي در ت       مي

 در گـروه . گيـرد  و در مقابل اجتماعي بودن در ساير شهرها بيش از تهران مورد توجه قرار مي              

 در سطح ساير شهرها دو صفت     . تغييرات بيشتر است  ) ١٠ الي   ٦ها    رديف(دوم يعني صفات مهم     

 بندي صفات قرار دارنـد و حـال آن       در رتبه  ١٠  و ٩هاي    دوستي در رديف    فعال بودن و صلح   

در رابطـه بـا   ( با وجداني و قابل اعتماد بـودن  ،كه در تهران جاي اين دوصفت را به ترتيب 

 خيرخواهي بيش از فهميدگي. گيرند مي) ر شهرهاديگل شهري مانند تهران و تفاوت آن با        ئمسا

 سرانجام بايد اشاره كنيم.  آن استر شهرها عقايد برعكسديگدر تهران مورد توجه است و در    

هاي  شود و دو صفت از رديف جا مي كه در دسته دوم در سطح كشور صفات قدري جابه

 ).با گذشتي، با ادبي   (گيرند    تر در تهران، در ساير شهرها اين بار در مراتب باالتر قرار مي              پايين

 هاي مختلف سني    كيد گروه در اين بحث نكته قابل ذكر ديگر، تفاوتي است كه از نظر شدت تأ             

بر   مثال در ميان مردان شهرستاني تكيهرايب. شود و جنسي در تهران و ساير شهرها مشاهده مي       

 خوش اخالقي، با ايماني، و فعال بودن بيشتر از مردان تهراني است و در مقابل مـردان تهرانـي                  

 هاي قابـل    ان نيز تفاوت  در مورد زن  . دهند  به خيرخواهي، با تقوايي، و صداقت بيشتر اهميت مي        

 اخالقي و اجتماعي بـودن      در ساير شهرها توجه زنان به باتقوايي، خوش       . توجهي وجود دارد  

 زنان در تهران تأكيد بيشتري بر فهميدگي، دلسوزي و خيرخـواهي            ،بيشتر است و در مقابل    

  خـوش كننـد بـه       ر شهرها زنـدگي مـي     ديگ توجه افرادي كه در      ، سالگي و بيشتر   ٣٥در  . دارند

  .اخالقي و با ايماني بيشتر از اهالي تهران است
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 ٢٥٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  هاي خوب به ترتيب اهميت براساس نظر ده ويژگي مهم و خيلي مهم براي آدم
  )٤٧٥ : الف١٣٧٩محسني، (ر شهرها ديگپاسخگويان در تهران و 

  

  ي ديگرشهرها  تهران  ها رتبه ويژگي

  خيلي مهم

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

  اخالقي خوش

  با ايماني

  يبا تقواي

  اجتماعي بودن

  صداقت

  اخالقي خوش

  با ايماني

  اجتماعي بودن

  با تقوايي

  صداقت

  مهم

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

  خيرخواهي

  فهميدگي

  دلسوزي

  باوجداني

  قابل اعتماد بودن

  فهميدگي

  خيرخواهي

  دلسوزي

  فعال بودن

  صلح دوستي

  

  و نظر از جـنس    صرف(آل براي يك انسان خوب        عنوان ايده  هرچند اين صفات معموالً به    

 فرد در روابط اجتمـاعي دانـست و         هاياي از انتظار    ينهيتوان آن را آ     شود، اما مي    بيان مي ) سن

كند با توجه به موقعيت خاص خود از نظر سـن و جـنس و سـاير عوامـل            گروه تالش مي   هر

  .ال را توصيف كند ايده شرايط

  

  هاي اجتماعي و اقتصادي ارزش
دهد كه نـسبت      در كشور نشان مي   ) ١٣٧٩(ها    رشها و نگ    اطالعات طرح پيمايشي ملي ارزش    

 نسبت كساني كـه   (كنند    قابل توجهي از مردم ايران هموطنان خود را افرادي پرتالش تصور مي           

 در عين حال حـدود ). است% ٤٠معتقد بودند مردم ما داراي تالش زياد و كامل هستند در حدود            

 ريت از نظر نسبي مردم را داراي تـالش        نيز معتقد بودند كه تالش مردم كافي نيست و اكث         % ٥/٢٦

به موجب اين بررسـي بـا افـزايش سـطح           ). ٤٥  :١٣٨١ها،    دفتر طرح (اند    متوسط ذكر كرده  

هـاي     كه اغلب در گروه    هاشود و مجرد    برنسبت نگرش منفي دربارة اين موضوع افزوده مي       سواد  

  .اند تر معرفي كرده تر قرار دارند مردم را كم تالش ينيپا نسبي

 هرگاه بخـواهيم از ) ٢٨٧ ـ ٨:  الف١٣٧٩محسني، (هاي يك بررسي در ايران  اساس يافتهبر
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 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٦٠

دهد كه عقيده بـه       شناسي به اين موضوع نگاه كنيم اطالعات مذكور نشان مي           ديدگاه آسيب 

ترها، دارندگان مدارك تحصيلي دانـشگاهي،   غيرفعال بودن هموطنان بيشتر در مردان، جوان  

  كساني كه داراي درآمد بيشتر هستند رواج       در نهايت ، طبقه باال، و     )ناندر نهايت جوا   (هامجرد

هاي برتري از نظر اجتمـاعي و         تر هستند و در عين حال در موقعيت         وقتي افراد جوان  . دارد

 دارند، هموطنان را نه چندان فعال        اقتصادي قرار دارند، از آنجا كه انتظار بيشتري از فعاليت         

 افراد تأثير قابل توجهي در عقيده آنان ندارد و ساير متغيرهاي مـؤثر              جنسيت. كنند  مشاهده مي 

  و تأهـل سواد، طبقه اجتماعي، درآمد، وضع      : اند از  به ترتيب شدت تأثير در اين عقيده عبارت       

 دانند ي است كه هموطنان را فعال مييها  باالترين نسبت مربوط به گروه،در مجموع. گروه سني

 در ميان اهالي تهـران عقيـده بـه فعـال بـودن هموطنـان عموميـت       ). دودياعم از زياد و يا تا ح   (

  . بيشتري دارد

 يـك   عنـوان  بـه توجه به اهميت مقام و موقعيت اجتماعي در جامعه و توجـه بـه آن                 با

) ٣٦٣ : الـف  ١٣٧٩محسني،  ( حكايت از آن دارد      ١٣٧٤اجتماعي اطالعات بررسي سال     ارزش  

دانند و نسبت دو گروهي كه آن را كم اهميـت و     مهم مي  پاسخگويان مقام را تا حدي     كه اكثر 

ي اهميت مقام در تهران كمتر از شهرها      . دانند كم و بيش در يك حد است          مهم مي  يا خيلي 

:  ازانـد  عبـارت داننـد   كساني كه بيش از بقيه مقام را خيلي مهم مـي .  مورد تأكيد است ديگر

، ازدواج  )راهنمايي و ابتدايي  (يين دارند   ساله، كساني كه سواد متوسط رو به پا        ١٦ـ٢٤زنان  

شدگان، افراد متعلق به طبقه پايين، و كساني كه درآمد خـانوار آنهـا                ها و همسر فوت     نكرده

ي بـا   ا ، طبقه اجتماعي، و درآمد خانوار از نظر آماري رابطـه          تأهلمتغيرهاي وضع   . بيشتر است 

گـروه  : اند از  ترتيب درجه اهميت عبارت   مقام ندارد و ساير متغيرهاي مؤثر به         تاكيد بر اهميت  

شود   مقام پراهميت شمرده مي   ) بيش از سواد باال   (در درآمدهاي باال    . و جنسيت   سواد ميزانسني،  

  . گاهي شايد اهميت مقام نفي شود،بيشتر و در حالت سواد

 عنوان نكته ديگري كه در طرح فوق مورد بررسي قرار گرفت اهميت شهرت در جامعه به              

 براساس اطالعات موجود اكثر پاسخگويان براي مشهور بودن تا حـدودي ارزش           . ش بود يك ارز 

 كنند از كساني كـه آن را        نسبت كساني كه اهميت آن را نفي مي        ،قائل هستند، اما در عين حال     

  نسبت كساني كه مـشهور بـودن را خيلـي           ي ديگر در شهرها . دانند بيشتر است    خيلي مهم مي  
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 ٢٦١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

: انـد از   دانند عبـارت    گروهي كه مشهور بودن را خيلي مهم مي       . ن بيشتر است  دانند از تهرا   ميمهم  

در حالت پر درآمد نبـودن،      . سوادان، همسرداران و افراد وابسته به طبقه پايين         مردان، سالمندها، بي  

زياد باشد و همچنـين شـرايط       ) به علت احساس ضعف در ابعاد ديگر      (ميل به اشتهار     تواند  مي

از نظر آماري ميان جنسيت پاسخگويان و درآمد روساي      . تواند دامن زند    يل را مي  اين م  دشوار نيز 

 سـواد،   ميـزان : اند از  مؤثر به ترتيب تأثير عبارت    ديگر  اي وجود ندارد و متغيرهاي        رابطه خانوارها

  ).٣٦٤ـ٦:  الف١٣٧٩محسني، (اجتماعي  ، طبقهتأهلوضع ، گروه سني

 ثروت در (از اهميت خاصي برخوردار است      » روتث«هاي اقتصادي، موضوع      در رده ارزش  

 ي، توانگري، مال بسيار، مكنت و دولت است و ثروتمند مترادف بـا مالـدار،              يلغت به معني دارا   

 اي است، هـر     گرايش به ثروت در رفتارهاي اجتماعي داراي جايگاه ويژه        ). دارا و توانگر است   

رغم اهميتي كه ثـروت در مجموعـه           به. ها به يك نسبت اهميت ندارد       براي همه گروه   چند

 ها ارزشي حاكم بر جامعه دارد به سنجش درآوردن جايگاه واقعي آن در طيف رفتارها و نگرش

  . نمايد نيز بسيار دشوار مي

 نشان داد كه حدود   ) ٣٣٢: ١٣٧٤بهروان،  ( در شهر مشهد     ١٣٧٣بررسي انجام شده در سال      

 از آنها ثروت% ٨كردند و  خيلي خوب ارزيابي مي از پاسخگويان مفهوم ثروت را خوب و يا         % ٩١

 باالترين نسبت در طيف مذكور مربوط به كساني است كه ثروت          . كردند  را واقعيتي منفي تلقي مي    

  %). ٨/٦١(اند  را خوب ارزيابي كرده

 )٣٧١:  الـف ١٣٧٩محسني، ) (١٣٧٤(هاي اجتماعي و فرهنگي در ايران  ش  در بررسي نگر  

 نسبت. ه شد كه اهميت ثروت را در قالب طيف مشخص شده بيان دارند يان خواست پاسخگواز  

 ودر مرتبـه  %) ٤/٦٥(دانستند، در باالترين سطح قرار دارد         افرادي كه آن را تا حدودي مهم مي       

 نيز آن را در   % ١٠دانند و سرانجام حدود       كه آن را خيلي مهم مي     %) ٧/٢٣(بعد گروهي هستند    

 بيشتر مورد عالقه پاسخگويان   » تا حدودي «ر اين مورد ظاهراً گزينه      د. اند  اهميت دانسته   زندگي بي 

 در مجموع دو گروه افرادي). عنوان يك ارزش مهم ـ احتماالً فرار از اعالم ثروت به(بوده است 

. رسد، كه كامالً قابل توجه اسـت        مي% ٨٩اند به     كه آن را خيلي مهم و يا تاحدودي مهم دانسته         

رسـد   نظر مـي ه ها تا حدودي متفاوت است، و ب  نسبت اهميت نگرشها در تهران و شهرستان   

 ي ديگـر  در شـهرها  .  كمي از تهـران بيـشتر باشـد        ي ديگر تكيه بر اهميت ثروت در شهرها     
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 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٦٢

اهميـت    است و نسبت گروهـي كـه آن را بـي          % ٧/٢٨دانند    را خيلي مهم مي    ثروتکساني که   

  ). در تهران% ٤/١٠و % ٧/٢٣ترتيب ه در مقابل ب( است% ٥/٨دانند  مي

 دانند و نـه      اكثريت گروه مورد بررسي ثروت را تا حدودي مهم مي          ،باتوجه به بررسي باال   

مورد مطالعه ثـروت كمـي بـيش از تهـران مـورد تأكيـد قـرار                 ديگر  در شهرهاي   . بسيار مهم 

و اين البته در حالي است كه در تهران كـسب و كـار و تجـارت و پـول در مقايـسه بـا                          گيرد  مي

ايـن  دانند در     كساني كه نقش ثروت را خيلي مهم مي       . اي دارد   ايران نقش برجسته  ديگر   ايشهره

 كساني كه تحصيالت در سـطح       ،  ساله ٤٥ـ٥٤ و   ١٦ـ  ٢٤،   مردان: بيشتري دارند  ها نسبت   گروه

از سوي ديگر، رابطه ايـن نگـرش        . ها، و طبقه باالي جامعه      به باال دارند، طالق گرفته     راهنمايي

دار نيست و سـاير متغيرهـاي مـرتبط بـا آن بـه                معنايان از نظر آماري     پاسخگو با جنسيت 

 سواد، گروه سني، طبقـه اجتمـاعي و وضـع           ميزاندرآمد خانوار،   : اند از  عبارتترتيب اهميت   

هاي افراد بايد به اين نتيجه رسيد كه ترسـيم            اهميت ثروت در ارتباط با ويژگي      كيد بر أاز ت . تأهل

  .هاي متفاوت بايد آن را تعريف كرد يست و بيشتر در رابطه با موقعيتن الگوي كلي عملي
  

   كلييها در نگاه بندي ارزش  و رتبه تركيب
در سال  ) ٥٤  : ١٣٥٦ اسدي،( پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران        از سوي بررسي انجام شده    

نـشان  )  روسـتا ٥٢ شـهر و  ٢٣(در سطح مناطق روستايي و شهري كـشور   هجري شمسي    ١٣٥٣

هـا    از پاسخ % ٢٧،  %٣٠،  %٧٢دهد كه مواردي مانند سالمتي، خانوادة خوب، و ثروت به ترتيب              مي

از سـوي ديگـر، بررسـي سـال         . اند، كه همگي ابعاد كامالً فردي دارنـد         را به خود اختصاص داده    

پژوهشكده مذكور در شهر تهران گوياي آن است كه سالمت جايگـاه اول             هجري شمسي    ١٣٥٨

دارد، ) سالمت، فرزند، خشنودي، ثروت، زيبـايي، و داشـتن همـسر          ( ميان چند ارزش مهم      را در 

ها به ترتيـب اهميـت        ترين ارزش انتخاب گرديد و بقيه ارزش        عنوان مهم  موارد به % ٨٤چرا كه در    

با اينكه به   ). ٥٣  :١٣٥٩اسدي،(داشتن فرزند، داشتن همسر و احساس خشنودي        : عبارت بودند از  

فـراهم  ) ١٣٥٨ و   ١٣٥٣( محتواي موضوع مورد بحث امكان مقايسه ايـن دو نتيجـه             علت تفاوت 

در هر دو بررسي زنان اهميت بيـشتري        (ها شباهت بسياري دارد       نيست، اما تركيب اصلي گرايش    

در كشور ژاپـن    ميالدي   ١٩٧٣بررسي مشابهي كه در سال         اشاره به ). دهند  به خانواده و فرزند مي    

در ژاپن موارد مورد    . تواند سودمند باشد     در اين زمينه مي    (Hoyashi,1972:42)انجام گرفته است    
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 ٢٦٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

، )داراي يـك ميـزان اهميـت      (سـالمتي و خـانواده      : توجه افراد به ترتيب اهميت عبـارت بودنـد از         

، با اينكه در اين بررسي نيز سالمتي و خانواده در رديف اول قـرار دارنـد               . خشنودي، ثروت و فرزند   

اسـت و فرزنـد در رديـف آخـر          % ٢٠اند فقـط      سبت كساني كه به آن دو اهميت داده        ن با وجود اين  

 خاص اين دو جامعـه از نظـر سـالمت        به اوضاع در اين مقايسه البته بايد      . گيرد  قرار مي %) ٨نسبت  (

  .توجه داشت) آن زمان(عمومي و در دسترس بودن خدمات پزشكي و بهداشتي در ژاپن و ايران 

 ، اجتماعي در ايران به آن اشاره شده اسـت         يها   كه در بررسي نگرش    ييها   ويژگي همةهرگاه  

 بنـدي   رتبه) سازد  ها را بيشتر آشكار مي      كه تفاوت (براساس نوع صفت و در دو بعد هيچ و يا زياد            

  .شود پذير مي تري امكان تر و عميق مقايسه گسترده) براساس درصدهاي مشاهده شده(شود 
  

  هاي پاسخگويان و در دو طيف هيچ  براساس نگرشهاي رفتاري نسبت درصد ويژگي
  به تفكيك تهران و) تأييد كامل ويژگي(و زياد ) نفي ويژگي(

  )٥٠٨ : ب١٣٧٩محسني، (ساير شهرها 
  

  زياد  هيچ
  ها ويژگي

  شهرهاي ديگر  تهران  ي ديگرشهرها  تهران
  ٣/٤٤  ١/٤٦  ١/٢  ٤/٤  با گذشت بودن

  ٦/٢٢  ٨/٢٣  ٥/٧  ٨/١٢  ييراستگو

  ٨/٣٥  ٩/٣٣  ٠/٢  ٧/٤   به اخالقيپايبند

  ٥/٣٧  ٤/٤٤  ٧/٣  ٨/٥  فعال بودن

  ٦/٢١  ٤/٣٢  ١/١٤  ٨/١٢  تنبلي

  ٦/٢٠  ٠/٣٠  ٨/١١  ١/١١  تكروي

  ٧/٢٠  ١/٣٥  ٢/١٢  ٩/٩  خودخودهي

  ٠/٢٤  ٣/٤٠  ٢/١٠  ٦/٩  ييدورو

  ٠/٣٢  ٧/٤٨  ٥/١١  ٣/٧  تقلب
  

 بندي  در جدول طبقه  اطالعات مربوط به صفات مثبت و منفي برحسب تهران و ساير شهرها كه              

هاي هيچ و يا زياد       جايي ميان رتبه نسبي صفات در رده        كه عمالً نوعي جابه    دهد  اند نشان مي    شده

 اما اهميت بيشتر اين جدول در اين است كه مرتبه اهميت صفت را در درون              . گيرد  صورت مي 

  و در تهـران و     در ميان صفاتي كه جنبه مثبت دارند      . دهد  نشان مي ) مثبت يا منفي  (حوزه خود   

 )طور مطلـق  و البته به(موجوديت آنها در مقايسه با بقيه  ) به نسبت كمتري   (ي ديگر نيز شهرها 
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 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٦٤

 در تهران فعال بـودن، پايبنـدي      .  راستگويي است  ،بيش از همه مورد تكذيب قرار گرفته است       

در . يرنـد گ  قرار مي ) از نظر تأكيد بر فقدان آنها     (مراتب بعد    به اخالق، و با گذشت بودن در      

 شود، به اين معني كه با گذشـت بـودن            معكوس مشاهده مي   حالتجهت مقابل صفات مثبت نيز      

 و صفات فعال بودن، پايبنـدي بـه       ) از نظر ميزان وجود صفات در جامعه      (در مرتبه اول است     

 عبارت ديگر در اين گروه صـفات    به. گيرند   راستگويي در مراتب بعد قرار مي      در نهايت اخالق، و   

 ترين مشكل جامعه به ترتيب اهميت از نظر راستگويي، فعال بودن، پايبندي بـه اخـالق و                بيش

 بايد يادآور شويم كه عقيـده     ). البته از ديدگاه پاسخگويان   (با گذشت بودن ارزيابي شده است       

از . در شهر تهران بيـشتر طرفـدار دارد  آنها به زياد فعال بودن ايرانيان و نيز با گذشت بودن          

 ي و با گذشت بودن نيـز در       ي نفي فعال بودن هموطنان، پايبندي به اخالق، راستگو        ،سوي ديگر 

  .تهران از شدت بيشتري برخوردار است

 كه البته مفهوم هـيچ ( صفت تشكيل شده است ٥در شهر تهران درگروه صفات منفي كه از   

 نبلي در رديـف شود ت هرگاه به رديف هيچ توجه كنيم مشاهده مي). و زياد در اينجا متفاوت است   

و در مرتبه بعد آن ) عنوان باالترين نسبت به% ٨/١٢(آخر از گروه عدم تأييد كامل قرار دارد      

گيرد، كه مفهوم واقعي آن در اينجا اين است كـه             ي، و تقلب قرار مي    يتكروي، خودخواهي، دورو  

 ودخواهي،ي، خ يتقلب، دورو : اند از  صفات منفي مطرح در جامعه به ترتيب اهميت نسبي عبارت         

 تكروي و تنبلي و بديهي است كه اين فقط يك جنبه از بررسي موضوع يعني در نظر گـرفتن                  

 رواج تقلـب    ،عبـارت ديگـر    بـه . شود  شدتي است كه براساس آن موجوديت يك صفت نفي مي         

  . از همه صفات منفي ديگر مورد تأييد پاسخگويان قرار گرفته استبيشتر

طور كلي از تهران بيشتر است كه به معني          نفي صفات به  هاي    نسبتدر ساير شهرهاي ايران     

 در گـروه صـفات منفـي بـه        هرگـاه . بر فقدان صفات منفي است     ها  تاكيد بيشتر اهالي شهرستان   

) عقيده داشتند مقدار صفت در ميان هموطنان زيـاد اسـت           اي كه   يعني دسته (بخش تأييد زياد    

شود،  ب قبلي در جهت معكوس ظاهر ميبيش همان ترتي شود كه كم و   توجه كنيم مشاهده مي   

: صفات به ترتيب اهميت از ديدگاه پاسخگويان وجود دارد          كه اعتقاد به زيادي اين     معنابه اين   

اهميـت   كيد بر أدر ساير شهرهاي مورد بررسي ت     . و تكروي ،  ي، خودخواهي، تنبلي  يتقلب، دورو 

ميـت صـفات تفـاوت      اسـت، هـر چنـد در ترتيـب اه          اين صفات منفي از تهران خيلي كمتـر       
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 ٢٦٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

از پاسخگويان وجـود تقلـب را       % ٤٨ تهران حدود    در حالي كه در   . كنيم  محسوسي مشاهده نمي  

  .است% ٣٢ اند، اين نسبت در ساير شهرها زياد ارزيابي كرده

  

  خالصه و نتيجه
  .هاي رفتاري در جامعه هستند كننده قاعده ـ هنجارها مشخص

 و رسـوم و قواعـد مطلـوب         هـا   تقـي، عـاد   هنجارها دربرگيرنده قوانين، اصول اخال    ـ  

  .رفتاري هستند

  .العمل به آنها نيز متفاوت است ـ همه هنجارها اهميت يكساني ندارند و عكس

العمـل بـه آنهـا نيـز          توان به رسمي و غيررسـمي تقـسيم كـرد و عكـس              هنجارها را مي  ـ  

  .تواند مثبت يا منفي باشد مي

  . اجتماعي استـ بروز تضاد در عرصه هنجارها يك واقعيت

  .گيري از آن است شود و به معني فاصله ـ انحراف در رابطه با هنجارها تعريف مي

  .هستندها در حكم اهداف مطلوب زندگي اجتماعي هستند و با هنجارها در رابطه  ارزشـ 

 ها را در رديف معيارهاي فرهنگي بايد        هنجارها قواعد رفتاري هستند و حال آنكه ارزش       ـ  

  .رد آوشمار به

  .توانند فردي و خصوصي هم باشند ها مي ـ ارزش

  .هاي اجتماعي در ارتباط هستند ها با نقش ـ ارزش

  .ها هستند ها مبتني بر ارزش ـ نگرش

  .هاي ارزشي بسيار متفاوتي هستند هاي گوناگون داراي نظام ـ جامعه

  .هاست هاي ارزش ـ نسبيت و پويايي از بارزترين ويژگي

  .گيرد اوج ميميالدي هاي اجتماعي از نيمه دوم قرن بيستم  رزشـ مطالعه درباره ا

  .ها در اكثر كشورهاي پيشرفته حالتي منظم و ادواري دارد ـ مطالعه درباره ارزش

هاي اجتماعي در جهان صورت گرفتـه اسـت بـا             هاي متفاوتي كه از ارزش      بندي  ـ طبقه 

  . داردها بيشتر ماهيت سازماني يكديگر در تضاد هستند و توافق

واع                ارزشـ    ها از نظر زمينه موضوعي، هدف، موقعيت زماني، ماهيت، رفتار و كاركرد به اـن

  .اند بندي شده گوناگوني طبقه
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 ها فصل هشتم ـ هنجارها و ارزش ■  ٢٦٦

  .ها وجود ندارد  حوزة ارزش توافق نظري در زمينه فهرست ارزشمتخصصانـ ميان 

 ود از ابعاد  ش  خانواده در عين حال كه خود در بسياري از نقاط جهان يك ارزش تلقي مي              ـ  

 ها ماهيت خانوادگي دارند، هر چند       برخي از ارزش  . ها در رابطه است      با ارزش  ،گوناگون

  .كنند هاي ارزشي متفاوتي تبعيت   مختلف آن از نظامياعضا

  .اي برخوردارند هاي سالمت و آبرو از جايگاه ويژه ـ در ايران ارزش

 ان از قابليت استناد زيـادي برخوردارنـد،       هاي فرهنگي در اير     دهد كه ارزش    ها نشان مي    بررسيـ  

  .گيرند هاي اجتماعي بيشتر مورد توجه قرار مي  ارزش،هاي كاربردي در حوزه هر چند

  ارزشي بـا سلـسله  نظريدهد كه سلسله مراتب    هاي انجام شده در ايران نشان مي        بررسيـ  

 .مراتب رفتاري تفاوت قابل توجهي دارد
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  فصل نهم 
  فتارهاي فرهنگيها و ر نگرش
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  شناخت نگرش اجتماعي ـ فرهنگي
  

 اي را مطرح كرده است كه رفتـار          اين فرض پايه   فرهنگ و رفتار اجتماعي    در كتاب    تريانديس

گيرد و    ها و باورهاي فرهنگي مطرح در يك جامعه شكل مي           اجتماعي در چارچوب نگرش   

 شناختي بررسي رفتار اجتمـاعي       و روش  او درصدد بوده است كه الزامات نظري      . شود  تعريف مي 

 هاي اساسي در زمينه فرهنگ و نحوه تـأثير          را در جوامع مختلف بشري شرح دهد و به پرسش         

 هاي فرهنگي در الگوهـاي      ها، تفاوت   آن بر رفتار اجتماعي، چگونگي مطالعه و تحليل فرهنگ        

  ).١٣٧٨انديس، تري( در اثرات فرهنگ بر رفتار پاسخ دهد در نهايترفتار اجتماعي و 

آمادگي ويژه فرد از نظر     «توان     ساخت ذهني مخفي در شخصيت است، و آن را مي          ١نگرش

» هـا  العمـل تـوام بـا هيجـان بـه آن       ها، چيزها، وقايع و عكـس       ي با پديده  يرو هرواني در روب  

 هماننـد رشـد   . اسـت رب مختلـف زنـدگي      او تج آنها  هاي افراد ناشي از گذشته        نگرش. دانست

 مانند والدين،(هاي خاص در زندگي افراد      خاص برجسته و يا برخوردار از موقعيت      شخصيت، اش 

ها  داراي نفوذ زيادي در تكوين نگرش) ...اي و هاي اجتماعي و حرفه  گروهيدوستان، اعضا

 تـوان   ها را مـي      عقيده دارد كه نگرش    ، پژوهشگر علوم ارتباطي   ،كولتز. (Devito,1993:48)هستند  

 هـاي   هـا را آمـاده واكـنش        هاي پيچيده و منظم عقيدتي دانـست كـه انـسان            اي از سيستم    گونه

 هاي پيچيده تمامي ابعاد رفتار بشر را تحـت          عالوه براين، اين سيستم   . نمايند  رفتاري خاص مي  

  ).٢٠٠  : ١٣٦٩كولتز،(دهد  تأثير قرار مي

                                                 
1. Attitude 
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٢٧٠

ه شرح زير   شناسان اجتماعي معموالً نگرش را در ارتباط با سه عنصر متشكلة آن ب              روان

  ):١٩ : الف١٣٧٩محسني، (كنند  تشريح مي

ايجـاد   (ء شامل احساسات، و عواطف درباره شخص، ايده، واقعـه، و يـا شـي               عنصر عاطفي؛  )الف

  . وجود آورنده آمادگي خاص در فرد است اين عنصر به). ...حالت ترس، محبت، نفرت،

عاتي كه توسـط فـرد كـسب        ها، يا اطال    ، آگاهي ها شامل عقايد، اعتقاد    عنصر شناختي؛  )ب

  .اين عنصر عامل ايجاد باور و شناخت است). اعتقاد به خوبي يا بدي چيزي(شود  مي

 اين عنصر شيوة رفتار فرد را مـشخص       .  شامل قصد و آمادگي براي اقدام      عنصر رفتاري؛  )ج

  .كند مي

 اسيشن نگرش اجتماعي ـ فرهنگي دست كم در مفهومي كه در ادبيات نوين جامعه «اصطالح 

 واژة  ،هاي متفاوت فارسي    اي كه از نظر معادل      شود، حداقل به همان اندازه      از آن استفاده مي   

Attitude               محل اختالف نظر بوده است، از نظر محتواي موضوعي هم با ابهام، گستردگي، تحـول  

 شناسـي   جامعه(هاي مختلف علوم اجتماعي       در رشته معنا  ها، و تفاوت      مفهوم، تفاوت در برداشت   

  هـا و تفـاوت      رسـد اخـتالف ديـدگاه       نظـر مـي    به. مواجه بوده است  ) شناسي اجتماعي   روان ـ

كـارگيري در موضـوعات مختلـف       با به » نگرش«آن، وقتي بيشتر شده است، كه واژه         مفهومي

هـاي عمـده      ويژگي. سياسي، اقتصادي، فرهنگي با پسوندهاي مختلفي ادا شده است         اجتماعي،

  :شرح خالصه كرداين توان به  گي را مياجتماعي ـ فرهن هاي نگرش

هاي اجتماعي ـ فرهنگي هستند و سبب   ها حاوي مفاهيم ارزشي نسبت پديده  نگرش.١

  .شوند تحرك رفتاري مي

  محور از حالت مثبت تا منفي تداوم       يكبر  ) يا قدرت (ها از نظر كيفيت و شدت         نگرش .٢

  .دارند

   .ت ديگر نتيجه تكوين و رشد شخصيت هستندعبار ها حالت آموخته دارند و يا به نگرش .٣

  .ها داراي مراجع اجتماعي مشخص در جامعه هستند  نگرش.٤

 هاي مختلف اجتماعي ـ فرهنگي به درجات متفاوتي با يكديگر وابستگي متقابـل   نگرش .٥

  .دارند

  . ثابت هستند و تداوم دارندبه نسبتها   نگرش.٦
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 ٢٧١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  ها و عقايد نگرش
 م نگرش اجتماعي ـ فرهنگي داشتيم، ضروري است رابطه آن را با مفهوم با مروري كه در مفهو

  را گاهي مترادف با كلمه     ١»عقيده«شناسان اجتماعي واژه      روان. كنيمعقيده نيز تجزيه و تحليل      

دهند   مورد استفاده قرار مي   » عقايد عمومي «در مفهوم   ) نگرش(برند و آن را       كار مي   به ٢نگرش

 عبارت به. هاي وسيع مردم است  مشترك گروههايها و اعتقاد نان نگرش مقصود آمعناو در اين 

 .(Horton, 1984: 161)هاي فردي است  بيانگر جمع نگرش» عقايد عمومي«ديگر در نظر آنان مفهوم 

بـا كلمـات     عقايد تنهـا  . آن را يك پيشنهاد تلقي كرد        عقيده داراي ماهيتي شناختي است و بايد      

بيـان هـر    . توان ابراز عقيده كـرد      ، پوزخند و خشونت نيز مي     يياعتنا  ا بي شوند بلكه ب    ابراز نمي 

، اما اينكه بگوئيم من زنـدگي       ) است ...مثالً االن ساعت  (نوع مطلبي نيز مسلماً عقيده نيست       

عقيده را بايد از    . ايم  دهم يك عقيده را بيان كرده       به زندگي در تهران ترجيح مي     را  در شيراز   

تر است، كمتر عقالنـي اسـت، و دوام    وت گذاشت كه نگرش عميقاين جهت با نگرش تفا   

العملـي اسـت كـه        وجود آورنـده عكـس     عقيده معموالً جنبه عقالني دارد و به      . زيادتر دارد 

 ها در حكـم     توان گفت كه نگرش     مي. ممكن است جنبه منفرد و يا كامالً تصادفي داشته باشد         

 توانند در عمل بـا      ها و عقايد مي     ال نگرش در عين ح  . جوهر عقايد و رفتارهاي رسمي هستند     

اي موافق بـا يـك         مثال فردي ممكن است در يك مورد عقيده        رايب. يكديگر منطبق نباشند  

 اعتصاب كارگري اظهار كند و حال آنكه نگرش كلي او در جهت مخالفت با اعتـصاب باشـد   

  ).٢٥ : الف١٣٧٩محسني، (

اي ديگر، نگـرش   از جنبه.  و امور است   گيري مبتني بر ارزشيابي از چيزها        جهت ،نگرش

توان آمادگي ويژه فرد از نظر رواني در      ساخت ذهني مخفي در شخصيت است، و آن را مي         

آنهـا  العمل توام با هيجان نسبت بـه   ها، مسائل، چيزها، وقايع و عكس        با پديده  ييرو  بهرو

هـاي رفتـاري    ، و زمينهها  احساسات، آگاهي:ند ازا ها عبارت  نگرش ،عبارت ديگر  به. دانست

. شـوند   هـا و يـا چيزهـا سـوق داده مـي             هـا، انديـشه      مخفي كه در جهت اشخاص، گروه      نسبتبه  

  .هاي گوناگون زندگي است هافراد نتيجه گذشته آنها و تجرب هاي نگرش

 رود به كار مي Public Opinionعنوان معادل فارسي كلمه انگليسي  واژه افكار عمومي كه به

                                                 
1. Opinino 
2. Attitude 
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٢٧٢
 ترجمه شده اسـت، » عموم« كه در زبان فارسي به Publicلغت . تشكيل شده استاز دو جزء   

 در زبان انگليسي،  . هاي انگليسي و فارسي در مفاهيم مختلفي به كار رفته است            در هر يك از زبان    

 در كاربرد اختصاصي كه معموالً همـراه      . است» مردم« مترادف با    Publicدر كاربرد عاميانه واژه     

  تعدادي از مردم پراكنده از يكديگر است كه در موضوع          معنايشود به     كار برده مي  با يك لغت به     

گوش  مستمري خاص   يخاصي با يكديگر اشتراك دارند، مانند كساني كه به يك ايستگاه راديو           

رابطـه   با چيزي در  :  در اين مفهوم ما با تعدادي از مردم سر و كار داريم كه             ،بنابراين. دهند  مي

 ي نظـر  بندي كرد، و يا اينكه درباره چيز به خصوصي          ن آنها را از جنبه خاصي طبقه      توا  هستند، مي 

 بـه گـرد يكـديگر جمـع     ١همانند يـك جماعـت  ) Publicعموم ـ  (اين عده . خاص دارند

 به ايـن مـردم    .  با ديگران ارتباط برقرار كند     طور مستقيم  بهتواند    اند، اما هر يك از آنان مي        نشده

ـ . ريق وسايل ارتباط جمعي دست يافت     توان از ط    معموالً مي   مثـال عنـاوين برخـي از        رايب

 اما از آنجـا كـه     . شود   بازگوكننده آن گروه از مردم است كه مجله براي آنان چاپ مي            ها،  همجل

 شود، نتيجه اين    هاي گروهي برقرار مي     ارتباط گسترده ميان مردم معموالً بيشتر از طريق رسانه        

 ها را در اختيار دارند، از نظر نفوذ در عقايد آن گروه خاص            رسانههايي كه كنترل      شود كه آن    مي

  .(Horton,1984:496) زيادي باشند بسياراز مردم صاحب قدرت 

شوند، چرا كه در يـك   تر مي  پيچيده فرهنگي متنوعاوضاعهاي مختلف مردم در   دسته

  فرهنگ پيچيده است   ي كه اوضاعدر  . شود  هاي مردم ديده نمي     فرهنگ ساده تنوع زيادي در گروه     

اي جهات رقيب يكديگر باشند و در اين          يند كه ممكن است از پاره     آ  مي وجود بههايي    گروه

 مندي، ذوق ه، عالق فعاليت(ها    شود كه افراد از لحاظ آن جنبه        ها اساساً مسائلي مطرح مي      فرهنگ

 هاي مختلف مردم ممكن است با يكديگر متفاوت باشند، اما از آنجا كه گروه) و سليقه، موضوع

 ٣گيرد و عقيده عمـومي       مختلفي شكل مي   ٢هاي متفاوتي دارند، عقايد      امور مختلف گرايش   بارهدر

 ي كه اشتراك فكري كامـل وجـود داشـته         وضعبه اعتقاد آلفرد سووي در      . كند  توسعه پيدا مي  

 مت گفت، چرا كه الزمه وجودي عقايد عمومي نوع مقاوسخنتوان از عقايد عمومي  باشد نمي

ايـن مفهـوم    ). ١٠  :١٣٤٣سووي،  (وجود داشته باشد    » مخالف« ديگر بايد    عبارت بهاست و   

                                                 
1. Crowd 
2. Opinions 
3. Public Opinion 
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 ٢٧٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 شده است، هر چند با واژه انگليسي و يـا         ) ترجمه(زبان فارسي اصطالحاً افكار عمومي ناميده       در  

 قـرار دادن ( آن حداقل از نظر لفظي تناسب كامل ندارد (Opinion Publique)فرانسه دقيقاً مشابه 

 توان به دو نوع تصادفي و يا        عقايد را مي  ). به معني عقايد   Opinionsواژه افكار در مقابل واژه      

تواند در فاصله زماني      عقيده تصادفي معرف خصوصيات فرد نيست و مي       . ثابت تقسيم كرد  

  .هاي فرد است عقيده ثابت كم و بيش تداوم دارد و معرف ويژگي. كوتاهي تغيير كند

 هـاي   هكيد دارد كه عقايد داراي تنـوع و در عـين حـال درجـ              أ براين نظر ت   ١»ميلتون راكيچ «

  ):١٨٩ـ ٩  :١٣٦٩ كولتز،(كند  وي به انواع زير اشاره مي. از اهميت هستند مختلفي

اين عقايد از طريق توافـق      . عقايد ناشي از تجربه مستقيم كه از پرنفوذترين عقايد است          .١

  .كشاند  اطمينان ميها را به شود و انسان جمعي حاصل مي

 اعتقاد.  بسيار شخصي و خصوصي كه حالتي منحصر به فرد داردهاي هعقايد ناشي از تجرب   .٢

  .ييد ديگران نيستأشخصي يك نفر درباره يكي از نزديكانش الزاماً مورد ت

اعتقادات ناشي از   .  عقايد ناشي از وابستگي به منابع موثق كه حالت دست دوم دارند            .٣

  .ي سياسي از اين نوع هستندها وابستگي

 نظران در مورد تعريف عقايد عمومي اتفاق نظري وجـود نـدارد، بـا          هر چند ميان صاحب   

 نتيجه بگيـريم آنها تر و تركيب  هاي قابل قبول توانيم با در نظر گرفتن جميع ديدگاه    اين حال مي  

 عبـارت  بـه . اسـت عه  ل مختلف و با اهميت جام     ئكه عقايد عمومي داوري جمعي درباره امور و مسا        

  . نظر درباره يك چيز، موضوع، مسأله، گروه، انديشه و حتي يك فرد است،ديگر عقيده عمومي

 يكي عقايد عمومي مطرح براي تعداد       ؛دو كاربرد وجود دارد   » عقايد عمومي  « براي مفهوم 

 )در ارتباط با يك موضـوع خـاص  (قابل توجهي از آحاد جامعه است و ديگري عقايد مسلط   

باشـد و   به موجب كاربرد اول ممكن است عقايد عمومي در جامعه مطرح      .  ميان يك جمعيت   در

مـورد    در ٢»اجمـاع «حال آن كه برحسب كاربرد دوم منظور از عقايد عمومي توافق جمعي يا              

بايد از   شود و مفهوم خاص را      در متون علمي هر دو كاربرد مشاهده مي       . موضوع معيني است  

نتيجـه   تـوان  ها و مطالعات انجام شده مي  از بررسي مجموعه تئوري   . ردنحوه كاربرد آن درك ك    

 :(Horton,1984:118) هستندگرفت كه عقايد عمومي داراي سه ويژگي زير 
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٢٧٤
» هاي نهادي اطالعـات     كانال«شود كه در جامعه       ي تشكيل مي  فضاي عقايد عمومي در     .١

 .حرف بزنند اطالع داشته باشند    خواهند    لي كه مي  ئمطرح باشد و افراد بتوانند درباره مسا      

  حالت غيـر   ،وجود دارد و اطالع   » عقيده«و  » واقعه«ميان  » واسطه«به اين اعتبار تعدادي     

 ي كه امر اطالع از طريـق      فضايدر  .  يك عقيده نيست   معناياطالع به   اگر چه   مستقيم دارد،   

 لزومـاً شود، برقراري يك ارتباط صرفاً فردي با يك اطالعيه مـشخص    واسطه مطرح مي  

دانيم كه عقيده در مقياس وسيعي وابسته به          البته مي . شود  سبب تشكيل عقيده نمي   

  .هاي اطالعاتي است كانال

  عرضه شـود، چـرا كـه بـراي بـه جريـان افتـادن آن،                مستقيمتواند    عقايد عمومي نمي   .٢

 گـر ا. ها يا ابزارهايي مورد نياز است، يعني وسايلي كه به آن امكان عرضه بدهد              دستگاه

  .عقايد عمومي بيان نشود، اساساً وجود خارجي ندارد

شود كه تجربه يكساني ندارند،   عقايد عمومي در ميان عده كثيري از افرادي ايجاد مي     .٣

  اجتمـاعي آنـان    وضعهميشه زبان واحدي ندارند، الزاماً فرهنگ كامالً مشابهي ندارند،          

اسـاس   بـراين . م تفاوت دارند  يكسان نيست و خالصه از لحاظ بسياري از عوامل با ه          

امر تنهـا    اين. آنها نبايد عقايد عمومي داشته باشند، هرچند داراي عقايد عمومي هستند          

ايـن   مشخـصي قـرار گيرنـد و      هـاي     تيابد كه آنها در مقابل واقعي       ي تحقق مي  حالتدر  

 واقعيات مظاهر يا نهادهايي را در برابر آنها قرار دهد كه بـراي تـشكيل عقايـد عمـومي                  

يابد و  ل نظري تشكل ميئاين مظاهر الزاماً در پيرامون امور و مسا   . قابل استفاده باشد  

 جالب اين اسـت كـه در      . رابطه آنها با شرايط در بدو امر ممكن است محسوس نباشد          

 اكثر موارد مؤثرترين مظاهر و نهادها در تشكيل عقايد عمومي ممكن است از واقعيـت             

  .امر فاصله داشته باشد

قـرار   شناسان اجتمـاعي  ويژه مورد توجه روان  اين حوزه به خصوصله مفاهيمي كه در     از جم 

 است كه به گروهـي از عقايـد و باورهـا دربـارة           » تصور قالبي « يا   ١»كليشه«گرفته است، مفهوم    

 هاي منفي   اغلب حاوي ديدگاه  (شوند    اشخاصي كه به يك گروه خاص تعلق دارند مربوط مي         

 توانند مبنايي براي    سن، تحصيالت، ثروت و امور مشابه هر كدام مي        جنسيت، قوميت،   ). هستند
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 ٢٧٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

توانـد مـورد       مـي  ١»نشانگر اجتمـاعي  « هر وجه مشخصه يا      ،عبارت ديگر   سازي باشند و به     كليشه

  .(Smith, 1998:184)قرار گيرد  توجه

  

  رفتارهاي فرهنگي
هاي   بيني كنند، پاسخ    ش را پي  ٢توانند رفتار   ها مي   در پاسخ به اين پرسش كه چه وقت نگرش        

 توانند اسـتحكام    طور كلي گفت كه سه عامل عمده مي        توان به   گوناگوني داده شده است، اما مي     

عوامل موقعيتي، : ند ازا  كه عبارت(Perloff,1993:81)رابطه ميان نگرش ـ رفتار را تبيين كنند  

 ير نيرومندي بر رفتـار    شرايط تأث ). هاي تحقيق   روش(گيري    ل اندازه ئهاي فردي، و مسا     تفاوت

 هايي هـستند    ترين جنبه   ها، هنجارها، و تمايل به پذيرفته شدن توسط گروه از مهم            نقش. دارند

در مورد عامل دوم بايد اشـاره كنـيم       . توانند بر فرد فشار آورند تا رفتار معيني را بپذيرد           كه مي 

  در برخـي از افـراد رابطـة        . متفاوتي دارند  وضعكه افراد از نظر پيوستگي ميان نگرش و رفتار          

ميان نگرش و رفتار زياد است و حال آن كه در برخي ديگر گرايش به ثبات رفتار ضـعيف                  

 گروهي ممكن است نگرش قاطعي دربارة يك چيز داشته باشند، اما براي رفتارهاي خود. است

 سرانجام. از عقايد متفاوتي تبعيت كنند و حتي گاهي استدالل مخالف عقيده قبلي عرضه نمايند

 تواننـد  بايد در مورد عوامل سنجش يادآور شويم كه عوامل و شرايط مرتبط با سنجش هم مي  

 را مشكالت روشي ممكن است فرد. در بيان پيوستگي نگرش ـ رفتار نقش مهمي داشته باشند 

توانـد   ها مي اي با رفتار ندارد و بديهي است قضاوت   به بيان نگرشي بكشاند كه اساساً رابطه      

اند و گروهي     شناسي به تحقيق پرداخته     عده زيادي فقط در همين حوزه روش      . ا باشد خط

 دليل ضعف رابطه ميان نگرش و رفتار اساساً مفهوم نگـرش           اند كه عاقالنه است به      اظهار داشته 

  .(Perloff, 1993:90)را طرد كنيم 

عام عبـارت    يك زمينة مفهومي يادآور شويم كه رفتار در مفهوم           عنوان بهضروري است   

از  العمل اعم از بدني، حركتي، شفاهي و يا تجربه ذهنـي كـه    است از هر عمل، پاسخ، يا عكس      

 هـا و عكـس      شناسي به عمل    در اين طيف وسيع، جامعه    . يك فرد، يا مجموعه خاص بروز كند      

 ها و مفاهيم جمعي هستند و با مجموعه شرايط نمـادي            هايي توجه دارد كه حاوي جنبه       العمل  
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٢٧٦

 رفتار شامل عملكرد قابل مشاهده و بررسـي اسـت و تركيبـي از             . هستندي در ارتباط    مشخص

 ل جـاري  ئرفتار از عوامل اتفاقي، امكانات عملي، مسا      . هاي متفاوت است    عوامل اما به نسبت   

 و عوامل ديگر متأثر است، و از آنجا كه ماهيت آن پيچيده است، ممكن است در جهت مخالفـت                  

 تر اسـت    ها بررسي در رفتارها كم و بيش ساده         برخالف نگرش . گيردها نيز صورت      با نگرش 

 رفتارهاي. هاي عيني در آن عملي است       چرا كه اعمال ضابطه   ) البته به شرط صداقت پاسخگو    (

  ).٢٧ : الف١٣٧٩محسني، (هاي كمي مورد شناخت قرار داد  توان با روش مختلف را نيز مي

بسياري از افراد   . كند  ها را عوض نمي     نسانهاي جديد خود به خود رفتار ا        كسب آگاهي 

 كشند با آثار سـوء آن        و بسياري از كساني كه زياد سيگار مي        شناسند   مي  الكل هايالكلي خطر 

 شـيار كـه در مراحـل      وشـيار يـا ناه    وهـاي ه   اغلب رفتارهاي ما از تصورات و انديـشه       . ندهستآشنا  

 المعـارف در    ةول مختلف يك دائر   اند جدا نشدني هستند و مانند فص        مختلف زندگي جمع شده   

 اولين آثاري كه در مغز ما از دوران كودكي نقش بسته است داراي            . اند  بندي گرديده   ذهن طبقه 

ها رشد شخصيت     يكي ديگر از عوامل مهم رفتار انسان      .  آموزشي است  فرايندنفوذ زيادي بر  

 زنـدگي حتـي در  هـاي    و روشهـا  دهد قـدرت اراده تغييـر در عـادت    آنان است كه امكان مي 

 رفتارهاي انـساني بـا      (Berthel,1983:41).آور نزد برخي از افراد بيشتر باشد          رنج هاي  موقعيت

آرزوها در رابطه است و افراد حاضر نخواهند شد رفتار خود را تغيير دهند، مگر               يا  نيازها   ارضا

  . شوند كه دگرگوني پيشنهاد شده به سود آنها خواهد بوداينكه متقاعد 

 پذيرش يك امـر   . تواند در مواردي حالت موقتي داشته باشد        ش الگوهاي رفتاري مي   پذير

 در بعضي از موارد ممكن است پذيرش براي مدتي ادامه داشته          . هميشه نهايي و دائمي نيست    

 توانـد بـه داليـل مختلـف          و مي  استاين امر به فسخ يا رها كردن موسوم         . و بعداً قطع گردد   

 پـذيرش . ، هزينه باال، شكست و غيره باشد        ييد ديگران أبودن، عدم ت  نظير نارضايتي، غيرعملي    

سـادگي،  : پذيرش رفتارهاي نو منوط به چنـد شـرط اسـت          . يك نوآوري نياز به زمان دارد     

  انتقال، اقتصادي بودن، سازگاري با سنت محلي و فرهنگ، مقتضي بودن و عملي بودن              توانايي

(Green,1991:108) .  در صورتي در رفتار مؤثر خواهند بود كه از طريق         ها    اطالعات و انگيزش 

 .عملكردهاي اجتماعي مبتني بر ارتقا، حمايت و يا ترميم حالت عيني و واقعي به خود گيرنـد     

 هاست و به همـين جهـت      نكننده رفتار آ   هاي افراد معموالً تعيين     شود كه نگرش    طور تصور مي    اين
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 ٢٧٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

اين موضوع هر چنـد درمـواردي   . ده استها داده ش    است كه بهاي زيادي به مطالعه نگرش      

 از آنجا كـه   . (Taylor,1997:165)دانيم در بسياري از موارد چنين نيست          صحيح است، اما مي   

 توان اين سؤال را مطرح      شود، مي   ارتباط ميان نگرش و رفتار از برخي جهات مهم احساس مي          

 توان رفتار را براسـاس آن       تواند عامل رفتار باشد و يا چگونه مي         كرد كه نگرش تا چه حد مي      

 حال امروزه توان نتيجه گرفت كه نگرش با رفتار مرتبط است، با اين           بيني كرد؟ هر چند مي      پيش

 اين اعتقاد هستند كه ارتباطي ساده و مستقيم ميان نگرش و رفتار در خيلـي از                پژوهشگران بر 

  .موارد وجود ندارد

يين تأثير آن در رفتار انجام شـده     هاي متعددي كه در زمينه سنجش نگرش و تع          پژوهش

تر باشد بيان     دهد كه هر قدر فاصله زماني ميان سنجش نگرش و رفتار كوتاه             است نشان مي  

 اشاره كنيم كه با     ،اين عالوه بر .  استحكام بيشتري خواهد داشت    ،رابطه ميان نگرش و رفتار    

 دست يافت و شناخت   » مكلي و عا  «توان به رفتارهاي      تنها مي » كلي و عام  «هاي    بررسي نگرش 

 »يياختصاصي و جز  «اي    گونه ها به   مستلزم مطالعه نگرش  » يياختصاصي و جز   «بسياررفتارهاي  

  .(Devito,1993:49)است 

 .انـد   براي بررسي رابطه نگرش با رفتار الگوي خاصي را عرضه كـرده            ١ و همكارانش  آيزن

به  خواهد بود كه ما   ) و قابل درك  (بيني    اين است كه رفتار در حالتي بيشتر قابل پيش        آنها  نظر  

بـه آن   هـاي او را        خاصي توجه كنيم، نه اينكه فقط نگرش       موقعيتشخص به رفتار در     » قصد«

و » هـا   نگـرش «بـه   » قـصدها «دهد كـه      الگوي آنان نشان مي   . رفتار مورد توجه قرار دهيم    

 هـاي خـاص     ههنجارها در حكم قواعد رفتار يـا شـيو        . استي مرتبط با رفتار متكي      »هنجارها«

 يك گروه يا جامعه     يتوسط اعضا » مناسب« هنجارهاي   عنوان بهعمل است، هنجارهايي كه     

هايي از فشارهاي اجتماعي   وجود آورندة گونه   هنجارها به . مورد پذيرش قرار گرفته است    

  .(Devito,1993:50)رفتار خاصي باشند ندادن يا انجام دادن توانند سبب انجام  هستند كه مي

 ها و هنجارها، هر دو، در رابطه با رفتار مثبت باشند، قصد به رفتار در جهـت                  گرشهرگاه ن 

 ها و رفتارها در تضاد باشند، قدرت نـسبي آنهـا            اما در صورتي كه نگرش    . معيني زياد خواهد بود   

نظريه قصدهاي رفتاري نشان    . توانند تعيين كننده مقاصد بعدي و رفتار متعاقب آن باشد           مي
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٢٧٨
 .ها و هنجارها، هر دو تحت تأثير عقايد فرد درباره رفتارهاي خاص هستند              رشدهد كه نگ    مي

ها بايد اشاره كنيم كه عقايد مهم متأثر از رابطه ميان رفتار و نتايج آن رفتـار             در مورد نگرش  

از  نامند، همچنين نقش مهمـي در درك،       نيز مي » انتظارات«اين عقايد كه گاهي آنها را       (ند  هست

 عقايد مرتبط با هنجارها، بر ادراك فـرد از انتظـارات رفتـاري ديگـران              ). دارندانگيزش رفتار   

 ست، بيـشتر   ا رسد آنچه نظريه قصدهاي رفتاري، درصدد تشريح آن         نظر مي  به. شود  مؤثر واقع مي  

 هـاي   در سـال  . ها با رفتار گاهي زياد است و گاهي كم          اين واقعيت باشد كه چرا رابطه نگرش      

 اي  اند عنصر تازه    ي رفتاري تجديدنظري صورت گرفته است و كوشيده       اخير در الگوي قصدها   

ها و موانع مـوقعيتي و يـا ادراك و تـصور از               اين اساس محدوديت   بر. را به آن اضافه كنند    

عوامل و شرايط ممكن است مانع از اين شود كه رفتار مبتني بر قـصد بـه مرحلـه عمـل                     اين  

اي مـؤثر     گونـه   و بـه   به سرعت  مصمم باشد كه      شخصي ممكن است كامالً    راي مثال، ب. درآيد

 عـالوه بـر   . را به مرحله اجرا در آورد، اما كمبود مهارت مانع از تحقق اين قصد گـردد                كاري

هاي الزم است نيز ممكن است مانع از اين شـود كـه               تصور يا اعتقاد كه او فاقد مهارت       اين، اين 

  ).٣٠ : الف١٣٧٩محسني، (به آن كار بزند  وي دست

حق «در چارچوب مطالعات مردم شناختي خود به اين نتيجه رسيد كه       » فردريك بارث «

 اند دست   انتخاب با آزادي مترادف نيست، و آدميان به ندرت در شرايطي كه خود انتخاب كرده              

 افزون بر آن، اگر فرد در موقعيت ناگواري قرار گيرد كه در آن قدرت اندكي. زنند به گزينش مي

 در واقع ممكـن اسـت  .  است كه راهبرد مورد استفاده او بيهوده بوده استمعنا اين داشته باشد، به 

  ).١٦٥  :١٣٨١جنكينز، (» كه وضعيت براي او الزم باشد و در شكل دادن به رفتار او نافذتر باشد
  

  خارجيان و رفتارهاي ايرانيان
هاي مختلف توسط     هرفتارها و ساختارهاي ذهني فراسوي رفتارها در ميان ايرانيان از ديدگا          

 شناسان و يا سياحان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است كه ضـروري    ويژه شرق  خارجيان به 

  .است به چند مورد از آنها اشاره كنيم

 تواند ايراني به مقدار زيادي مي    «: نويسد   در خاطرات خود مي    ، پزشك دربار قاجاريه   ،پوالك

 اش هيچ معلوم نيست كه در درونش چه         از چهره . عواطف و هيجانات خود را مكتوم نگهدارد      

ها خـشم و نـاراحتي را در    تواند مدت ايراني مي. مانند لوح سفيد هستندآنها همه  . گذرد  مي
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 ٢٧٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  ).١٩:  ١٣٦٨پوالك، (» خود مخفي نگاهدارد تا لحظه مناسب براي تصفيه حساب و انتقام فرا رسد

 سوي وزارت خارجـه فرانـسه در ايـران         ميالدي از    ١٨٥٤ـ  ٧هاي     كه در سال   كنت دوگوبينو 

 هاي مختلف مورد تجزيـه و       هاي خود رفتارهاي ايرانيان را از جنبه        مأموريت داشت در برنامه   

 كنـد   آميز در يك نامه به آن اشاره مـي          اي مبالغه   شيوهبا  از جمله مواردي كه او      . تحليل قرار داده است   

 سالم. شود حض مالقات تعارفات شروع ميبه م«. ايرانيان در آن روزگار است» آداب مباشرت«

حضور . چه زحمتي. واقعاً چقدر اسباب خجالت من شد. عليكم، وجودتان سالمت است 

 راستي روي مـن از    . حقيقتاً چشم ما به جمالتان روشن شد      . جنابعالي براي ما مايه افتخار است     

صاحب خانـه    تانشما خود . خير خير خدا نكند   . من چاكر خودتان هستم   . خجالت سياه است  

. گيـرد   مـي  در اين وقت يك نوع تعارفات ديگر براي داخل شدن بـه منـزل صـورت               . هستيد

تعارفـات   مجدداً براي نشستن  . رسند  كنند و به اطاق پذيرايي مي       ها حركت مي    باالخره ميهمان 

وقـت   آن. نـشانند   بعد ميهمان را در بهترين مكان و در كنار پنجـره مـي            . شود  ديگر شروع مي  

 وگوهـاي اساسـي بـين آنهـا معاوضـه      ت ابهت و وقار به خود گرفته و مذاكرات و گفـت      حال

 وگو شروع  ها همگي حاضر نشده باشند گفت       منتها براي گفتن اين نوع كلمات تا ميهمان       . شود  مي

به لطـف پروردگـار و مرحمـت شـما بـسيار            .  مزاج مباركتان سالمت است    شاءاهللا ان: شود  نمي

ايـن عبـارات بـه همـة        . بلي به لطف پروردگـار    . كه دماغ شما چاق است      شاءاهللا ان. است خوب

آميـز    هـاي محبـت     تر هستند به نگـاه      هايي كه از حيث مقام پايين       فقط آن . شود  مي حضار گفته 

شـود، ولـي سـه        مطلب تمام مي  . دهند  هاي طوالني جواب مي     به كمك تعظيم   كنند و   اكتفا مي 

از لطـف   .  كه دماغ شما چاق است     هللاشاءا ان: گويند  ر مي شروع شده به يكديگ    چهار مرتبه مجدداً  

آيا ممكن است در كلبه مختصري كه حضرت اشرف بـه مـا             . اندازة شما   بي پروردگار و مرحمت  

. ابـداً، ابـداً  . اند ناراحتي وجود داشته باشد  را به قدوم خود مزين كردهمنت گذارده و مجلس   

 در  كنـت دوگوبينـو   . كنيد كامالً حقيقـت اسـت     قسم، تعارف نيست باور     به سر مبارك خودتان     

دانند كه اروپائيان در آداب و رسوم         ايرانيان خوب مي  «: سازد كه   مي نشان انتهاي اين نامه خاطر   

ها از اين اصـل   زنند، ولي در باطن ايراني و به اين چيزها پوزخند مي      تر هستند   خود بسيار ساده  

  ).٩ـ ١٠٧: ١٣٤١دوگوبينو، (» كنند د پيروي ميكنن صحيح نگاه مي كه به منزلة ادب و تربيت

 خلقيـات مـا ايرانيـان    در كتـاب    محمـدعلي جمـالزاده   يكي از نويسندگان ايرانـي يعنـي        
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٢٨٠
 بـر مـا ايرانيـان    تقـصيري مثالً آيا «: صدد پاسخگويي به اين نظريات برآمده معتقد است كه   در

قربانـت  «و  » عزيـزم «و  » نمجا«هاي ما را از قبيل        ترين تعارف   ها معمولي   اگر فرنگي  است

 آلمـاني   ٢ليبـر   ماينها و      فرانسوي ١كه مانند شر آمي   » فدايت شوم «و  » تصدقت گردم «و  » شوم

اللفظي آن ترجمـه      حقيقت تعارف محض است و معني و مفهومي ندارد به معناي تحت            ها در 

 ادب و احتـرام     بـه رسـم   » شما«ايراني به جاي لفظ     . دهند  و مايه تعجب و استهزا قرار مي       كنند  مي

گويد و به جاي      مي» قربان«و  » جناب مستطاب عالي  «و  » جناب عالي «،  »سركارعالي« ،»سركار«

و » مقـدار   ذره بـي  «و  » داعـي «و  » بنـده «طريق تحقيـر نفـس خـود و تعظـيم طـرف              از» من«

، »بيـا «گويد و به جاي       مي» بفرماييد«،  »برو«كند و به جاري       استعمال مي  و غيره » خاكسار«

 و رسوم را كه سرتاسر لطف و ادب است بايد           ها  تآيا اين عاد  . نويسد  مي» ريف بياوريد تش«

  ).١٨ :١٣٤٥جمالزاده، (مسخره قرار داد؟  مورد طعن و طنز و

بـه  ( به اين نكته اشاره دارد كه هـر فرهنـگ از آهنـگ               شوك آينده  در كتاب    الوين تافلر 

او با نقل قول از يـك       . خوردار است خاص خود بر  ) كارهادادن  معني ريتم يا سرعت انجام      

 آلماني در دوره قبل از جنگ دوم جهاني بـراي سـاختن             سان فعاليت مهند  بارةايراني در منتقد  

 ، نظري»زمان «در موردايرانيان و مردم خاورميانه عموماً  «:شود آهن در ايران يادآور مي خط يك

 وقتي كارگران ايراني مرتبـاً    . غربي دارند ها و مردمان اروپاي       تر از آمريكايي    انگارانه  بسيار سهل 

آميز   شناس كه هميشه حالت شتاب      هاي وقت   شوند، آلماني   ده دقيقه ديرتر سركار حاضر مي     

 مهندسان ايراني با وضع بسيار دشواري مواجه شده. كردند داشتند، آنان را دسته دسته اخراج مي

 اي، كارگران   د كه با معيارهاي خاورميانه    توانستند مهندسان آلماني را قانع كنن       بودند و مشكل مي   

 ها اند و اگر اين نوع اخراج انگيزي زده    موقع سركار حاضر شدن واقعاً دست به كار حيرت          براي به 

ادامه پيدا كند، طولي نخواهد كشيد كه جز زنان و كودكان ديگر كسي براي كار كردن باقي                 

  ).١ـ٤٠ :١٣٧٢تافلر، (» ماند نمي
  

  بيهاي مذه گرايش
 نظـر  اي ـ جهاني و صـرف   اند كه ريشه مشترك ديني در سطح منطقه اين عقيده  و همكارانش برولز

                                                 
1. Cher ami 
2. Mein Lieber 
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 ٢٨١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 شمار بندي جوامع از نظر توسعه انساني به  از بعد ملي يا كشوري آن بايد از عوامل مهم در طبقه           

  از جهان  به اعتقاد آنان مناطق خاصي    . دهد  آيد، واقعيتي كه مرزهاي ملي را مورد ترديد قرار مي         

 ماننـد (داراي سنت تاريخي پروتستان، كاتوليك، ارتدوكس مسيحي، اسالمي و اديان آسـيايي             

 شوند كه كشورهايي    با اين حال آنان يادآور مي     . هستند) بوديسم، هندوئيسم و يا كنفوسيوسي    

 ايسهجنوبي و تايوان مق     توانند با ژاپن، كره     هاي خاص هستند و نمي      مانند چين و هند داراي تمدن     

  ).٣١ :١٣٨٢ولز، (شوند 

 گيـرد    پژوهشگر نتيجه مي   ،ها و رفتارهاي ديني نوجوانان تهراني       در بررسي در زمينه نگرش    

 حـداقل (تر بيش از طبقات باالتر اسـت         كه در ايران گرايش به دين در طبقات اجتماعي پايين         

  ميان منزلت اجتماعيگيري از مطالعه روابط و اين نتيجه) براساس اطالعات مربوط به نوجوانان

از % ٤/١براساس اين مطالعه در حالي كه فقط        . هاي ديني نيز قابل تشخيص است       با گرايش 

 انـد  از آنان قوي بوده% ٨/٥٤هاي ديني ضعيف و  افراد داراي منزلت پايين اجتماعي از نظر گرايش       

 %٦/١٣د به ترتيـب     ان  ها براي كساني كه از منزلت اجتماعي باالتري برخوردارند بوده           اين نسبت 

 الگوي رابطه طبقه اجتماعي و گرايش     «او سرانجام نتيجه گرفته است كه       . بوده است % ٤/٢٥و  

 در حالي كه در ايران    . ديني در جامعه ايران با الگوي مشاهده شده در جوامع غربي متفاوت است            

 گرايش دهند، در جوامع مغرب زمين احتمال   طبقات پايين گرايش بيشتري به دين نشان مي       

 اين تفاوت را ممكن است بتوان براساس تفاوت. طبقات باال به دين بيش از طبقات پايين است

 محتواي طبقات، سنت ديني مسيحي در مغرب زمين و سنت اسالمي در جوامع مسلمان تبيين              

 در» جوامـع غربـي   «همةالبته در اينجا بايد اشاره كنيم كه شايد نتوان تصوير واحدي از           . »كرد

، دهد كه در كشورهاي اروپاي شمالي       دست دهيم، چرا كه مطالعات متعددي نشان مي         زمينه به  اين

 اين در آمريكا نيز در برخـي       افزون بر .  دارد اي  با هم تفاوت قابل مالحظه     اوضاعغربي، و جنوبي    

  ).١٠٨ :١٣٧٨زاده،  سراج(دهد  ها در ميان طبقات مختلف تفاوتي را نشان نمي  گرايش،از اياالت

  كشور در مورد باورهاي ديني نشان      ١٣٨٢ تا   ١٣٥٣هاي    هاي سال   هاي بررسي   تحليل يافته 

 هاي ديني در كـشور      كه در سطح فردي گرايش    ) هاي ملي، بدون تاريخ، ب      دفتر طرح (از آن دارد    

 دهنـد افـزوده      برنسبت كساني كه رفتارهاي ديني را كمتر انجام مي         به تدريج نيرومند است اما    

  جامعه ايراني در زمينه درك الگوي دينداري مناسكي يا غيرمناسكي          ،ز سوي ديگر  ا. شده است 
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٢٨٢
  رفتارهاي غيرديني از اهميـت     ،در عين حال در سطح روابط ميان فردي       . حالتي دو قطبي دارد   

 تواند اين موضـوع را      تر به موضوع رفتارهاي مذهبي مي       توجه عميق . بيشتري برخوردار است  

  .تر نمايد روشن
  

  اي مذهبيرفتاره
رابطـه   اي از رفتارهاي فرهنگي مـستقيم يـا غيرمـستقيم در            رفتارهاي مذهبي با طيف گسترده    

ايـن   هاي انجام شده در كـشور مـروري در          هستند و اقتضا دارد در اين بخش براساس بررسي        

  .در ابتدا به ابعاد فيزيكي آن توجه كنيم. نوع رفتارها داشته باشيم

  در سـطح كـشور وجـود   ١٣٧٩رگيري فرهنگي كشور در سال هاي طرح آما   اساس يافته  بر

 و كمتـرين  ) ٧٩٤٧( مسجد گزارش شده است كه بيشترين تعداد آن در استان خراسان             ٥٩٣٢٠

 دهـد   از نظر سال شروع به فعاليت اين بررسي نشان مي         . وجود داشته است  ) ٢٦٩(در استان ايالم    

   به بعد گزارش شده اسـت      ١٣٥٨ال  موارد شروع به فعاليت اين مساجد از س       % ٥/٣٩كه در   

هاي آموزشي مساجد تنوع بسيار ايـن         نگاهي به انواع فعاليت   ).  د ١٣٨٢،  ...طرح آمارگيري (

، آموزش قرآن، دروس حوزوي، احكام    : اند از  طور كلي عبارت   دهد كه به    ها را نشان مي     فعاليت

 اي، كـالس    فني و حرفه  هاي اوليه، عكاسي، نقاشي، خطاطي، سوادآموزي،         معارف اسالمي، كمك  

 نزديك بودن تعداد مساجد بـه تعـداد كـل         . تقويتي مدارس، رايانه، امور نظامي و زبان خارجي       

  .مؤيد وفور قابل مالحظه مسجد در ايران است) اعم از شهر و روستا(نقاط مسكوني در كشور 

  فرهنگـي  فعاليت مذهبي در چارچوب طرح فعاليت و مصرف كاالي        دادن  بررسي در زمينه انجام     

 دهد كه    در كشور انجام شده است نشان مي       ١٣٧٨وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه در سال         

از قبيل  (هاي مذهبي مورد پرسش       خانوارهاي نمونه حداقل يكي از انواع فعاليت      % ٦/٩٧در  

 رفتن به مجالس جشن و سرور مذهبي، رفتن به روضه و عزاداري، شركت در مجالس ذكر و                

  ميانگين نمره خانوارها از نظر شاخص      ياد شده اساس بررسي    بر. شده است   ام مي انج) ...دعا و 

 ١٥از جمعيـت    % ٤/٨٧حـدود   .  فعاليت بوده است   ٣/٤هاي مذهبي برابر با       فعاليتدادن  انجام  

از افـراد داراي هـيچ      % ٦/١٢ دادنـد و     نوع فعاليت را انجام مـي      ١٤ تا   ١باالتر بين    ساله و 

از خانوارها اظهار داشته بودند كه در خانه آنها مراسم و مجـالس             % ٥٧حدود  . نبودندفعاليتي  

مانند قرآن، دعا، روضه، مولودي، سفره نذري، و مانند آن برگزار شده است كه ميانگين                مذهبي
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 ٢٨٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

يعنـي سـرانه مجلـس    (اين مقـدار  .  است٧/٢ و در كل خانوارها ٥خانوارهاي برگزاركننده آن در   

هرها بيشتر و در شهرهاي سنندج، ياسـوج و بنـدرعباس از نقـاط              در تبريز از همه ش     )مذهبي

دهد كه بـا بـاال رفـتن پايگـاه اقتـصادي ـ اجتمـاعي         اين مطالعه نشان مي. بوده است ديگر كمتر

شركت در مجالس جشن و سرور، سخنراني ديني، نماز جماعت محـل كـار و                 به نسبت  ،خانوار

نسبت شركت در مجالس روضـه در خانوارهـاي   . بديا قرآن در منزل افزايش مي   تحصيل و خواندن  

فعاليت مذهبي براي زنان بيش     دادن  نسبت انجام   . باال كمتر از ديگران است     هاي  متعلق به پايگاه  

ايـن  . كنند ها مبادرت مي ن به اين فعاليتان بيش از مجردتأهالاست و م از مردان گزارش شده 

ـ  ١٥ ـ  ١٨كه در گروه  دهد بررسي نشان مي هـاي مربـوط بـه شـركت در مجـالس       سبت سـاله ن

هـاي سـني      ها از گـروه     ديني، جلسه دعا و برخي ديگر از فعاليت        عزاداري و روضه، سخنراني   

هاي دينـي در      فعاليتدادن  اضافه كنيم كه ميانگين زمان انجام        سرانجام بايد . ديگر كمتر است  

تر كمتر اسـت و       ني پايين هاي س    ساله و باالتر از گروه     ٤١هاي سني     در گروه ) به ساعت (ماه  

  ).١٣٨٢طرح پژوهشي، ( است ١/٢١ ساعت در ماه و نزد زنان ٣/١٧باالخره اين ميانگين نزد مردان 

 سال فاصله زمـاني در      ٢٠اي متفاوت و حدود       برخي از همين رفتارها، هر چند به شيوه       

 مورد بررسينيز هجري شمسي    ١٣٥٨در سال   » پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران     «بررسي  

نمازخوانـدن، روزه گـرفتن،     : بنـدي چنـد رفتـار       در آن بررسي از طريق جمـع      . بود قرار گرفته 

هـاي    تئـ هيجماعت، دادن خمس و زكات، زيارت اهل قبـور، و شـركت در               شركت در نماز  

شاخص ) دادن به تكرار رفتار در حاالت هميشه، گاهي، به ندرت، و هرگز البته با وزن(مذهبي 

) هيچ يك از رفتارهاي مـذهبي     ندادن  نجام  ا (٦شاخص بين   .  ساخته شد  بي بودن ميزان مذه 

 برابر بـا    يو عدد نما  ) ٥٨/٥ با انحراف معيار برابر    (٢/١٤وجود ميانگين   .  در نوسان بود   ٢٤تا  

نـسبت  . رفتارهـاي مـذهبي دارد    دادن   از گرايش قابل توجـه بـه انجـام            نشان ، در مجموع  ١٥

بود و در   % ٨/٣دادند برابر با      طور منظم انجام نمي    مذهبي را به   هايكساني كه هيچ يك از رفتار     

نـدادن  انجـام   . بـود % ٧/١دادنـد     نسبت گروهي كه تمامي رفتارهاي مذهبي را منظم انجام مي         مقابل  

از مردان هيچ % ١/٥در حالي كه . در ميان مردان عموميت بيشتري داشتکامالً  مذهبي رفتارهاي

بـود، امـا در     % ٦/٢دادند اين نسبت در ميان زنان برابـر           ي را انجام نمي   مذهب  از رفتارهاي  کدام

 منظم در ميـان آنـان نـسبت بيـشتري           ي به نحو  نيز رفتارهاي مذهبي  تماميدادن   انجام   ،مقابل
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٢٨٤

نهايت اينكه آزمـون آمـاري      . هاي رفتاري مردان بود      افراط و تفريط از ويژگي     ،عبارت ديگر  به. است

به موازات افزايش سـن بـر   . يان شاخص مذهبي بودن و جنس را تائيد كردهم فرض وجود رابطه م    

مطلق ايـن   ندادن  انجام  (شد و حالت كامالً مخالف آن         رفتارهاي مذهبي افزوده مي   دادن  ميزان انجام   

  ).٨٠  :١٣٥٩اسدي، ( عموميت بيشتري داشت ه سال٣٩هاي سني تا  در گروه) رفتارها

نيـز  ) ٦٨٤ : ب ١٣٧٩محسني،   (١٣٧٤تهران در سال    هاي اجتماعي در      در بررسي نگرش  

در هر  ) زياد = ٤هرگز تا    = ١از  (شاخص رفتارها براساس جمع كدهاي رفتارهاي مذهبي        

نـسبت افـرادي كـه در       . است ٢٤ و حداكثر آن     ٦حداقل شاخص   . مورد ساخته شده است   

 و نـسبت انجـام      بـود % ٧/٠قرار داشتند برابر    ) هيچ يك از رفتارها   ندادن  انجام   (٦شاخص  

در شاخص حد %) ٨/٥٧(يان پاسخگواكثريت . است% ١٣در حدود ) ٦ ـ  ١٢(حداقل در دادن 

در سطح حـداكثر هـستند   %) ١/٢٩(اي نيز  و نسبت قابل مالحظه) ١٣ ـ  ١٨(قرار دارند  وسط

% ٤/٢نسبت انجام تمام رفتارهاي مذهبي مورد مطالعه در مقيـاس زيـاد برابـر بـا     ). ١٩  ـ ٢٤(

 كه ميانگين نيز    است ١٦مربوط به شاخص    %) ٦/١٠(و باالترين نسبت    ) ٢٤شاخص  ( استبوده  

دهد كه    جدول ارائه شده نشان مي    ). ٦٥/٣با انحراف معيار    (در همان گروه قرار دارد       )٤٣/١٦(

ها از تهران به ميزان قابل توجهي بيشتر اسـت   انجام رفتارهاي مذهبي در سطح شهرستان  شاخص

  ). ـ پراكندگي كمتر٥٣/٣ و انحراف معيار ٢٠/١٧ن نقاط در اي ميانگين(

 كمتر است و هم   ) ٦ـ١٢(ها هم نسبت پاسخگويان در گروه شاخص ضعيف           در شهرستان 

 نتيجـه . بيشتر است و رفتار در سطح ميانگين نيز نسبت كمتري دارد          ) ١٩ ـ ٢٤(در گروه نهايي    

  .هاست  مذهبي در سطح شهرستاناين رفتارهايدادن  فراواني بيشتر انجام ،اين اطالعات
  

  هاي  رفتارهاي مذهبي برحسب دسته نسبت درصد و ميانگين مقادير شاخص
  مختلف و به تفكيك تهران و ساير شهرها

  

  شاخص

  تهران

  ساير شهرها

  ٦ ـ ١٢

١/١٣%  

٩/٨%  

  ١٣ ـ ١٨

٨/٥٧%  

٦/٥٣%  

  ١٩ ـ ٢٤

١/٢٩%  

٥/٣٧%  

  ميانگين

٤٣/١٦  

٢٠/١٧  

  انحراف معيار

٦٥/٣  

٥٣/٣  
  

 جـدول (شود    گاه به ارتباط اين شاخص با جنسيت پاسخگويان توجه كنيم مشاهده مي           هر

 هرچند ميانگين رفتارها در ميان زنان اندكي از مردان بيشتر است، اما اين اختالف از نظـر                ) بعد
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 ٢٨٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 اين تفاوت رفتاري اندك در سطح ساير شـهرها        ). F = ٨٤/٢ و   P = ٠٩١/٠(دار نيست     معناآماري  

و نه الزاماً   (نتيجه اينكه از نظر شاخص      . دار ندارد   معناشود اما همچنان اختالف حالت        مينيز مشاهده   

بايد با توجـه بـه آزمـون زن و مـرد را در يـك                ) شود  رفتارهاي منفرد كه وضع متفاوتي مشاهده مي      

شود در مورد متغير طبقه اجتماعي وضع بـه           اگر در مورد جنسيت تفاوتي مشاهده نمي      . وضع بدانيم 

 رفتارهاي مذهبي با هـم تفـاوت محـسوس از            ين ترتيب نيست و طبقات مختلف از نظر شاخص        ا

  .كند يد ميأيهاي آماري انجام شده نيز آن را ت نظر آماري دارند و اين واقعيتي است كه آزمون

 ٦٠/١٤ و ٢٤/١٦ ،٦٤/١٧) ميـانگين (هـاي   در تهران طبقات پايين، متوسط و باال داراي شاخص    

بـا  . شـود   مـي  بارت ديگر با صعود طبقاتي از ميزان انجام رفتارهاي مـذهبي كاسـته            ع به. هستند

كنـيم    مـي  ها از تهران بيشتر است مشاهده       ها در شهرستان    عنايت به اينكه اساساً مقادير شاخص     

از ايـن     رفتار طبقاتي  ،عبارت ديگر  ها هم مطرح است و به       ها در سطح شهرستان     كه اين تفاوت  

نتيجـه   عنوان يك  اين نكته را نيز به    . ها كم و بيش به يك شكل است         هرستاننظر در تهران و ش    

واقعيتي  كلي بايد يادآور شويم كه از اين نظر تشابه رفتاري طبقه متوسط با طبقه باالست و اين                

  ).٦٤٩ : ب١٣٧٩محسني، (ها كمي بيش از تهران مطرح است  است كه در شهرستان
  

 تفكيك و جنس و به حسب طبقات اجتماعيميانگين شاخص رفتارهاي مذهبي بر
  شهرها ديگرتهران و

  

  زن  مرد  طبقه پايين  طبقه متوسط  طبقه باال    
  ٥٦/١٦  ٣٠/١٦  ٦٤/١٧  ٢٤/١٦  ٦٠/١٤  ميانگين

 تهران
  ٤٣/٣  ٨٥/٣  ٥٥/٣  ٤٩/٣  ٥٣/٣  انحراف معيار

F = ٣٤/٦٩  , P = ٠٠٠/٠  F = ٨٤/٢  , P = ٠٩١/٠  

ديگر   ٢٥/١٧  ١٤/١٧  ٥٦/١٧  ٩٧/١٦  ٨٧/١٤  ميانگين
  ٣٩/٣  ٦٨/٣  ٣٠/٣  ٦٦/٣  ٧٧/٣  انحراف معيار  شهرها

F = ٨٦/١٣  , P = ٠٠٠/٠  F = ٢٨٨/٠  , P = ٥٩/٠  
  

  رفتاري اسـت ،پرداخت فطريه) ٣٩٣ : الف١٣٧٩محسني، (همچنين براساس مطالعه مذكور    

نـذر  دن دا است و در مرتبـه بعـد انجـام     دادن كه داراي باالترين ميزان فراواني و شدت انجام       

دو رفتار از اهميت قابل توجهي برخوردارند و فاصـله نـسبي رفتارهـاي مرتبـه                 اين. قرار دارد 

نگرشي به عوامل مهـم مـرتبط بـا آنهـا نـشان             . دو رفتار قابل مالحظه است     سوم به بعد با اين    
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٢٨٦
در مرتبـه   ) بيشترين ظهور ( بار در اين سلسله عوامل ظاهر شده است          ٤ دهد كه عامل سواد     مي

و )  بار٢هر كدام  (تأهل، در مرتبه بعد دو عامل سن و وضع         ) بار ٣(دارد   عد طبقه اجتماعي قرار   ب

بديهي است اين عوامـل  . مشاهده شده است  )  بار ١فقط  (با عامل جنس     سرانجام كمترين رابطه  

  .رفتار دارندانجام بر ) هدهند ، يا كاهشهافزايش دهند(مثبت يا منفي   تأثيرات،برحسب مورد
  

 و دو عامل مهم مرتبط با آنهاشده نسبي رفتارهاي مذهبي مطالعه   تبهر
  

  عامل دوم  عامل اول  رفتارهاي مذهبي  رتبه
١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

  پرداخت فطريه

   نذر دادنانجام

  زيارت اماكن مذهبي

  خواني مجالس روضه

  نمازجماعت در مسجد

  دعاي كميل

  تأهلوضع 

  سواد

  تأهلوضع 

  سواد

  سواد

  سواد

  سن

  جنس

  سن

  اجتماعي بقهط

  اجتماعي طبقه

  اجتماعي طبقه
  

اي برخوردار است و وجـود   هاي مذهبي در روستاهاي ايراني از جايگاه برجسته       فعاليت

 زاده و ماننـد     از روستاها و يا وجود مراكزي مانند تكيه، حسينيه، زيارتگاه، امام          % ٩٢مسجد در   

 اهميتـي بـسيار   ز مناطق روستايي مجاور     ها و احتماالً جذب افراد ا       آن نيز در تمركز اين فعاليت     

 دهـد    نشان مي  ١٣٧٩هاي فرهنگي در روستاهاي ايران در سال          اطالعات بررسي فعاليت  . دارد

 ديني، سخنراني مـذهبي، نمـاز جماعـت و تعزيـه و     هاي هكه اموري مانند برگزاري جلس   

هـاي    رواج فعاليـت  ها بايـد بـه        در قالب همين نوع فعاليت    . عزاداري اهميت زياد دارند   انواع  

مذهبي از قبيل خواندن قرآن و دعا، شركت در نمازهاي جماعت، مجالس مـذهبي،               مستحب

اين نوع  . گيرد  مانند آن اشاره كنيم، كه در ادوار روزانه، موردي و يا ساالنه صورت مي              روضه و 

 ويژه به ورا بايد در عين حال داراي نقش مهمي در پر كردن اوقات فراغت روستائيان ها  فعاليت

  ).١٥٩  :١٣٨٣، ... پژوهشي طرح (نستپائيز و زمستان نيز دا در فصول
  

  ها فرهنگ و باورداشت
 اي احـساسي  هايي با آنها رابطـه     نيمه مدوني هستند كه فرد يا گروه       هايباورها در حقيقت پيشنهاد   

 اً دليلـي برصـحت     الزام علميپندارند و حال آنكه از نظر منطق          دارند و آنها را چيزهايي واقعي مي      

ـ    در صورتي كه اين باورها از طريق پاره       . (Boudon,1999:52)وجود ندارد   آنها    هـاي   هاي تجرب
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 ٢٨٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 يند و از نظر رواني و اجتماعيآ ييد شود افراد درصدد استحكام بخشيدن مباني آن برميأزيسته ت

 خاص فرهنگيدر يك مجموعه . كنند براي آن جايگاه ايجاد مي) عقالني كردن و نهادي كردن   (

 شدت احـساسات : هاي گوناگوني تدوين كرد توان فهرست كامل اين باورها را براساس روش    مي

.  آنها، فراواني وابستگي به آنها و درجـه سيـستماتيك بـودن چـارچوب آنهـا                در قبال مردم  

نگارانه تا طـرح آنهـا در        هاي ساده مردم    تواند از روش    آوري اطالعات هم مي     روش جمع 

، توان از طريق مشاهده اين باورها را مي. هاي استاندارد شده تنوع داشته باشد    شچارچوب پرس 

  . ثبت كرد...مقياس سازي و) ...دار و دار يا نيمه جهت جهت(مصاحبه 

 هاي ما از واقعي و اجتماعي باورها معرف افق زندگي ما هستند و نقش آنها دخالت در نگاه

 ميدان باورهاي ما از يك سو بر پايه       . ي موافق هستيم  ييزهاچدهند كه ما با چه       است و نشان مي   

كنند كه مـا     ي عبور مي  يي هستند كه به اعتقاد ما واقعيت مطلق دارند، از گذر چيزها           يچيزها

 گيرند مـا   ي قرار مي  يدربارة آنها اطمينان كامل نداريم و در نهايت در سوي ديگر طيف چيزها            

 ناديدني هستند و فقط وقتي كه مردم به گونه خاصي         باورها  . معتقديم كه كامالً نادرست هستند    

  .(Gill, 2002: 23)توانيم بگوئيم باورهاي آنها چگونه است  كنند مي رفتار مي

 باور از اين جهت با مفهوم ارزش تفاوت دارد كه در حالي كه ارزش هستند به آن چيـزي   

 گردد كه افراد آن را     ز مي كنند، باور به چيزي با     است كه افراد آن را خوب يا مطلوب تلقي مي         

 باور ممكن است مبتني بر مشاهده منطق، سنت، پذيرش ديگران و يا           . دانند واقعي و حقيقي مي   

  .(Singler, 2000: 27)ايمان باشد 

  قبول سخن و پذيرفتن قول كسي است، و فعل باورمعناييادآور شويم كه باور در لغت به 

  تصديق قول  در باطن آن سخن كسي را راست دانستن و        كردن از آن ساخته شده است كه منظور از          

 .، اما پندار به مفهوم گمان، ظن، وهم، فكر و انديشه است           )فرهنگ معين (كسي را نمودن است     

  برخي،شوند، و هر چند  ها ايجاد مي    اي هستند كه در طي نسل        شكل گرفته  ي آرا ۱،ها  باورداشت

 واردي باورهايي وجود دارند كه جنبه ملـي و يـا          اي دارند، درم    هاي محلي و منطقه     از آنها جنبه  

و  زخـم  ، چـشم اقباليمواردي مانند سرنوشت، ذات و سرشت تغييرناپذير، بد    . المللي نيز دارند    بين

 اي در اغلـب  با اينكه اين باورها در سـطح گـسترده  .  همه از اين نوع هستند  ١٣نحوست عدد   

                                                 
1. Beliefs 
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٢٨٨

از  بت به آنها معتقد نيستند و موقعيت افرادجوامع بشري حضور دارند، اما همه افراد به يك نس        

از  اين باورها بخشي. تواند متفاوت باشد اعتقادي كامل مي ها تا بي وابستگي كامل به اين انديشه    

 آوري ايـن  هاي متعددي نيـز بـه جمـع     كتابمؤلفان كه در كشور ما استقلمرو فرهنگ عامه  

 ها انجـام  هايي نيز كه در اين حوزه      پژوهش.  دارد ها جنبه محلي    اند و اغلب اين نوشته      آراء پرداخته 

 شناسي داشته است و حجم كارهاي انجام شده شده است، حداقل در كشور ما بيشتر جنبه مردم

 تر از كارهايي است كه در قلمرو فرهنگ عامه صورت گرفتـه  در اين حوزه به مراتب كم حجم   

 ر مستقل پژوهشي كمتر انجـام شـده       قابل ذكر است اين است كه در اين زمينه كا          آنچه. است

است و مواردي از اين باورها به تناسب موضوع در حاشيه مطالعات با اهداف ديگر مـورد                 

 ويژه داراي گيري رايج در جامعه اين است كه باورهاي يك فرد به نتيجه. توجه قرار گرفته است

 منشأ تأثيرات » اور داشتن ب«اين اساس    آثار ذهني است و رفتارهاي او برآيندي از آنهاست و بر          

  .وجود آورد تواند حركات و رفتارهاي جمعي بسياري را به بسيار است و مي

  پزشك دربار را در ايران داشت در بحث از عقيـده بـه             سمت كه در دوره قاجاريه      پوالك

: نويـسد  يان قرون وسطي مقايسه كرده مـي    يرا با اروپا  آنها  سحر و جادو در ميان مردم ايران        

 د به سحر و جادو و فال به آن اندازه كه در قرون وسطي در اروپا رواج داشت در اينجا                   اعتقا«

 تهمت مراوده با ديـو و جـن   آنها  گويند به     شنيدم كه بعضي از افراد مي     . معمول نيست ) ايران(

 مثـل .  مورد تعقيب و آزار قرار گرفته باشدعلّت اين  بهاند، اما هرگز شنيده نشده كه كسي          زده

 شورها در اينجا هم زنانند كه بيشتر به خرافات عقيده دارند، به خصوص در مطالب مربوط               بقيه ك 

شان؛ به چشم بد باور       به عشق و بارداري و همچنين در باب بيماري و مرگ و مير فرزندان             

پوالك، (» توانند عشق مرد را جلب يا دفع كرد         كنند با جادو و جنبل مي       دارند و گمان مي   

  ).٢٣٧ ـ٨  :١٣٦٨

 كوتاه دسـتخوش دگرگـوني      كما بيش توانند حتي در طول مدتي        رغم تداوم مي     بهباورها،  

 در دوره قاجار و قبـل     . شود   باورها را سبب مي     شوند و گاه تغيير در فرهنگ مادي، دگرگوني       

 در ابتدا كسبه سنتي معتقد بودند كه كسب در شب حرام است و فقـط              «وجود آمدن برق     از به 

 اما اسـتقبال  . خواندند  مي» نور شيطان «كنند و برق را هم         در شب داد و ستد مي      شياطين هستند كه  

فروش از برق براي فروش هر چيز بيشتر، آنان را تشويق كرد كه از برق بـراي                   كسبه دست 
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 ٢٨٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 باور آنان مبتني بر اينكـه كاسـبي در شـب حـرام              ،بنابراين. كاالهاي خود در شب استفاده كنند     

» ديگر كاسبي در شب نه تنها حرام نبـود، بلكـه از آن اسـتقبال هـم شـد        . يافتآرام آرام تغيير     است

  ).١٣٠ـ١  :١٣٧٩ كوثري،(
  

  ها تنوع باورداشت
در . ندشـو   اي را شامل مي     باورهاي رايج در جامعه تنوع بسيار دارند و قلمرو بسيار گسترده          

به چنـد مـورد     ) ١٣٧٤(ها و رفتارهاي اجتماعي فرهنگي در ايران          ها، نگرش   بررسي آگاهي 

 برخي از مردم،    بداقباليسرنوشت، روزي، قضا و قدر، عقيده به بدذاتي يا          : خاص اعتقاد به  

هـاي بررسـي     است و در اين قسمت به خالصه برخـي از يافتـه       شدهو چشم زخم بررسي     

  .شود مزبور اشاره مي

 مفهوم  به) فرهنگ معين (   نيز در متون ادبي آورده شده است        سرنوشت كه گاه سرنبشت   

هاي آن بخت، طالع، نصيب، و         است كه براي شخص مقدر گرديده است و معادل         چيزهايي

 دارترين باورها در جوامع بشري است اعتقاد به سرنوشت يكي از ريشه. قسمت ذكر شده است   

آيا انـسان   . شود و ابعاد متفاوتي نيز به خود گرفته است          هاي گوناگوني ناشي مي   منشأكه از   

  در شهر مشهد انجام شـده      ١٣٧٣ است يا خير؟ براساس بررسي كه در سال          مرعوب سرنوشت 

ايـد    است، در پاسخ به اين پرسش كه تاكنون در تعيين سرنوشت خود چقدر دخالت داشته              

 خيلي زيـاد  % ٢٨زياد و   % ٣٠كم،  % ٢٤آن را هيچ،    % ٤/١٠نسبتي برابر با    ) ٢٠٨  :١٣٧٤بهروان،  (

 خود را مسلط بر سرنوشت خويش اعالم) اندكي بيش از نيم(% ٥٨با اينكه حدود . اعالم كردند

  .اند، اما نسبت گروه مقابل نيز قابل توجه است كرده

 اين بود كـه تـا   طور مشخص به پرسش از پاسخگويان ، در اين زمينه   ١٣٧٤در بررسي سال    

ل  كه بگوئيم سرنوشت هر كس از قبل تعيين شده است؟ در پاسخ به اين سؤاايد فقچه حد موا

كه (تا حدي موافق بودند     % ٦/١٥پاسخ موافق دادند و     ) بيش از نصف آنها   (از پاسخگويان   % ٥٤

 كمي بيش از نيمي از گروه مورد بررسي ،عبارت ديگر به). است% ٧٠جمع اين دو گروه حدود    

اي نيرومنـد     گرايي عقيده  سرنوشت. معتقد است كه سرنوشت هر كس از قبل تعيين شده است          

ايـن نظـر در     . نيـز سرنوشـت محتـوم را بـاور ندارنـد          % ٦/٢٨  با حال نسبتي برابر  با اين   . است

 در تهران لفانهاي ايران نيز اهميتي كم و بيش مساوي تهران دارد، هر چند نسبت مخا شهرستان
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٢٩٠

  نزد چه كساني نيرومنـدتر ييهرگاه اين سؤال مطرح شود كه سرنوشت گرا       . اندكي بيشتر است  

، سـوادان  سوادان و كم دانيم كه اين باور نزد زنان، سالمندان، بي  ور مي است براساس مطالعه مذك   

  كساني كـه درآمـد  در نهايتهمسر فوت شدگان، كساني كه به طبقه پايين وابستگي دارند، و           

اثر سواد براين نوع نگـرش از همـه متغيرهـاي           . استتر از بقيه      كم است، قوي  آنها  خانوار  

، اجتمـاعي   طبقه: اند از  ي مؤثر به ترتيب ميزان اهميت عبارت      ديگر بيشتر است و ساير متغيرها     

  سرنوشـت  دربـاره بـاور   . تأهل وضع   در نهايت درآمد خانوار، جنسيت پاسخگو، گروه سني و        

  ).٦٦٢  : ب١٣٧٩محسني، (هاي ديگر مؤثر باشد  تواند بر بسياري از نگرش مي

 راين باور هستند كه روزي    براساس اطالعات همان بررسي اكثريت قابل توجهي از افراد ب         

 هاي كشور از اهميت بيشتري      و اين عقيده در شهرستان    %) ٨٠(هر كس به قدر قسمت اوست       

كيد دارند  أكساني كه براين باور بيشتر ت     . برخوردار است، هر چند تفاوت خيلي زياد نيست       

 و بسته به طبقه پايين، ساله و باالتر، بيسوادان و كم سوادان، افراد وا       ٥٥زنان، افراد   : اند از  عبارت

 هاي ضعيف و دشوار اين      نهايت اينكه استقرار در موقعيت    . مد كمتري دارند  آ آنها كه در    باالخره

 شود، اما همچنان مطـرح      تر مي   ها اين نگرش كمرنگ     كند و با افزايش توانمندي      باور را تقويت مي   

، گاه بايد از طبقه اجتماعي ، و آنسواد بيشتر از ديگر متغيرها براين نگرش مؤثر است. ماند باقي مي 

، دار با اين نگرش ندارند معناجنسيت و سن رابطه آماري .  ياد كنيمتأهلدرآمد خانوار، و وضع  

  . يكساني هميشه وجود نداردوضعهر چند در درون اين متغيرها 

 نيز الفاظ » قدر«در يك كاربرد به مفهوم تقدير و سرنوشت است و در تعريف واژه              » قضا«

 عقيده به قضا و قدر بخشي از حوزه تفكرات. عنوان معادل ذكر شده است رنوشت و تقدير بهس

اما آنچه . جبرگرايانه است و با زمينه ديگري مانند سرنوشت و اعتقاد به آن نيز مرتبط است              

 و اتفـاقي  ييكند نقش تفسيركننده آن در مقاطع جز مفهوم قضا و قدر را از بقيه متفاوت مي     

 .شود   و بنابراين داراي كاربردي محدود است و در چارچوب زماني خاص تعريف مي             زندگي است 

  ).٧ ـ ٤٠٦:  الف١٣٧٩محسني، (شود  ياد مي بال  خير و در جهت رفععنوان گاهي از آن به

  نشان داده است كه    ١٣٧٣در سال   ) ٢٠٤ :١٣٧٤بهروان،  (بررسي انجام شده در شهر مشهد       

 عدم دخالت شخصي در تعيـين  معنايدند كه قضا و قدر به    از مردم موافق با اين بو     % ٥٦

  نسبتي حدود  ،در اين بررسي  ). بررسي در تعريف مفهوم قضا و قدر      (سرنوشت خويش است    
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 ٢٩١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

با اين برداشت از مفهوم قضا و قدر مخالف         % ٢٩ در نهايت اظهار عدم اطالع كردند و      % ١٥

 تند كه بگويند تا چه حد موافقيد كـه در شهر تهران به هنگامي كه از پاسخگويان خواس   . بودند

 تا حدي موافق% ٥/١٧از آنان پاسخ مثبت دادند، % ٧٢بگوئيم قضا و قدر در زندگي مؤثر است، 

 است و از اين نظر    % ٩٠نسبت موافق نسبي براين اساس در حدود        . مخالف بودند % ٩بودند، و   

وان معتقد بود ميان تهـران و  ت اي غالب و مسلط در جامعه تلقي كرد و نمي بايد آن را عقيده   

 رغم اينكه با ديدگاهي نيرومنـد در جامعـه سـروكار             به.  از اين نظر اختالفي وجود دارد       شهرستان

 ترند بازشناسي كنيم و آنان توانيم در عين حال كساني را نيز كه در اين عقيده راسخ داريم اما مي

 ،)هـا    ساله ١٦ـ٢٤آنها  و در مرتبه بعد از      ( سال و بيشتر دارند      ٥٥اند از زنان، كساني كه       عبارت

 جامعه، و باالخره كم درآمدها،   پايينبيسوادان، همسر فوت شدگان، افراد وابسته به طبقه         

 تر است و     خاص و دشوار محسوس    اوضاعنهايت اينكه شدت اعتقاد در عين عموميت نسبي در          

 يان در ايـن   پاسخگونگرش  . استويژه وفور نسبي آن در ميان جوانان، نيازمند بررسي بيشتر            به

طبقه ،  سوادميزان آنان ندارد و تحت تأثير نسبي تأهلاي با، سن و وضع     نظر آماري رابطه   زمينه از 

  .اهميت سواد از همه عوامل ديگر بيشتر است. استاجتماعي، درآمد رئيس خانوار و جنسيت آنان 

 انس باشند از شدت قابل توجهي     توانند بدش   در كشور ما عقيده به اينكه برخي از افراد مي         

 عقيده بـه  . است% ٣/١٩كنند    برخوردار است و نسبت كساني كه اساساً چنين ديدگاهي را نفي مي           

عبارت ديگر بدبيني در ايـن نقـاط بـيش از             كمتري دارد و به    مخالفانها     در شهرستان  اقباليبد

هـا،    سوادان، همسر فـوت شـده       ساله، كم  ١٦ ـ ٢٤ي در زنان    اقبالوجود بد  اعتقاد به . تهران است 

و   ناخوشايند، دشـوار، وضعآنها كه در . افراد وابسته به طبقه پايين، و كم درآمدها بيشتر است       

 نظـر   نگـرش افـراد از    . كننـد   بيني كمتري به شانس نگاه مـي        مخاطره آميز قرار دارند با خوش     

ار مـؤثر اسـت و سـاير        سواد بر آن بـسي    ميزان  آماري ارتباطي با گروه سني آنان ندارند، اما         

، )كه خود متأثر از سواد و درآمد است       (طبقه اجتماعي   :  از اند عبارتمتغيرهاي مرتبط با آن     

 رواج اين نظر در ميان جوانان بايد مورد توجـه         . تأهلجنسيت پاسخگو، درآمد خانوار و وضع       

  ).٤١١ـ٢: ب١٣٧٩محسني، (خاص قرار گيرد 

  آسـيبي اسـت كـه از       ،زخم  م زدن است و چشم    زخ   معادل چشم  فرهنگ معين زدن در     چشم

 از  زخم رسانيدن نيز مترادف با آن و به مفهوم كسي يا چيزي را              چشم بد به كسي رسد و چشم      
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نظر بد، نگاه بد، چشمي كه اثر بـد  : مفهوم چشم بد نيز به معني. اثر چشم بد آسيب رساندن است  

ز معادل آن است و شورچشم كسي       واژه شورچشمي ني  . ، آورده شده است   زدنزخم    دارد و چشم  

نيـز بـه    » زده  چشم«سرانجام يادآور شويم كه     . است كه از نظرش به كسي يا چيزي زيان وارد آيد          

زخم از جمله عوامل بيمـاري و انـواع           چشم. شود كه چشم زخم به او رسيده باشد         كسي گفته مي  

يشگيري و مقابله بـا آن      شود و براي پ     گوناگون صدمات و آزارهاي جسماني و اجتماعي تلقي مي        

 نظـر زدن    ،زخم كه عوام آن را      اعتقاد به چشم  . شود  نيز از انواع فنون، وسايل، و ابزارها استفاده مي        

نامند از جمله باورهايي است كه خاص كـشور مـا نيـست و در كـشورهاي مختلـف اعـم از             مي

زخم را ريشه بسياري  متوده مردم چش. توسعه يافته و يا در حال توسعه در ميان مردم مطرح است

در يك بررسي   . دانند  ها در زندگي فردي و يا حتي خانوادگي مي          از مشكالت زندگي و يا بيماري     

گويان پرسيدند تا چه حد موافقيد كه بگوئيم از چشم بد بايد ترسيد؟ به اين پرسش      وقتي از پاسخ  

  . مخالفت كردندبا اين نظر اعالم% ١٩ تا حدي موافق و% ٢/٩پاسخ موافق دادند، % ٧٠

در نظام انديـشه مـردم   زخم استحكام بسياري  دهد كه عقيده به چشم   اين اطالعات نشان مي   

خـواهيم رسـيد كـه       %٧٩ به نسبتي حـدود      موافقان و نيمه    موافقانما دارد و با در نظر گرفتن        

ي هـا   در شهرستان )تا حدي موافق  ( نسبي   ان و موافق  موافقاننسبت  . كامالً قابل مالحظه است   

نيـز از   %) ٣/١٣( مخالفـان ها نـسبت      از سوي ديگر در شهرستان    . كشور از تهران بيشتر است    

زخـم    به چـشم   معتقدانها    ارقام مذكور مؤيد اين مطلب است كه در شهرستان        . تهران كمتر است  

البتـه  . دارنـد  نسبت بيـشتري  ) ويژه در شهرهاي كوچك و متوسط ايران       تفاوت بافت سنتي به   (

غالب كـم   شود تفاوت نگرش در اين مورد خيلي زياد نيست و چهره   مشاهده مي  اي كه   گونه به

 موافقـان  بيشترين بخش تفاوت ميان تهران و شهرستان مربوط به نـسبت          . و بيش يكسان است   

  .ها بيشتر از تهران است نسبي است كه در شهرستان

ند و به اين    زخم را باور دار     از پاسخگويان چشم  % ٨٠براساس بررسي مذكور نزديك به      

 ها نيرومندتر از تهران است، هر چند كـه          اين عقيده در شهرستان   . اي مسلط است    اعتبار عقيده 

اين عقيده ريشه در باورهاي كهن نه تنها ايرانيان و بلكه           . فاصله درصدها خيلي زياد نيست    

 د، زنـان،  هاي زير هـستن     طرفداران اين عقيده بيشتر از گروه     .  كره زمين دارد   ساكنانبسياري از   

  به طبقـه پـايين و      متعلقانسوادان، همسر فوت شدگان،        ساله و باالتر، بيسوادان و كم      ٥٥افراد  
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 ٢٩٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 كند، هـر چنـد در       ها اين گرايش را تشديد مي        دشوار و ناايمني   اوضاعها،    نارسايي. كم درآمدها 

  نظر آمـاري    كه از  متغيرهايي. تواند به علل ديگر فعال باشد       شرايط مخالف نيز اين انديشه مي     

  سواد، طبقه اجتمـاعي،    ميزان: اند از  با اين انديشه مرتبط هستند به ترتيب سهم نسبي رابطه عبارت          

  ).٦٧٣ ـ٥  : ب١٣٧٩محسني، (، جنس و گروه سني تأهلدرآمد خانوار، وضع 
  

  فرهنگ و اوقات فراغت
 ز حـوزه كـار و   شخصي و خارج اةهايي را كه افراد براساس عالق توان فعاليت  طور كلي مي   به

 دهند و هدف آنها استراحت، تفـريح و يـا    پس از رهايي از تكاليف فردي و اجتماعي انجام مي         

 فراغت برآيندي از انتخاب آزاد اسـت      . خودشكوفايي است فعاليت گذران اوقات فراغت ناميد      

  . است...و رهايي از تكاليف روزمره از نوع خانوادگي، اجتماعي و

 يونسكو و بسياري ازكارشناسان عرصه فرهنگ، گذران اوقات فراغت        هاي    بندي  براساس طبقه 

در  كـاري مـستقيم    شود، هر چند همه صور گذران اوقات بـي          از جمله اقدامات فرهنگي تلقي مي     

  .شود بندي نمي رديف گذران فراغت طبقه

 حاكي از آن ١٣٨٢در مورد بودجه خانوارهاي شهري در سال » مركز آمار ايران«بررسي 

 هاي ناخالص را مواد خوراكي و آشاميدني تـشكيل          از كل هزينه  % ٢/٢٧ه در حالي كه     است ك 

بـه   ها از هزينه% ٨/٣گيرد، حدود  هاي مربوط به مسكن در برمي   را هزينه  آن% ٣/٢٨دهند و     مي

 هـاي   به علت ادغـام هزينـه     . شود  تفريح و سرگرمي، تحصيل و خدمات فرهنگي تخصيص داده مي         

 اي از  پـاره   نامشخص است، هر چند    يققطور د  به هزينه ديگر سهم تفريح      تفريحي در كنار چند   

 گيـرد   قرار مي ) خدمات و كاالهاي متفرقه   (ها    هاي مربوط به آن نيز در رديف ساير هزينه          هزينه

 نيـستند » خريـداري «هاي فراغتي همه از نوع        البته از آنجا كه فعاليت    ). ١٣٨٣مركز آمار ايران،    (

 بيني دهد و البته بخشي است كه پيش      ط بخشي از خدمات فراغتي را نشان مي       توجه به اين رقم فق    

  ).هاي خريداري فراغت(شود در آينده افزايش خواهد يافت  مي

هاي فرهنگي كشور در چارچوب برنامه توسعه         منظور تدوين سياست   در گزارشي كه به   

 اي كه خوب تفريح     جامعه«اشاره شده است كه     ) ١١ـ١٥  :١٣٨١پژوهشگاه،  (  تدوين گرديده است  

 ريـزي   اگر چه ممكن است دستگاه برنامه     . تواند خوب فكر كرده و خوب كار بكند         نكند، اصوالً نمي  

  ولي ورزش نيز در شكل عمومي آن       ،اي براي ورزش و تفريح بدني داشته باشد         محور جداگانه 
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٢٩٤
مطلوب در  وضع  .  سالم مانند آموزش عمومي داراي ارزش فرهنگي است        يفريحت عنوان به

هاي مساعد براي تفريح، ورزش و گـردش بـا توجـه بـه                اين بخش مستلزم شناسايي زمينه    

ريزي تخصيص منابع در حد مقدورات اقتصادي جامعه          هاي فرهنگي بومي و برنامه      ظرفيت

 تواند عالوه بـر     عنوان يك بخش مولد اقتصادي مي       بخش تفريحات سالم و گردشگري به      ...است

  .»ز اهميت ارزيابي شودينگي، از نظر ايجاد رونق و اشتغال در اقتصاد نيز حاارزش و اهميت فره

 در زمينه گـذران   ) ١٣٨٢ ،...طرح پژوهشي  (١٣٧٨بررسي انجام شده در سطح كشور در سال         

 اوقات فراغت حكايت از آن دارد كه ميانگين زمان فراغت افراد مورد بررسي در ايام هفته برابر     

 باالترين ميزان فراغت را طبيعي است     .  ساعت بوده است   ٢١/٦م تعطيل    ساعت و در ايا    ٥٨/٤با  

 پيدا) چه در ايام تعطيل و چه غيرتعطيل( ساله و باالتر ٦٤ ساله و ٦ ـ ١١هاي سني  كه در گروه

 در ايام تعطيلي ميانگين اوقات فراغـت .  ساله تعلق دارد٢٦ ـ  ٤٠كنيم و كمترين آن به گروه سني 

  ساعت ٦/٤( است و حال آن كه در ايام هفته نيز با آن تفاوت زيادي ندارد                زنان از مردان كمتر   

 دان از ساعات فراغت بيشتري برخوردارنـد و در        ابيسو).  ساعت براي مردان   ٥/٤براي زنان و    

  نيـز بايـد اشـاره     تأهل وضع   مورددر  . گروه داراي تحصيالت باالتر از دپيلم از بقيه كمتر است         

  .از اوقات فراغت كمتري برخوردارندكنيم كه افراد همسردار 

 اند اوقات فراغت خـود      دهد كه باالترين نسبت افراد تمايل داشته        بررسي مذكور نشان مي   

 كه البته عنواني كلي است و محتواي آن مشخص(طور كلي صرف گردش و تفريح نمايند  را به

 كته جالبي كه در اينن. و پس از آن دو فعاليت مهم مسافرت و ديد و بازديد بوده است   ) نيست

  موانع دستيابي به فعاليت مورد انتظار براي گذران اوقـات          ،بررسي مورد توجه قرار گرفته است     

 حوصلگي نسبت كساني كه بي . موارد به آن اشاره شده است     % ٩٧طور كلي در     فراغت است كه به   

مـوارد  % ٢/٣٠ و باالخره در  % ٢/٥٩، نسبت موارد فقدان وسيله      %٢/٣٥را مانع دانسته بودند     

دهـد بـه       نشان مي  مزبوراطالعات  . عنوان علت ذكر شده است     نيز كمبود امكانات در جامعه به     

تبديل بيش از پيش فراغت به يك كاالي قابل خريداري، امكانات مالي در آن نقش                علت

  .اي دارد عمده
  

  صورگذران اوقات فراغت
 تـوان  ر ايران صورت گرفته اسـت مـي   گذران اوقات فراغت د دربارههايي كه    از اولين بررسي  
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 ٢٩٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

ايـن  ). ٣٧  :١٣٥٢محـسني،   (اشـاره كـرد     هجري شمسي    ١٣٤٩به بررسي انجام شده در سال       

دهد كـه سـه فعاليـت         دانشجويان دانشگاه تهران انجام شده است نشان مي        بررسي كه در ميان   

ـ    در آن زمان سينما، خيابانگردي، و معاشـرت و گفـت           اصلي جوانان دانشجو   ا دوسـتان و    وگـو ب

مطالعه كتـب غيردرسـي در ميـان دانـشجويان در ايـن دوره اهميـت                 ميزان. خانواده بوده است  

رمـان،  : حال كتب مورد عالقه آنان به ترتيـب عبـارت بودنـد از             چنداني نداشته است و با اين     

در ايـن بررسـي تـصريح گرديـده اسـت كـه ورزش       . عمومي ل اجتماعي، و كتب اطالعات    ئمسا

  .اوقات فراغت دانشجويان نداشته است ني در ميان ساير صورگذراناهميت چندا

حـاكي از   ) ١٣٨١پژويان،  ( و دانشجويان    محصالنبررسي انجام شده در تهران در ميان        

 ساعت وقت آزاد آنـان در ايـام تعطيـل در حـدود نيمـي از آن بـه                    ٧ست كه از جمع حدود       ا آن

اين مورد در   . رسد  نظر مي  ا حدودي نامتعارف به   تلويزيون تعلق دارد كه بسيار زياد و ت        تماشاي

بـه  )  دقيقـه ٢٥سـه سـاعت و   (يابد  غيرتعطيل كه البته حجم ساعات آزاد هم تنزل مي       روزهاي

  .يابد تقليل مي حدود نصف

هجـري   ١٣٧٤در سـال    ) ٢١٦ : الـف  ١٣٧٩محـسني،   (در بررسي ديگر انجام شـده در ايـران          

هـاي گـذران اوقـات فراغـت بـه            نه انواع فعاليت  يك تصوير كلي در زمي     براي نمايش شمسي  

در ديدگاه اول   . بندي از دو ديدگاه انجام شده است        اين رتبه . اقدام شد  ها  بندي اين فعاليت    رتبه

در . بيشترين درصد اقدام به آن فعاليت در مقياس زيـاد تنظـيم گرديـد              ها برمبناي   ميزان فعاليت 

آورده   نيز در كنار نـسبت اسـتفاده زيـاد        ) س هرگز در مقيا ( استفاده   بندي نسبت عدم    اين رتبه 

بندي تماشاي تلويزيون رتبـه اول را در          در اين رتبه  . تر باشد   ملموسشده است تا امكان مقايسه      

در مرحله دوم استراحت در خانه و بعد معاشـرت بـا            . آورده است  دست گذران اوقات فراغت به   

ها در رابطه بـا خـانواده و درون خـانواده     ليتكه هر سه اين فعا اقوام و دوستان واقع شده است    

توانـد هـم درون خـانواده          بعدي قرار گرفته است كه مي       رتبه مقوله مطالعه، در  . پذيرد  انجام مي 

كاردستي كه در مراتب    دادن  گوش دادن به راديو و انجام       . انجام بپذيرد و هم خارج از خانواده      

  .جام بپذيردان تواند در خانه اند نيز مي بعدي واقع شده

 هاي خارج از خانه     زدن، ورزش و رفتن به پارك معموالً جزو فعاليت          رفتن به مسجد، قدم   

  درصد در نوسان   ١٠تا  % ٣/٤٨نسبت استفاده زياد در ده فعاليت اشاره شده بين          . آيد شمار مي  به
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٢٩٦

 درصـد  ٩/٥٩ تـا    ١/٢، همان طور كه نسبت عدم استفاده نيز از دامنه تغييرات وسيعي بين              است

  .دو نسبت عدم استفاده و استفاده زياد با هم نسبت معكوس دارند. برخوردار است

 ها برمبناي ميانگين محاسبه شده براي       در مطالعه مذكور از يك ديدگاه ديگر ميزان فعاليت        

 بندي عالوه در اين رتبه. هاي انجام گرفته در اوقات فراغت تنظيم شده است هر كدام از فعاليت 

 ده فعاليت اصلي برمبناي ميانگين حاصله، ميانگين محاسبه شده براي سه طبقه اجتماعي            بر تعيين   

 بندي نيز تماشاي تلويزيون، استراحت      در اين رتبه  . نيز ارائه شده است   ) طبقه باال، متوسط و پايين    (

 دناما قدم ز  . اند  در خانه، معاشرت با اقوام و دوستان و مطالعه با همان ترتيب قبل قرار گرفته              

 رفتن به پارك هم از رتبـه .  در اين مقياس تغيير جا داده است٥بندي قبل به رتبه   رتبه ٦از رتبه   

 ٥در عوض رفتن به مسجد از رتبه        . بندي جديد آمده است      رتبه ٦بندي قبل به رتبه        در رتبه  ٩

  .بندي فعلي تغيير مكان يافته است  رتبه٧بندي به رتبه  رتبه

  كشور از نظر فضا در عرصه سينما       ، فرهنگ و ارشاد اسالمي    هاي وزارت   براساس گزارش 

 گذاري در بخش    سو و محدوديت سرمايه    با مشكل جدي مواجه است و رشد جمعيت از يك         

  سالن بـراي ٨٧/٤توسعه فضاهاي نمايش سبب گرديده است كه رابطه جمعيت سالن سينما از       

 اطالعات موجود حاكي  . نزل يابد  ت ١٣٨٠ در سال    ٨٢/٤ به   ١٣٧٦هر يك ميليون جمعيت در سال       

 هاي  هاي موجود در اين مدت افزايش نيافته است، بلكه از تعداد سالن              كه نه تنها سالن    آن است از  

  اطالعـات ،از سوي ديگر). ١٣٨١وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، (موجود هم كاسته شده است     

 ستفاده از سينما حكايـت    در مورد ا  ) ١٣٧٨سال  (طرح فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي كشور        

 از پاسخگويان بوده و اين    % ٣٧از اين دارد كه سينما رفتن در رديف عادت و رفتارهاي حدود             

 بررسي مذكور نـشان   . درصد حاكي از ضعف جايگاه سينما در رديف رفتارهاي فرهنگي است          

ور كلـي   ط  بوده است و به    ٩/٠دهد كه سرانه تماشاي فيلم در كل جمعيت در سال برابر با               مي

 بـارة در). ١٣٨٢، ...طرح پژوهـشي (هاي رايج است    رفتن به سينما با خانواده و دوستان از شيوه        

 هـا   از خـانواده  % ٨/٦كنيم كه جامعه چندان توجهي به آن ندارد، چرا كه فقط              تئاتر مشاهده مي  

. اسـت رفتند و سرانه تئاتر در كل جمعيت مورد بررسي در سال بسيار ناچيز بـوده   به تئاتر مي 

 حكايت از آن دارد كه در ميان افراد برخوردار از پايگـاه اقتـصادي ـ اجتمـاعي     مذکوربررسي 

  .رفتن به تئاتر عموميت بيشتري دارد ،باالتر
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 ٢٩٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 دهد كه دانـشجويان  هاي شهر يزد نشان مي بررسي انجام شده در ميان دانشجويان دانشگاه      

 ت دارند و معموالً زمان اين فراغت از        ساعت وقت فراغ   ٤روز حدود     طور متوسط در شبانه    به

، پردازند  از سوي ديگر در اين مدت بيشتر به تماشاي تلويزيون مي          . است بعدازظهر به بعد     ٥ساعت  

فاصـله قابـل    (هاي ورزشي و كار با رايانه بوده است           فعاليتدادن  انجام  آنها  در حالي كه عالقه     

از % ٧/١دهـد كـه فقـط         گـر نـشان مـي     همين بررسي از سوي دي    ). تمايالت و امكانات   توجه

نيز اظهار داشـتند  % ٣٦اند و     گذران اوقات فراغت خود رضايت كامل داشته        از نحوه  دانشجويان

  ).١٠٢ : الف١٣٧٨فردرو، (كمي دارند  كه رضايت

 در هآمـوزان پـسر دوره متوســط   بررسـي در زمينـه جايگـاه موسـيقي از ديــدگاه دانـش     

هـاي موسـيقي      آنها شخصاً مبادرت به اجراي برنامه     % ٩ دهد كه   شهرستان بروجرد نشان مي   

هاي محل تحـصيل آنهـا        هاي موسيقي در دبيرستان     موارد برنامه % ١٨اند و در      كرده  ميدر مدارس   

هاي   گوش دادن به برنامه   %) ٨٧( نسبت بسيار قابل توجهي      ،از سوي ديگر  . است شده  اجرا مي 

آن را باعث رفـع خـستگي،       % ٨٠كاركردهاي موسيقي   و در زمينه    . اند  الزم تلقي كرده   موسيقي را 

آن نيز  % ٧٢آن را عامل ايجاد انرژي ذكر كردند و باالخره          % ٦٥نشاط و سرور، و      موجب% ٨٣

  ).٧٢ : الف١٣٧٨فردرو، (دانستند  براي گذران اوقات فراغت مي اي را وسيله

  نوجوانان و جوانان   بررسي انجام شده در زمينه كاركرد عوامل مؤثر برگذران اوقات فراغت          

 به علـت فقـدان    آنها   اوقات فراغت    ،موارد% ٦٣آباد گوياي اين واقعيت است كه در          در شهر خرم  

 نكته جالبي كه در اين بررسي لحـاظ شـده اسـت كاركردهـاي             . رود  ريزي از ميان مي     هر برنامه 

را  ش سرگرمي نقآنها  % ٤٩دهد كه براي      اوقات فراغت براي نوجوانان و جوانان است و نشان مي         

 توسـعه % ٦/٧اسـتراحت و رفـع خـستگي،        % ٩/٧كسب دانش و توسعه اطالعات،      % ٨/٢٣دارد، در   

 كسب مهارت و توانايي جسمي، و در      % ٣/٣كسب آرامش روحي،    % ٣/٥هاي شخصي،     مهارت

 كـه اساسـاً   ). ١٠٧ : الف ١٣٧٨فردرو،  (موارد كاركرد فراغت كسب درآمد ذكر شده است         % ٦/٢

سال (اطالعات بررسي گذران اوقات فراغت در شهر اراك      . هوم فراغت است  در تضاد با مف   

  و مشكالت گذران اوقات اشاره قابل ذكري به موضوع كمبود امكانات           مسائلدر زمينه   ) ١٣٧٦

ريزي گذران اوقات فراغت در خور توجه         در گذران اوقات فراغت دارد كه از نظر برنامه        

 افـراد   هـاي كننده انتظار  انات تفريحي كه به نوعي بيان     به اعتقاد پژوهشگر، كمبود امك    . است
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٢٩٨

 و  تأهـل  تحـصيالت، وضـع      ميـزان جامعه است گوياي اين واقعيت است كه سن، جنس،          از  

 سـطح توقعـات كـاهش       ،با افزايش سـن   . روند  شمار مي  اشتغال از جمله عوامل مؤثر به      وضع

مردان بيشتر از زنان و . گيرد فزوني ميدر مقابل با باال رفتن سواد، ميزان انتظارات هم          يابد و   مي

 هـا  مجردهايسطح انتظار. اند  به كمبود امكانات اشاره كردهديگرانو بيكاران بيش از    محصالن

با توجـه بـه مـصرف       «پژوهشگر از اين بررسي نتيجه گرفته است كه         .  است نتأهالم از   نيز باالتر 

قـدر كـه مـصرف        صيالت همـان  توان گفت تحـ      افراد با تحصيالت عالي، مي     فرهنگي بيشتر 

 وضـع در نتيجـه در     . دهد، در افزايش توقع از جامعه نيـز مـؤثر اسـت             ميفرهنگي را افزايش    

تـوان انتظـار      تحصيالت در جامعه و گسترش آمـوزش عـالي مـي           ميزانكمبود، با افزايش    

 علّـت فرهنگي توسعه يابد و از سوي ديگر ميزان نارضايتي بـه            سو مصرف    داشت كه از يك   

در صـورتي كـه مرجـع بـودن تحـصيل           . فراغت نيز بيشتر شـود     ان امكانات گذران اوقات   فقد

كه در جامعه ما با توجه به نقـش تحـصيالت در تحـرك               كردگان را براي افراد ديگر بپذيريم،     

 به نوبـه خـود، بـه مـصرف بيـشتر و             مذکورانتظارات   اجتماعي چنين است، وجود مصرف و     

  ).١٣٧٦زاده،  رجب(» شود  منجر ميهاي ديگر افزايش انتظارات گروه

 گو با اهالي روستا و اقوام نقش مهمي در گذران اوقات فراغت            و  در روستاهاي ايران گفت   

 نشان) ١٣٧٩سال (هاي فرهنگي در روستاهاي ايران  يان دارد و اطالعات بررسي فعاليت     يروستا

  فراغت خود را از طريق     هاي روستايي بخشي از اوقات      از اعضاي خانواده  % ٦٥دهد كه حدود      مي

 خانه و يا تجمع در معابر سپري     گو با دوستان و اهالي محل در محل اجتماع آبادي، قهوه          و  گفت

ترين صورت گذران     توان گفت كه اين امر در اكثر روستاهاي ايران هنوز رايج            كنند و مي    مي

  ).١٤٢  :١٣٨٣، ...طرح پژوهشي(اوقات فراغت است 

 گيـرد   يان كه معموالً در فصول فاقد فعاليت زراعي صورت مي         يستا رو النهاوقات فراغت سا  

  كه شود  ام مي وسه نوع سفرهاي تفريجي، زيارتي و ديد و بازديد اق         دادن  طور كلي صرف انجام      به

 و زيارت% ٤٦هدف از اين سفرها ديدار، % ٦/٥٦ در   ١٣٧٩براساس بررسي انجام شده در سال       

 سفرهايي كه با اهداف خانوادگي و ديني در ارتباط هستند         . تفريح بوده است  % ٤/٢٦ در   در نهايت 

 .كننـد  هاي كمتري را براي خانواده روسـتايي ايجـاد مـي    در مقايسه با سفرهاي تفريحي هزينه 

موارد مقصد % ٣٠رود و در  شمار مي ترين قطب زيارتي در روستاهاي كشور به مشهد مهم
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 ٢٩٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

در ساير موارد مقصد . ي ايران بوده استهاي روستاي خانوادهي هاي ساالنه اعضا مسافرت

 هاي مجاور، تهـران، قـم و يـا شـهرهاي     مسافرت به ترتيب، شهرهاي استان مربوطه و يا استان       

 ).٢٠٦  :١٣٨٣، ...طرح پژوهشي( هاي كشور بوده است ساير استان
  

  ورزش و گذران اوقات فراغت
ت و مراكز ورزشي اهميت هاي گذران اوقات فراغت اس ترين اقالم فعاليت ورزش از مهم

 ها دارند و كشور ما از اين نظر با كمبود، نارسـايي             بسياري در تمركز و ساماندهي اين فعاليت      

 اي از اين مشكالت را اطالعـات        پاره. در توزيع و ضعف امكانات اين نوع مراكز مواجه است         

 هاي  عداد باشگاه ت. كند  طرح آمارگيري فضاهاي فرهنگي كشور در مورد مراكز ورزشي ارائه مي          

آنها در تهران و    % ٢٠ واحد بوده است كه      ١٦٨٥ برابر با    ١٣٧٩ورزشي كشور در پايان سال      

 و در منـاطق   % ٥/٤٩در ساير شهرهاي كشور     . ها قرار داشتند    بقيه در ساير مراكز استان    % ٥/٢٢

 دهد  ان مي اين بررسي نش  ).  و ١٣٨٢،  ...طرح آمارگيري (اين مراكز مستقر بودند     % ٨روستايي فقط   

 فنـاوري هاي كشور زمين ورزشي در اختيار داشتند و امكانات آنها از نظـر                از باشگاه % ١٨كه تنها   

  در اين مراكزغالنشا. افزار و سخت افزار بسيار ضعيف بوده است نوين اطالعاتي در سطح نرم

 م متوسـطه ن در حدود ديپل   و سطح تحصيلي اكثر شاغال    %) ٥/٧٨(دهند     مردان تشكيل مي   بيشتررا  

  .، كه اغلب آنها نيز فعاليت پاره وقت دارنداست

  در كشور  ١٣٧٩دهد كه در اواخر سال        اطالعات طرح آمارگيري فرهنگي كشور نشان مي      

 از% ٣/٦اند و فقـط       از آنها در تهران بوده    % ٣/١٤ مجموعه ورزشي وجود داشته است كه        ٨٥٨

 ديگـر ها در شـهرهاي       از اين مجموعه  % ٢/٥١ حدود   اند و با اينكه     آنها در مناطق روستايي قرار داشته     

 دار  هاي داراي امكانات و تجهيزات ضروري اوليه و در نهايت عهده            اند، اما نسبت واحد     ايران بوده 

 هـايي   در استان . هاي محروم كشور بسيار محدود بوده است        هاي متنوع در سطح اغلب استان       فعاليت

 رسد و در تعداد قابـل تـوجهي   ن امكانات به حداقل مي و بويراحمد ايكهگيلويهمانند ايالم و  

  ). الف١٣٨٢، ...طرح آمارگيري(از مراكز ورزشي اساساً خدمات اوليه پزشكي وجود نداشته است 

 بخش قابل توجهي از جمعيت كشور ما ساكن در نقاط روستايي هستند، اما روستاهاي كشور              

 كانات نوين ورزشي مواجه هـستند و بررسـي     از نظر امكانات ورزشي با فقدان تقريباً كامل ام        

  نـشان   ١٣٧٩ل را در سـال      ئ از اين مـسا    هايي هاي فرهنگي در روستاهاي كشور گوشه       فعاليت
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٣٠٠

اي زمين خاكي اسـت       غالباً در روستاهاي كشور تنها امكان ورزشي وجود قطعه        . استداده  

و يـا   حدودي تسطيح شـده اسـت و نـسبت روسـتاهايي كـه داراي زمـين چمـن                   كه تا   

است و نسبت روستاهاي % ٥/٤هايي مانند فوتبال و يا واليبال هستند برابر با  بازيآسفالته براي 

  ).١٨٥  :١٣٨٣، ...طرح پژوهشي(بوده است % ٩١امكانات ورزشي حدود  فاقد هرگونه
  

  خالصه و نتيجه
 يزها، وقـايع  ها، چ   رويي با پديده    توان آمادگي ويژه فرد از نظر رواني در رويا          نگرش را مي  ـ  

  . توأم با هيجان به آنها دانست العمل و عكس

  عناصر عاطفي، شـناختي    :ازاند   عبارتسه عنصر مورد توجه در تجزيه و تحليل نگرش          ـ  

  .و رفتاري

  .اند متفاوتها با عقايد ارتباط دارند اما از آن  ـ نگرش

  . باشدتوان از افكار عمومي سخن گفت كه در آن تنوع وجود داشته ـ وقتي مي

عقايد را ممكن است به تصادفي و ثابت تقسيم كرد، هر چند كه عقايد ثابت نيز تغيير       ـ  

  .كنند مي

  .ل با اهميت جامعه استئـ عقايد عمومي داوري جمعي دربارة امور و مسا

  .گيري و تحول افكار عمومي هستند ترين عوامل شكل ها از مهم ـ رسانه

  قابل مشاهده و بررسي در حوزه فرهنـگ        عملكردهاييتوان به     رفتارهاي فرهنگي را مي   ـ  

  .تعريف كرد

  .ـ دگرگوني در آگاهي و نگرش الزاماً به معني تحول در رفتار نيست

  .ـ رفتارهاي انساني با نيازها و آرزوها در رابطه هستند

  .م يا موقت باشديتواند دا ـ پذيرش الگوهاي رفتاري مي

  .تواند به كلي مغاير آن باشد  اما رفتار مي نگرش در رفتار مؤثر است،اينكهـ با 

  .ـ رفتار مبتني بر قصد به رفتار است چون با هنجارها و امكانات در رابطه است

ها و هنجارها هر دو در رابطه با رفتار مثبت باشند قصد به رفتار افزايش        ـ هرگاه نگرش  

  .يابد مي

  .رندـ رفتارهاي ديني در بسياري از موارد خصلتي فرامرزي دا
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 ٣٠١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 رفتارهاي فرهنگي ايرانيان از ديدگاه خارجيان به دفعات مورد داوري قرار گرفته اسـت،   ـ  

  .اما اغلب آنها مستند به مدارك علمي نيست

هاي ديني در جوامع صنعتي و در حال توسعه     الگوي رابطه طبقه اجتماعي و نگرش     ـ  

  .اند متفاوت

  . از تهران استهاي كشور بيش ـ شاخص رفتارهاي ديني در شهرستان

  .ـ رفتارهاي ديني در طبقات پايين جامعه عموميت بيشتري دارد

 هاي ديني و فرادينـي  مساجد كه تقريباً در همه نقاط ايران حضور فيزيكي دارند داراي نقش          ـ  

  .هستند

 باورها با افراد رابطه احساسي دارند و ممكن است از نظر علمي داليلي براي اثبات آنها               ـ  

  .ه باشدوجود نداشت

 اي  توانند جنبه محلي يا منطقـه       باورها آراء شكل گرفته در طول فرايند تاريخي هستند و مي          ـ  

  .داشته باشند، هرچند كه برخي از آنها نيز خصلت جهاني دارند

  .ـ باورها داراي آثار ذهني و رفتاري هستند

  .تواند باورها را متحول سازد ـ تغيير در فرهنگ مادي و معنوي مي

 هاي گذران اوقات فراغت با رهايي از تكاليف فردي و اجتماعي مربوط هـستند               اليتفعـ  

  .و در آن آزادي انتخاب نقش اساسي دارد

  .هاي گذران اوقات فراغت در ايران ماهيت غيربازرگاني دارد ـ قسمت اعظم فعاليت

آنهاسـت  گيرد با آنچه كه مورد تمايل  هايي كه در ايام فراغت افراد صورت مي   ـ فعاليت 

  . زياد دارداي فاصله

  .هاي غير فرهنگي بر انواع فرهنگي آن غلبه دارد ـ فراغت

  .دهد ـ خانه و خانواده بخش اعظم اوقات فراغت مردم ايران را به خود اختصاص مي

 هاي اوقات فراغـت  دهي به درخواست  كنوني براي پاسخ اوضاعنه تنها جامعه ايراني در      ـ  

 موجـود در  هـاي  هـا و گـرايش    ها هماهنگ با درخواسـت      نامه نشده است، بلكه بر    تجهيز

  . نيستندجامعه

  .هاي گذران اوقات فراغت در ايران عميقاً تحت تأثير طبقه اجتماعي است ـ فعاليت
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 ها و رفتارهاي فرهنگي فصل نهم ـ نگرش  ■  ٣٠٢

  .ـ جامعه ايراني نيازمند آموزش در زمينه اوقات فراغت است

  آنجا كه نيازها برآورده    يابد، از   در حالي كه انتظارات در زمينه اوقات فراغت افزايش مي         ـ  

  .گيرد شود، دامنه نارضايي فزوني مي نمي

 ي ايـران  يسفرهاي سياحتي و زيارتي نقش مهمي در گذران اوقات فراغت جامعه روستا           ـ  

  ابعاد فـصلي   ،دارد و فراغت در اين نقاط بيش از آنكه با گذران روزمره زندگي مرتبط باشد              

  .و جغرافيايي دارد

نشان  اي در جامعه مورد توجه است، اما اطالعات موجود          ل حرفه ورزش هر چند به شك    ـ  

  .اي در گذران اوقات فراغت افراد ندارند ها نقش عمده از آن دارد كه اين نوع فعاليت

  نارسايي مراكز ورزشي و عدم تجهيز آنها ،عالوه بر كمبود امكانات ورزشي، مشكل ديگر      ـ  

  .در حد ضرورت است

خاص گذران اوقات بيشتر در ميان جوانان متداول است و در  فعاليت عنوان بهـ ورزش   

  .سني اهميت چنداني نداردديگر هاي  ميان گروه
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  فصل دهم 
  فرهنگ و نابرابري اجتماعي
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  قشربندي اجتماعي و فرهنگ
  

 يك مشاهده ساده در تنوع رفتارهاي فرهنگي مردم ارتباط آن را با قشربندي اجتمـاعي نـشان               

، ها  ها با آگاهي    هاي اجتماعي در يك جامعه و روابط اين موقعيت          بررسي الگوي موقعيت  . دهد  يم

  يك جامعه و يا در مقايسه با يك جامعـه          درونها و رفتارهاي فرهنگي در        ها، نگرش   شناخت

 پيشينه فرهنگي هر فرد با      اينكهبا  . شناسي بسيار با اهميت است      ديگر در يك مطالعه جامعه    

 مند است، با اين حال افـراد  اوت دارد و هر كس براي خود از يك زندگي يگانه بهره         ديگري تف 

 هاي مشخص داراي اشتراك رفتـاري       هاي خاص و يا در گروه       دليل استقرار در پاره فرهنگ     به

. (Hall,2003:43)قه آنها نيـست     يتفاوت رفتاري تنها محصول اختالف در ذوق و سل        . هستند

 اي محدودتر از مكانـات موجـود        هاي فرهنگي خود را در گستره        انتخاب با اينكه افراد معموالً   

دهند، اما وقتي ما آنها را از زاويه قشربندي اجتماعي مورد توجه قرار دهيم به                 انجام مي 

 اي سيستماتيك با موقعيت     گونه هاي فرهنگي افراد به     گيري  جهت. خوريم   بسيار برمي  هايي شباهت

اما در اينجا ممكن است اين پرسش مطرح شود كه از           . ابطه است اجتماعي و گروهي آنها در ر     

توان رابطه ميان قشربندي اجتماعي و فرهنگ را مورد مطالعه قـرار              هايي مي   طريق چه ديدگاه  

  . از هم تشخيص دادرا توان سه الگوي تا حدودي متفاوت  داد؟ براي بررسي اين ارتباط مي

 شمار بههاي فرهنگي متفاوت       آن در حكم گروه    هاي فرهنگي كه طبقات در      الگوي گروه  .١

  .آيند مي
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 فصل دهم ـ فرهنگ و نابرابري اجتماعي  ■  ٣٠٦
  .ها ه الگوي بازارهاي فرهنگي متأثر از طبق.٢

  .هاي فرهنگي  الگوي بازارهاي چندگانه فرهنگي متأثر از چندگانگي گروه.٣

 هاي اجتماعي داراي مرزهاي فرهنگي هستند به شكل منسجم          طرح اين موضوع كه گروه    

  تنهادوركيمالبته .  و در مطالعات او دربارة تقسيم كار و دين مطرح شد   ،»اميل دوركيم  «از سوي 

 در اوايل قرن. شناس كالسيك نبود كه رابطه ميان فرهنگ و گروه اجتماعي را مطرح كرد جامعه

 هم معتقد بوده كه امكانات فرهنگي بايد به         ١ گئورگ زيمل  ،شناس آلماني   جامعهميالدي،  بيستم  

  .(Simmel,1950:37)ر همه افراد جامعه قرار گيرد كافي در اختيا مقدار

شـناس فرانـسوي ـ      جامعه(P.Bourdieu) بورديو ديدگاه بازاري گروه طبقاتي مورددر 

   در آمريكا نشان داده است كه در مصرف فرهنگ تفاوت محسوسي از نظـر طبقـه                ٢همانند گنز 

 طبقاتي و تمايالت آنها بـا نحـوة        موقعيت افراد از نظر      بورديوبه اعتقاد   . اجتماعي وجود دارد  

  فرهنگي تهاي عاد بورديوآنچه را كه    . شكل دادن به سبك زندگي هر كدام در رابطه نزديك است          

ابعاد مادي و يا ابعادي كه با از رسد اعم  خواند از طريق فرهنگ خانوادگي به ارث مي مي

 نگي را نيز مـورد توجـه       مفهوم سرمايه فره   بورديوافزون براين   . اجتماعي شدن در رابطه است    

  .(Bourdieu, 1984:17)خاص قرار داد 

شود كه زندگي افراد از       هاي گروهي اين بحث مطرح مي       در ديدگاه رابطه بازار با پايگاه     

 يكـي از . طور مشخص زندگي مردم فقير است شود و آن به طريق ضرورت اقتصادي ديكته مي    

 .نوان يك سد در راه تحرك اجتماعي است       ع  در نظر گرفتن آن به     ،طرق نگاه كردن به فرهنگ    

 در اين زمينه مفهوم فرهنگـي فقـر را مطـرح كـرد، الگـويي كـه بـه اعتقـاد او                       ٣لويس اسكار

  .اي، روستايي ـ شهري و حتي ملي است كننده موانع منطقه ايجاد
  

  سرمايه فرهنگي و بازتوليد فرهنگي
 به سرمايه اقتصادي و كنتـرل     كم در سنت ماركسيسم به دسترسي فرد          عضويت طبقاتي، دست  

  در حـدود   بورديـو . شود  تعريف مي ) آالت صنعتي، مواد خام و همچنين پول        مانند ماشين (آن  

به تجزيه و تحليل دسترسي فرد به منـابع فرهنگـي بـا هـدف تـشريح                 ميالدي   ١٩٧٣سال  

                                                 
1. G.Simmel 
2. Gans 
3. O.Lewis 
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 ٣٠٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

كان كود. داري مبتني بر تقسيم طبقاتي پرداخت       آموزشي در يك جامعه سرمايه    کارکرد نظام   

را حتي پيش از آنكـه بـه مدرسـه          ) ها  ييشامل اطالعات و توانا   (فرهنگي متفاوتي   هاي    مهارت

  .(Bourdieu,1973)كنند  خانواده كسب مي بيايند در درون

ـناس    جامعـه  ،٢پير بورديو  از سوي ميالدي   ١٩٧٠ اول بار در طول دهه       ١مفهوم سرمايه فرهنگي    ش

 شناسي آموزش و پرورش گرايش فراوان داشت        امعهاو كه به مطالعات ج    . شد مطرح   ،فرانسوي

 داد و تالش كرد تا تعامالت فرهنـگ         اين مفهوم را در رابطه با نظام آموزشي مورد توجه قرار            

 اين موضوع كه در طول    . ويژه در كشور فرانسه مورد توجه قرار دهد        و آموزش و پرورش را به     

 ز طريق قياس سرمايه فرهنگي بـا سـرماية       چند دهة اخير مورد مطالعه ديگران نيز بوده است ا         

 هايي از سوي ديگر، سرماية اجتماعي از مجموعه روابط و شناخت. مالي مورد توجه بوده است

 ها در جامعه فـراهم آورد       منظور تجهيز براي دفاع و يا غلبه بر موقعيت         تواند به   كه يك فرد مي   

  افزايش سرماية اجتمـاعي تلقـي      ايبرتوان در حكم وسايلي      ها را مي    ازدواج. شود  تشكيل مي 

 هاي سابق، اهالي يك     شاگردي مثل هم  ( گوناگون هاي داوطلبانه   كرد، به همان نحو كه انجمن     

و  همين اساس سرماية فرهنگي از مجموعة وسـايل        بر. داراي چنين نقشي هستند   ) ...شهرستان و 

و  كننـده  عنوان مصرف  بهدهد تا      مداوم به فرد امكان مي     يشود كه به نحو     امكاناتي تشكيل مي  

از  اين مفهوم . (EDMA,1979:58-9)احتماالً توليدكننده به كاالهاي فرهنگي دسترسي پيدا كند         

 ويژه متخصـصان اقتـصاد آمـوزش و        مفهوم سرماية انساني كه معموالً توسط اقتصاددانان و به        

 هـاي   دارند كه آگاهي  اين گروه اعتقاد  . گيرد گستردگي بيشتري دارد     پرورش مورد استفاده قرار مي    

شود در    هاي يك كشور اخذ مي      نظري و فني كه توسط دانش آموختگان مدارس و دانشگاه         

 تالش يـك . حكم سرمايه است و همانند يك سرماية مادي بايد آن را هم عامل توليد دانست         

 دولت در زمينة آموزش و پرورش اعم از اينكه در حيطة آموزش بنيادي و يا آمـوزش مـداوم        

 معتقد بود كه مدارس از طريق تـأثير بـر   بورديو  .شمار آورد بهگذاري  د بايد يك سرمايه   باش

 هاي زندگي عمالً به باز توليد فرهنـگ متـداول در        ها در اولين سال     ها، عادات و ارزش     نگرش

  .پردازند ميان طبقات مسلط جامعه مي

 در دستة اول يعنـي    . يم كرد توان به سه دسته تقس      هاي فرهنگي را مي     در يك نگاه كلي سرمايه    

                                                 
1. Cultural Capital 
2. P.Burdieu 
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 فصل دهم ـ فرهنگ و نابرابري اجتماعي  ■  ٣٠٨
 كتاب خواندن، تمرين و آمـوزش     (سرماية فرهنگي براثر مطالعه     ) غيرمادي(حالت ذهني و دروني     

 قابل واگذاري) در سطح محدود(اين سرمايه جز از راه آموزش مستقيم . شود انباشته مي) عملي

  است كـه در درون رود، و ناشي از فرهنگي  حامل آن از ميان مي يشخصبه ديگري نيست، با     

سرماية فرهنگي ) مادي( يعني سرماية عيني و بروني ،در دستة دوم. شود انسان متمركز مي

هاي علمي،    ها، گزارش   است، مانند آثار هنري، ماشين    » كاالهاي فرهنگي «اي از     مجموعه

 لت، اما خص  )...خريد، فروش، آموزش، واگذاري و    ( اين سرمايه قابل انتقال است       ...ها، و   كتاب

 در دستة سوم، يعني سرماية. اساسي آن در اين است كه داراي اثر آموزشي بردارندگان آن است

. شـود  نهادي و سازمان يافته، سرماية فرهنگي از طريق مدارك رسمي و يا تحصيلي توجيه مـي      

  .(EDMA,1979:58-9)مانند يك ديپلم دبيرستان و يا امتياز كشف و يا اختراع 

 خراسان حاكي از آن است كه سرمايه فرهنگي و در مرتبه آن             ان است ۱۳۸۰سال  بررسي  

 نمره و احتمال  (ها    اي در موفقيت در آزمون سراسري دانشگاه        سرمايه اقتصادي سهم قابل مالحظه    

 شناسي اهميت بيشتر دارد تجزيـه       ز لحاظ جامعه  اآنچه  ). ١٧٨ :١٣٨١نوغاني،  (داشته است   ) قبولي

 كـه   راي مثـال وقتـي    ب( از سرمايه، به سرماية ديگر است        و تحليل و تشريح تبديل يك نوع      

 شود و ازطريق مدارج تحصيلي و يا دانـشگاهي          سرماية اقتصادي مبدل به سرماية فرهنگي مي      

 البته اين چنين تبديلي ممكن است براي طبقات مرفه ايجاد امتيازات          ). گيرد  مورد تأييد قرار مي   

 ماية اقتصادي در سطح جامعه مواجه با سلطه يـا         ويژه نمايد، خاصه در مواردي كه جريان سر       

 با اينكه حضور سرماية فرهنگي در جامعـه بـراي      . ها و يا قشرهاي خاصي است       دخالت گروه 

 بخشي مجدد به سرماية اقتصادي      تواند سبب حيات    تودة مردم چندان محسوس نيست، اما مي      

 از ديدگاه . كند  خاصي فراهم مي  ، چرا كه امكان ورود به مشاغل از نوع معيني را براي عدة              شود

  حتي موفقيت در نظام آموزشي در مقياس وسيعي هم از سوي درجه حـذف فـرد                پير بورديو 

  ).١٠٠  :١٣٨١محسني، (شود  در فرهنگ مسلط ديكته مي
  

  نابرابري در برابر اطالعات
 ايـن  اطالعـات   فنـاوري موضوع نابرابري در برابر اطالعات، امر جديدي نيست، اما با توسعه            

دهد كه در     اطالعات موجود نشان مي   . تر يافته است    له ابعادي نوين و در عين حال مهم       ئمس

 حال حاضر عوامل متعدد اقتصادي و فرهنگي در دسترسي نامساوي افراد به اطالعات متكـي              
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 ٣٠٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

نيز  هزينة تجهيزات و كاربرد همچنان مهم است و استفاده از اينترنت          . ي نوين نقش دارند   فناوربه  

 رسـد تعـدادي از   نظـر مـي   هرچند كه به. هاي تلفن است    اشتراك و هزينه    اج پرداخت حق  محت

 ويـژه  به(كنند از آن استفاده كنند        خانوارهاي كم درآمد دنيا به آن دسترسي دارند و يا تالش مي           

 )تر  ويژه ابزارهاي پيشرفته   به(واقعيت آن است كه ابزار كارهاي جامعه اطالعاتي         ) براي فرزندان 

 قرار ندارد و خطر افزايش    ) حتي در كشورهاي پيشرفته   (ز در دسترس قسمت اعظم افراد       هنو

ن يك واقعيت مطـرح  ديگرافاصله اجتماعي ـ فرهنگي ميان برخورداران از اين وسايل و  

  ).١٥٣ :١٣٨٠محسني،(است 

ها در    سن و سطح آموزش نيز از سوي ديگر يكي از عوامل ايجاد فاصله ميان انسان              

 اي در جامعة معاصر مطـرح شـده         گونه ي اطالعات است و اين واقعيت به      فناوري از   برخوردار

سرانجام اين تساوي در    . تلقي كنند » طبيعي«اي حتي ممكن است آن را كامالً          است كه عده  

 توزيع جغرافيايي نيز شديداً مطرح است، چرا كه سـكونت در شـهرهاي بـزرگ                خصوص

و يا نقاط شهري كوچك و نيز روستاها وضع متفاوتي ) ها  انتهران و تعدادي از مراكز است مثالً  (

  .كند ي اطالعات براي افراد فراهم ميفناوربرخورداري از  را در

به  ي اطالعات دارند و نسبتفناوردر همه جاي دنيا جوانان دلبستگي به مراتب بيشتري به      

كـه   ز جوانان معتقدند  ا% ٩١ در فرانسه    Sofresبه موجب بررسي مؤسسه     . آن بسيار اميدوارند  

 از آنان بـر ايـن انديـشه       % ٧٣هاي تحصيلي كمك خواهد كرد و         شبكه به جوانان در موفقيت    

 هـا   به اعتقاد آنان در آينده اجتماع     . هستند كه با اينترنت درآينده شاهد دنيايي بهتر خواهند بود         

 ت، هر چنـد كـه     بيش از پيش به روي جهان باز خواهند شد و ارتباطات آنها رو به فزوني اس               

از آنان باور دارند كه جامعة بشري در آينده همراه با عدالت و تساوي بيشتري               % ٢٤فقط  

  .خواهد بود

را  توان جامعـه    ي اطالعات مي  فناورامروزه همگان معتقدند كه با كاربرد منطقي و عادالنه          

و  عـات، فرهنـگ،  مند ساخت، چرا كه با گسترس دسترسي به اطال      از انسجام اجتماعي بيشتري بهره    

 بـا تـسهيل   . هاي اجتماعي مشاركت داشـته باشـد        تواند در كاهش نابرابري     ي مي فناوردانش، اين   

  اقتصادي، توسعة صور گوناگون كار از دور يا ارائه خـدمات           هاي  هتوزيع اطالعات ميان مؤسس   

 توزيع از   توان نقاط دور افتاده و محروم       عمومي و نيز فروش از طريق سيستم انفورماتيك مي        
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 فصل دهم ـ فرهنگ و نابرابري اجتماعي  ■  ٣١٠
بهاي (كاهش هزينة تلفن راه دور      . عادالنه كاالها و خدمات را از امكانات بيشتري برخوردار نمود         

هاي اخير همـواره بـه    ويژه كشورهاي صنعتي در طول سال  مكالمة تلفني راه دور در كشورها و به       

هـستند كـه    تر به اطالعات نيز از عواملي         و دسترسي آسان  ) مقدار زيادي رو به كاهش بوده است      

  ).١٥٤ :١٣٨٠محسني، (توانند به توسعة كشورهاي جهان سوم كمك كنند  مي
  

  جنسيت و نابرابري فرهنگي
عنوان   به توصيف فرهنگ زنانه به     گئورك زيمل ،  شناس آلماني    جامعه  ميالدي، در اوايل قرن بيستم   

د زمينـة بـسيار     خاصي از طبيعت زنانه پرداخت و اين گونه استدالل كرد كه به استثنا چن              جلوه

نويـسندگان  . (Hall,2003:57)فرهنگ واقعي يا عمومي ما خصلتي كامالً مردانـه دارد            محدود،

 و  سـيقي نويسي، مو  هاي هنري، داستان    شوند كه زنان بسياري در عرصه        يادآور مي  فمينيست

 مـردان   اند، اما در تاريخ آثار هنري كه از سوي          هاي ديگر در گذشته فعال بوده       زمينهبسياري از   

پردازان همين حوزه نيز به اين نكتـه          در عين حال نظريه   . انعكاس پيدا نكرده است    شدهتدوين  

هاي مسلط بر آن يعني دين، هنر، موسيقي، نهادهاي           كه جامعه پدرساالر و فرهنگ     اشاره دارند 

هـا همچنـين نظريـه     فمينيـست . غيره از نظر فرهنگي توسط مردان احاطه شده است         حقوقي و 

كنند كه قدرت     كنند و اين گونه استدالل مي       با امر توزيع جنسي كار نيز مربوط مي        را   نهاالراپدرس

داري نيـز اقـداماتي       كند كه نه تنها توليد جنـسي بلكـه امورخانـه            را تعريف مي   مردانه شرايطي 

عنـوان نتـايج     گونـه الگوهـاي فرهنگـي روابـط جنـسيتي بـه             اين. اند  شده اساساً زنانه شناخته  

  .شوند ميان زن و مرد توصيف مي هاي اجتماعي قدرت تفاوت

  معاني متفاوتي دارد با ظرافت و احساس خـاص         ،هاي مختلف   كه در فرهنگ  » زنانه«مفهوم  

 رسد  نظر مي  كند كه به    هايي از سخاوتمندي را تداعي مي       مترادف گشته است و در كنار خود زمينه       

 نقش مـسلطي  . شود  دار مي   دار عهده   عنوان خانه  هگردد كه يك زن ب      هايي مرتبط مي    بيشتر با فعاليت  

 عنوان جنسيت زن ظاهر گشته است هم اكنون با تحوالتي كه در نقش زنان و مردان روي         كه به 

  .داده است در تقابل قرار گرفته است

 هاي مذكر و مؤنث در جامعه است و نحوة ارتباط           جنسيت در برگيرندة مفاهيم و موقعيت     

 هـاي  در عين حال تعريفي كه از جنسيت وجود دارد موضوع مناقـشه        . كند  زن و مرد را مشخص مي     

  كه حـداقل   آن است واقعيت  . بسياري است، چرا كه مشخص نيست زن و مرد چگونه بايد باشند           
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 ٣١١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  .(Baldwin,1999:18)بخشي از اين تعاريف محصول نبرد قدرت ميان زن و مرد است 

 تحقق مطالعات مربوط به جنسيت نقش و       دارند در    ١»فمينيستي«پژوهشگراني كه گرايش    

 هاي آنها غالباً متوجه ابعادي مانند تساوي، اشتراك، عموميت          اند و استدالل    اي داشته   نفوذ عمده 

 انديشه سياسي حقوق بشر متكي است و تساوي        استدالل تساوي بر  . ها بوده است    و باالخره تفاوت  

 شود، چيزي كه در برگيرنـده  تعريف ميميان زن و مرد معموالً از طريق حقوق عمومي و عام     

هر دو جنس است و براين اساس عدم تساوي در فقدان حقوق زن در اموري مانند تساوي      

 .شـود   در انتخاب كردن يا انتخاب شدن و يا پرداخت مساوي در مقابل كار مساوي تعريف مي               

 هاي مبتنـي   برهمين گونه است كه موضوع مذاكره نيز حول محور حقوق زن است و استدالل             

 هـاي بـسيار      تعلق زنان به گـروه     رغم  بهكيد دارد كه    أشمولي نيز براين نكته ت     بر اشتراك و جهان   

  خاص جنسيت از عاليق مـشترك      وضعمختلف اجتماعي، جغرافيايي و فرهنگي همگي به علت         

 طبيعي است كه زمينه اصلي مذاكره هم اين باشد كه عدم تساوي زنـان  . و جهاني برخوردارند  

 انتقادهـاي . له مهم و اساسـي اسـت      ئدر همه جوامع يك مس    آنها  مردان به علت تحت سلطه بودن       با  

 كند ساختارهاي فرهنگي    گيرد تالش مي    هاي جنسيت صورت مي     بندي  فراواني كه در زمينه تقسيم    

 هاي خاص سياسي است كه غالباً وجود آورنده جنبش جنسيت را از نو تعريف كند و اين امر به

 ماننـد (گذاري و نهادهاي اجتماعي و سياسي   هايي مانند قانون    شود و حوزه    كشيده مي به بحران   

  .شوند  درگير ميمسائلبا اين ) هاي سياسي هاي مذهبي، احزاب و گروه سازمان

 بدون [هاي ملي، دفتر طرح( در كشور ١٣٨٢ تا ١٣٥٣هاي  هاي سال هاي بررسي تحليل يافته

از  گرش اجتماعي حكايت از آن دارد كه دختران جوان بيش          جنسيت و ن   بارةدر). ]تاريخ، الف 

 آنها همچنين مخالفـت بيـشتري     . وجود نابرابري جنسيتي هستند    سال و سالمند معتقد به      زنان ميان 

چنـد   پژوهشگران اين گزارش در تحليل خود از اطالعـات        .  زنان دارند  ندار تلقي شد    نيز با خانه  

 كـارتر از مرداننـد و كـشور          از نظر نگرشي زنان محافظـه      اند كه   بررسي انجام شده نتيجه گرفته    

آنان همچنين اين نظر را مطـرح  . گيري هويت مستقل براي زنان است   ايران در آستانه شكل   

  .رود  جامعه پيش ميدرهاي زنانه  اند كه جامعه ايراني احتماالً به سوي استيالي ارزش كرده

  رابطه زنان با نـابرابري     دربارهسي انجام شده    از جمله مطالعات قابل توجه در اين زمينه برر        

                                                 
1. Feminist 
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 فصل دهم ـ فرهنگ و نابرابري اجتماعي  ■  ٣١٢

  امكـان  دربارهپژوهشگر بررسي خود را با پرسشي       ). ١٣٨١نهاد جبروتي،     پاك(جنسيتي است   

 كند كه عوامل موثر بـر آن       كند و سپس تالش مي      وجود نابرابري جنسيتي در زبان فارسي آغاز مي       

 هايي  او با استناد به فراواني كاربرد واژه      . درا شناسايي و موضوع اصالح آن را مورد توجه قرار ده          

 دار بودن زبان فارسي را از نظر        مانند نامرد، حمام زنانه، رادمردي و قول مردانه موضوع جهت         

 ها و صور زباني مطرح گيرد كه شكل   دهد و از آن نتيجه مي       نابرابري جنسيتي مورد تحليل قرار مي     

  .ديشه در زمينه واقعيت استدر جامعه يكي از عوامل مهم محدودسازي ان

  

  اي هاي قومي و منطقه فرهنگ و تفاوت
 هاي خاص از عوامل مرتبط بـا        هاي قومي و محلي و استقرار آنها در محل          تعلق افراد به گروه   

 شود،   يك هويت واگذار شده تلقي مي      جنسيت مانند   ١قوميت. نابرابري در برابر فرهنگ است    

كـه   امـا از آنجـا كـه كـساني        . كنند  تغييرناپذير تلقي مي  چيزي كه گاهي آن را يك خصلت فردي         

 .هاي ژنتيكـي افـرادي مـشابه هـستند          هاي قومي گوناگون هستند از نظر خصلت        داراي هويت 

 هـاي   اند كه مفاهيمي چون نژاد و قوميت در حقيقت سازه           ه پژوهشگران به اين نتيجه رسيده     زامرو

 اوضـاع ي هويت قومي امري است كه تابع        اجتماعي هستند و به اين اعتبار برچسب و محتوا        

 تواند سازنده طبقات اقتصادي باشـد       با اين حال هويت قومي مي     . و مقتضيات اجتماعي است   

 .شـود و يا آنكه يك گروه قومي ممكن است بيشتر اشخاص وابسته به يك طبقه خاص را شامل                  

 ، رفتارهايي كـه   گردد  هر يك از اين دو شرط عمالً موجب بروز رفتارهاي فرهنگي خاص مي            

در اينجا سؤال كليدي آن چيزي است       . شود  چارچوب آن در مرزهاي گروهي تعريف مي      

اي بـا     دهد و اينكه اين سـرمايه فرهنگـي چـه رابطـه             كه سرمايه فرهنگي قوم را تشكيل مي      

  .(Connolly,1997)متمايز فرهنگي دارد ديگر محورهاي 

 منـدي   ز نظر توسعه فرهنگي و بهـره      هاي محلي ا     تفاوت خصوص ديگر و در     ياز ديدگاه 

 هـاي   داده(هايي كه با استفاده از اطالعات آماري موجود در كـشور             از امكانات، يكي از بررسي    

 زياري،(هاي كشور انجام گرفته است  براي سنجش درجه توسعه يافتگي فرهنگي استان) ثانوي

 در اين بررسـي   . است عدم هماهنگي سطح توسعه فرهنگي در كشور         ةدهند نشان) ٩١  :١٣٧٩

                                                 
1. Ethnicity 
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 ٣١٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 ها اشاره شـده اسـت كـه       به كلي متفاوت تهران در مقايسه با ساير استان         وضعكيد بر   أضمن ت 

تهران، سمنان، يزد، كرمان، اصـفهان،      از   اند عبارتهاي برخوردار از امكانات فرهنگي        استان

 نگي عبـارت بودنـد   برخوردار از امكانات فره    هاي نيمه   استان. مازندران، آذربايجان شرقي و گيالن    

. وبختياري، اردبيل، مركزي، فارس، همدان و آذربايجان غربـي          از خراسان، زنجان، چهارمحال   

 و بويراحمد، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، كردستان،       كهگيلويههاي    در اين بررسي استان   

هـاي محـروم از امكانـات         بلوچـستان در رديـف اسـتان      و  كرمانشاه، لرستان، ايالم و سيستان      

ترين عوامل مؤثر در  پژوهشگر در اين بررسي نتيجه گرفته است كه مهم. اند قرار گرفته رهنگيف

هـاي برابـر در        فقـدان فرصـت    :هاي كشور عبـارت بودنـد از        فرهنگي در سطح استان    نابرابري

ريزي متمركز و محور قرار گرفتن الگوي مركز ـ پيرامون در    برنامه نظام، منابع استفاده از

  .توسعه كشورريزي  مهامر برنا

جدول توزيع فضاهاي فرهنگي ايران كه استخراج شده از نشريات فـضاهاي فرهنگـي               

 تدوين گرديده است    ١٣٧٩كشور است و براساس طرح آمارگيري فرهنگي كشور در سال           

به خوبي نارسايي جغرافيايي در توزيع امكانات فرهنگي را در سطح كـشور كـه محـصول                 

با اينكه قضاوت دقيق در اين مـورد نيازمنـد          . دهد  دت است نشان مي   م فرايند تاريخي بلند  

نهايت در نظر گـرفتن تعـداد جمعيـت مـرتبط بـا هـر يـك از ايـن                 محاسبه شاخص و در   

هـاي    امكانات در مقطع زماني مربوط است، اما يك نگاه ساده به توزيع امكانـات نـابرابري               

مورد مساجد در همه موارد سهمي        استثنا تهران تقريباً به  . دهد  موجود را به خوبي نشان مي     

هايي   اختالف تهران با بقيه نقاط كشور در زمينه       . بسيار زياد را به خود اختصاص داده است       

هاي مرتبط با كتاب و مطبوعات از بقيه موارد بيشتر است، تا حـدي كـه مـثالً                   مانند فعاليت 

 مـوارد امكانـات     همـة ز  روسـتاهاي كـشور بـيش ا      . ها در تهران هـستند      كتابفروشي% ٥/٦٣

اي  هاي رايانه  از مسجد برخوردار هستند، هر چند كه در مواردي مانند مراكز بازي           ،فرهنگي

صـورت نـاقص و      هر چند بـه   (شاهد ورود اين مراكز     روستاها  نيز در طول چند سال اخير       

 بـا   هـا    شهرهاي ايـران نيـز كـه در خيلـي از زمينـه             ديگر. اند   بوده )بعضاً همراه با مشكالتي   

هـاي    از نظـر مراكـز بـازي      امـا   انـد     نارسايي شديد در توزيع امكانات فرهنگي مواجه بـوده        

  .اند  بهتري داشتهوضعاي  رايانه
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  ١٣٧٩برحسب مناطق مختلف كشور در سال %) به (توزيع فضاهاي فرهنگي كشور 
  )١٣٨٢، ... آمارگيري  طرحهاي هنشري(

  

  مناطق روستايي  شهرهاساير  ها مراكز استانديگر  تهران  امكانات
  ٥/١٤  ٢/٤٢  ٢/٣٣  ١/١٠  مراكز آموزش فرهنگي

  ٠  ٥/٣  ٠/٣٣  ٥/٦٣  ها كتابفروشي

  ١/٠  ٨/٢  ٢/٣٠  ٩/٦٦   كتبانناشر

  ٠  ٢/١٠  ٣/٢٧  ٥/٦٢  )مطبوعات (ها هنشري

  ١/١  ٠/٢٨  ٦/٢٣  ٣/٤٧  ها فروشي روزنامه

  ٦/٧٠  ٣/١٨  ٤/٨  ٧/٢  مسجدها

  ٣/٦  ٢/٥١  ٢/٢٨  ٣/١٤  هاي ورزشي مجتمع

  ٢/٥  ٧/٥٧  ٦/٢٨  ٥/٨  اي هاي رايانه كز بازيامر

  ٨/٢  ٣/٥٢  ١/٦٣  ٨/٨  هاي فرهنگي فروشگاه

  ٦/٠  ٦/٤٢  ٩/٢٩  ٩/٢٦  تعداد صندلي سينما

  ٠/٣  ٣/٥٦  ٤/٢٠  ٣/٢٠  تعداد صحنه تئاتر

  ــ  ٥/٧٧  ٦/١٥  ٩/٦ هاي عمومي شهري كتابخانه تعداد

  ٣/٢  ٧/٦٢  ٥/٢٤  ٥/١٠  هاي كودكان تعداد كتابخانه
  

مطرح  هاي استاني در كشور بيش از آنكه در سطح توزيع فضاهاي فرهنگي كشور              رابريناب

ـ . كنـد    امكانات و تجهيزات مفهـوم پيـدا مـي         خصوصباشد در      مثـال اطالعـات طـرح      رايب

  در حالي كه   ١٣٧٩آمارگيري مراكز آموزش فرهنگي كشور نشان از آن دارد كه در پايان سال              

 آنها% ٢٨ واحد آموزش فرهنگي كشور      ١٤٩٧ موجود در    اريفيلمبرد واحد دوربين    ١٩٧از كل   

 هر استان(رسد  مي% ٥/٠هاي كرمان و بوشهر اين نسبت به   به تهران تعلق داشته است در استان      

 .كنيم  را مشاهده مي  امر  هاي ويدئو و تلويزيون نيز همين         در مورد دستگاه  ). داراي يك دستگاه  

 اند نسبت مراكـزي     امكان دسترسي به اينترنت داشته     مركز   ٦٧در همان سال در حالي كه فقط        

است و حال آنكه اين نسبت در       % ٨/٤٧اند حدود     كه در تهران از اين امكان برخوردار بوده       

  .است% ١٦برابر با ) ها غير از مراكز استان(ايران ديگر  شهرهاي همة
  

   فرهنگي ها و نابرابري پاره فرهنگ
  زنـدگي ةهـا و شـيو   ها، باورهـا، نگـرش   هوم آن شامل ارزشترين مف واژة پاره فرهنگ در ساده 
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دارد،  اي كه با گروه مسلط رغم رابطه  بهفرهنگ اين گروه، . امعه استج اقليت در درون يگروه

بـه   هرچند كه امروزه اين مفهوم در كاربردهاي عام در مورد جوانـان هـم        . از آن متفاوت است   

  بـوده  ...اي، طبقـاتي و     هاي قـومي، حرفـه      ه آن گروه  هاي ديگر مربوط ب     رود ولي زمينه    كار مي 

، نافرهنگ بزهكاران، مجرمـ   (شناسي انحراف     اين واژه در كاربردهاي اوليه در حوزه جامعه       . است

  .(Edgar,2003:386)مورد استفاده قرار گرفت ) ... ومعتادان

  گـروه هاي رفتاري و سبك زندگي يـك  ها، شيوه   ها، نگرش    نظامي از ارزش   ،١پاره فرهنگ 

در يك  . اجتماعي است كه از فرهنگ مسلط در يك جامعه متفاوت اما با آن مرتبط است              

 ها وجود دارد، هرچند كه در گذشته از ايـن واژه      جامعه مدرن انواع زيادي از اين پاره فرهنگ       

 لةئ ايـن مفهـوم دو مـس       مورد در   ،هاي قومي استفاده شده است      شناسي بيشتر براي گروه     در جامعه 

  :ز نظر تحليل مفهومي وجود داردعمده ا

  .ها كدام هستند هاي اصلي پاره فرهنگ مشخص نيست كه تعيين كننده )الف

مفهوم دربردارنده وجود يك فرهنگ مسلط قابل تعيين است، اما تعيـين مرزهـاي آن               ) ب

  . پذير نيست ها و نيز مشخصات عمومي اين فرهنگ به سهولت امكان با پاره فرهنگ

 كنـد در رابطـه      هاي خاصي كه با آنها زنـدگي مـي          هاي ويژة گروه     با فرهنگ  امعه، فرد جدر  

 هـايي   هاي بزرگ تعداد گروه     كنيم كه در جامعه     از اين جهت از عنوان گروه استفاده مي       . است

 از آنجا كه همة ما ايراني هستيم در فرهنگ نيـز          . عضويت دارد زياد است   آنها  كه هر كس در     

از نظـر    تـر   هاي كوچك   درون اين جامعة بزرگ، همچنين در بخش      با يكديگر شريكيم، اما در      

و  هاي فرعـي محلـي، طبقـاتي، ملـي، قـومي            از برخي جهات گروه   . جمعيتي نيز عضويت داريم   

  .دهند نژادي شواهدي از تنوع فرهنگي را نشان مي

 دو خصلت خاص نيست، بلكه از خيلي جهـات          ها تنها از لحاظ يك يا       تفاوت اين گروه  

در حقيقت دنياهايي در چـارچوب      » ها  فرهنگ  پاره«اين  . سازند  اي را مي    ي فرهنگي ويژه  ها  نظام

از برخي جهـات داراي وجـه اشـتراك هـستند و             هاي ايراني   اغلب خانواده . فرهنگ ملي هستند  

هـاي    هم اكثريت كودكان را در معرض محـرك        هاي كودكان   مدرسه، راديو و تلويزيون، و كتاب     

 از عناصر فرهنـگ مـؤثر بـر يـك كـودك              بسياري ،با اين حال  . دهند  ميفرهنگي مشابهي قرار    

 تفـاوت فرهنگـي ميـان      . شـود    نمـي  روستانشين هرگز توسط يك كودك شهرنشين تجربـه       

                                                 
1. Subculture 
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  ).٩٦: ١٣٨١محسني، (پيروان اديان مختلف نيز قابل توجه است 

به  يك نفر هايي كه     پاره فرهنگ . تواند عضو چندپاره فرهنگ باشد      هر فرد در عين حال مي     

 يك كودك وابـسته بـه طبقـة پـايين         . دهند  تعلق دارد اطالعات مختلفي را به او انتقال مي        آنها  

 .هاي يك كودك طبقة متوسط متفاوت اسـت      آموزد از محتواي آموختني     جامعه آنچه را كه مي    

 هـاي   شود از ياد گرفتني     ها و آرزوهايي كه به يك كودك يهودي آموخته مي           برهمين قياس ارزش  

 توانند در گروه يا دستة خاصي يك كودك مسيحي متفاوت است، اما در عين حال اين افراد مي    

 هاي  اين اساس، جوانان، گروه    بر. هم عضويت داشته باشند   ) مانند يك حزب و يا يك انجمن      (

 ،عبـارت ديگـر   بـه . اي باشند توانند داراي فرهنگ ويژه ، هر كدام مي   ...هاي شغلي و    قومي، گروه 

تـر، كـه      تر در داخل يـك فرهنـگ بـزرگ          فرهنگي كوچك : (هنگ عبارت است از   فر پاره

اين ). آيد  مي شمار عنوان جزيي از يك نظام فرهنگي گسترده به        هاي خاص آن به     ويژگيرغم    به

آيا اعضاي يك ايل كوچك و دور افتادة ايراني         . هاي چندان دقيقي ندارد      البته ضابطه  مفهوم

 كنند، تابعيت ، هرچند كه از قوانين كشور تبعيت مي)پاره فرهنگ (اي هستند داراي فرهنگ ويژه

 معنـاي  ،پردازند؟ با اين حال اگر به مفهـوم پـاره فرهنـگ    را دارند، و به دولت ماليات مي     ايران

  .شود ها متفاوت مي هاي روستايي و يا شهري ياد كنيم، ضابطه بدهيم و از پاره فرهنگ ديگري

 مثالً پزشكان داراي پـاره    . هاي خاص هستند    رندة پاره فرهنگ  وجودآو  برخي از مشاغل به   

، ها، باورها    آن گروه اثر دارد و آنها را از نظر ارزش          ياي هستند كه بر رفتار اعضا       فرهنگ ويژه 

 عموميت اين . كند  هنجارها، گفتار، لباس پوشيدن، نوشتن، و فكر كردن از ديگران متفاوت مي           

 اي از الگوهاي    شود افرادي كه در يك گروه حرفه        دي سبب مي  رفتارها به حدي است كه در موار      

 اي از   در ميان استادان دانشگاه هم گونـه      . پيدا كنند » نما  انگشت«كنند حالت     رايج آن تبعيت نمي   

هـايي وجـود      هـاي جديـد گـروه       اين موارد در جامعه    عالوه بر . شود  پاره فرهنگ مشاهده مي   

ـ  ،معه همـساز نيـستند    ها با بقية جا      كه از نظر ويژگي    دارند هـاي مهـاجر،       مثـال گـروه    رايب

دهنـد، و شـيوة       فرهنگ جامعة ميزبان و موطن خود را با هم پيونـد و توسـعه مـي               اي از     آميزه

فرهنـگ جوانـان در برخـي از        . ثروتمنـد از فقـراي مهـاجر متفـاوت اسـت           زندگي مهـاجران  

 ويـژه  به(اس و حتي زبان     هاي خاصي از نظر رفتار، انديشه، لب         شيوه كشورهاي صنعتي داراي  

هـاي خـاص اسـت كـه نقـش آن             هر پاره فرهنگ داراي واژه    . است) هاي مورد استفاده    واژه

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



 ٣١٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

نهادهاي اجتماعي توليد كنندة آن گونـه       .  در مقابل بيگانگان است    تحكيم دنياي خصوصي آنان   

حاتي در خارج از آن مجموعة نهادي كمتر مطرح است و اصـطال            از الگوهاي رفتاري هستند كه    

بازگوكنندة تـصاويري   » برج عاج «و  » زندگي سربازي «،  »كارخانه فرهنگ«،  »فرهنگ مدرسه «نظير  

  .(Horton,1984:64)است  هاي خاص فرهنگي از مجموعه

و  هـا   نشانه) در حال از ميان رفتن    (هاي ايران   »زورخانه« مثال در پاره فرهنگ حاكم بر        رايب

 زورخانـه داراي  . اين محيط اسـت     حاكم بر  فضايز  كنيم كه حاكي ا     رفتارهايي را مشاهده مي   

 هـايي كـه داراي قـدرت پهلـواني           مثال به هنگام ورود آن     رايب. ويژه است ) نماد(هاي  »سمبل«

 پـول (ي تلـو : شود و همواره اصطالحاتي نظير نواخته مي» زنگ«هستند و يا به آن اشتهار دارند      

مهارت در اجراي يك فن يا      ( شگرد   ،)كند  كسي كه تظاهر به پهلواني مي     (، جاهل   )كن  خرج

، )كسوتان  شاگرد پهلوان و پيش   (، نوچه   )كسي كه داراي رفتار زيبنده باشد     (، مشدي   )حركت خاص 

  .اص بوده استخداراي مفهوم و محتواي ) آفرين(ي واهللا ا

بندي كـرد     شرح طبقه اين  توان به     با توجه به مفهوم پاره فرهنگ انواع اصلي آن را مي          

(Sutherland,1961:62-8):  

اي كه براساس تنوع رفتارها و در رابطه با مناطق مختلف يك              هاي منطقه    پاره فرهنگ  .١

  .كشور قابل تشخيص هستند

 هـاي   ويژه در گذشته سبب پرورش افرادي با روش        هاي روستايي و شهري كه به       پاره فرهنگ  .٢

نقـاط  از  خيلـي  هاي اخير در البته در سال  . گرديد  متفاوت احساس، عمل و شناخت مي     

 هـاي    بسياري از تفاوت   ... و ايجاد راه، مدرسه، برق و      خودرودنيا با ورود راديو، تلويزيون،      

  .فرهنگي ميان شهر و ده كاهش يافته است

 هرچند اين مفهوم محتواي سـنتي خـود را  (هاي مبتني بر طبقات اجتماعي      پاره فرهنگ  .٣

 هاي مختلف اجتماعي داراي     دار از پايگاه  افراد برخور ). تا حدود زيادي از دست داده است      

 هـا   اين پاره فرهنگ  . بخشد  اي به آنان مي      ماهيت ويژه  كههاي متفاوتي از رفتار هستند        شيوه

  .تري دارند هاي طبقاتي نمايان است حالت مشخص تفاوتآنها هايي كه در  در جامعه

 شـود  مي فرهنگي   هاي متفاوت   هاي نژادي سبب پيدايي گرايش      عضويت در پاره فرهنگ    .٤

  .دهد دهي را در مقابل شرايط مختلف تغيير مي و آمادگي براي پاسخ
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 بر اثر مهاجرت افرادي از يك كشور به كشور ديگر           بيشترهاي ملي يا قومي       پاره فرهنگ  .٥

 اي  هاي قومي نقش عمـده      در ايران پاره فرهنگ   . و ميان اقوام مختلف ساكن وجود دارد      

هاي فيزيكي نقش قابل توجهي       هرچند كه نژاد يا تفاوت    (د  در تجلي تنوع قومي دارن    

 هـاي   ها و تعدادي از گـروه       هاي نژادي فقط تركمن     از نظر ويژگي  ). در اين تنوع ندارند   

 هستند كه از نظر فيزيكي با بقيه اقوام ايران تفاوت دارند و بقيـه             ) سياهان(كوچك ديگر   

گيـري    اي در شكل    قش بسيار عمده  پاره فرهنگ ن  . در همان چارچوب نژادي قرار دارند     

 اعضا. شود  هويت قومي دارد و گروه قومي اساساً براساس فرهنگ مشترك تعريف مي           

  يكديگر داراي احساس تعلق هستند و از ميان ساير عناصـر فرهنگـي             در قبال يك قوم   

رونـد    شمار مي  ترين عوامل به    زبان، مذهب و آداب و رسوم مشترك از جمله مهم         

  ).١٩  :١٣٨٠ اللهي، امان(

 هاي مذهبي منبع مهم ديگري از نظر تنوع هنجارهاي اجتماعي مؤثر بر رفتار پاره فرهنگ .٦

هاي مذهبي كه در چارچوب يك دين شكل          در اين زمينه نبايد اهميت فرقه     . است

  .گيرند نيز از نظر دور بماند مي

 هاي شغلي يك از گروهدليل ماهيت خاصي كه هر  تواند به هاي شغلي نيز مي پاره فرهنگ .٧

  .دارند رنگ خاصي به رفتارهاي انساني بدهد

 تواند مطرح باشد و پـاره      ها در هر جامعه مي       اين نوع فرهنگ   ؛هاي گروهي   پاره فرهنگ  .٨

. هاي مشابه خود در جامعة ديگر مشابه نباشـد  هايي شكل بگيرد كه عيناً با گروه     فرهنگ

بـا  مـيالدي   ١٩٥٠ ـ  ٦٠هـاي   ه از حدود سال مثال انديشة فرهنگ جوانان در جامعرايب

ويـژه در دوران     كنـد كـه فرهنـگ افـراد جـوان بـه             اين واقعيت توسعه پيدا مي     پذيرش

جوانـان از نظـر     .  سالگي با والـدين آنهـا تفـاوت يافتـه بـود            ٢٠حدود   نوجواني يا در  

ت كه در فرهنگ مسلط مطرح است تفاو       الگوهاي رفتاري با آنچه    ها و   ها، نگرش   ارزش

اغلـب   جوانـان از ايـن جهـت مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه كـه در                  انديشه فرهنـگ  . دارد

فرض شده است و حال آنكه فرهنگ جـوان برحـسب            ها چيزي متجانس    پردازي  نظريه

  .(Edgar,2003:435)قومي متغير است  هاي بندي طبقه، جنسيت و دسته

 آني، قومي، طبقاتي و ماننـد       ها به انواع مذهب      پاره فرهنگ  ؛هاي انحرافي    پاره فرهنگ  .٩
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 انهايي نظيـر معتـادين، منحرفـ         گروه خصوصها در     انواعي از پاره فرهنگ   . شود  محدود نمي 

  بزهكار و روسپيان نيـز     هاي  ههاي سياسي افراطي، دست     ها، گروه   جنسي، زندانيان، الكلي  

  .گيرد شكل مي

  برخوردار باشد، احتمـال    تر باشد و جمعيت انساني از تنوع بيشتري         هر قدر فرهنگ پيچيده   

  اما از آنجا كه تقريباً در همـه        . باشد بيشتر است   گوناگونهاي    اينكه جامعه داراي پاره فرهنگ    

 هايي  تقسيم كار وجود دارد، تخصص مطرح است و تفاوت        ) اگر نه در همه موارد    (جوامع بشري   

هاي فرعي    هتوان گرو   از نظر قدرت و امتيازات اجتماعي قابل تشخيص است، دست كم مي           

 به بيان . گرفتغهاي بشري سرا در تمامي جامعه) نگاگر نه هميشه خرده فره    (مشخص را   

 هاي كلي فرهنگ هستند كـه  هايي در درون حوزه  ها يا تنوع    بندي  ها تقسيم   ، پاره فرهنگ  »هس«

دهند تحت شرايطي متفاوت با گروه مسلط باقي بمانند          به اعضاء يك گروه فرعي امكان مي      

(Hess,1991:64).  

هاي تخصصي از آنجـا كـه داراي           معتقد است كه فرهنگ    هابرماساز يك ديدگاه ديگر     

 سازي جهان روزمره    هاي جاري هستند نه تنها نقشي در غني         ماهيتي غيرقابل نفوذ و دور از جريان      

  ).٢٩٦  :١٣٨٠بيلينگتون، (كنند  عموم مردم ندارند، بلكه آن را با فقر نيز مواجه مي
  

  هنگ طبقاتيپاره فر
ها،  هايي در نظر آورد كه از لحاظ ارزش        توان طبقات اجتماعي را همچون پاره فرهنگ        مي

 هـاي   اجتماعي شدن كودكان در پاره فرهنـگ      .  با يكديگر متفاوت هستند    ها و انتظار  ها ديدگاه

رب متفاوت آنها، در خانه و نيز روابـط متقابـل آنهـا    اطبقات مختلف اجتماعي از طريق تج     

كودكان طبقة پايين بيشتر در معرض  . گيرد  صورت مي ) ساساً با افراد هم طبقه آنهاست     كه ا (

 ها بر آموزش استقالل فـردي و        رسد تأكيدي كه در اين خانواده       نظر مي   بدني هستند و به     تنبيه

كودكان طبقات پايين در    . شود كمتر از طبقات متوسط باشد       تحرك صعودي اجتماعي مي   

هـاي     آن و نيـز گـرايش      يكنند كه رضايت اجتماعي در ميان اعضا        ميهايي زندگي     خانواده

 امروزه گرايش به تحـصيالت عـالي        اينكهبا  . خواهانه در آن معموالً كمتر است       ذهني ترقي 

موانـع   هـا بـا   اين آمـوزش   فرزندان طبقات پايين بيشتر شده است، اين افراد در دسترسي به      در  

 باشـد   هر قدر طبقة اجتمـاعي شـخص بـاالتر        . (Horton,1984:354-6)مواجه هستند    بسياري
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شـود و   شود، كمتر محاكمـه مـي    شدن او در جنگ كمتر است، كمتر بازداشت مي امكان كشته 

البته به اين مفهوم نيست كه افراد طبقات پايين         (گيرد    جرم تحت تعقيب قرار مي     كمتر به اتهام  

دهد كـه معمـوالً       ورهاي صنعتي نشان مي   ها در كش    بررسي). شوند  مرتكب جرم مي   الزاماًَ بيشتر 

هاي داوطلبانه بيشتر است، مشاركت در  باالتر است گرايش به عضويت در انجمن هر قدر طبقه

 فرد در زمينـة حقـوق   هخواهان هاي آزادي اجتماعي وسعت بيشتري دارد، و گرايش     هاي  فعاليت

  .(Sugarman,1984:55)است  مدني شديدتر

 دانيم كه معيارهاي تفاخر طبقاتي نيز در        اي هستند و مي     اري ويژه  داراي مظاهر رفت   ،طبقات

 در بيان اين مفهوم در تاريخ ايران بعد از اسالم. ادوار مختلف تاريخي بسيار متفاوت بوده است    

يكي از بازرگانان طبرسـتان بـراي آنكـه در هنگـام            ) خليفه(در عهد معتصم     «:آمده است 

 سوزانيد و به جاي     ران نشان دهد به جاي هيزم كاغذ مي       عزيمت به مكه ثروت خود را به ديگ       

  ).٢٢  :١٣٥٦راوندي، (» خواند نهاد و مردم را به خوان خويش مي تره حرير سبز برخوان مي

 هاي طبقاتي است    توان سراغ گرفت كه مواجه با تفاوت        هاي بسيار ديگري را هم مي       زمينه

فقرا از افراد طبقات متوسط و باال بيـشتر         تعداد فرزندان   .  بقاست امکانو در رأس همة آنها      

 نفوذ. موارد مرگ مربوط به كودكان است% ٢٥در خيلي از كشورهاي رشد نيافته بيش از . است

 هايي كـه در آن      كنند و نيز در حيات سازمان       طور كلي در اجتماعي كه زندگي مي       و تأثير فقرا به   

 بـسيار  شغلي تفـاوت     ي خشنودي  ارضا از لحاظ .  است ديگرانكنند به مراتب كمتر از        كار مي 

 به كار نداشـته   هم  در حالي كه اكثر صاحبان مشاغل تخصصي حتي اگر نياز اقتصادي            . زياد است 

كنند، اين گرايش را حتي در ميان گروه خيلي قليلي از كارگران غيرماهر هـم                 باشند كار مي  

 فقرا با افراد طبقة متوسط      ها در مورد موفقيت، تفاوت      در زمينة نگرش  . توانيم پيدا كنيم    نمي

و   زياد استبه نسبت موفقيت امکانبيشتر افراد طبقة متوسط اعتقاد دارند كه . خيلي زياد است

  .كيفيت كار در موفقيت عامل مهمي است

ـ . توان در قشرهاي خاصي مشاهده كـرد        در مواردي مظاهر پاره فرهنگ طبقاتي را مي         رايب

 همـواره » هـا   جاهـل «ا به تعبير مشخص آن در زبان فارسـي          ي» ها  لمپن«نمونه، در ايران دستة     

اند كه آنان را از نظر رفتاري از ديگران متفـاوت كـرده               داراي پاره فرهنگ خاص خود بوده     

  روابـط  ، محل سـكونت   ، حرفه ، راه رفتن  ، سخن گفتن  ، لباس پوشيدن  ، تفريح ،خانواده. (است
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لهجـة   هـا   لمـپن «: خـوانيم   مـي » لمپنيسم«هاي يك پژوهشگر دربارة      در بررسي ) ...اجتماعي و 

  زنـدگي  نمـاد كننـد كـه       هـايي اسـتفاده مـي       ها و داسـتان     المثل  خاص خود را دارند و از ضرب      

  تا چند سال قبل كت و شلوارهايي مشكي با كاله مخملي همرنگ و كفش سياه يك                ...آنهاست

 كه اغلب از شلوار بيرون(راه  الي پاشنه خوابيدة تمام ميخ و پيراهن يقه باز و زير شلوار بلند راه

  لمپن باراني و چتـر     ...ها بود   گير ابريشمي نصف آستين، لباس تمام رسمي لمپن         و عرق ) است

  بدنش پـر از    ...كند  اي نداشت چون باراني و چتر در اين حدود را ژيگول بازي تلقي مي               ميانه

 ويند شير سلطان جنگـل    گ   مي ...ها عكس زن، اژدها، مالئكه و شير است         خال است و اكثر خال    

 ها باشد و چون درعمل موفق       خواهد كه يكه بزن جنگل لمپن       كند و مي    است و لمپن آرزو مي    

 بعضي از اين افراد به اسم       ...دهد  اش آن را تحقق مي      شود در ذهن خود و بر روي سينه         نمي

 هم و درجه   مراكز م  ...شوند مانند علي يزدي، غالم محالتي، محمد تركه و          زادگاهشان شهره مي  

 عبارت است از خيابان مولوي، ميدان گمرك، پل امامزاده معصوم، امـامزاده           آنها  اول سكونت   

آباد، دروازه قزوين، ميدان غار، سرچشمه، پامنـار،          پزخانه، خاني  حسن، باغ فردوس، صابون   

س  بدوبيراه گفتن بيان عادي لمپن است و در همه جا و براي همه ك     ...الدوله و   بازارچة قوام 

 آميـز در    گوهاي فحش و گويي و گفت    شوخي و بذله  . برد، ولي شدت و ضعف دارد       به كار مي  

 بايد اضافه كنيم در جامعه، فرهنگ به اصـطالح        . »ها بسيار رايج و عادي است        بين لمپن  ،محل كار 

اما در عين حـال در طـي زمـان          . استدر حال حاضر در معرض از ميان رفتن         » ها  لمپن«

 اكبـري، ( مظاهر حيات فرهنگي آنان به ساير قشرهاي جامعه نفوذ كنـد             ممكن است برخي از   

  ).٦٨ـ ٥٢: ١٣٥٢

 ،توان به خوبي در آن مشاهده كرد از جمله مظاهر فرهنگي كه تأثيرات طبقه اجتماعي را مي         

  حاكي از آن است كـه      ١٣٧٤بررسي انجام شده در ايران در سال        . گذران اوقات فراغت است   

 %)٣/٥٢(قرار دارند ) ١٣ ـ  ١٦( اكثريت افراد در شرايط مياني شاخص ،يحاتمندي از تفر در بهره

 هاي فرهنگي   ميانگين شاخص فراغت  %). ٣/٥(نيز بسيار كم است     )  و بيشتر  ٢٠(و مقادير حداكثر    

و آزمون تحليل )  در گروه داراي درآمد باالتر٥/١٥(در گروه پردرآمد از بقيه بيشتر است 

 اين شاخص در ميان   . دهد  هاي مختلف درآمد نشان مي       را ميان گروه   معناداريواريانس تفاوت   

 هاي فرهنگـي در ميـان        كه به معني رواج بيشتر فراغت      است ٣/١٤ و در ميان زنان      ٩/١٤مردان  
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در طبقه باال مقدار    .  سواد در رابطه است    ميزانهاي فرهنگي همچنين با       فراغت. مردان است 

 و تحليـل  )  در طبقه پايين   ٦٩/١٣ در طبقه باال و      ٤٦/١٥(شاخص از طبقات ديگر بيشتر است       

  .دهد  را نشان ميمعناداريواريانس تفاوت 

 از انـواع ) ١٧ ـ  ٢٤(هاي غيرفرهنگي بايد اشاره كنيم مقادير زيـاد شـاخص     فراغتبارةدر

 در طبقات مختلف اجتماعي مقدار شاخص     %). ٤/٣٧(هاي فرهنگي نسبت بيشتري دارد        فراغت

 ٦/١٤ و   ٧/١٥و در طبقات متوسط و پايين به ترتيب         ) ٥/١٦( از همه بيشتر است      در طبقه باال  

 شود كه كساني كه در هاي فرهنگي مشاهده مي اين اساس و در مقايسه با مورد فراغت بر. است

  .مندي بيشتري دارند طبقات باالتر قرار دارند در اين مورد نيز بهره
  

  نسبي ميانگين و ميانگين   ترتيب اهميت و رتبههاي گذران اوقات فراغت به انواع فعاليت
  )٣٧٦ : ب١٣٧٩محسني، (كل مربوط به طبقه اجتماعي در تهران 

  

  ميانگين طبقه
  پايين  ميانگين كل  رتبه نسبي

  باال  متوسط
  ١٩/٣  ٣١٤/٢  ٢٤٦/٣  ٢٧٨/٣   تماشاي تلويزيون.١

  ٩٤٩/٢  ٩٣٣/٢  ٩٩٨/٢  ٩٥٥/٢   استراحت در خانه.٢

  ٠٣٤/٣  ٨٦٩/٢  ٨٢٥/٢  ٨٧٤/٢  اقوام و دوستان معاشرت با .٣

  ١٨٢/٣  ٧٥٦/٢  ٨١٢/١  ٥٠٨/٢   مطالعه.٤

  ٥٨٠/٢  ٤٨٤/٢  ٢٦٨/٢  ٤٢٧/٢  زدن  قدم.٥

  ٦٠٠/٢  ٤٢٩/٢  ١٩٧/٢  ٣٧٦/٢   رفتن به پارك.٦

  ٦٧٦/١  ٢١٥/٢  ٧٦٢/٢  ٣٢٤/٢   رفتن به مسجد.٧

  ٢٥٤/٢  ٢٦٠/٢  ٢٦٥/٢  ٢٦٠/٢   گوش دادن به راديو.٨

  ٤٧٨/٢  ١٣١/٢  ٦٢٥/١  ٠١٢/٢   ورزش.٩

  ٦٠٤/١  ٨٠٥/١  ٦٣٩/١  ٧٢٥/١   كارهاي دستي.١٠

  
  فرهنگ فقر

 فرهنـگ «شناسان از امكان وجود يك        وسعت دامنة فقر در دنياي معاصر به حدي است كه جامعه          

  در ميان افراد فقيـر در مكزيكـو،        ١لويس اسكاراي كه     اين مفهوم براساس مطالعه   . اند  سخن گفته » فقر

                                                 
1. O.Lewis 
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 ٣٢٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 كـه    نتيجه گرفت اين است    لويسآنچه  . يورك به انجام رسانيد مطرح گرديد     پورتوريكو و نيو  

  محروميـت  وضـع ها و هنجارهايي هستند كـه اساسـاً مبتنـي بـر               افراد بسيار فقير رشد دهندة ارزش     

 عالوه براين فقرا شيوة زندگي خود را به فرزندان خود         . كنند  آوري است كه در آن زندگي مي      

 شوند كه براي با اينكه كودكان تشويق مي). نشيني دارد ر فرهنگ زاغهكه ريشه د(كنند  منتقل مي

شوند كه نـشاني از       ي بزرگ مي  وضعرهايي از فشارهاي فقر بايد درس بخوانند اما آنان در           

در  از ديدگاه لويس  . شود  هاي اجتماعي مورد نياز جامعه براي موفقيت ديده نمي          عقل و مهارت  

 صـورت  زندگي آنان مبتني بر گذرانـدن هـر روز بـه          .  وجود ندارد  زندگي افراد بسيار فقير اميدي    

 در خيلي از ابعاد افراد فقير از      . العاده الزم است    منفرد از بقية ايام است و براي بقا تالشي فوق         

  .(Power,1986:116-8)اند  بقية جامعه بريده شده

 خيلي فقيري به كـار    اول بار براي توصيف افراد      » فرهنگ فقر «بايد اضافه كنيم كه اصطالح      

 لـويس . كنند  ها مسكن دارند، و يا در مناطق خيلي فقير زندگي مي            رفت كه بيكار هستند، در زاغه     

  مشابهي در خيلي از جوامع شـهري وجـود  حالتداند كه كم و بيش در  فرهنگ فقر را چيزي مي   

وند مطرح  ش   صنعتي شدن مي   فراينداي در جوامعي كه وارد         ويژه حالتدارد و يا آن كه در       

جمعـي دارد،   كه در آن همه چيز حالت       ) در آمريكا (كند    وي از فرهنگي بحث مي    . گردد  مي

بـه سـوي    شـوند، و گـرايش    ميزان الكليسم زياد است، افراد خيلي سريع وارد دنياي جنسيت مي          

 داد و    اين مفهوم را در آمريكا مـورد بررسـي قـرار           ١اليزابت هرزوگ .  است »مادرمدار«خانواده  

شـود در حكـم       هاي رواني كه به فقـرا نـسبت داده مـي            ه گرفت كه بسياري از ويژگي     نتيج

به . شمار آورد  بهتوان آن را اجزا يك فرهنگ         هاي تطابقي در مقابل فقر است، و نمي         ضرورت

اما ،  زياد است ) اساساً سياهان (اعتقاد او با اينكه ميزان مواليد نامشروع در ميان فقراي آمريكايي            

 مادران اين دختران جـوان همـواره آرزو       . شود   از نظر فرهنگي توسط آنان تأييد نمي       اين پديده 

 هـاي   كنند كه اين تجربة جنسي قبل از موقع هرگز واقع نشود و دخترانشان بتوانند ازدواج                مي

 خواري افـراط   به همين نحو با اينكه بسياري از فقرا در مشروب         . خوب و موفقي داشته باشند    

  همچنـين  هـرزوگ . حقيقتاً مورد تأييد جامعه نيست    » مستي«قعيت آن است كه     كنند، اما وا    مي

 شـود نتيجـة     كند كه بسياري از آن خصائصي كـه بـه فرهنـگ فقـر نـسبت داده مـي                    اشاره مي 

                                                 
1. E.Herzog 
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 فصل دهم ـ فرهنگ و نابرابري اجتماعي  ■  ٣٢٤
افسردگي، خستگي، نوميدي، ضعف و وجود مشكل از نظر تمركز قواي ذهني در             سوءتغذيه،  

لي فرزندان در مدرسه حالتي نيست كـه مـورد          به همين ترتيب عدم موفقيت تحصي     . فرد است 

 لـويس  و هرزوگ.  استناپذير باشد، بلكه اين وضع تحت شرايط موجود اجتناب   تأييد والدين 

نتيجة فقر زياد است و بـه       » مادر مدار «در اين نكته توافق دارند كه وجود خانوادة          هر دو 

ميزان بيكاري زياد اسـت مـردان       در برخي از مناطق دنيا كه       . شود  فقير هم محدود نمي   سياهان  

توانند وظايف رئيس خانوار را برعهده گيرند و اين موضـوع صـرفاً جنبـه                 عمالً نمي  بزرگسال

  .(Stewart,1988:168-8) نژادي ندارد

 ريشه در فقدان عدالت ،اي از عوامل مؤثر در نابرابري فرهنگي از آنجا كه بخش عمده

 كند، آنچـه در  هاي زيادي از مردم را تهديد مي ر گروهاجتماعي در جامعه دارد، شرايطي كه فق  

 در ايران هـم . يك بررسي فرهنگي بايد مورد توجه قرار گيرد ساختار جامعه از اين نظر است             

  عمده در اين زمينه اسـت      مسائلاطالعات موجود از طريق مراجع رسمي آماري مؤيد وجود          

 هـاي   هـا و نگـرش      در بررسـي ارزش   . است بينانه  هاي غيرخوش   دهنده نگرش  نشانهم  ها    و بررسي 

 ٥از اهالي شهرهاي ايران معتقد بودند كه در طـول           % ٨٨ نسبتي حدود    ١٣٨٢ايرانيان در سال    

 معتقد% ٤/٧سال گذشته فاصله ثروتمندان و فقيران در جامعه بيشتر شده است و در مقابل فقط 

 شديدتر احساس كرده بودنـد    كساني كه اين اختالف را      . بودند كه اين فاصله كمتر شده است      

بر   آنچه ها؛ ساله و باالتر، دارندگان تحصيالت دانشگاهي و مجرد        ٥٠مردان، افراد   :  از اند عبارت

 افزايد اين است كه نسبتي در همين حدود هم معتقدند كـه ايـن فاصـله در                  له مي ئاهميت مس 

  ).١١٣  :١٣٨٢، ...دفتر طرح%) (٨٧حدود ( سال آينده بيشتر خواهد شد ٥طول 
  

  خالصه و نتيجه
 هاي فرهنگي در رابطه است، هر چنـد  هاي متفاوت اجتماعي با رفتارها و نگرش      موقعيتـ  

  .اين رابطه ماهيت خطي ندارد

  .هايي مرتبط با هم هستند ـ فرهنگ و طبقه اجتماعي پديده

 خلهاي اجتماعي داراي مرزهاي فرهنگي هستند، اما اين مرزها در نقاطي با هم تدا               گروهـ  

  .دارند

  .كننده است ـ فرهنگ در جوامع مبتني بر قشربندي اجتماعي يك ابزار تفكيك
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 ٣٢٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 با طرح نظريه سرمايه فرهنگي نشان داد كه رابطه سرمايه فرهنگي و طبقه يك             » بورديو«ـ  

  .توان طبقات اجتماعي را صرفاً گروه دانست سويه نيست و نمي

 تماعي جداشدني نيستند، هرچند جداسازي نه جنس و نه قوميت هيچ كدام از واقعيت اجـ

ها معموالً فارغ از الگوهاي مبتني بر سلسله مراتب طبقاتي كه پايه الگـوي                در بررسي آنها  

  .گيرد بررسي فرهنگ و قشربندي اجتماعي است صورت مي

شناسان با مردم عادي تفاهم دارنـد،        آنها جامعه    محورهايي وجود دارد كه در مورد     ـ  

، سن، دين، اجتماع محلي   : اند از   مباني تمايزات فرهنگي هستند و عبارت      محورهايي كه 

طرفداران : اجتماعي مانند ديگر  هاي    بندي ها و يا گروه     ها و انجمن    عضويت در باشگاه  

 هـاي  توان به كلي از شرايط چنـدگانگي  شايد بتوان گفت كه طبقه را نمي   . محيط زيست 

 طبقه، قوميت، جنـسيت، و    .  است جدا كرد   فرهنگي كه در زندگي اجتماعي كنوني مطرح      

 توان جداگانه اما در ارتباط با مجموعه زندگي اجتماعي كه بـا             اموري از اين قبيل را مي     

  .اند بررسي كرد آن پيوند خورده

كه  اي فراتر از طبقه      را بايد در حيطه    بورديوشايد بتوان گفت كه نظريه سرمايه فرهنگي        ـ  

را  ها مطرح هستند و هر كدام الگوهاي فرهنگـي خـود   گروهتري از  در آن قلمرو گسترده 

 هـا ارائـه     مسيرهاي فرهنگي كه اين گـروه     .  مورد تجزيه و تحليل قرار داد      ،كنند  عرضه مي 

را   زماني اين انديـشه   بورديو احتماالً. پذير و يا همسو نيستند      كنند هميشه با هم جمع      مي

 قاط به آن كشور اهميـت خـود را نـشان          مطرح كرد كه هنوز در فرانسه مهاجرت از ساير ن         

  .افزون براين او توجه چنداني به مذهب و تنوع قومي نكرده است. نداده بود

در مقابـل   هـا    ناهايي براي نابرابرسازي انـس       كنوني زمينه  اوضاعي اطالعات در    فناورـ  

  .اين مورد هنوز زود است كند، هرچند قضاوت قاطع در جامعه مطرح مي اطالعات در

  .هاي فرهنگي قرار ندارند  كنوني زنان و مردان به يك نسبت در مقابل دادهوضعر دـ 

  . نابرابر قرار دارندوضعيمندي از امكانات فرهنگي در  ـ مناطق مختلف كشور، در بهره

 ويژه هاي انجام شده در ايران احساس نابرابري فرهنگي در ميان زنان و به براساس بررسيـ 

  .دختران نيرومند است

  .ي بسيار نابرابر از نظر فضاهاي فرهنگي قرار دارندوضعـ مناطق مختلف كشور در 
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 فصل دهم ـ فرهنگ و نابرابري اجتماعي  ■  ٣٢٦

اي در رابطه است و گاه اين مشكل با پيوندهاي قومي             نابرابري فرهنگي با توسعه منطقه    ـ  

  .گيرد نيز در رابطه قرار مي

 ل دهندههاي بارز ساختار جغرافيايي فرهنگ، تهران گرايي است، واقعيتي كه شك از خصلتـ 

  .امكانات فرهنگي است

 مند هستند و نابرابري فرهنگـي       طور كلي از امكانات فرهنگي بيشتر بهره       ها به   مراكز استان ـ  

  .در روستاها بسيار شديد است

  خـاص دارنـد، و از  وضعها و رفتارهاي فرهنگي  ها هر كدام از نظر ويژگي     پاره فرهنگ ـ  

  .عاد به كلي متفاوت دارداين نظر نابرابري فرهنگ در ميان آنها اب

هاي انجام شده در ايران مؤيد وجود فرهنگ جوان است، هرچند ميان فرهنگ         ـ بررسي 

  . توان مرزهاي دقيقي ترسيم كرد جوان و بزرگسال به دشواري مي

  .ـ طبقات مختلف اجتماعي داراي رفتارهاي فرهنگي متفاوت هستند

 شناختي مورد توجه قرار گرفته است، امـا در  با اينكه مفهوم فرهنگ فقر در ادبيات جامعه       ـ  

  وجود ،نشان دهد » فرهنگ غير فقر  «كشورهايي مانند ايران مطالعاتي كه مرزهاي آن را با          

  .ندارد
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  فصل يازدهم
  ها و تحوالت فرهنگي دگرگوني
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  دگرگوني فرهنگي
  

 هاي گوناگوني كه براساس ويهبندي مفهومي است كه به ر اي از فرمول  گونه١دگرگوني فرهنگي

 عوامل داخلي مانند اختراعات جديد ممكن: شوند توجه دارد آن الگوهاي فرهنگي دگرگون مي

 است به افزايش توليد مواد غذايي و رشد جمعيت منجر شود و يا اينكه عوامل خارجي مانند                

 از اطالعات . يك جامعه احتمال دارد به دگرگوني فرهنگي كشيده شود         سلطه جوامع ديگر بر   

 شود كه الگوهاي فرهنـگ در       هاي تاريخ و پيش از تاريخ اين نتيجه حاصل مي           مربوط به دوران  

 تواند آهـسته  تمامي جوامع بشري در حال دگرگوني مداوم هستند، اما سرعت و نوع تغيير مي           

 له اصلي بيشتر چگونگي و چرايي سـرعت       ئ مس اوضاعدر اين   . و تدريجي و يا تند و فوري باشد       

  .(Sills,1968:554)ها  و نوع تغييرات است تا ساكن و يا متحول بودن فرهنگ

، نه تعداد كم افراد، نه انزواي جغرافيايي      . اي در حالت سكون قرار ندارد       هيچ فرهنگ زنده  

  زندگي وضعو نه ابتدايي بودن وسايل و ابزارها، هيچ كدام موجب برقراري سكون محض در               

 االجرا  اي قواعد و مقررات سنتي خيلي خشن و الزم          ست در جامعه  ممكن ا . شود ها نمي   انسان

 هاي شديدي وجود داشته باشد و افراد نيز كامالً تحت انقياد فشارهاي اجتماعي              باشد، مجازات 

كاري اسـت   اي كه در نهايت محافظه  هر ناظر معمولي ـ حتي در چنين جامعه با وجود اين .باشند

 در حيات فرهنگي خواهد بود    ) دامنه هر چند محدود و كم    (راتي  بعد از مدتي شاهد بروز تغيي      ـ

(Herskovits,1967:170).

                                                 
1. Culture Change 
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 ها و تحوالت فرهنگي فصل يازدهم ـ دگرگوني  ■  ٣٣٠
 شود، و تغيير اجتماعي كه معموالً        دگرگوني يا تغيير خوانده مي     ،رفتن از حالتي به حالت ديگر     

 شود اصطالحي است كه رايج است و در عين حال           تغيير فرهنگي در چارچوب آن تعريف مي      

 كند يا تغيير ماهيـت      د پهلو است، كه وقتي بخواهند بگويند جامعه تحول پيدا مي          كلي، مبهم و چن   

 طور كلي بيشتر در بيان گذر جامعة سنتي به طرف جامعـة            اين اصطالح به  . رود  دهد به كار مي     مي

 اين تغييرات ممكن است در سطوح بسيار گوناگوني مطرح        . گيرد  صنعتي مورد استفاده قرار مي    

ها، در زمينة رفتارها،      هاي مرفولوژيك، در سطح نهادها و ساخت        زمينة پديده باشد، مثالً در    

 هاي اجتمـاعي  شناسان تأثير دگرگوني معموالً جامعه. اخالقيات و يا در حوزة الگوهاي فرهنگي 

 در سطح كالن اثر تغييرات در سازمان      . دهند  را در دو سطح كالن و خرد مورد بررسي قرار مي          

 گيرد و در سطح خرد      ند خانواده، مدرسه و يا اقتصاد مورد مطالعه قرار مي         جامعه و ابعادي مان   

هاي فردي مورد توجه است       هايي مانند رفتارها وآگاهي     تأثير تغييرات در سطح فرد و پديده      

(Power,1986:20).  

تغييـرات خـود     دگرگوني اجتماعي ممكن است بازگوكنندة پيشرفت و پس رفـت، و يـا            

و نـامطلوب     مثبت و مطلـوب و يـا منفـي         در نهايت موقتي يا ماندني و     خودي يا دستوري،     به

  و هـيچ   اي اسـت خنثـي      كلمـه » دگرگوني اجتمـاعي  «شناسان     از نظر جامعه   با وجود اين  . باشد

علمـاي   در حقيقت اخالقيون، اقتـصاددانان، سياسـتمداران،      . گيرد  قضاوت ارزشي را در برنمي    

ايـن   هاي مورد انتظـار خـود، بـه         د كه در رابطه با هدف     تعليم و تربيت و يا افراد مشابه هستن       

 ).كلمـاتي نظيـر پيـشرفت، رشـد، توسـعه         . (دهند  كلمه مفهوم مثبت يا منفي، و خوب يا بد مي         

 هـايي  هاي اجتماعي ممكن است جزيي و يا كلي و پردامنه باشند و مربوط به زمينـه      دگرگوني

 باشـند كـه بـه تناسـب         ي ديگر ها   يا پديده  هاي اجتماعي فرهنگي و     ها، ارزش   مثل نهادها، ساخت  

اي   توان نتيجه گرفت كه دگرگوني اجتماعي الزاماً پديـده          مي. سرعتي كند و يا تند هستند      داراي

توان آن را تشخيص داد، و كـم و بـيش داراي              و ساختي است، در زمان مشخصي مي       جمعي

دهـد و حالـت       ير قرار مي  دگرگوني اجتماعي جريان تاريخي جامعه را تحت تأث       . است استمرار

  ).٢٥٠  :١٣٨٣محسني، (دارد  محسوس

 كند تـا    سازد و مجبور مي     هاي جديدي مواجه مي     تغيير اجتماعي ما را با شرايط و موقعيت       

 ها مداوماً در يك تطابق جمعـي خواهنـد          نتيجه اينكه جامعه  . اقدامات نويني را به انجام رسانيم     

دگرگوني در رفتار، فرهنگ، و ساخت اجتمـاعي        . رو شوند   بهتازه رو هاي    بود تا بتوانند با اتفاق    
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 ٣٣١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  .(Wander Zanden,1997:619)خواند  عوامل متعددي را به مداخلة روياروي فرا مي

 براين عقيده بود كه ارتباطات و برخوردهاي فرهنگي سبب دگرگوني فرهنگي            ديويد هيوم 

 يق سياست يا تجارت يا مسافرت     كند كه هرگاه چند ملت مجاور از طر         وي تصريح مي  . شوند مي

 با يكديگر مربوط باشند به تناسب ارتباطات خود، بر آدابي همانند دست خواهند يافت و براثر               

  در يونان، امارات كوچـك     .شود ميوي يادآور   . پردازند  اين ارتباطات به مبادله علوم و فنون مي       

ميـان هنرمنـدان و    .اختنـد  پردتجارت و مبادلـه دانـش  براثر مجاورت و پيوندهاي زباني به      

  به انديـشه   تدريج بهها و مجادالتي در گرفت و امور همگي متنوع شدند و مردم               فالسفه نيز بحث  

  چند فرهنگ ناهمانند،   تالقيسازد كه براثر      در عين حال او خاطرنشان مي     . و قضاوت پرداختند  

راد صرف رقابت شود و براثر فراغت از اين سلطه، نيروهاي اف سلطه اجتماعي گسسته مي 

كند،   برخورد و يا دگرگوني فرهنگي را امري مطلوب تلقي ميهيومنهايت اينكه . شود مي

  ).٤٥٣ـ٤  :١٣٥٤بارنز، (هاي كالوينيستي در رابطه است  استنتاجي كه احتماالً با گرايش

 ،شناسان قرار گرفته    ويژه از نيمه دوم قرن بيستم مورد توجه جامعه         از جمله مفاهيمي كه به    

 اي وابسته است   در حالي كه مفهوم دقيق واژه مدرنيته يا مدرنيسم به مجموعه          . است» مدرنيسم«

 به ماهيت جامعـه » مدرنيته«گيرند، تصور غالب براين است كه  كه اين مفاهيم در آنجا قرار مي    

 در اين مفهوم مدرنيته در    . گردد مي بازشود    غرب كه از جريان روشنگري قرن هفدهم آغاز مي        

 ها، بازارهـاي   گيرد و با توسعه صنعت، رشد شهرها و شهرك          قابل شكل قبلي جامعه قرار مي     م

 اين توسعه، از نظـر    . گيرد  هاي دولتي و صنعتي در رابطه قرار مي         سرمايه، و ظهور بوروكراسي   

 گرايـي در  فرهنگي ريشه در ظهور و گسترش علوم تجربي و عقالني دارد، با مبارزه با خرافـه              

  با مورد سـؤال    در نهايت هاي سياسي همراه است، و        گيري   با مشاركت در تصميم    رابطه است، 

  .(Edgar,2002:234)قرار گرفتن صور سنتي اقتدار پيوستگي دارد 

  

  عوامل و شرايط دگرگوني فرهنگي
هـاي    توان از تعميم    دهد كه نمي    اطالعاتي كه درباره دگرگوني فرهنگي وجود دارد نشان مي        

 هاي مهم را از نظر سرعت و ماهيت متمـايز           ة اهميت نسبي عواملي كه دگرگوني     نگرانه دربار   ساده

هـر   پـردازان هـم    نظريه اوليه استفاده نمود، هر چند        بندي  سازند استفاده كرد و از يك طبقه        مي

  .(Sills,1968:554)اند  كدام بر عوامل خاصي تكيه كرده
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 ها و تحوالت فرهنگي فصل يازدهم ـ دگرگوني  ■  ٣٣٢

خيـزش  « موضوع   نگلهارتايها در عرصه جهان صنعتي غرب         در زمينه تحول ارزش   

 كند و ترين حركت اجتماعي ـ فرهنگي جهان معاصر ارزيابي مي  را مهم» هاي غيرمادي ارزش

 آثار آن را از ابعـاد     » واقعيت« با اثبات اين     تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي     در كتاب   

 فراگرد«: كهشود    وي در مقدمه فصل دوم اين كتاب يادآور مي        . كند  مختلف تجزيه و تحليل مي    

 ها به تدريج به سياست و هنجارهاي فرهنگي جوامع پيـشرفته     ها درميان نسل    دگرگوني ارزش 

  سياسي جديدي  مسائلهاي ارزشي مادي به فرامادي،        تحول از اولويت  . يابد  صنعتي انتقال مي  

احـزاب  . ها گرديده است    را به مركز صحنه آورده و نيروي محركه اصلي بسياري از جنبش           

  را دچار انشعاب كرده، موجب پيدايش احزاب جديد شده و معيارهايي را كه مردم بـا                موجود

 نظـر  از اين گذشته به   . كنند دگرگون كرده است     آن درك ذهني خود را از سعادت ارزشيابي مي        

اي   رسد خيزش فرامادي گرايي به تنهايي يك جنبه از فراگرد گسترده دگرگوني فرهنگي              مي

 هاي جنسيتي، هنجارهاي جنسي و هنجارهاي فرهنگـي          مذهبي، نقش  هاي  باشد كه به گرايش   

  ).٧٣  :١٣٧٣اينگلهارت، (جوامع غرب شكل نويني بخشيده است 

هاي فرهنگـي     نگرانة عليت يگانه در دگرگوني      جويي و توجيه ساده     شناسان به پي    جامعه

 يرند و همانند عللي   توانند مورد تجزية كامل قرار گ       عوامل دگرگوني نمي  . جامعه اعتقاد ندارند  

 مسلماً تخيلي بيش نخواهد بود اگر بگـوييم       . مستقل و داراي تأثيرات يك جانبه بررسي شوند       

 كه محيط جغرافيايي، شرايط زيستي، نيروهاي فوق طبيعي، يا نبوغ شخصي هر كدام در يـك               

 ا بـه  نتايج مطالعات تاريخي نيز اين نوع اظهارنظرها ر       . مورد خاص تنها عامل دگرگوني است     

 در مطالعة عوامـل و شـرايط دگرگـوني فرهنگـي مـا در مقابـل يـك                 ،بنابراين. كند  كلي رد مي  

اساسي قرار داريم، يعني بايد بگوييم آيـا ممكـن اسـت بتـوانيم عامـل يـا عوامـل و                      موضوع

عبـارت ديگـر آيـا       نفوذ اساسي در تاريخ جوامع بشري دارد مشخص كنيم؟ به          شرايطي را كه  

هاي بـسيار      باشند وجود دارند؟ البته اين سؤال جواب       كننده توجيهلطي كه   مس عوامل غالب يا  

هـاي اجتمـاعي در       رويـداد دگرگـوني   بر  عوامل گوناگون مؤثر    . كرده است  متنوعي دريافت 

هـا،   ي، شرايط جامعه از نظـر آگـاهي  فناورمحيط طبيعي، رشد : اند از بودهطول تاريخ عبارت    

 از عوامل از حمايت محققان بـسياري برخـوردار اسـت و     کدامهر  .  مذهبي و غيره   هاياعتقاد

  .وجود آمده است  به مكاتبيحتي براساس بعضي از آنها 
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 ٣٣٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

انقالب مشروطة ايران از ماه     «: نويسد   در بحث از انقالب مشروطيت ايران مي       ايوانف

. هاي وسيع مردم در تهران آغاز شـد         نشيني و شركت توده      با تظاهرات و شب    ١٩٠٥دسامبر  

 وزيري، اخراج   نخستسمت  الدوله از     كنندگان در اين تظاهرات تقاضاي بركناري عين       تشرك

خانـه     عالءالدوله حاكم تهـران، ايجـاد عـدالت         هاي دولتي، عزل    سمت  كارمندان بلژيكي از    

طور يكسان و اجراي عدالت بـراي همـه را           رسيدگي به شكايات مردم و اجراي قانون به       براي  

هاي ايـران ماننـد شـيراز و مـشهد و نيـز       پس از تهران به ساير شهرستانجنبش مردم   . داشتند

موقعي كه امواج انقـالب شـهرهاي تهـران، تبريـز، اصـفهان و              . ايران سرايت كرد   ساير نواحي 

بود، تظاهر كنندگان تقاضاي جديدي را مطرح كردند كـه عبـارت بـود از                شيراز را فرا گرفته   

نونگـذاري و تـأمين و حفـظ حقـوق فـردي و             تـشكيل مجلـس قا    ،  تدوين قانون اساسي  

  ).١٧: ايوانف(» هاي مربوط به حقوق بورژوايي خواستمالكيت خصوصي و ساير 

 كلـي (عنوان مسلط پيش از اين به آنها اشاره كرديم امروزه ديگر به آن گونه                عواملي كه به  

 ر عواملي مانند شرايطگيرند، بلكه بيشت مورد توجه قرار نمي ) گرايي و اعتقاد به غالب بودن آنها        

 ها و سرانجام تـضادها مـورد آزمـون          ها، ايدئولوژي   ، زيربناي اقتصادي، ارزش   فناوريجمعيتي،  

 ها ندارنـد    ها و قشرهاي جامعه سهم يكساني در رويداد دگرگوني          تمامي گروه . شوند  واقع مي 

 ، شرايط نامـساوي   شود، از نظر اهميت     اي نيز كه دگرگوني در آن مطرح مي         و از اين گذشته زمينه    

 تـر از    كنيم كه سهم برگزيدگان بـه مراتـب عميـق            مثال اشاره مي   رايب. هاي ديگر دارد    با زمينه 

 هـاي   ويژه نقشي كه گروه    تحوالت و تحركات اجتماعي و به     . گروهي ديگر ممكن است باشد    

بـا  ها دارند بسيار      هاي پر نيرو و موجد فشارهاي اجتماعي در دگرگوني          پراهميت مثل گروه  

 هاي ملي و احساس نياز به موفقيت    ها و هدف    سرانجام بايد اشاره كنيم كه انگيزه     . اهميت است 

 وجود آمدن دگرگـوني    اي كه مورد توجه باشد، همة شرايط بنيادي الزم را براي به             در هر زمينه  

  ).٢٥١ :١٣٨٣محسني، (كنند  فرهنگي زيرسازي مي

 هاي خاصي برخوردار است كـه      از شاخص در ميان عوامل تداوم و دگرگوني، هر فرهنگ         

 اين عوامـل  . گيرد  در ديدگاه تاريخي آن مطرح است و با گذشته و آينده آن در رابطه قرار مي               

برخي از آنها متغيرهاي بلند مدت هستند و        . هاي متفاوتي از دگرگوني برخوردارند      از ميزان 

هاي فرهنگي و حتـي       لوده آيند و در رديف شا     نظر بهحتي ممكن است ساكن و تغييرناپذير       
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 ها و تحوالت فرهنگي فصل يازدهم ـ دگرگوني  ■  ٣٣٤

 هاي بسيار عميـق   دگرگونيحالتاين دسته از عوامل تنها در  .  آيند شمار بههاي اجتماعي     هدف

  و از آن جملـه اسـت برخـي از          نـد تر هـاي سـريع     اقتصادي و سياسي در معـرض دگرگـوني       

  .(Uneseo,1995:93)الگوهاي مصرف 

  

  رشد فرهنگي
 هايي كه با تحوالت فرهنگي مرتبط است وحـدت          سازي   مسائل فرهنگي در مفهوم    متخصصانهمه  

 هاي آن   گيري  كنيم براي بيان تغييرات فرهنگي و جهت        نظر ندارند و به اين جهت مشاهده مي       

 شناسـان را دربـارة       عمده مردم  هاي نظريه مثال   رايب. شود  هاي بسيار متفاوتي استفاده مي      از واژه 

  ).١ ـ ٤٨٠ :١٣٧١بارنز، ( خالصه كرد توان در سه گروه اصلي سيرتحوالت فرهنگي مي

 ها، ارتباطي با رابطه فرهنگي ندارد، بلكه ناشي از يگانگي ذهن بشر              فرهنگ هاي شباهت .١

 هـا تـصور     تغييرات نيز محصول خالقيت همه انسان     وضع  در اين   . و محيط زندگي اوست   

  .شوند مي

 در يك فرهنگ  . ب است گيرد، چرا كه امري كميا      ها اختراع صورت نمي     در همه فرهنگ   .٢

آنچه اساسي است نفوذ . كند ها سرايت مي شود و به ديگر فرهنگ چيزي اختراع مي

  .فرهنگي است

اين نظر  . كنند و هم بر اثر ارتباطات       اثر زايش دروني توسعه پيدا مي      ها هم بر     فرهنگ .٣

  .باالستعمالً تركيبي از دو نظر 

  درون ارب تجـ  ،ند در حالي كه از يك سـو       در اين فراي  . رشد فرهنگ فرايندي مستمر است    

 شود، از سوي ديگر در طي فرايندهاي        يك فرهنگ پس از تراكم از نسلي به نسل ديگر منتقل مي           

 شود، و فرهنـگ  هاي ديگر وارد مي همسازي، باروري متقابل، و نفوذ، عناصر نويني هم از فرهنگ      

 ر كشور عمالً نتيجه فرايندي اسـت     فرهنگ كنوني ه  . يابد  سازي رشد مي   در نتيجه فرايند يگانه   

ها تجربه كرده است و البته در اين توسعه نرخ رشد در پهنة زمان و مكان                 كه در طي قرن   

 گاه اين رشد آهسته است و گاهي سريع، برخي از مواقع حركت به سوي آينده              . يكسان نيست 

  ضروري براي درك كامل رشد فرهنگي    . است و گاهي در جهت گذشته و گاهي حتي تخريب         

  :(Sharma,1998:268)است به چند دسته از فرايندهاي فرهنگي توجه داشته باشيم 
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 ٣٣٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

؛ تراكم يا انباشـتگي    .١
دربـارة   كند كه در حقيقت چيزي  چيزي تجربه پيدا ميدرباره در ابتدا فرد ١

فايـده    بـي  آورد، آنهايي را كه     دست مي   مختلفي كه فرد به    ارببراساس تج . داند نميآن  

. كند  مي داند انتخاب   اي را كه موفق مي       آن دسته  ،ريزد و براي كاربرد بعدي      مياست دور   

از يـك    گردد و   شود انباشته مي    اي كه در فرايند آزمايش حاصل مي        در اين مسير تجربه   

شـود، كـه البتـه در ايـن           عنوان ميراث اجتماعي به نسل بعـدي منتقـل مـي           نسل به 

 هـاي   ه جديد همواره به تجرب    هاي  هتجرب.  داشته است   زبان ارزشي بسيار زياد    ،انباشتگي توسعه 

 شود و به همين جهـت اسـت   سبب توسعه نيازها ميشود و وقوع اختراعات     قبلي افزوده مي  

 هاي مادي و غيرمادي فرهنـگ       در اين زمينه جنبه   . اند  ناميدهكه ضرورت را مادر اختراعات      

  .تواند همچنان ادامه يابد ميكنند و انباشتگي  هر دو در مسير انباشتگي رشد پيدا مي

؛ نفوذ يا اشاعه   .٢
شـود، بلكـه    حاصل نمي) فرهنگ( رشد فرهنگي فقط در نتيجه انباشتگي آن      ٢

مبتني  براين اساس اشاعه  . ها نيز در آن سهيم است       پذيرش مفاهيم تازه از ساير فرهنگ     

تقريباً  .ست ديگر ا   هاي جديد از سوي فرد يا جامعه از فرد يا جامعه            بر پذيرش انديشه  

و  هـا  شـماري از انديـشه   هاي دنيا همواره در حال اخذ مستمر تعداد بـي       تمامي فرهنگ 

  .هاي اشاعه است ترين روش هاي مدرن هستند و اين يكي از اساسي چيزها از فرهنگ

؛همـسازي  .٣
 كنند بايد با ساير مظاهر و ابعـاد فرهنـگ   هاي نويني كه نفوذ پيدا مي   انديشه ٣

 ها، چيزها   رار گيرند، در پرتو همسازي است كه بسياري از مظاهر، انديشه          مورد همسازي ق  

اند، بخشي از زندگي      و عناصر اخذ شده از فرهنگ غرب مورد پذيرش ما قرار گرفته           

  .ايم اضافه كردهآنها  و البته ما نيز چيزهايي به آيند شمار مي بهما 

؛وري متقابل ربا .٤
  و به سود هر دو فرهنـگ اسـت         شود مي تركيب دو فرهنگ وقتي عملي       ٤

بـاروري  . گيري صرف يك فرهنگ از فرهنگ ديگر محدود نشده باشد       كه تنها به وام   

 متقابل در حقيقت داد و ستد متقابل دو فرهنگ است و در پرتو آن فرهنگ به نشاط و                 

  .يابد حيات دست مي

                                                 
1. Accumulation 
2. Diffusion 
3. Accomodation 
4. Cross Fertilization 
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 ها و تحوالت فرهنگي فصل يازدهم ـ دگرگوني  ■  ٣٣٦

؛پذيري  فرهنگ .٥
و  اند اتفاق بيفتدتو دهد، رشد فرهنگي مي  وقتي تركيب دو فرهنگ روي مي ١

 بيش از آنكه قابليت شناسايي انفرادي از نظر هويت اصـلي داشـته باشـند حـالتي                آنها  

 گاهي اوقات اين فراينـد    . شود  پذيري ناميده مي     فرهنگ ،اين فرايند . درهم پيوسته پيدا كنند   

 .پذيري دارد   شود، چرا كه فرايندي در مخالفت با فرهنگ          ناميده مي  ٢»ضدفرهنگي شدن «

 مثال در كشورهاي مورد استعمار بسياري از الگوهـا از كـشور اسـتعمار كننـده           ايرب

 طلبانـه  هاي استقالل يابد، اغلب جنبش  شود، اما در دوراني كه استعمار پايان مي         ميگرفته  

 در كشورهاي آسـيايي و    . آيند برميگرا در صدد محكوم كردن و الغا اين رفتارها            و ملي 

 ها به دفعات مشاهده شده اسـت        رهاي اروپايي اين پديده   آفريقايي تحت استعمار كشو   

(Sharma,1998:269).  

؛همانندي يا همگوني   .٦
 چنان به ديگـري     در اين فرايند از تركيب فرهنگي، يك فرهنگ آن         ٣

  .دهد شود كه فرديت خود را از دست مي نزديك مي

 ددي در تحقق آن   نهايت اينكه رشد فرهنگي واقعيتي بسيار پيچيده است و فرايندهاي متع          

  .يابند ها رشد مي در پرتو رابطه متقابل فرهنگي است كه فرهنگ. شود مطرح مي

  

   فرهنگةفرهنگ توسعه و توسع
 رغـم   بـه بايد اشاره كنيم كه     » فرهنگ توسعه «و  » توسعه فرهنگي « دو اصطالح    ،در تعامل مفهومي  

 طور خالصه نتيجه   توان به   مي. دهاي خاصي هم اشاره كر      ارتباط زياد اين دو مفهوم بايد به تفاوت       

 گرفت كه توسعه فرهنگي به مفهوم آفرينندگي از طريق مشاركت همگاني است و مبتني براين              

 فرض است كه در فرهنگ بايد سياست خاص داشته باشيم، توسعه فرهنگي يك عنصر ضروري              

نگر   انبه توسعه فرهنگي بايد همگاني و همه ج       اينكه در نهايت در توسعه اجتماعي است، و      

 در بحث از فرهنگ توسعه، آنچه محور توجه است نيازهـاي توسـعه              ،از سوي ديگر  . باشد

هـاي فرهنگـي اسـت كـه          تر توجه به آن دسته از ويژگي        عبارت دقيق  حوزه فرهنگي و يا به    در  

هـاي    ترديد نيست كه بـدون وجـود زمينـه        ). ٦٥ :١٣٧٩پور،    كاظمي(ساز توسعه هستند     زمينه

                                                 
1. Acculturation 
2. Contraculturation 
3. Assimilation 
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 ٣٣٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

. توان به توسعه اقتصادي پايدار و سـالم دسـت يافـت             شي مناسب و هماهنگ نمي     نگر رفتاري و 

  و در كنـار عناصـر      آيـد  مـي  شمار بهناپذير از توسعه       فرهنگ يك عنصر تفكيك    براين اساس 

شايد بتوان گفت كه از اين مرحله اسـت كـه           . شود  ريزي آن مطرح مي     برنامه ضرورت   ،ديگر

شود، و فرهنگ براي فرهنگ و يا توسـعه     اصي مطرح مي  فرهنگي به شكل خ    اساساً امر توسعه  

هـايي كـه در طـول تـاريخ           دهنـد، گـرايش      خود را به ديدگاه ديگـري مـي        براي توسعه جاي  

از ديـدگاه   . انـد   ها پيش از آن طرفداران خـاص خـود را داشـته             سال هاي توسعه و حتي     تالش

 است و ضرورت آن براي اساسي است فرهنگ براي فرهنگ آنچه حوزه فكري روشنفكرانه خاص

  .شود توسعه امري فرعي تلقي مي

 در دو دهة اخير نزد اغلب كارشناسان اين تفاهم حاصل شده اسـت كـه انـسان در عـين                   

برد،    يك نيروي محركه آن را به جلو مي        عنوان به يعني   ،حال كه تضمين كننده توسعه است     

 از. هاسـت   خوشبخت كردن انسان  رود، چرا كه غايت نهايي         مي شمار بهنيز  ) توسعه(هدف آن   

 شناسـاني كـه در   آنجا كه هدف هر نوع توسعه فرهنگي در مرحله نخست انسان است، جامعه      

 اي را درباره انـسان      هاي ويژه   اند هر كدام ديدگاه     پردازي پرداخته   نظريه عرصة توسعه فرهنگي به   

 از برخي جهات با هم تـشابه ها  اند، كه اين ديدگاه     نو، انسان متجدد يا انسان مترقي عرضه كرده       

 هنوز از اهميت خاصي برخودار اسـت        ١الكس اينكلس در اين ميان مفهوم سازي      . دارند

 براي گيآماد:  ازاند عبارتهاي انسان نو  به اعتقاد او ويژگي). ٢٠٩ـ ١٦  :١٣٥٥اينكلس،  (

 هاي  وضوع و م  مسائل تازه و استعداد ابداع و تغيير، داشتن عقايدي درباره           هاي تجربهكسب  

 خارج از محيط بالفاصل، خود، توجه ذهني به حال و آينده به ميزان بيشتر از گذشته، تمايـل                 

  به جاي تحـت    ،آموختن براي تسلط بر محيط    (ريزي و سازمان دادن امور، كارآمدي         به برنامه 

 ، عقيده به قابل محاسبه بودن جهان پيرامون خود، آگاهي از حيثيت ديگران            ) آن درآمدن  ةسلط

  .و اعتقاد به عدالت براي همگانآنها و احترام گذاشتن به 

 طور كامل و همه توان وقوع توسعه به كارشناسان توسعه براين نكته اتفاق نظر دارند كه نمي   

 هاي هرگونـه تغييـر   ، و پايدار را بدون تحول فرهنگي انتظار داشت و براين اساس زمينه         جانبه

 به تعبير يكي  .  كرد وجو جست و توسعه فرهنگي جامعه      و تحول اجتماعي را بايد در دگرگوني      

 توسعه فرهنگي به معناي آفرينندگي و نوزايي برپايه مشاركت اجتمـاعي افـراد            «از پژوهشگران   

                                                 
1. A.Inkeles 
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 ها و تحوالت فرهنگي فصل يازدهم ـ دگرگوني  ■  ٣٣٨
 جانشين كردن مراتب عقلي به جاي مراتب پيش فرض در           منظور بهجامعه و انبساط فكري     

  فرهنگ يا توانايي خالق، اغلب     ييفاتاريخ نشان داده است كه شكو     . گيري است   قواعد تصميم 

گونه  هرچند اين ). ۶۱  :١٣٧٩پور،    كاظمي(» العادة جامعه بوده است     مقدم بر توسعه خارق   

 دهد، اما سؤال اين است كـه        طور عام نشان مي    توصيف اهميت عنصر فرهنگ را در توسعه به       

 قرار) تا حدودي (» نگيصنايع فره «آيا اين نوع تحليل از فرهنگ، فرهنگ را در ابعاد مفهومي            

  دهد؟ نمي

 ويـژه در  هاي فرهنگي همواره در ادبيات علمي بخش فرهنگ و به با اينكه موضوع شاخص 

 ها محدود به تعـدادي       اين شاخص  در عمل حوزه مطالعات فرهنگي مورد توجه بوده است، اما         

اده قرار   يونسكو مورد استف   از سوي از اطالعات كمي در قلمرو فرهنگ بوده است كه بارها           

  شـاخص  ٢٣از  ) ٩٧  :١٣٧٩زيـاري،   (هاي انجام شده در ايـران         در يكي از بررسي   . گرفته است 

 دانشجويان: اند از ها عبارت اين شاخص. مقداري براي سنجش توسعه فرهنگي استفاده شده است

 تعدادهاي سينما،  ها، تعداد تماشاگران سينما، تعداد سالن     آموزش عالي، تعداد كتاب در كتابخانه     

  ادواري، شـمارگان   هاي  هها، تعداد عناوين نشري     هاي موجود در سينماها، شمارگان روزنامه       صندلي

 ها، كننده به كتابخانه ها، تعداد مراجعه ها، تعداد كتابخانه  ادواري، تعداد عناوين روزنامههاي هنشري

  نشر، شمارگان كتـب    ها، تعداد مراكز    ها، تعداد كتابفروشي    درصد جمعيت با سواد، تعداد موزه     

 هاي هنري، تعداد اماكن نمايش تئاتر، تعـداد امـاكن   ها، تعداد سالن منتشر شده، تعداد چاپخانه  

 مذهبي، ميزان توليد برنامه راديويي، ميزان توليد برنامه تلويزيوني و درصد جمعيت زير پوشش             

آنچه در  . ه است هاي كشور بود     استان ياد شده واحد سنجش در بررسي     . شبكه اول تلويزيوني  

ها بـراي سـنجش توسـعه         سو اعتبار هر يك از اين شاخص       زمينه مورد بحث است از يك      اين

اسـتفاده  ) تعـداد جمعيـت   ( پايـه    عنـوان  به عددي است كه     ، است و از سوي ديگر     فرهنگي

.  از نظـر دور بمانـد      نبايدها در يكديگر نيز       براين تعامل و ارتباط اين شاخص     افزون  . شود  مي

ويـژه از نظـر كيفـي بـا مـشكالت            مناسب براي سنجش توسعه فرهنگي به     معيارهاي  ايجاد  

  .همراه بوده است )توافق نظرمثالً فقدان (فراواني 
  

  نوآوري و اشاعة فرهنگي
بـا اينكـه در ميـان برخـي از انـواع            . يابـد   انتقـال مـي   ديگر   يفرهنگ از طريق زبان و نمادها     
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 ٣٣٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

، امـا اصـوات داراي نقـش مـؤثري در           آيـد  شمار مي  بهصدا نوعي وسيلة ارتباطي      حيوانات،

. كنـد   انسان از طريق زبان، گذشته و حال و آينده را با هم مـرتبط مـي               . نيستندانتقال فرهنگي   

هـا    شود و دسترسي به اين دانش       ها از گذشته تا حال و آينده مي         شدن دانش  زبان باعث انباشته  

برحالـت گفتـاري، صـورت      افـزون   نگامي كه زبان    به ه . سازد  پذير مي   امكان را در ساير نقاط نيز    

شـود و فراينـد رشـد     اي براي انباشتگي فرهنگي طرح مـي     امكانات تازه  كند،  نوشتاري نيز پيدا مي   

هـا و   هـا، فـرآورده    فرهنـگ، فنـون، انديـشه   ؛در طـول تـاريخ   .كنـد  فرهنگي سرعت پيـدا مـي     

گي پر محتواتر باشـد پويـايي آن        و معموالً هرقدر فرهن    كند،  هاي بيشتري را ذخيره مي      مهارت

شوند، برخي عناصر كه كارآمدي       به فرهنگ افزوده مي    در حالتي كه عناصري تازه    . بيشتر است 

  .شوند فعال تاريخ جامعه سپرده مي  غيريدهند به اجزا خود را از دست مي

 هشود با امر اشاع  جامعة ديگري پذيرفته و يا آموخته ميي اعضااز سويوقتي يك نوآوري 

يا انتقال مظاهر فرهنگي مواجه هستيم، و بديهي است كه اگر نوآوري صورت نگيرد اشاعة               

 دانيم كه جامعه بيشتر عناصر فرهنگي خـود          از سوي ديگر، مي    .شدفرهنگي هم مطرح نخواهد     

 اشاعة فرهنگـي  .  آن جامعه  يآورد تا خالقيت دروني اعضا      دست مي  را از راه اشاعة فرهنگي به     

بـا   در دنياي قديم  .  اولية متعلق به هزاران سال پيش نيز وجود داشته است          وامعجحتي در ميان    

 ها و صنايع دستي بـسيار كنـد بـوده           هاي مسافرت، انتقال انديشه     توجه به ابتدايي بودن روش    

هايي مانند تجارت، جنگ و يـا         با اين حال از طريق فعاليت     . (Sutherland:1961:51)است  

ها تا بدان حد بوده است كه وسايل انتقال نوآوري را از              قبيلههاي ميان     مهاجرت، تماس 

 شدهتسهيالت جديد در مسافرت و ارتباطات سبب        . اي به جامعة ديگر فراهم نمايد       جامعه

با اينكـه  . تر از نقاط ديگر صورت گيرد       است كه اشاعة فرهنگي در برخي از نقاط سريع        

 گي خيلي از مظاهر حيات فرهنگـي در ادوار        اطالعات ما در مورد مسيرهاي ممكن انتقال فرهن       

 تاريخي ناقص است، اما وقتي زمان اولين دفعات ظهور يكي از عناصر فرهنگي را در يك نقطة

  ).١٠١  :١٣٨٣محسني، (توانيم مسيرهاي ممكن اشاعة آن را استنتاج كنيم  دنيا بدانيم، مي

 طور مـستقل در    راع واحدي به  تواند اخت   در اين زمينه اين سؤال قابل طرح است كه آيا مي          

 نقاط مختلفي از دنيا صورت گيرد و آيا اصوالً حضور برخي از مظاهر فرهنگي در يك محـل                 

 مفهومش اين است كه اختراع ابتدا از يك منشأ نشأت گرفته و در سطح ساير نقاط نيز اشاعه                 
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 ها و تحوالت فرهنگي فصل يازدهم ـ دگرگوني  ■  ٣٤٠

 مـثالً حـروف    (ها  رسد اين باشد كه برخي از اختراع        نظر مي  يافته است؟ پاسخ به اين سؤال به      

 نقاط ظهور) مثالً پرورش گياهان(فقط در يك نقطه صورت گرفته است ولي برخي ديگر ) الفبا

 با استناد به مدارك موجود در برخي موارد پذيرش فرضية ظهور يك اختراع. متعددي داشته است

 و اختراعـات  تـاريخ علـوم     . رسد  نظر مي  تر به   قبولمدر چند نقطة دنيا از فرضية اشاعة فرهنگي         

 طور بهدهد كه اختراع واحدي حتي در اغلب موارد همزمان توسط دو يا چند نفر                 نشان مي 

واقعيـت آن اسـت كـه تمـدن در مراحـل            . مستقل در نقاط مختلف صورت گرفتـه اسـت        

 در كودكي از    اديسوناگر  . نبوده است » مرد بزرگ «پيشرفت خود وابسته به ظهور يك يا چند         

، شدند كه دست به همان اخترعات بزنند؟ با اين حـال            ان ديگري پيدا نمي   رفت آيا كس    ميان مي 

 بـا . انـدازد   وجود شواهد زياد دال بر اختراع مضاعف، واقعيت اشاعة فرهنگي را از اعتبار نمي             

 كنند مظاهر فرهنگـي  اي كه در نقاط دور افتاده زندگي مي     هاي خيلي از اقوام اوليه      اينكه فرهنگ 

 هاي پر سابقة پيچيدة دنيـاي كنـوني   اند، اما اغلب فرهنگ   ديگر عاريت نداده  زيادي را به اقوام     

 انـد   تر بوده است رشد كرده      هاي فرهنگي بيشتر و فراوان      هاي جهاني كه امكان تماس      در شاهراه 

(Sutherland,1961:51).  

 ، يعنيكنند شوند، بلكه اشاعه نيز پيدا مي هاي فرهنگي نه تنها بر روي هم انباشته مي نوآوري

 هاي ميانه سنگي و نوسنگي، دانش استفاده از تير و           در دوره . روند  اي به نقطة ديگر مي      از نقطه 

 ها مدون نيقييحروف الفبايي كه توسط ف. كمان به همة نقاط دنيا ـ غير از استراليا ـ اشاعه يافت  

  تغييـر شـكل  انديگرگرديد مورد استفادة يونانيان و روميان قرار گرفت و توسط اين دو قوم و      

بـه  .  در تاريخ بسيار اسـت      دست  هايي از اين    مثال. پيدا كرد و به بسياري از نقاط دنيا راه يافت         

 شـود ـ    جامعة ديگر آموخته و پذيرفتـه مـي  اعضاي از سويهنگامي كه نوآوري يك جامعه، 

ه از اشـاع . شود يابد ـ امر اشاعة فرهنگي مطرح مي  يعني برخي از عناصر فرهنگي انتقال مي

 ترين اجتماعات همواره مطرح بوده است، اما در حالت محـدوديت         ها و در بدوي     ترين زمان   قديم

 اينكهبا  . (Sutherland,1961:51)هاي نو، دامنة محدودي داشته است         مسافرت، اشاعة انديشه  

امـا  ،  معموالً فقدان ارتباطات جغرافيايي و عدم مسافرت مانع اساسي در راه اشاعه بوده است             

كـرده    بسيار طوالني را طي    مسافتي ، فقدان آن، برخي از عناصر فرهنگي      رغم  بهگاهي اوقات،   

بـه خيلـي از نقـاط       » بـرج بابـل   « ماننـد    كتـاب مقـدس   هاي     مثال تعدادي از افسانه    رايب. است
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 ٣٤١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 اشاعة عناصر مختلف فرهنگي تابع شرايط و قـوانين . راه يافته است) البته با مختصر تغييراتي  (دنيا  

  كه برخي از عناصر فرهنگي، برخالف برخي ديگر در رابطه با يك            آيد مينظر   به. اي است   هويژ

 محدوديت در زمينة اشاعة فرهنگي احتماالً از عـواملي        . فرهنگ مشخص تجانس داشته باشد    

 انـزواي . تواند ناشـي شـود    ميآنانهاي   خارجيان و انديشهدربارهمانند ترس و شك و ترديد     

 اند، كمتر   زيسته  ن مي ديگراهايي كه دور از       و انسان  مله عوامل خيلي مهم است    فيزيكي نيز از ج   

 نمونة خيلي مشخص از اين    . اند كه عناصر فرهنگي را از ديگران به عاريت بگيرند           امكان داشته 

در قرن نـوزدهم    آنها  هستند كه تا دورة كشف مجدد       » گرينلند«گروه اسكيموهاي ساكن    

 طور كلي هر قدر انزوا بيشتر است جامعه حالت به. يگر بيگانه بودندميالدي با هر نوع زندگي د

بزند، حالت پوياتري   » گيري فرهنگي   وام«تري دارد و هر قدر جامعه بيشتر دست به            ابتدايي

 برند، پيـشرفت  هايي كه بيشتر در انزوا به سر مي     هاي پيشرفتة جديد نيز گروه      حتي در جامعه  . دارد

  .داجتماعي محدودتري دارن

  

  مقاومت در برابر دگرگوني
 )ريزي شده يا خود بـه خـود         برنامه(هاي گوناگون     توانند با مقاومت    هاي فرهنگي مي    دگرگوني

ها با ساختار     ها با ماهيت، محتوا، سرعت و رابطه اين دگرگوني          مواجه باشند و اين مقاومت    

 عنوان تحـول   گوهايي كه به  ريزي فرهنگي نيز تغيير ال      در قلمرو برنامه  . جامعه در رابطه هستند   

 هاي فردي يا گروهي در مقابـل        شود و درمواردي با مقاومت      ها و رفتارها مطرح مي      در نگرش 

هايي كه در زمينه مقاومت در        دانيم كه اغلب پژوهش     از سوي ديگر مي   . اين الگوها همراه است   

  بوده اسـت،   هاي فردي در مقابل دگرگوني      مقابل تغيير صورت گرفته است در مورد مقاومت       

 هاي فرهنگي، مقاومت درمقابل دگرگوني حداقل در سطح فردي داراي           چرا كه در حوزه برنامه    

 مختلـف   أتوان شش منش     و همكارانش عقيده دارند كه مي      ١هلريگلمظاهر آشكار بوده است،     

  :(Devito,1993:543): اند از فردي براي مقاومت در مقابل دگرگوني قائل شد كه عبارت

 مردم به دريافت انتخابي چيزهايي تمايل دارند كه با سـهولت            ؛و ادراك انتخابي   توجه   .١

 وقتي كه درك از واقعيت در     . بيشتري با ادراك كنوني آنان از دنيا همخواني داشته باشند         

از ميان مظاهر مختلف    . كند  يابد، اين ادراك در مقابل تغيير مقاومت مي         افراد استقرار مي  

                                                 
1. D.Hellriegel 
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 ها و تحوالت فرهنگي فصل يازدهم ـ دگرگوني  ■  ٣٤٢
 كنند  خوانند و گوش مي     مردم بيشتر چيزهايي را مي    : اشاره كرد كه  توان    اين مقاومت مي  

 ها بيـشتر دسـتخوش      ها و اطالعات مبتني بر ساير ديدگاه        آگاهي. موافق هستند آنها  كه با   

 هـاي  ها و ارزش   سوءتفاهم در ارتباط نيز در آنچه با گرايش        در نهايت شود، و     فراموشي مي 

  .دهد  ميموجود از قبل در تضاد است، بيشتر روي

  گرايش افراد معمـوالً    ،اي قهرآميز تغيير نمايد     گونه  به غير از مواردي كه شرايط به       ؛عادت .٢

  شيوه تثبيت شده   .هاي آشناي خود پاسخ دهند      ها، به شيوه    در جهتي است كه به محرك     

 دهد تا بـا دنيـاي       پديده عادت به افراد امكان مي     . ممكن است براي فرد ارضاكننده باشد     

 آوازي باشند و اين امر براي آنان عاملي در جهت آسايش            ن خود در تطابق و هم     پيرامو

 اينكه يك عادت بتواند عامل مهمي در مقاومت در برابر تغيير . و تامين خاطر بيشتر باشد    

 باشد، اين امر بستگي به اين دارد كه اشخاص از تغيير عادت چه برداشتي در مورد فوائد

  .و مضار آن داشته باشند

 كننـد، و     تمامي موجودات انساني، حيات را با وابستگي به بزرگساالن آغاز مي           ؛وابستگي .٣

 فرزندان خود را فراهم خشنوديپردازند و وسايل  عمالً والدين به حمايت كودك مي

 شود، اما هر گاه بـه       طور كلي حالتي نامطلوب شمرده نمي      با اينكه وابستگي به   . آورند  مي

 تواند به مقاومـت     و افراطي آن كشيده شود، وابستگي به ديگران مي        سوي ابعاد غيرمتعارف    

 اشخاصي كه به ديگران وابستگي زياد دارند معموالً فاقد اعتمـاد . در مقابل تغيير منجر شود 

 يد نكننـد، در   أيچيزي را ت  آنها   هستند و اين گروه تا زماني كه افراد مورد قبول            به نفس 

  .دهند پذيرش آن مقاومت به خرج مي

 يـا چيزهـاي ناشـناخته    هـا  موقعيـت ر مردم در حال مواجهه با كث ا؛هاي ناشناخته   ترس .٤

عـدم  . اي عـاملي از عـدم اطمينـان اسـت           كنند، هر تغيير عمـده      اضطراب پيدا مي  حالت  

 خـود   ،شود، بلكه نتايج بالقوه تغييـر نيـز         از نتايج تغيير در آينده ناشي نمي       اطمينان تنها 

  .ينان باشدعدم اطم تواند عامل مي

 هاست، چرا كـه     هاي انسان   گيري  پول عامل مهمي در مالحظات و جهت       ؛داليل اقتصادي  .٥

 كاهش معموالً مردم در مقابل تغييراتي كه امكان دارد درآمد آنان را مستقيم يا غيرمستقيم

 .كنند دهد مقاومت مي
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 ٣٤٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 جـويي و   بـه تـأمين   مانع ديگر در مقابل تغيير تمايل گروهي از مـردم      ؛تأمين و بازگشت   .٦

 هاي فراواني   به هنگامي كه در زندگي محروميت     . اتكا از طريق بازگشت به گذشته است      

 كنند و ممكن است تمايل پيـدا        اي از مردم به گذشته شادتر فكر مي         ، پاره آيد ميوجود   به

  . مطابق ميل خود داشتندرفتارهايي، دوراني كه بازگردندكنند به عصر طاليي خويش 

ها  اي عمومي است بايد به خاطر آوريم كه جوامع و فرهنگ  پديده، كه دگرگوني  از آنجا 

 مسأله در . طور كلي دائمي و از نظر روند هدايت و جريان تغيير از همديگر متفاوت هستند               به

 هاي اجتمـاعي    كاركردها و ساخت  . اين است كه جوامع تا چه حد با تغيير سازگار و موافق باشند            

ها،  ترين جمعيت كنند، و حتي در ميان پر تحرك ه زماني كوتاه تغيير نميو فرهنگي در فاصل   

  .برخي از عوامل مقاوم در مقابل دگرگوني جنبة نهادي دارند

 توان ميان آداب و رسـوم       اي است كه مي      مقاومت در برابر مقايسه    ،از شواهد بسيار روشن   

 هستند، چرا كه درجـة بيـشتري از       اخالقيات برقرار در جامعه داراي دوام       . و عادات انجام داد   

.  و باالترين فشار اجتماعي را واجدنـد      روند شمار مي  بههاي متعالي     همسازي را دارند، از ارزش    

 داند، عمالً آن چيزهايي هستند كه افـراد         را حقيقتاً پر ارزش مي    آنها  هاي رفتاري كه جامعه       مدل

 كاربرد و استفاده از وسـايل و      . دهند  همسازي كنند و اين كاري است كه انجام مي        آنها  بايد با   

 كلي با همين درجه از فشار و مقاومت مواجه نيستند و با سهولت بيشتري تغيير       طور بهاشيا  

 به همين ترتيب نهادهاي اصلي اجتماعي كه مملو از آداب و رسوم مـستقر و پابرجـا      . كنند  مي

 دهد كه چـرا     ه اين نكته نشان مي    توجه ب . دهستنها در مقابل دگرگوني       ترين پديده   هستند مقاوم 

 كنند و    نهادهاي اصلي بسيار كند تغيير مي      ديگرنهادهايي مانند مذهب و خانواده در مقايسه با         

 ماهيت آداب و رسوم نهادي    .  نيز دوام بيشتري دارند    ها  حتي در مقابل سوانح طبيعي و انقالب      

 مدت زيادي دوام داشته     آن است كه سنتي باشند و از طريق تكرار و حفظ و خوپذيري در             

  ).٢٥٢ :١٣٨٣محسني، (باشند 

 ميزانـي ها را براي ورود        كنوني بسياري از كشورهاي دنيا عمالً برخي محدوديت        اوضاعدر  

 اوضاعها تابعي از  اند و البته اين محدوديت  آوردهوجود بهاز انواع اطالعات به درون مرزها      

نگـاهي  . عمال نظارت اجتماعي واقعي است    سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ديني و نيز شدت ا        

 هـا   دهـد كـه البتـه برحـسب كـشورها ايـن موضـوع               به الگوهاي موجود در اين حوزه نشان مي       
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 ها و تحوالت فرهنگي فصل يازدهم ـ دگرگوني  ■  ٣٤٤
،  قومي و نژادي   مسائلهاي سياسي، خشونت، صور قبيحه،        ، افشاگري ها انواع انتقاد  :مواردي مانند 

 ت آن است كه از آنجـا كـه        واقعي. شود   كودكان را شامل مي    در قبال همبستگي ملي و خشونت     

ها حالت غيرمتمركـز را       در ساختاري مانند اينترنت كنترل مركزي وجود ندارد، عمالً كنترل         

 اي كه اين نـوع      گونه گيرد، به    خدمات صورت مي   ،كنندگان اصلي و مياني    دارد و از مسير توزيع    

بـه   نگي متصل  خا رايانهمثل دستگاه   (ها حتي در سطح يك واحد استفاده معمولي           محدوديت

 تـوان گفـت كـه مقابلـة         پذير است، هر چند مي      نيز تا حدودي امكان   ) اينترنت در خانه يا اداره    

 قطعي و كامل با جريان اطالعاتي موجود اگر غيرممكن نباشد، دست كم بسيار دشـوار اسـت     

 ليالمل  افزايد از يك سو ضرورت همكاري بين        آنچه بر دشواري امر مي    ). ٥١  : ١٣٧٩دريابيگي،(

است و از سوي ديگر تنوع و تفاوت قوانين و مقررات و نهايت اينكه موارد منع در همه                  

 هاي مربـوط     تقريباً همگاني در زمينة منع انتشار برنامه       توافقيمثالً اگر   . حاالت يكسان نيستند  

 پذير  هرچند كه عمالً اجراي كامل آن هم امكان       (به سوءاستفاده جنسي از كودكان وجود دارد        

  از مواردبسياريدر . هاي جنسي اين توافق وجود ندارد     در مورد منع انتشار صحنه    ) ه است نشد

 قوانين واحدي حتي تحت عناوين كم و بيش مشابهي هم وجود دارند، اما از آنجا كه تعـاريف          

 شوند، همكاري قضايي هاي متفاوتي معني مي گونه  بهمسائلحقوقي تفاوت دارند و در حقيقت 

 هاي ممنوعه تحت عناويني      به برنامه  ،در مقررات اغلب كشورها   . شود ميمالً ناممكن   المللي ع   بين

 مانند مغاير اخالق و يا مبتذل و مانند آن توجه شده است، كه هم صراحت كافي ندارد و هـم         

 گذاشته شـده  ) كنند  كه عمالً از روية واحدي تبعيت نمي      (ها    تشخيص مصاديق آن بر عهده دادگاه     

 نيز مـشكل ديگـري اسـت     آنها  ها و شناسايي محل استقرار        ملكردهاي سايت پيگيري ع . است

 افزون براين براي مدعيان اين دعـاوي      . طلبد  كه حداقل اقدامات دشوار و گاهي طوالني را مي        

 هاي خاصي هستند، عمالً امكان      هاي مبارزه با مفاسد اخالقي و يا سازمان          از گروه  بيشترنيز كه   

 ).١٥٠ :١٣٨٠محسني، (المللي كه غالباً پرهزينه است وجود ندارد  بينپيگيري ممتد و بلندمدت 
  

  ايران در گذر تحوالت فرهنگي
 اي را پشت سر گذرانيده است       تاريخ پرفراز و نشيب ايران در مراحل حيات خود تحوالت عمده          

 يـك شايد بتوان در . اند به لحاظ اجتماعي ـ فرهنگي اهميت يكساني نداشته آنها كه البته همه 

 .ي برخوردارنـد  ا نگاه كلي نتيجه گرفت كه در اين ميان چهار اتفاق يا رويداد از اهميت ويـژه               
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 ٣٤٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 آثار تمدني ايران، اقوام دجله اولين اتفاق را بايد ظهور اسالم و توسعه تمدن اسالمي دانست كه 

 جهانو فرات، مصر، هند، يونان و روم را با يكديگر در هم آميخت و منشأ تحوالت مهمي در                   

ترديد حمله مغول است كه ارمغـان         دومين اتفاق مهم در تاريخ ايران بي      . آن روزگار گرديد  

 عقالني و تحول خاصي را در عرصه تمدن موجب نگرديد و عمالً براي مردم ما حاصلي جز                

 ).... و شـد  بعدها نقاشي مينيـاتور از آن نتيجـه           مثال رايبهرچند كه   (ويراني و تباهي نداشت     

 يابد تر مي  و در اواخر دوره قاجاريه خيزشي قوي       شود مياق كه از دوره صفويه آغاز       سومين اتف 

 توانـست   ي بود، ابزاري كـه مـي      فناورارتباط ايران با جهان غرب بود كه ابزار اصلي آن علم و             

ي كه در   فضاياي بود،      ساختاري ويژه  فضاييهمه چيز را متحول سازد و توليد آن متكي بر           

 )١  :١٣٧٠محبـوبي،   (كرد    سير مي » رفتگي خواب به«ان در آن روزگاران در دوره       كشوري مانند اير  

 سرانجام چهارمين رويداد انقالب اسالمي است كه ما هم اكنون در          . مجالي براي ظهور نداشت   

 اي از رسوبات همه اين تحوالت       ساختار كنوني جامعه ما از نظر فرهنگي آميخته       . آن قرار داريم  

  عناصري هستند كه در تحليل نظام ذهنيت و رفتار مردم ايران بايد موضـوع              است و اين تحوالت   

  .مطالعات دقيق قرار گيرند

 قومي در طول تاريخ آن است و ايـن        آن از نظر    تر شدن     هاي خاص ايران متنوع     از ويژگي 

 فراوانـي   هـاي   همواره در طول تاريخ ايران محسوس بوده است و در مواردي عرصه منازع            

ايران همواره شاهد يورش    «: نويسد  اللهي در اين زمينه مي      دكتر سكندر امان  . تنيز گشته اس  

ترين پيامد اين    مهم. در اين سرزمين بوده است    آنها  و تاخت و تاز اقوام گوناگون و استقرار         

 اند كـه  ها، اديان و مذاهب كنوني در ايران غير بومي ها، گويش ها آن است كه تمام زبان     يورش

 اين وضع ما را بـا ايـن پرسـش اساسـي           . اند  م غيربومي به اين سرزمين راه يافته      به وسيله اقوا  

  ).٢٤  :١٣٨٠اللهي،  امان(» سازد كه چرا چنين شده است روبه رو مي

 دهي آن با تشكيل ستاد انقالب       در ايران پس از انقالب، توجه به انقالب فرهنگي و سامان          

ها بـا هـدف متناسـب         در وضع دانشگاه  و ايجاد تحول    هجري شمسي    ١٣٥٩فرهنگي در سال    

 بـه   تدريج به  شود و اين طرح اوليه        با اهداف جمهوري اسالمي ايران آغاز مي      آنها  سازي فعاليت   

اهداف و وظايف اين شورا كه مـصوب خـود       . انجامد  انقالب فرهنگي مي   تشكيل شوراي عالي  

  ):١١ ـ٥٠١: ١٣٦٥، ...ضميمه(كيد دارد أ نكات ت اينبر طور كلي آن است به
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 ها و تحوالت فرهنگي فصل يازدهم ـ دگرگوني  ■  ٣٤٦
 گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمي در شئون جامعه و تقويت انقالب فرهنگي و اعـتالي               .١

  .فرهنگ عمومي

  آثار غربزدگي از فضاي هاي علمي و فرهنگي از افكار مادي و نفي مظاهر و تزكيه محيط .٢

  .فرهنگي جامعه

 يح اسـالمي ها و مدارس و مراكز فرهنگي و هنري براساس فرهنگ صح     تحول دانشگاه  .٣

 شناسـان   براي تربيت متخصصان متعهد و اسـالم      آنها  و گسترش و تقويت هرچه بيشتر       

خواه و نيروهاي فعال ماهر و استادان و مربيان و            متخصص و مغزهاي متفكر و وطن     

  .معلمان معتقد به اسالم و استقالل كشور

 اده از دستاوردها  آموزي و تحقيق و استف      تعميم سواد و تقويت و بسط روح تفكر و علم          .٤

  .و تجارب مفيد دانش بشري براي نيل به استقالل علمي و فرهنگي

  . حفظ و احياء و معرفي آثار مأثر اسالمي و ملي.٥

 نشر افكار و آثار فرهنگي انقالب اسالمي و ايجاد و تحكيم روابط فرهنگي با كشورهاي             .٦

  . با ملل اسالميويژه بهديگر 

  : اين شورا نكات زير مطرح استاز سوي ديگر در رديف وظايف

 هاي  تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسالمي و تعيين اهداف و جهت برنامه             .١

  .فرهنگي و آموزشي و پژوهشي و علمي

 هاي فرهنگي و آموزشي و علمي و تحقيقـاتي          تعيين مراجع براي طرح و تدوين برنامه       .٢

  .ت تصويب كلي و ارائه آنها به شوراي عالي جهطور به

  .هاي مهم و اساسي مراكز علمي و فرهنگي و آموزشي و پژوهشي كشور نامه ينيتصويب آ .٣

 هـا   تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمي و فرهنگي و تحقيقاتي و فرهنگستان             .٤

نامه هـر يـك و تجديـدنظر     ها و مراكز آموزش عالي، و تصويب اساس   و دانشگاه 

  .در صورت لزوم مشابه ايه ههاي مؤسس نامه اساسدر 

هاي الزم جهت بسيج و مشاركت همه         نامه براي ايجاد زمينه     يني تهيه طرح و تدوين آ     .٥

 . تحقق اهداف انقالب فرهنگيمنظور بهجانبه مردم 
 ها و مراكز آموزشي و تعيين مرجـع        تدوين ضوابط براي گزينش استادان و معلمان دانشگاه        .٦

  .براي گزينش آنان
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 ٣٤٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

ها و    بر اجراي كليه مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي توسط وزارتخانه          نظارت   .٧

  .هاي مجري سازمان

هـا و     عنـوان رئـيس دانـشگاه      تأييد نامزدهايي كه وزير فرهنگ و آموزش عالي به         . ٨

  .كند آموزش عالي به شورا پيشنهاد ميمراكز 

 ط علمـي و فرهنگـي بـا       هاي مربوط به توسعه رواب      تدوين ضوابط و اصول كلي و سياست       .٩ 

  .كشورهاي ديگر

  .هاي درسي  نظارت بر امور كتاب.١٠

 دربارة اين نـوع از    . طور مشخص ريشه در جهان كمونيسم دارد       مفهوم انقالب فرهنگي به   

 معتقد بود كه آنچه امروزه      ١ريموند ويليامز ها يعني     انقالب فرهنگي يكي از سوسياليست    

باشـند و   ت كه افراد تا سرحدامكان آگاهي بيـشتري داشـته    اين اس  جامعه نياز دارد  قبل از همه    

 هـاي   گيـري   هـاي متمايـل بـه تـصميم         اين اولين چيزي است كه در جهت مقابله بـا گـرايش           

 از ديدگاه او نقش اصلي يك انقالب فرهنگي سوسياليستي ايـن          . تكنوكراتيك به آن نياز است    

 مومي به كار افتد و اين مـؤثرترين ها در جهت منافع ع    است كه نيروهاي ذهني ناشي از دانش      

 ها در زمينه انقالب ريزي ترين برنامه بدون ترديد از انسجام يافته. پاسخ به نيازهاي عمومي است

  بسيار حتـي از    ةهاي منتقدان   فرهنگي بايد مورد چين را ذكر كرد كه پس از آن موضوع داوري            

 در  آرنولد پيـسي  ران يعني   يكي از پژوهشگ  . هاي بعدي چين قرار گرفته است       جانب دولت 

 مائوتسه چينناپذير  طور اجتناب سخن گفتن دربارة انقالب فرهنگي به«اين باره متعقد است كه 

حاال تقبيح وقايع اين انقالب فرهنگي      . آورد   به ياد مي    ميالدي ١٩٦٠هاي     را در اواخر سال    دون

 از سه نوع شكاف رو به ئوما. شده است، اما اين حوادث هنوز هم نمونه مناسبي هستند معمول

شكاف بين شهر و ده، بين كارگر و دهقـان، و بـين كـار               : در جامعه چين مضطرب بود     ازدياد

تر دادن به آموزش و پرورش، بـا          ها را با جنبه عملي      او اميدوار بود اين شكاف    . كار يدي  فكري و 

عنـوان    بـه  دانشجويان و متخصصان براي كارهاي كـشاورزي، بـا آمـوزش دهقانـان             فرستادن

 در. ها از ميـان بـردارد        بين كارگران و مديريت كارخانه     وگو گفت قو با تشوي  ،  پزشك پابرهنه 

اين رابطه توجه من به برخي تقسيمات بسيار همانند در جامعه تكنولوژيكي غربـي اسـت، و                 

                                                 
1. R.Williams 
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 ها و تحوالت فرهنگي فصل يازدهم ـ دگرگوني  ■  ٣٤٨

هـاي برخـورد      بسياري از جنبه  . ن و قلمرو مصرف كننده    ا قلمرو متخصص  ويژه تقسيم بين   به

 مائو درصدد بود اين شكاف را با تغييرات سريع كـه              در اين مورد مناسبت دارند، اما      چيني

  ).٢٧٧ :١٣٧٤پيسي، (» بيرحمانه بود برطرف سازدمتضمن اجبارهاي 

 هـاي  در ايران دوره پس از انقالب اسالمي موضع دگرگوني فرهنگي و رابطه آن با سياست             

 هر چند اطالعات هم در ايـن      . عه بوده است  فرهنگي از بحث انگيزترين مباحث مطرح در جام       

 هاي عرصه، هم از نظر تحوالت واقع شده در صحنه زندگي اجتماعي ـ فرهنگي و از نظر بازتاب 

 بررسي انجام شده در ميان خانوارهاي ساكن    . هاي اعمال شده بسيار محدود بوده است        سياست

از  ذشته حـاكي از آن اسـت كـه   در دو دهة گ) ١٣٨٠تيرماه (تهران در مورد تغييرات فرهنگي     

و  ديدگاه آنان بيشترين تغييرات در زمينه روابط دختر و پسر، تحصيل زنان، نحوة آرايش زنـان               

كه  اند   برعكس عقيده داشته   ،گويان بررسي مذكور   پاسخ. استفاده از ماهواره صورت گرفته است     

و  امعه، احترام بـه قـوانين   مملكتي، رعايت نظم در جمسئوالندر مواردي مانند روحيه نقدپذيري  

 مقررات در ميان مردم، دسترسي به اطالعات واقعي و يا كمك به ديگـران تحـوالت حاصـله                 

  ).٣: ١٣٨٠، ...مركز افكار(بسيار كم و نامحسوس بوده است 

 فرهنـگ در تغييـرات از ديـدگاه شـهروندان تهرانـي             هاي مادي   براين اساس سهم بخش   

يان مذكور تغييراتي را كه در زمينه       پاسخگو. استدي بوده   بيشتر از حوزه هاي فرهنگ غيرما     

مشاركت و حضور زنان در كارهاي بيـرون از خانـه،            اينترنت، تحصيل زنان، استفاده از رايانه و     

انـد و در      زنان را از نظر فرهنگي مثبت ارزيابي كرده         منزلت ارتقادر نهايت   استفاده از مطبوعات و     

زنان، روابط دختر و پسر، و پيـروي از الگوهـا و             ت در نحوة آرايش   مقابل از ديدگاه آنان تغييرا    

گويـان در مـورد      از پاسـخ  % ٥٦در حالي كه حـدود        مثال رايب. اي غربي منفي بوده است    همد

ايـن اقـدام را مثبـت       % ١٩انـد در حـدود        داشـته  پيروي از الگوها و مدهاي غربي نظري منفـي        

ترين وجه تحوالت فرهنگي را بتوان        شايد اساسي . اند  تهاند و بقيه در حد وسط قرار داش         دانسته  مي

بررسي مذكور همچنين حكايت از آن دارد       . كرد ها در مورد زنان ارزيابي      در عرصه تغيير نگرش   

ميزان تغييرات واقع شده در كـشور  %) ٥٠حدود ( كه اكثريت قابل توجهي از شهروندان تهراني    

اند و هيچ كس  حد زياد يا خيلي زياد ارزيابي كرده را از نظر فرهنگي در طول دو دهة گذشته در    

ايـن اطالعـات   . انـد  آن را كم دانسته % ٦/٣و فقط    معتقد به خيلي كم بودن تحوالت نبوده است       
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 ٣٤٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

در شهري مانند تهران بـراي شـهروندان نـشان           ملموس بودن تحوالت فرهنگي كشور را البته      

يان پاسخگوه شده اين است كه اكثريت       نتيج دهد، نكته جالب ديگري كه از بررسي مذكور         مي

آن را مثبـت  % ١٩اند و فقـط حـدود     دانسته%)٦٦حدود (جهت تغييرات را نه خوب و نه بد        

مقايسه اين دو نوع داوري حاكي از آن است كه مردم ميزان تغييرات را زياد، اما                . اند  دانسته

ه جـا دارد دربـارة آن       موضوعي اسـت كـ    دانند و اين البته       جهت آن را نه خوب و نه بد مي        

  .بررسي بيشتري صورت گيرد
  

  هاي جهاني شدن فرهنگ و زمينه
واژة جهاني شدن، عرضه كننده مفهومي بسيار متراكم از جهان و هوشياري رو بـه افـزايش                 

تراكم جهان  . نسبت به آن است و بازگوكننده فراواني پيوندهاي جهاني و درك از آن است             

توان استنتاج كرد و اين در حالي اسـت          يي نهادهاي مدرنيته مي   را در رابطه با قدرت و كارآ      

سـازد   سازي هوشياري دربـاره جهـان خـود را در مفـاهيم فرهنگـي متجلـي مـي                   كه عميق 

(Baker, 2002: 131).  

  بر فرايندي ناظر است كه بر اثر آن فرد و جامعه در مقياسي جهاني با يكديگر،جهاني شدن

 راثر تحول در مفهوم فضا و مكان در يك جامعه واحـد كـه جهـاني     گيرند و ب    در رابطه قرار مي   

 هـا  در عرصه جهاني شدن رسانه). ١١٣  :١٣٨١محمدي،  گل(شوند    شود مستحيل مي    ناميده مي 

شدن و  » يك شكل «جهان انتخابي جز ميان     آيا  شود كه     و بازارها، گاه اين انديشه مطرح مي      

مبتني بر اختالفـات كـم،      » خودشيفتگي«يي و   شدن ندارد؟ ميان وحدت رويا    » اي  قبيله«يا  

ها تمايل به گردهم آمدن و        آيا در ميان انسان   . »تنوع«شدن و   » يكسان«هاي حاكم بر      ترسميان  

ها در حال      هر دو وجود ندارد؟ رسانه     ،بودن و در عين حال خود را از ديگران متمايز كردن           با هم 

هـم  . كه درهـر عرصـه آگـاهي پيـدا كننـد          دهند    بيش از پيش به مردم جهان امكان مي        حاضر

ها بيش از پيش در طـول چنـد سـال             رسانه. بشناسند و هم با تشابهات آشنا شوند       ها را   تفاوت

» مبادلـه «اند كه به جاي جـدل ميـان وحـدت و تنـوع بايـد بـه                    را مطرح كرده   اخير اين بحث  

  .(Balle,2004:109)احترام گذاشت  پرداخت و به اختالفات

  برقـراري معنايترين تعابير، جهاني شدن به     رفتن اين نكته كه در يكي از رايج       با در نظر گ   

ترين و قابل     مستقيم ها  تز بسياري جه  پيوندها و ارتباطات متقابل ميان جوامع است، فرهنگ ا        
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 ها و تحوالت فرهنگي فصل يازدهم ـ دگرگوني  ■  ٣٥٠

 فرهنـگ . شود  ترين عنصري است كه از طريق آن اين پيوندها در زندگي روزمره تجربه مي               رؤيت

ترين اجزا جهاني شدن است، چرا كه از طريق فرهنگ است كه تفـاهم               بدون ترديد از مهم   

 هاي  در گروه فعاليت  . هاست  ها و مكان    ترين پيوندها ملت    يابد و از محوري     مشترك توسعه مي  

 از طريـق ها، رفتارها و كاالهـايي كـه    ويژگيآنها روزمره مظاهر زيادي وجود دارد كه از طريق  

  .گيرند يش از پيش جهاني هستند شكل مي كه بهايي مفاهيم و ادراكآنها 

 اي از تواند نتيجـه  نظر از اينكه جهاني شدن از چه طريق حاصل شود، مي            در حقيقت صرف  

توان نتيجه گرفت، هرچند  تفاهم و درك متقابل نمادها باشد و از آن نيروي فرهنگ را مي

 رسـد، امـا   نظر مي  بههاي زندگي روزمره امري بديهي و آشكار     جهاني شدن در برخي از زمينه     

 آميز  اي پيچيده و ابهام     فرهنگ پديده . ها موضوعي كامالً روشن و مشخص نيست        در همه حوزه  

  .(Held,2000:68)هاي بسيار متفاوتي به خود گيرد  تواند جلوه است و مي

كنيم كه بيش از پيش با دگرگوني و عدم اطمينـان             احتماالً ما در جهاني زندگي مي     

به اعتقاد او، در .  آن را دنياي از هم گسيخته ناميده است١گيدنز كه اعياوضمواجه است، 

 درستي ي بهتر يا بدتر، ما در نظمي جهاني قرار داريم كه هيچ كس آن را بهاوضاع وجوي جست

 هاي بزرگي كه    از اينها گذشته دولت   . (Held,2000:6)كند، اما بر همة ما مؤثر است          درك نمي 

 هاي پيچيده    درمقابل چالش  ،هاي اقتدار مورد توجه بودند      عنوان پايه  هدر طول سه قرن گذشته ب     

امر   پذيرش گستردة مفهوم جهاني شدن و ايماني فراگير به اينرغم به. اند و دردناكي قرار گرفته

  .كنيم در حال تغيير اساسي است كه در پرتو جهاني شدن دنيايي كه ما در آن زندگي مي

 ، كاالها، پول و بسياري چيزهـاي  ها، آلودگي ات جديد، سرگرميها، تصاوير، اطالع   انديشه

 هاي مختلف دنيا كنند و بخش ها از مرزهاي ملي عبور مي اين. ديگر همه در سفر جهاني هستند

 نظر به. سازند  سابقه و با سرعتي غيرقابل تصور در گذشته با يكديگر مرتبط مي             را در مقياسي بي   

 اي رو به افزايش تحت تأثير گونه ي در هر كجاي دنيا كه باشند بهرسد كه زندگي افراد معمول مي

 واقـع  آنهـا ها، و اقداماتي كه در نقاطي بسيار دور از محل زندگي و كار  گيري  اتفاقات، تصميم 

ـ         فرهنگ. گيرد  شود قرار مي    مي   سـريع اطالعـات،    هـاي   هها، اقتصادها، و سياست از طريق مبادل

 هاي بزرگ سياسي ـ اقتصادي جهاني، جهان را طـي   هاي گروه گيري ها و تصميم ها، دانش انديشه
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 ٣٥١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  .(Held,2000:6)كنند  نمايند و به همه جا سرايت مي مي

  است كه ارتبـاط از معنااي و اينترنت به اين      ، تلويزيون ماهواره  )موبايل(توسعة تلفن همراه    

 هايي كه در نقـاط دور     واقعه. اي مجازي حالت همزمان دارد      گونه يك نقطة دنيا به نقطة ديگر به      

تيترهاي خبري روزنامـه    . شود  افتد در همان زمان بر صفحة تلويزيون ظاهر مي          دست اتفاق مي  

 وجود آورند و ايـن تـصور را    بحران، ترس و نگراني به   ،ها  توانند در خانه    ها مي   ها و تلويزيون  

وهـي از افـراد نگـران    گر. مطرح سازند كه بسياري از تغييرات حالتي خارج از كنترل دارند          

 و) گيـرد   كه تحت تأثير امواج شديد اقتصاد جهاني قرار مي        (شوند    ايمني اقتصادي خويش مي   

تحت تأثير امواج جديـد  آنها برخي ديگر بيم از آن دارند كه مسلمات فرهنگي و سياسي         

ـ             اقتدار دولت . ها و نهادهاي نوين قرار گيرد       جنبش  نظـر  هها منفـرد و نهادهـاي اجتمـاعي سـنتي ب

  ).١١٠ :١٣٨٠محسني، (رسد در مقابل مرزهاي مسلط جهاني مورد تهديد يا نفي قرار گيرد  مي

 ها و در عين ، نشانه)ها سمبل(ها، در حقيقت در ردة نمادها  ها، و دانش ها، ايدئولوژي انديشه

 راد يـا  توسط اف (هستند كه در جامعه جريان دارند       ) ها  برخي از افراد يا گروه    (ها    حال فرآورده 

 ها و در نهايـت      ها، اجتماعات، اقوام، فرهنگ     توسط گروه (گيرند    و مورد مصرف قرار مي    ) ها  گروه

  هاي نمادين و فرهنگي چيست؟ هاي اختصاصي اين فرآورده حال ببينيم ويژگي). افراد

 بيش از همه مطرح است، چيزي كه اقتصاددانان       » غيرمادي«هاي    در اينجا موضوع فرآورده   

. اي كه مورد عالقة كارپردازان فرهنگ نيست  دهند، واژه    قرار مي  ١»خدمات«رديف  آن را در    

مبتني ) ...هاي ديني، علمي، ايدئولوژيك، ادبيات و       بحث(نمادهاي فرهنگي جاري در جهان      

ديگر اينكه  . هاي گروهي هستند    برماهيت مبادالت كالمي، روياروي، و يا از طريق رسانه        

 دهند و شكل متفاوتي از مـصرف را    از خدمات را انتقال مي     محصوالت فرهنگي گونة خاصي   

 خدمت مورد توجه در زمينة استفاده از كاالهاي فرهنگي در حقيقـت      . كنند  در جامعه مطرح مي   

  .(Leclerc,2000:2)وردهاست ادر رديف دست

 هايي در حـوزة   گيري  توليدات فرهنگي داراي ماهيت متقاعد كننده هستند و متضمن نتيجه         

 متقاعد شدن الزاماً نتيجـة    . ا، پيوند با يك پيام، مشاركت در يك ديدگاه و امور مشابه هستند            باوره

يك مبادلة تعاملي روياروي و يا انتشار از طريق بيان و نيز متن، كتاب، و مطبوعات مطـرح                  
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 ها و تحوالت فرهنگي فصل يازدهم ـ دگرگوني  ■  ٣٥٢
 اي و   وجود آمدن يك وسيلة انتقال فراجامعـه       نوشتار و به خصوص چاپ سبب به      . بوده است 

 اي در مقياس جهاني براي انتقـال        ، يعني وسيله  شدالمللي و بين تمدني       عي يعني بين  فرا اجتما 

  ).١١٠  :١٣٨٠محسني، (هاي ديني، فلسفي و اطالعات و اخبار  و اشاعة عقايد و انديشه

 هـا   نوعي انقالب ارتباطي است، انقالبي در نقل و انتقال پيام      ها  جهاني شدن از برخي جهت    

 هاي ويژه گسترش آن به الكترونيك در سال به بعد و بهميالدي  ١٨٩٠سال ظهور الكتريسيته از (

ويژه عـصر    و به١٩٠٠ظهور هواپيما در سال (جايي اشخاص  ، و انقالبي در جابه  )١٩٦٠از   پس

اي در جهاني شدن     ها نقش عمده    تركيب اين جهش  ).  به بعد  ١٩٦٠هاي     از جت از سال    پس

هواپيماهـاي پـر ظرفيـت      مـيالدي    ١٩٩٠هـاي     الدر طول سـ   . در عصر كنوني داشته است    

هـاي    هاي مهاجرت   پذير ساختند و جريان     توسعة توريسم گروهي را امكان    ) بوئينگ، ايرباس (

هـاي    هاي جهاني و سپس بزرگراه      موازي با اين جريانات، تلويزيون    . كردند المللي را مطرح    بين

هـا، تـصاوير و اطالعـات را      پيـام اينترنت ظهور يك جريان جهاني و آني    اطالعاتي و باالخره  

ار همـوطن بـا شخـصي در        گيو را باز كرد و شنيد كه يك خبرن        راد توان  مي. عملي كردند 

دهد كه از يك شركت   و يا همكار اداري ما اطالع ميوگو است گفتيك گوشه دنيا در حال 

شـده اسـت    يك نامة الكترونيك دريافت كرده است و در آن ذكر           آنها   طرف قرارداد با مؤسسه   

  .(Lemieux, 2002:1022)ديگر به كشور ما خواهد آمد  كه فالن شخص دو روز

  

  فرهنگ جهاني؟
 ١كنند كه جهان در حال حركت سريع به سوي يك فرهنگ جهـاني            بيني مي   شناسان پيش   جامعه

 يـا   ترين ابزارهاي آن اشاعة فرهنگـي و        يكي از اساسي  كه  است، جهاني خالي از تنوع فرهنگي       

 ها هميشه براثر عـواملي ماننـد        دانيم كه فرهنگ    البته مي . هاست  ستانداردها در ميان فرهنگ   توسعة ا 

 هاي  اند، اما از آنجا كه جمعيت       مسافرت، تجارت و يا حتي فتح و كشورگشايي تحت تأثير قرار گرفته           

يابنـد،    مـي  كنند، و بيشتر در نقاط مختلف كـره زمـين اسـتقرار             امروزي جهان زيادتر سفر مي    

 .(Zgourides, 2000: 35) انگيز بيشتر شده است اي اعجاب گونه زان اشاعة فرهنگي هم بهمي

 ماننـد  هايي از نيروهاي اجتماعي كه در حـال ايجـاد فرهنـگ جهـاني هـستند، مـواردي                  مثال

تلويزيـون،  (هـاي گروهـي       ، رسـانه  )تلفن، پست الكترونيك، فـاكس    (ارتباطات الكترونيك   

                                                 
1. Global Culture 
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 ٣٥٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

حتي . گيرد ها، و سازمان ملل را در برمي المللي و بانك تجارت بين ، اينترنت،   )راديو، فيلم 

 ست كه جهان همـه روزه بـه       معناكنندة اين    طور ضمني بيان   به» دهكده جهاني «مفاهيمي مانند   

طور كلي در عرصة جهاني شدن فرهنگ برخي از          تر شدن در حال رشد است به        سوي كوچك 

اند از  و عبارت)  آمارها و شواهد جانبيحداقل در عرصة(تحوالت قابل تشخيص هستند 

(Held:2000:54):  

 ميان كشورهاي مختلف حجم و سرعت نقل و انتقال اطالعات فرهنگي رو به افـزايش       .١

  .بوده است

 ميان منـاطق و    مالكيت تلويزيون و راديو در سراسر جهان افزايش يافته است، هر چند            .٢

  .كشورها هنوز تفاوت زياد است

 قـرار   مخاطبـان  و تلويزيوني ملي در معـرض كـاهش تعـداد            ييهاي راديو   گاههمة ايست  .٣

  .دارند

 اي و كابلي رو به افزايش است و در برخي از كشورها هاي ماهواره ميزان مالكيت تلويزيون   .٤

 البته تفاوت وضع كشورها از اين نظر هم قابل توجـه  . اين افزايش خيلي زياد بوده است     

  .است

 هـاي فرهنـگ   ر دنياي كنوني شاهد اين واقعيت هستيم كه بسياري از جنبه آنكه درغم بهاما  

 هاي محلي نيز ثبات     كنيم كه اجتماعات و فرهنگ      جهاني شده است، از سوي ديگر مشاهده مي       

  آن ظاند و در مواردي با شور و حرارت و حتي گاهي مبارزه تالش در حفـ                 خود را حفظ كرده   

 زمين در كنار هم زنـدگي       يك قوم و يا ملت در آن سوي كره        بينيم كه افرادي كه در        مي. دارند

  .كنند حداقل در برخي از ابعاد به فرهنگ آبا و اجدادي خود وفادار بمانند كنند تالش مي مي

 هاي پژوهشگران و روشنفكران در مورد رابطه جهاني شدن و فرهنگ            از مجموع برداشت  

 دانند  كساني كه جهاني شدن را مثبت مي      . فتتوان به دو گروه عقايد مخالف و موافق دست يا           مي

يابـد،    هاي مشترك بشري توسعه مي       ارزش ها  همعتقدند كه در پرتو توسعه ارتباطات و مبادل       

 طور كلي زمينه براي تفاهم بيشتر جامعـه بـشري فـراهم            كنند و به    ها با هم تشابه پيدا مي       تفکر

 هاي اطالعـاتي، محـو      ا توسعه نابرابري  جهاني شدن را مترادف ب    » مخالفان «،در مقابل . شود  مي

  افزايش فاصله شمال   در نهايت هاي محلي، سلطه سياست فرهنگ غرب برجهان سوم و            هويت

هـا يـا فرضـيات        گيـري   دانيم اين جهـت     مي). ٩٢ :١٣٧٩دهشيري،  (كنند    و جنوب تعريف مي   
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 ها و تحوالت فرهنگي فصل يازدهم ـ دگرگوني  ■  ٣٥٤
  .اند در معرض آزمون دقيق و جامعي قرار نگرفتههنوز 

پژوهشگران عصر ما براين اعتقاد هستند كه در آستانه قرن جديـد  گروه قابل توجهي از  

 از ديدگاه هر فرهنگي كه در آن قرار داشته باشيم مـا           . ها مواجه هستند    همگان با بحران فرهنگ   

 هـايي جديـد و      به شيوه آنها  بايد با     هايي كه مي    با الزام تطابق با حضور و قدرت ديگر فرهنگ        

 هايي كـه  عنوان شريك و يا رقيب اقتصادي، در جامعه     به: ستيمنامألوف مرتبط گرديم مواجه ه    

 المللي متوجه   كنيم، نقاطي كه اخبار جاري بين       كنيم، براي مدتي كه كار مي       ما در آنها زندگي مي    

هـا،     از ديدگاه همه فرهنگ    ...گذارد و   گذرد عميقاً بر ما اثر مي       هاست و آنچه در آنجا مي       آن

كنـد و ايـن      ره كوچك لكن در فضايي وسيع را عرضه مـي          تصاويري از يك سيا    ،يفناور

 توان واالترين توانيم با هم زندگي كنيم؟ چگونه مي سازد كه آيا همه ما نمي پرسش را مطرح مي

 حفظ كـرد و در ) اعم از اجتماعي، گروه قومي يا نژادي و يا خانواده(هاي هر فرهنگ را      ارزش

 ترين سؤالي باشد كه بـشر       قاد داشت و اين شايد مهم     ها نيز اعت     ارزش ديگرعين حال به اعتبار     

گويد به اغلب احتمال       موافق است و مي    يي با نوعي پيشگو   ١اندرسن. امروز با آن مواجه است    

 .(Anderson,1999:43) كنيم وجو جستال را بايد در قرن بعد ؤپاسخ اين س
  

  خالصه و نتيجه
 هاي متفاوتي تواند سرعت   ي است و مي   دگرگوني فرهنگي تحت تأثير عوامل دروني و بيرون       ـ  

  .داشته باشد

 تواند در سـطوح     شود و مي    دگرگوني فرهنگي در چارچوب دگرگوني اجتماعي تعريف مي       ـ  

  .گوناگوني مورد ارزيابي قرار گيرد

  . تطابق جمعي هستندفرايندر دائماً در يها در رابطه با تغي ـ جامعه

  .يابد ي يگانه سازي رشد مفرايندـ فرهنگ بر اثر 

 در شناخت رشد فرهنگي بايد به چند عنصر تراكم فرهنگي، نفود يا اشاعه، همسازي، دادـ  

  .پذيري و همانندگردي توجه داشته باشيم و ستد متقابل، فرهنگ

  آفرينندگي از طريق مشاركت همگاني است، كه بايد همگاني و          معنايتوسعه فرهنگي به    ـ  

  .نگر باشد جانبه همه

                                                 
1. Anderson 
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 ٣٥٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  . توسعه فرهنگي در مرحله اول انسان استـ هدف هر نوع

هاي فرهنگي كه تاكنون توافق كاملي بر آنها وجود ندارد از ابزارهاي سنجش               ـ شاخص 

  .توسعه فرهنگي هستند

شود بيش از خالقيت دروني       ـ نسبت عناصري از فرهنگ كه از طريق اشاعه حاصل مي          

  .است

  .زند حالت پوياتري داريگيري فرهنگي ب ـ هر قدر جامعه بيشتر دست به وام

  .هاي فرهنگي همواره در معرض مقاومت هستند ـ دگرگوني

: اند از  هاي فرهنگي عبارت     مقاومت در مقابل دگرگوني    أعوامل گوناگون فردي منش   ـ  

  .صادي و بازگشت به گذشتهتي، عادت، وابستگي، ترس، داليل اقتوجه و ادراك انتخاب

 ظهور اسالم، حمله  :  از اند عبارتالت فرهنگي ايران    چهار عنصر مهم مؤثر در تاريخ تحو      ـ  

  .مغول، ارتباط با جهان غرب، و انقالب اسالمي

  .هاي خاص ايران در طول تاريخ، تنوع قومي آن است ترين ويژگي ـ از مهم

  .ترين آثار جهاني شدن است ـ تحول در مفاهيم فضا و مكان از مهم

  .شوند  جهاني با يكديگر مربوط ميـ بر اثر جهاني شدن فرد و جامعه در مقياس

 ترين عناصري است كه در آن پيونـدها در        در عرصه جهاني شدن فرهنگ از قابل رؤيت       ـ  

  .شوند زندگي روزمره تجربه مي

  فرهنگ جهاني صورت گرفته است، ماهيت و تعريـف آن          دربارههايي كه      بحث رغم عليـ  

  .مورد سؤال و گاهي ترديد است

  .ن فرهنگ را مترادف با فرهنگ جهاني دانستتوان جهاني شد ـ نمي

 هاي جهـاني    شناسي دوران فرامدرن توجه خاصي به توسعه فرهنگي همراه با نگرش            جامعهـ  

  .پردازان فرهنگ حالتي درون مرزي ندارد دارد و مانند گذشته براي نظريه
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  فصل دوازدهم
  شناسي فرهنگي آسيب
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  و آسيب فرهنگيهاي اجتماعي  زمينه
  

 هاي مفهومي خاصي مورد شـناخت       شود و در قالب     آنچه در يك جامعه آسيب فرهنگي تلقي مي       

 ،اسـت گيرد، حداقل در سطح كليات مورد توجه كارشناسان انحرافات اجتماعي نيـز               قرار مي 

 عنوان متغيرهاي مستقل، واسـط،     ها ممكن است جايگاه عناصر فرهنگي به        هر چند در بررسي   

 شناسان درصدد توصيف و      اجتماعي گروهي از جامعه    مسائلدر قلمرو   . وابسته تغيير كند  و يا   

 اوضـاع در جامعة مبتني بـر  . اند تبيين عدم هماهنگي موجود ميان فرد و جامعه و فرهنگ بوده    

 فردي كه از يك اجتماع كوچـك     . شود ميشمار جامعه      بي يپيچيده، فرد مبدل به يكي از اعضا      

 گيرد، حـداقل  شود و در محيط شهري مبتني بر روابط غيرشخصي قرار مي ميكن  و آرام ريشه 

هاي سنتي و     ارزش.  درخواهد آمد  ديگراندر مراحل اوليه به حالتي كم و بيش ناهمگون با           

 دهد،  اعتقادات كهن در يك محيط در حال تغيير به سرعت اعتبار و مفهوم خود را از دست مي                 

 در مقابل، گروهي  .  و از خود بيگانگي مواجه خواهد گرديد       و در اين صورت انسان با تنهايي      

 دارند كـه در  كنند و اظهار مي  اجتماعي را رد ميمسائلگونه تبيين از     شناسان اين   ديگر از جامعه  

دهد تا خود را با       هاي آزاد و داوطلبانه به افراد امكان مي         جوامع صنعتي جديد، تنوع انجمن    

  .(Braun:1971:22-5)هاي اجتماعي مرتبط سازند  ها و نظامي نوين از ارزش گروه

انـد ادبـا و        فرهنگي توجه داشته   مسائلهم به   آنها  هايي كه     شناسان، از گروه    به غير از جامعه   

 در مواردي پـرداختن   آنها  . اند  تعريف خاص خود را از فرهنگ داشته       نويسندگان هستند، هر چند   
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 شناسي فرهنگي فصل دوازدهم ـ آسيب  ■  ٣٦٠
 يكـي  هـاي  هدر يكي از مقال. دانند  خود ميبه مقوله فرهنگ را بخشي از مسئوليت اجتماعي    

در وضعي كه ما هستيم      «:خوانيم   انتشار يافته است مي    ١٣٥٤استادان تاريخ ايران كه در سال       از  

پيمـائيم،     دوران تحولي را كه خواه ناخواه، و به همراه دنيـا در پـس گردونـة تـاريخ مـي                    و

اگر بحراني در دنياي امروز باشـد،       . دربارة فرهنگ، سرباز زدن از وظيفه انساني است       سكوت  

هـا را روشـن    هـا چـراغ   نفت. بحران اقتصاد و پول و نفت و نيرو، بحران فرهنگ است   بيش از 

هـا خـوب      فايده كه همه كارخانه     ها را تاري بگيرد؟ يا چه       ولي چه فايده وقتي چشم     دارند،  مي

  . )۶: ۱۳۵۴اسالمي،(انسان؟   مگركارخانة وجودكار بكنند،

 .گيرد  شناختي به خود مي     پذيري در خيلي از موارد حالتي آسيب        استعماري، فرهنگ  فضايدر  

كه بر اثر نتايج تضاد ميان فرهنـگ  ) ١٩٢٢سال ( محقق انگليسي اعتقاد داشت   ١ويليام ريورس 

  ازلذت زنـدگي «) كردند حالت بدوي زندگي ميدر كه (غرب و فرهنگ بومي در برخي از قبايل       

 كه بر اثر آن فرد فاقد هنجارهاي قابل استناد براي» زدايي فرهنگ«اين اعتبار به . »ميان رفته است

 ي ماننـد  مسائل. هاي اجتماعي خواهد شد     گردد منجر به بروز برخي دشواري       رفتار خويش مي  

  پديـدة  ،در مقابل . ، افزايش موارد جرم، و خودكشي     كليسم، مصرف مواد مخدر، رشد فحشا     ال

 طرد مطلق عناصر فرهنگي متعلق به جامعة استعمارگر و رجوع به  تواند سبب   استعمارزدايي مي 

از  در برخي از كشورهاي افريقايي پس. هاي سنتي باشد هاي گذشته و بومي و يا ساخت ارزش

  ).١٠٦ :١٣٨١محسني، (اند  محو قدرت استعماري همگان شاهد تمامي مظاهر زندگي غربي بوده

 عنـوان علـت    ويژه پژوهشگران متمايل به چپ به      بهها و     از جمله نكاتي كه در اغلب تحليل      

 هاي است و نويسندگان مختلف از آن تحليل» استعمار« شده مطرح» آلودگي فرهنگي«مفروض 

  نوشـته شـده  ١٣٤٢ ـ  ٣هاي  كه در فاصله سال(» لمپنيسم« مثال در كتاب رايب. اند متفاوت داده

  مبلغان فرهنگيها رهنگ استعماري و لمپنفئوداليسم و استبداد مبلغان ف«: خوانيم كه مي) است

 هـر . دهند  لمپني، هر دو، نوكري، دريوزگي و گدا صفتي را هر يك به نحوي تبليغ و اشاعه مي                

 دو قدرت در مقابل قدرت مافوق حقير و زبونند و در برابر مردم و زيردستان خود زورگويان                

 هر دو طفيلي و سـربار     . شناسند  يو متجاوزاني هستند كه مرز و حدي براي قدرت نهايي خود نم           

 هاي ملي و استثمار مردم، زندگي اند با اين تفاوت كه يكي با سهيم شدن درغارت ثروت           جامعه

                                                 
1. W.Rivers 
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 ٣٦١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 مردم كـه  . برد  گري در فقر و مكنت به سر مي         پرتجمل و تفنني دارد و يكي با گدايي و طفيلي         

 اند، به حدي تحـت تـأثير       از دو طرف حمله تبليغاتي و آموزشي دو فرهنگ منحط قرار گرفته           

 صي و خـصا   هاها و اعتقاد    ي ارزش   رسد همه   نظر مي  كه به  اند   شوم اين دو فرهنگ مسخ شده      آثار

 تواني پيدا كني كـه بـا   اند و كمتر كسي را مي و اخالقيات ملي و طبقاتي را از همة مردم گرفته     

 در  استقامت و پايداريهاي ملي و طبقاتي دفاع نموده و با غرور و سربلندي از فضائل و ارزش

 خالصه آنكه اين نويسنده معتقد    . »هاي طبقاتي بكوشد    هاي ملي و ارزش     حفظ و بسط ميراث   

 تحـت «، فرهنگ ملـي را  »از پايين«و فرهنگ لمپني » باال از«بود كه در ايران فرهنگ استعماري  

مداخلـه  نها  آفرهنگ استعماري از طريق طبقات باال و نفوذ غرب در           . اند  قرار داده » فشار

 ي نفوذ دارد و هر دو، هر كـدام از         ز بورژوا  كند، و فرهنگ لمپني در ميان كارگران و خرده          مي

  .اند پرداخته» ملي«فرهنگ » انهدام« به ييسو
  

  ضد فرهنگ
مورد استفاده قرار گرفت و پاسـخي بـود         ميالدي   ١٩٦٠هاي     سال حدوده ضد فرهنگ در     ژوا

هـايي بـود كـه        و استناد آن به گروه    ) ها  مانند هيپي (وسط  هاي جوانان طبقه مت     جنبش به ظهور 

با محور قراردادن مخالفت با جنـگ       . فرهنگ مسلط را مورد ترديد قرار داده بودند        هاي  ارزش

 داري هـاي سـرمايه    عدم رضايت خود را با اهـداف و ارزش ،گري فرهنگ مبتني بر هيپي   ضد ،ويتنام

طور كلي مفهوم    به. كرد  ي نيز اعالم مي   فناور به   زدگي، اخالق كار، و وابستگي      مانند مصرف 

 كه با فرهنـگ      هاي هر گروه از اقليت      ها، باورها، و گرايش     توان با ارزش    ضد فرهنگ را مي   

كيـد زيـاد داشـته      أمسلط در مخالفت است مربوط كرد، البته در حالي كه بر اصول خـود ت              

  .(Edgar,2003:90)باشند و سعي كنند مظاهر مختلف آن را به نمايش گذارند 

ها حاوي عناصري هستند كه در مخالفت آشكار با           توان گفت كه برخي از پاره فرهنگ        مي

يك ضدفرهنگ، شيوه زندگي مخالفي را . تر هستند ها و باورهاي حاكم بر جامعه عام       ارزش

 ارائـه   ،خواهند با هنجارهاي مسلط بر جامعه همساز باشند        توانند و يا نمي     بركساني كه نمي  

، هايي كه در مقام مخالفت فعال با فرهنگ مسلط هـستند            پاره فرهنگ . (Hess,1991:64)نمايد    يم

  مثال يك گروه خاص از بزهكاران، گروهي فاقـد هـر نـوع             براي. شوند   ناميده مي  ١ضدفرهنگ

                                                 
1. Contraculture 
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 شناسي فرهنگي فصل دوازدهم ـ آسيب  ■  ٣٦٢
  آن حالت خيلي مشخص و تعريف شـده        يهاي حاكم بر اعضا     استاندارد نيست، اما اوالً ارزش    

 جواناني كه در اين. هاي طبقة متوسط متفاوت است ي از الگوهاي قراردادي گروهندارد و در ثان

 رو  گيرند و از ايـن      هاي فرهنگ مسلط را به خود مي        بينند حالتي برخالف ارزش     فرهنگ تعليم مي  

يك جنبش ضد . (Horton,1984: 64)نامند  آنان را كه حالت انحرافي دارند ضدفرهنگ مي

  .كند هنجارهاي فرهنگ مسلط را طرد مي» همه« نه و» برخي«فرهنگ معموالً 

 پزشكي در انگلستان  مكتب روانمخالفانشناسان امريكايي و نيز  ابتدا اين اصطالح را جامعه

  در كشورهايروشنفكرانويژه جوانان و  هايي از مردم و به براي توجيه اعتراضات عمومي گروه

 ها ايجاد يك انقالب اجتماعي دف اين گروهه. (EDMA,1979:5)صنعتي پيشرفته به كار بردند 

 يكي از .  فوري و كامل مجموعه فرهنگي حاكم بر كشورهاي صنعتي پيشرفته بود            و دگرگوني 

 هاي حـاكم     از كساني بود كه جوانان مخالف با جريان        ١گودمن  پلشناسان معاصر به نام       جامعه

  مبتني بر شيوة قبايل سرخ     ايه  هاي صنعتي را به طرف ايجاد اجتماع        بر حيات فرهنگي جامعه   

 هاي ضد   در جوامع صنعتي مواردي مانند جريان     . هاي فاضلة جديد سوق داد      پوست و يا مدينه   

 هاي طرفدار آزادي جنسي،     دانشگاهي، تئاترهاي آزاد، سينماهاي مخفي، راديوهاي آزاد، گروه       

 هاي ضد از نمونه ...هاي زيرزميني و طرفداران زندگي به شكل عريان در اجتماع، روزنامه

  .(Harouel,1994:2)اند  فرهنگ تلقي شده

 هاي متفـاوتي ارزيـابي   گونه مظاهر مختلف ضدفرهنگ از سوي طرفداران و مخالفان آن به 

 هر كـدام از  (هاي ديگري هم      دانند گروه   طور كه گروهي آن را نجات بخش مي        شود، همان   مي

 امروز فرهنگ«:  در اين زمينه نوشته است كهيكي از روشنفكران ايراني. اند مخالفبا آن ) جهتي

اش چنان در زندگي سست شده است كه دارد حكم آتش كاروان رفته را پيدا                 گذشته ريشه 

يعني حدود (از ده پانزده سال پيش » پادفرهنگ«دانيم يك نهضت  حتي چنان كه مي. كند مي

ادش به كشورهاي دنياي    به اين سو در آمريكا و اروپا پيدا شده است كه ب           ) ١٣٤٥هاي    سال

اين . سوم نيز گرفته و ادعايش اين است كه فرهنگ گذشته بايد از زندگي بشر زدوده شود               

 هاست و با همـه      خود حاكي از ناموزوني روزگار ما و به هم ريختگي ارزش          » پادفرهنگ«نغمة  

 اريمـشغولي انـساني عـ      اي كه در آن است از دل        گرايي انگاري و هرج و مرج     هاي نيست   رگه

                                                 
1. P.Goodman 
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 ٣٦٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

، هاي شنونده  جوان، و   )نويسنده يا هنرمند  (كننده آن بعضي طبايع حساس بودند        نيست و عنوان  

 به تعبير اين نويسنده ايرانـي     ) ١١٦  :١٣٥٤اسالمي،  (» رپذيرترنديكه آنان نيز به حكم جواني، تأث      

 ايدضدفرهنگ را بايد يك بيماري فرهنگي تلقي كرد و علت آن را نيز در درون خود فرهنگ ب                 

  . كردوجو جست

در اين زمينه مطالعه انجام شده در مورد عوامل موثر بر گرايش جوانان به خرده فرهنگ 

 ٢٠٠كه جامعه آماري آن را ) ١٣٧٧زارعي، (در تهران ) متال رپ، هوي(ها  مذهبي و ضدفرهنگ

 ردهميان طبقه اجتماعي و گرايش بـه خـ  : كه دهد داده است نشان مي نفر از جوانان تشكيل مي 

 ها و مذهبي بودن خانواده و گرايش به خـرده           ها، سبك زندگي و گرايش به خرده فرهنگ         فرهنگ

  .ها ارتباط آماري وجود داشته است فرهنگ
  

  زندگي نوين و ساختارهاي عاطفي ـ رفتاري
 تحوالت اجتماعي در چند دهة اخير در همه كشورها از طريق ايجاد تغيير در ساختارهاي عاطفي               

 .وجود آورده است مسائل متعددي را در عرصه رفتارهاي اجتماعي ـ فرهنگي نيز به ـ رفتاري 

 ها از مفاهيمي است كه در دنيـاي         ضعف تدريجي عواطف بشري و ماشيني شدن رفتار انسان        

 هر چند . معاصر مورد انتقاد مردم در تمامي جوامع اعم از توسعه يافته، يا در حال توسعه است               

 دليل اشاعه فرهنگي، مظاهر     تر جوامع پيشرفته صنعتي بوده است، اما به        بيش هاهدف اين انتقاد  

 در يك بررسي انجـام    . در اكثر جوامع بشري مطرح گرديده است      » صنعتي«رفتارهاي به اصطالح    

 يان در مقابل اين پرسش قرار گرفتنـد       پاسخگووقتي  ) ٥٧٢:  الف ١٣٧٩محسني،  (شده در ايران    

ها را از ميان برده است؟ اطالعات حاصله نشان           ني عواطف آدم   زندگي ماشي   آيا نظر شما  كه به 

يان تهراني مبتني بر تأييد نظر ارائه شده است و فقط           پاسخگوداد كه نگرش مسلط در ميان       

ها از ميان رفتن      ها كمتر از تهراني     اهالي شهرستان . به اين موضوع باور ندارند    % ١٢حدود  

، زنان: هاي زير بيشتر نگرش منفي دارند تا بقيه ان دستهيپاسخگودر ميان . عواطف را باور دارند

 ميـزان متغيرهـاي  . ها، دارندگان تحصيالت در سطح ابتدايي و طبقه پايين جامعه  ساله٤٥ ـ  ٥٤

ديگر  اند و عوامل يان در اين زمينه رابطه آماري نداشتهپاسخگو  سواد، و درآمد خانوار با نگرش

. يانپاسـخگو ، گروه سني، طبقه اجتماعي و جنسيت   تأهلوضع  : از اند عبارتمؤثر به ترتيب تأثير     

 توانـد در نـوع      سازد مي   پذير مي    آسيب  راآنها  هايي كه از نظر عاطفي        حضور افراد در موقعيت   
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 شناسي فرهنگي فصل دوازدهم ـ آسيب  ■  ٣٦٤

 از اهالي تهـران ) ٤٧٥ ـ  ٩:  ب١٣٧٤محسني، (وقتي در بررسي مذكور . نگرش آنان مؤثر افتد

  زناني ؛ايي دارند، نتايج مطالعه نشان داد كه دربارة آدم بد         چه رفتاره » بد«هاي    سوال شد كه آدم   

بر صفاتي مانند دروغگويي، رفتار خالف   )  ساله و باالتر   ٣٥گروه سني   (كه سن باالتر دارند     

 هاي يـك آدم     عنوان ويژگي  به(چيني بيشتر تأكيد دارند      شرع، مردم آزاري، كالهبرداري و سخن     

  خودخواهي، :به خصوصياتي مانند  )  ساله و كمتر   ٣٤وه سني   گر(تر     زنان جوان  ،و در مقابل  ) بد

  ساله و بيشتر، به خصوصياتي از      ٣٥مردان  . ايماني بيشتر توجه دارند     بداخالقي، حسادت و بي   

 دهند و حال آن كـه       طلبي، مردم آزاري، كالهبرداري و رفتار خالف شرع اهميت مي           قبيل جاه 

 داخالقي، خودخواهي، شرارت و تكـروي را صـفات        ايماني، ب    ساله و كمتر بيشتر بي     ٣٤مردان  

نظر از چند مورد خاص در اين مورد قـضاوت            شود كه صرف    مالحظه مي . دانند افراد بد مي  

  ساله و كمتر در هـر ٣٤چنانچه به افراد . ترها اعم از زن و مرد با هم تشابه بيشتري دارد    جوان

 ايماني و حسادت    ان بر بداخالقي، بي   شود كه تأكيد زن     دو جنس توجه داشته باشيم مشاهده مي      

  در همين گروه سني مردان رفتار خالف شرع، و خودخواهي          ،بيشتر از مردان است و در مقابل      

  سال دارنـد   ٣٥در گروه كساني كه بيش از       . دانند  هاي بد مي    صفات انسان  ،را به نسبت بيشتري   

 رارت بيشتر از مردان است و در      ايماني، و ش    ، رياكاري، بداخالقي، بي   ييتأكيد زنان بر دروغگو   

  .تري قائل هستند طلبي و خودخواهي، جايگاه منفي  مردان براي رفتار خالف شرع، جاه،مقابل

 هاي صفات مهم    اي ديگر شايسته است اشاره كنيم هر چند كه عناصر اصلي گروه             از جنبه 

 و كـشور    ي ديگـر  شهرها/ عنوان آدم بد در سه بعد تهران       ها به   و خيلي مهم در تشخيص انسان     

بـداخالقي  . مـشابه نيـست   آنهـا   بندي    مشابه است، اما رتبه   ) كم در اغلب موارد     دست(و بيش    كم

در رأس صفات )  بسيار داردمعنايسلوك نامناسب يك فرد با ديگران ـ كه البته وسعت   يعني(

 چـه در    .قرار دارد، و عالوه براين فاصله درصدي آن نيز با بقيه صفات بسيار زياد است               منفي

شـود و      همواره اولين صفت منفي شمرده مـي       ،و چه در ساير شهرها و در نهايت كشور         تهران

 دروغگـويي، هـر     ي ديگر ايماني ذكر شده است، و در شهرها        صفت دوم در تهران بي     عنوان به

عنـوان   رياكاري نيـز بـه    . تهران نيز دروغگويي سومين صفت منفي تلقي شده است         چند كه در  

در . عنوان يك صفت منفي مهم مورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت               قوياً به  ،ديگر ييك رفتار منف  

عنوان گروه منفي مهم مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت و در              سه صفتي كه به    سطح ساير شهرها  
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 ٣٦٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

چاپلوسـي، تنبلـي و     : انـد از   تهران عمالً به نسبت كمتري مورد تأكيد قرار گرفته است عبـارت           

ويژه نقاط كوچـك نيـز    اي و به هاي خاص منطقه ييتواند با نارسا يم چيني ـ كه احتماالً  سخن

 صفت حسادت مطرح شده است كه در ساير شـهرها بـه آن              ،در تهران در مقابل   . در رابطه باشد  

  ).ها بيشتر تضادها و تفاوت شدت(اي نشده است  اشاره

 در% ٤/٢٤(ت،  شود از تهران بيشتر اس      ها بر اهميت بد اخالقي مي       كيدي كه در شهرستان   أت

 مردان در ساير شـهرها بـيش از  . هرچند كه در هر دو دسته در مرتبه اول است      %) ٧/١٩مقابل  

 كيد دارند و حال آنكه مردان تهرانـي       أتهران بر صفاتي مانند دروغگويي، بداخالقي و شرارت ت        

ـ   . اند  صفات رياكاري، رفتار خالف شرع و خودخواهي را بيشتر منفي ذكر كرده             رايدر تهران ب

 شرارت، مـردم ): در مقايسه با ساير شهرها(اند از  شوند عبارت تر تلقي مي   زنان صفاتي كه منفي   

 ، و حـال   %)٤/٣است و در ساير شهرها      % ١١در تهران مورد توجه حدود      (ايماني    آزاري، و بي   

  .آن كه در ساير شهرها زنان توجه بيشتري به بداخالقي، دروغگويي و چاپلوسي دارند

 ه در سنين مختلف هستند نيز در تهران و ساير شهرها به نسبت واحدي برصفات              كساني ك 

،  ساله و كمتر در ساير شهرها توجه به بداخالقي، دروغگويي          ٣٤در گروه افراد    . كنند  منفي تكيه نمي  

رفتار : ها بيشتر مواردي مانند     ادبي بيشتر است و حال آنكه در همين گروه سني تهراني            و بي 

  سـاله  ٣٥در گروه سني باالتر، يعني      . اند  ايماني، و خودخواهي را مطرح ساخته       خالف شرع، بي  

 كساني كه در سـاير    . هايي وجود دارد    و بيشتر نيز ميان افراد ساكن در تهران و ساير شهرها تفاوت           

 ادبي و شـرارت  كنند به نسبت بيشتري بر صفات دروغگويي، بداخالقي، بي       شهرها زندگي مي  

  ساله و باالتر صفاتي مانند رياكاري، رفتار خالف        ٣٥هاي    ر مقابل براي تهراني   كنند و د    تكيه مي 

 هاي بـد    هاي انسان   در شهر تهران در مواردي ويژگي     . آزاري اهميت بيشتري دارد     شرع، و مردم  

 اي اعتيـاد بـه   مثالً اگر در ناحيه   . اي نيز دارد    گاه جنبه ناحيه  ) هاي خوب در بعد مقابل      مانند آدم (

 اي كنند و يـا در ناحيـه   در زياد باشد مردم يكي از خصوصيات آدم بد را اعتياد ذكر مي       مواد مخ 

  .شود عنوان يك خصوصيت بد ذكر مي افتد دزدي به كه سرقت زياد اتفاق مي
  

  گرايي نظم اجتماعي و قانون
 فرهنـگ «اساس تعريف   رسم، قاعده، روش، و آيين است، از نظر لغوي بر     معنايقانون كه به    

 وضع و ابالغ كننـد و آن ) قوه مقننه(دار  اي است كه مقامات صالحيت      قاعده«به مفهوم   » معين
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 شناسي فرهنگي فصل دوازدهم ـ آسيب  ■  ٣٦٦
 مبني بر طبيعت عالم، تمدن و متناسب با مصلحت مردم است و همه افراد مملكت بايد از آن                 

  هنجارهاي استاندارد شده است كه       شامل نظام  ١شناختي، قانون   در ادبيات جامعه  . »تبعيت كنند 

 اي علني استقرار يافته اسـت       گونه م اعمال انساني و در جهت تحقق نظارت اجتماعي به         براي تنظي 

(Bhushan,1994:158).  

 تـضمين و  :  تضمين كننده نظام نظارت اجتماعي است و معموالً براي آن سه كاركرد            ،قانون

 ، و نيز دگرگوني اجتماعي در نظـر       ها  سازي اختالف   تقويت همسازي و تضعيف انحراف، آرام     

از  رغم پذيرش اين كاركردها، ميان متفكران اجتماعي اختالف نظر فراوانـي            به. شود  رفته مي گ

 براي تـوده مـردم قـانون      . (Brinkerhoff,1977:204)نظر چگونگي عملكرد قانون وجود دارد       

ماهيتي ساختي ـ كاركردي دارد، چرا كه از طريق مشخص كردن رفتارهاي مورد انتظار و 

هر چند كه برخي از افراد يا       . كند  به حفظ و نگاهداري جامعه كمك مي      مجازات خطاكاران   

 اي از قوانين سود ببرند و يا قانون بـه نحـو      ها ممكن است بيش از ديگران از وجود پاره          گروه

 هـاي  العملـي از ارزش  ، با اين حال عكس(Hodge,1003:19) نكند واردمساوي بر همه فشار     

  .كند  جامعه كار ميفرهنگي مشترك است و در جهت نفع

  استدالل آنها اين است كه دستگاه     . هاي تضادگرايانه ديدگاه ديگري دارند      طرفداران نظريه 

 .حقوقي جامعه در اين جهت طراحي شده است كه نظام عدم تساوي را تضمين و تقويت نمايـد                 

 ر طبقـات  منظور سلطه و نظارت ب     از اين ديدگاه قانون ابزاري است كه از طريق برگزيدگان به          

  .گيرد پايين جامعه مورد استفاده قرار مي

هر چند قانون از طريق حفظ نظم به منافع . نكات خاصي تكيه دارند هر دو ديدگاه بر

 رابطـه . كند  كند، با اين حال از برخي منافع بيش از بقيه حمايت مي             عمومي جامعه خدمت مي   

شناسـان    كه مورد توجه جامعه   ترين نكاتي است    ميان قانون و عدم تساوي از جمله محوري       

گيـرد     چگونگي اجراي آن در رابطه قرار مي       ويژه بهمفهومي كه با قانون و      . حقوق قرار دارد  

 استدالل اغلب كارشناسان اين اسـت     . پذيري آن دشوار است      است، مفهومي كه تعريف    ٢»عدالت«

  وقتي كه همه كـساني     اي مساوي رفتار شود عدالت برقرار است، مثالً         گونه كه وقتي با همه به    

  گـروه ديگـري  ،در مقابل.  واحدي مجازات شوندةگون  اند به   كه جرم واحدي را مرتكب شده     

                                                 
1. Law 
2. Justice 
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 ٣٦٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  بيشتري داشته باشد و شرايط بروز تخلف نيز در نظر           اند كه عدالت بايد انعطاف      اين عقيده  بر

 ون و اجـراي آن    آن به قان     توجه تمامي آحاد جامعه و مديران     . (Bhushan,1994:204)گرفته شود   

 ترين مباني نظم اجتماعي است كه تأثير زيادي در تنظيم روابط اجتماعي در سطوح خرد     از مهم 

  اما آيا از هر قانوني كه به تصويب مراجع رسمي رسيده است بايد اطاعت كرد؟. و كالن دارد

در زمينـه ارزش    ) ٨٩  :١٣٧٤بهـروان،   ( در شـهر مـشهد       ١٣٧٣بررسي انجـام شـده در سـال         

مقرراتي بودن را ارزشي خوب و يا خيلي خـوب ارزيـابي            % ٥/٩٠بودن نشان داد كه      قرراتيم

اسـت و البتـه ايـن در        % ٥/٩انـد فقـط       نسبت كساني كه آن را بد و خيلي بد دانسته          اند و   كرده

  . اند آن را ارزيابي كردهدادن يان واقعيت ارزش و نه انجام پاسخگو حالتي است كه

در تهران سؤالي به اين شكل مطرح شد كه تـا چـه حـد موافقيـد اگـر             در بررسي انجام شده     

از پاسخگويان به اين سؤال پاسخ موافـق دادنـد،          % ٦١بگوييم كه از هر قانوني نبايد اطاعت كرد؟         

هاي تا حـدي موافـق و         نهايت اينكه اگر هر دو گروه پاسخ      . تا حدي موافق  % ١/١٢مخالف،  % ٢٤

رسيم كه زيـاد     مي% ٧٣به نسبت   ) وجه به تشابه از نظر امكان توافق      با ت (موافق را با هم جمع كنيم       

 هـم   مخالفاناست و البته نسبت     ) عدم اطاعت از هر قانون    (و حاكي از گرايش موافق با نظر فوق         

تـر   رسد كه اين نوع نگرش در ساير شهرها اندكي از تهران ضـعيف      نظر مي  به. قابل مالحظه است  

 موافق قانون ستيزي شدت كمتري داشته باشد، چرا كه نسبت موافقـان           عبارت ديگر نگرش     باشد و به  

 هـا  نسبتالبته با توجه به اينكه تفاوت       . است% ٢/٧٠و در ساير شهرها     % ١/٧٣كامل و نسبي در تهران      

  ).٥٧٠ : ب١٣٧٩محسني، (چندان زياد نيست بايد اين قضاوت را با احتياط نسبي پذيرفت 

در جامعـه قدرتمنـد      قـانوني گرش مبتني بر عدم پذيرش هـر        طور كلي ن   توان گفت كه به     مي

در تهران انـدكي از      روحيه عدم پذيرش  . كنند در اقليت هستند     است و كساني كه آن را طرد مي       

از قـانون بـا      از ميان متغيرهـاي جمعيتـي، نگـرش در مـورد اطاعـت            . تر است   ها قوي   شهرستان

طور كلي   به ، اما با عامل سن ارتباط دارد و       اي ندارد    از نظر آماري رابطه    تأهلجنسيت و وضع    

بايد يـادآور   در مورد متغيرهاي فرهنگي.  هستندقانونيترها بيشتر موافق عدم اطاعت از هر      جوان

در سـطوح    شود، اما   شويم كه با ارتقا سطح سواد نگرش مبتني بر اطاعت از قانون تقويت مي             

اسـت در    اي  گيرد و ايـن نكتـه       نقصان مي ) ديپلم(دانشگاهي اندكي نسبت به سطح ما قبل آن         

 تـر   بـا كـاربرد گـسترده     . شـود   خور دقت، چرا كه احتماالً نكات خاصي بـراي افـراد مطـرح مـي              
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 شناسي فرهنگي فصل دوازدهم ـ آسيب  ■  ٣٦٨

كنند،  شود و در حالي كه مطبوعات در اين جهت عمل مي     ها توجه به قانون بيشتر مي       رسانه

 ش به عدم اطاعت از قـانون گراي) بيشتر جوانان(توجه به نوارهاي ويدئويي در برخي از افراد        

 متغيرهاي اجتماعي بايد اشاره كنيم كه نگرش دربـاره اطاعـت از             بارةدر. كند  را تقويت مي  

  خود را در   دهكه خانوا   دهد، اما كساني    اي را با شاخص رضايت اجتماعي نشان نمي         قانون رابطه 

 ابـراز عت از قانون    كنند مخالفت بيشتري با عدم اطا       تري از نظر رفاه ارزيابي مي       سطح پايين 

 در زمينه متغيرهاي اقتصادي بايد يادآور شويم كه از نظر شغلي، تمايل به عدم اطاعت              . اند  كرده

تر و در دو گروه كارمندان و         از قانون در ميان كارگران و كسبه از ساير قشرهاي ديگر قوي           

ن بازنشـستگان   تمايل به عـدم اطاعـت از قـانون در ميـا           . تر است   ن از ديگران ضعيف   نابازرگا

يده گـرفتن قـوانين     ددر خانوارهاي كم درآمد تمايل به نا      . و در ميان بيكاران بيشتر است      كمتر

  .شود بيشتري دارد و به موازات ارتقا موقعيت طبقاتي بر توجه به قانون افزوده مي قدرت

  در تهـران   ١٣٥٨ و   ١٣٧٤هاي    از سوي ديگر، مقايسه اطالعات حاصل از دو بررسي سال         

هاي   سازد كه مخالفت با اعمال زور در مقابل زور در فاصله سال             روشن مي ) ١٣٥٩دي،  اس(

  پراكنـده  ةدهنـد  گرايش كلي جامعه نشان   .  در حد قابل توجهي افزايش يافته است       ١٣٧٤ تا   ١٣٥٨

شدن جمعيت در دو قطب كم و بيش مساوي پذيرش زور در برابر زور و يا مقابله به مثـل   

 احتماالً روحيه . روحيه قانون شكني از اهميت خاصي برخوردار است       عبارت ديگر    است و به  

 كساني كه بيشترين موافقت را با اعمـال       . تر است   اعمال زور در مقابل آن در تهران اندكي قوي        

 ها، افـراد وابـسته    ها و بيشتر، كم سوادان، طالق گرفته         ساله ٥٥مردان،  :  از اند عبارتزور دارند   

 در شرايط اجتماعي برتـر   . كه در سطح باالتري از درآمد خانوار قرار دارند        به طبقه باال، و آنها      

 و درآمد خانوار    تأهلاز نظر آماري وضع     . يابد  اهميت زياد مي  نسبي  گرايش به موافقت    

دهد، اما متغيرهايي كه با آن از نظر آماري رابطـه             اي را با نگرش در اين زمينه نشان نمي          رابطه

  .جنسيت پاسخگوياندر نهايت  سواد، طبقه اجتماعي، گروه سني، و يزانم:  ازاند عبارتدارند 

ستيزي نيـست و صـرفاً        به معني قانون   قانونيدانيم كه گرايش به عدم اطاعت از هر           مي

. دهد   عدم پذيرش هر قانون به صرف تصويب آن است نشان مي           معنايرويكردي را كه به     

 هاي ارزشي و الگوهاي رسـمي، يعنـي   ارچوباطاعت از قانون واقعيتي نيست كه صرفاً در چ   

 از سوي ديگر، هرگاه موضوع رابطة الگوهاي      . منفك از حيات جاري اجتماعي قابل طرح باشد       
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 ٣٦٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 كنـيم   هاي رفتاري واقعي در ارتباط قرار دهيم مشاهده مي          گفتاري و عرضه شده را با موقعيت      

  عدالت در اجرا و مشروعيت آن نيز نگاهكه افراد در عين اينكه احترام به قانون را باور دارند، به

  .گونه است كه بايد اين اطالعات را تحليل نمائيم كنند و به گمان ما بدين مي

 اي ديگر، يعني از ديد عناصري كه در جهت مقابله با قـوانين و               هرگاه موضوع را از زاويه    

 انون گريزي حـاكم   يا حتي در مواردي عدم اجراي آن نقش دارند مورد توجه قرار دهيم، سطح ق              

 يكي از بـارزترين مظـاهر    . توانيم از روشي ديگر مورد شناخت قرار دهيم         بر يك جامعه را مي    

اكثريت افراد مورد مطالعه به      ،براساس يك بررسي در ايران    . است» پارتي بازي «در اين زمينه    

  امر را تأييد   رواج پارتي بازي و اهميت آن در جامعه عقيده دارند و نسبت آنهايي كه رواج اين               

جامعـه  است و براين اساس بايد اين امر را يك مشكل در            % ٨١كنند برابر     كامل و يا نسبي مي    

كننـد    مي هاي اجتماعي دشوار قرار دارند بر وفور آن بيشتر تأكيد           آنها كه در موقعيت   . تلقي كرد 

تـأثير    افـراد  ائلمـس ها خود در حل       تا آنها كه در وضعي بهتر قرار دارند، چرا كه تفاوت پايگاه           

افـراد  ، سوادان، همسرداران ها، كم  ساله٣٥ ـ  ٤٤ها بيش از مردها،  دانيم كه زن مي. اساسي دارد

 وابسته به طبقات پايين و باالخره كم درآمدها بيش از بقيه بـر تـأثير پـارتي بـازي در جامعـه                     

طبقه اجتماعي،  :  از اند عبارتمؤثرترين عوامل در اين نگرش به ترتيب اهميت         . تأكيد دارند 

  دارنـد  معنـادار رابطة آماري   ) نگرش( و جنسيت كه همه با آن        تأهلدرآمد، گروه سني، وضع     

  ).٣٢٦ : الف١٣٧٩محسني، (
  

  هاي فرهنگي تضادها و بحران
ها و هنجارهاي فرهنگي است كه مظـاهر       با ارزش  خصوصدنياي جديد شاهد تضادهايي در      

 كنيم، اعم از اينكه بتوانيم آنها را در رديف ضـد             مشاهده مي  ها  آن را در سطح افراد و پاره فرهنگ       

 هاي فرهنگ. (DeVarine,1976:15)فرهنگ قرار دهيم يا اينكه چنين شرايطي وجود نداشته باشد    

 و  ها  ها، اشتغال   ق، ديدگاه يهاي جمعيتي نامتجانس كه داراي عال       نوين به علت حضور گروه    

 در اغلـب  . كننـد   تند حالت پيچيده و پرتضادي پيدا مي       متفاوتي از نظر طبقة اجتماعي هس      وضع

 هاي قومي، نژادي، زباني و مذهبي مختلف، آن چنان به فرهنـگ             هاي نوين وجود گروه     جامعه

 هاي فرهنگي آن جامعه را      دهد كه در مواردي حتي رسيدن به تعريفي ساده از ويژگي            تنوع مي 

 هاي  وه اكثريت، هميشه مترادف با ارزش     هاي فرهنگي گر    ارزش. سازد  نيز مواجه با اشكال مي    
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 شناسي فرهنگي فصل دوازدهم ـ آسيب  ■  ٣٧٠

  .(Malinowski,1968:60)هاي گوناگون نيست  فرهنگي خاص خرده فرهنگ

ها پيش به صور گوناگون تحت عنـاوين      خاص بحران فرهنگي از مدت     مسائلدر ايران   

هاي دانشجويان    با اعزام اولين دسته   . مطرح گرديده است  » زدگي  غرب«و يا   » بحران هويت «

 ايـن  ، به خارج از كشور و بازگشت آنها به ايران و قرار گرفتن آنها در مراجع قدرت                ايراني

 هاي خـارجي،    التحصيالن ايراني از دانشگاه     در توصيف فارغ  . مسأله به شكل جدي مطرح شد     

 نوشت  مجدالملك معروف به    حاج ميرزامحمدخان سينكي   هجري قمري    ١٢٨٧در سال   

 انـد و  هاي ايراني كه از پطرزبورغ و ساير بالد خارج برگشته      شتر مرغ «): ١٥٤ :١٣٥٣پور،    آرين(

ها در راه تربيت ايشان متضرر شده، از علم ديپلمات و ساير علومي كه به                 دولت ايران مبلغ  

 طئـة خاستخفاف ملت و ت: تحصيل آن مأمور بودند، معلومات آنها به دو چيز حصر شده است       

  بالد خارجه عجيب چيزها    ...اند  ، كه از اروپا آمده    شود  در بدو ورود پاي ايشان بند نمي      . دولت

  .»كند از آب بيرون آورده، گويا توقف آنجا با لذات مربي است و قلب ماهيت مي

ويـژه از دوره قاجاريـه بـه بعـد در حـسرت              بـه در مقاطعي   اما در عين حال جامعة ايراني       

مـثالً  . جـود دارد  نيز بـوده اسـت، و شـواهدي بـسياري در ايـن زمينـه و                هاي غرب   پيشرفت

متـوفي   (نـسيم شـمال    معـروف بـه      الدين گيالني   اشرفو منقد    نويس و شاعر آزاده     روزنامه

اشعار خود در صدد مقايسة جامعة ايراني با غرب برآمده و           در يكي از    )  هجري قمري  ١٣٥٢

  ):٢٦٨  :١٣٥٦ الدين، اشرف(گويد  دردمندانه مي

  اي فرنگي اتفاق و علم و صنعت مال تو

   قانون و مساوات و عدالت مال توعدل و

  گيري و جنگ و جالدت مال تو نقل عالم

  حرص و بخل و كينه و بغض و عداوت مال ماست

  اي فرنگي از شما باد آن عمارات قشنگ

  افتتاح كارخانه اختراعات قشنگ

  با ادب تحرير كردن آن عبارات قشنگ

  جهل بيجا شور و غوغا فحش و تهمت مال ماست

   جنگي دريايي زتواي فرنگي كشتي
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 ٣٧١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  االرض صحرايي زتو آهن علم طي راه

  زان تو اختراعات جديد و علم و صنعت

  از زمين بر آسمان رفتن زهمت زان تو

  مكتب و تشويق براطفال ملت زان تو

  خوردن اندرين درياي ذلت مال ماست غوطه

 هـاي   اج ارزش نظام فرهنگي در ايران و رو     » واژگوني«بسياري از نويسندگان ايراني نيز از       

 شفق سـرخ  در روزنامه  ابراهيم خواجه نوري نمونه به بخشي از مقاله    رايب. اند  سخن گفته » منفي«

توجه   هجري شمسي به چاپ رسيده است      ١٣١١كه در شهريورماه    ) ١٤٤  :١٣٤٥زاده،    جمال(

 حـس مليـت و قوميـت و نـوع         . شـود   شعوري محسوب مي   امروز درستي و راستي بي     «:كنيم

 رود و حتي محبت به فاميل و عالقه به زن و بچه و              زو خرافات و اباطيل به قلم مي      دوستي ج 

 مـسلك   برادر و خواهر هم مورد تمسخر و مضحكه واقع گرديده است و يك مشت مردم بي               

 و عاري از هرگونه مقدسات تمام مراتب عالي انساني را از دسـت داده در قعـر                » آل هايد« و بي 

 امـا اوالد  . زنند  هاي بال شكسته دست و پا مي        ندي مثل مگس  منجالب خودخواهي و خودپس   

 اي وارد   سيروس از ترس اينكه مبادا ازو سعايتي بكنند و يا به وضع اداري يا تجـاري او لطمـه                  

 خرد و براي خودشيريني از      آيد خودش قبالً عنوان با شرافت جاسوسي داخله و خارجه را مي           

 او بگوئيد كه جاسوسي   ه  و اگر ب  . نمايد  مضايقه نمي اختراع هيچ دروغي و دوختن هيچ پاپوشي        

 اعتماد  ...است» پره ژوژه «گويد اينها     شرافتي است شانه را باال انداخته مي        برضد مملكت بي  

 وزير به رؤسا اعتمـاد    . كه پايه و اساس زندگي اجتماعي است از ايران يكسره رخت بربسته است            

 به وكيل اعتماد ندارد، وكيل به قاضي اعتماد ندارد،        ندارد، رؤسا به اعضا اعتماد ندارند، عارض        

  .»زن به شوهر و برادر به خواهر و حتي پدر به پسر اعتماد ندارد و همه هم حق دارند

  

  زدگي و تهاجم فرهنگي غرب
 براين عقيده بود كه هر چند برخورد فرهنگي مبناي تمدن است اما در عين حال                نتسكيووم

او در استنتاجات خود در قلمـرو تحـوالت         . را نيز از ميان بردارد    تواند رسوم كهن اخالقي       مي

 ماندگي فرهنگي در ميان برخي از اقوام اوليه دور مانـدگي            علت عقب : كه گيرد  فرهنگي نتيجه مي  

 در مراحل اوليه فرهنگ، ارتباطات اجتماعي     . از ديگران و نه عوامل جغرافيايي و يا نژادي است         
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 شناسي فرهنگي فصل دوازدهم ـ آسيب  ■  ٣٧٢

 د، و بر اثر برخورد فرهنگي مردم از نسبيت آداب و رسوم آگاه            شو  فقط به تجارت محدود مي    

  ).٤٥٧ :١٣٥٤بارنز، (شوند  مي

در آغاز طرح ايـن      ويژه به، از طرف ديگران     رود  به شمار مي  » زدگي  غرب«آنچه در ايران    

روزنامـه كـاوه    اي در      در مقالـه   زاده  سيدحـسن تقـي   . شده است   بحث داروي دردها تصور مي    

كه به واسطة    ست ا دواي اين درد مزمن آن    «: نويسد  در اين باره مي   ) ١٩٢٠ئيه   ژو ١٧(چاپ برلن   

اصطالح آب   نشر حقايق علمي ايراني را بر تهيدستي مادي و معنوي خود ملتفت سازيم و به              

بضاعت قليل   پاكي روي دستش ريخته شود تا همت كسب كماالت خارجي و عدم قناعت به             

گذشـته يـك     كنند كه آنهـا در      ايرانيان خيال مي  . ت آيد بلكه حالت افالس خود در وي به حرك       

مثبته در جلو    وقتي كه حقايق علميه و تاريخية     . اند  تمدن عالي درخشان مانند تمدن يونانيان داشته      

نكـرده و   نظر آنها گذارده شود خواهند ديد كه ايران به علم و ترقي دنيا كمـك خيلـي زيـادي             

 » كه داشـته مـديون تمـدن و علـم يونـان بـوده اسـت                مانند همة ملل عالم در اغلب آنچه هم       

  ).١٤٣ :١٣٤٥زاده،  جمال(

 هاي شديد فرهنگي    ايران در معرض تكان   هجري شمسي    ١٣٥٠به هنگامي كه در ابتداي دهة       

هاي قبل آغاز شده بود، اما افت و خيزهاي مختلف       گيرد، نفوذي كه از سال      مي غربي قرار 

ش از آنكه توجه پژوهشگران اجتماعي را به سوي خود داشت، اين موضوع شايد بيو متفاوت 

» فرهنگ و شبه فرهنگ    « در رساله . گيرد  از سوي روشنفكران مورد تأمل قرار مي      ،  جلب كند 

آيـا ملتـي كـه خـود سـابقة          «: خـوانيم كـه      در ايران انتشار يافته است مي      ١٣٥٤كه در سال    

نـگ بيگانـه بـرآورده كنـد؟ گمـان          تواند احتياج خود را بـا فره        داشته، مي فرهنگي كهن سال    

. نامـه بتـوان آن را وارد كـرد          و پرتقال تفاوت دارد كه با يك تصويب        فرهنگ با موز  . كنم  نمي

جذب شود هم آموخته شود، و آموختن مـستلزم ايمـان و همـت و                مرورفرهنگ، هم بايد به     

ي كه بـه    ا  جامعه. شود مگر بر اثر كسب فرهنگ ملي        حاصل نمي  وقت و جديت است كه خود     

طـور كلـي نفـي كـرده         دليل برآن است كه لزوم فرهنگ را بـه        ،  فرهنگ ملي خود پشت پا بزند     

و در چنين حالي البته به تحصيل فرهنگ بيگانه نيز توفيـق            ،  ثمري انگاشته   است، آن را چيز بي    

تنها راغب خواهد شد به اقتباس آنچـه سـطحي و ارزان و             اي  طبع چنين جامعه  . نخواهد يافت 

  خـود بـه      ديگران را خواهد گرفت و چون از فرهنگ        هاي فكر   گونه بنجل    است؛ بدين  مبتذل
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 ٣٧٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

شناسد، دست كشيده است، خواه ناخواه پس از          اش مي    آنكه كهنه و املي و مرتجعانه      سبب 

  ).١٣ :١٣٥٤اسالمي، (» فرهنگشود قومي ورشكسته از لحاظ  مدتي مي

گرايي روشـنفكران در      مل مؤثر در غرب    هم با اشاره به نقش برخي از عوا        جالل آل احمد  

 هـاي   هاي آالفرهنگ ما جوانان را براي زندگي در محـيط           فرهنگ و مدرسه  «: نويسد  جامعة ايراني مي  

هاي اجتماعات سنتي كه گرفتار       آورند و آن وقت ايشان را در حوزه         بار مي ) متروپل(فرهنگي  

  هست ـ برخورد با اعتقادات سـنتي  حاصل اين مشكل اول، فرار مغزها. كنند استعمارند رها مي

هاي  فكري هم در چنين محيطناگر روش. هست ـ و در نتيجه، رها شدن مردم به حال خويش 

 سنتي دوام بياورد بيشتر نوعي جانشين عوامل استعماري است يا ديلماج ايشان، و نه عـضوي     

  ).٤٠   :١٣٥٧احمد،  آل(» جا افتاده در جامعة سنتي

در تقابل انديشه با كساني كه موضوع گرايش به غرب را در             كوب  عبدالحسين زرين 

كردند براين عقيده تاكيد داشت كه تمدن بشري محصولي           مقابل گرايش به شرق مطرح مي     

. دانست  هاست و تقسيم آن به شرقي و غربي را نادرست مي           هاي تمامي انسان    مشترك از تالش  

 يك تمدن . د، مشارق و مغارب وجود دارد     اوالً شرق و غرب وجود ندار     «شود كه     او يادآور مي  

 غربي، ولي نسبت  نسبت به همسايه سمت. شود و يك فرهنگ در يك جايي شرقي حساب مي

  ).٤٢ :١٣٧٨آيتي،(» به همسايه شرقي خودش، غربي است 

 مسئوالنتوسط  » تهاجم فرهنگي «  از اواخر دهة اول دورة انقالب اسالمي در ايران موضوع         

 كيد بر آثار منفـي در     أشود و ابعاد مختلف آن با ت        هايي ديگر مطرح مي      گروه جتدري بهمملكتي و   

در . گيرد  ها مورد تجزيه و تحليل قرار مي        رانينساختار اجتماعي جامعه در مطبوعات و سخ      

 در جامعـه موضـوع چنـد   » تهـاجم فرهنگـي   « پديـده    دربـاره هاي نظري     عين حال، ارائه بحث   

  رواني ـ اجتماعي تهاجم فرهنگي مسائلبررسي «ز جمله آنها ا. پژوهش ميداني نيز قرار گرفت

  در شهرهاي تهران و كرج به اجرا درآمده        ١٣٧٦است كه در سال     » درباره نوجوانان و جوانان   

 هـاي   اين پژوهش ميداني نشان داد كه پديده تهاجم فرهنگي در همه گروه           ). ١٣٧٦احدي،  (است  

. يابد ام با باال رفتن سن شدت آن افزايش مي     سني آثار يكسان برجاي نگذاشته است و همگ       

 پذيري دختران و پسران كم و بيش به يك ميـزان            پژوهشگران در عين حال ثابت كردند كه آسيب       

 هاي مختلف سني يكسان نيست      گرايش به فرهنگ خودي براساس اين بررسي در گروه        . است
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 شناسي فرهنگي فصل دوازدهم ـ آسيب  ■  ٣٧٤
هاي سـني    بيش از گروههاي سني باالتر    و در بعد مخالف گرايش به فرهنگ غرب در گروه         

هاي مختلف سني وضع  در زمينه گرايش به زندگي جوانان غربي نيز، گروه. تر است پايين

  اين مطالعه نشان داد كه گرايش به عناصر غيرمبتذل فرهنـگ           ،از سوي ديگر  . يكساني نداشتند 

  تأثير بيشتري  در ميان افرادي كه در سنين باالتر هستند       ) ها  هنر، موسيقي، مجالت، روزنامه   (غرب  

بررسي انجام شده در شهر كرمان در زمينه علل گرايش نوجوانان پسر و دختر              . داشته است 

،  ساله به فرهنگ بيگانه نيز نشان داده است كه عواملي مانند وضـع اعتقـادي خـانواده   ١٥ ـ  ١٨

و  وضع اعتقادي نوجوان، ميزان تحصيالت پدر و مـادر، وضـع اقتـصادي خـانواده، دوسـتان                

 گـذارد، امـا     االن و وسايل ارتباط جمعي بر نگرش نوجوانان دختر به فرهنگ غرب تأثير مي             همس

  ).١٢١:  الف١٣٧٨فردرو، (در مورد پسران وضع اقتصادي خانواده تنها عامل مؤثر بوده است 
  

  پذيران فرهنگي سيبآ
  حـساسيت هاي فرهنگي قرار دارند، اما هرچند از لحاظ نظري همة افراد جامعه در معرض آسيب         

 هاي مختلـف از     توانند در موقعيت    ها يكسان نيست، چرا كه افراد مي        جامعه در مورد همه گروه    

 از  خاص جوانانمسائل.  قرار داشته باشند...نظر سن، استقرار جغرافيايي، قشربندي اجتماعي و

ي در  يكي از روشنفكران ايران   . ها قبل دارد    نظر ذهني ريشه در تحوالت جامعه ايران از سال        

 بينـيم گروهـي از نـسل نوجـوان          مي«: كرد   اين انديشه را مطرح مي      هجري شمسي  ١٣٥٤سال  

ترين   شود گفت كه سرگشته     رود به طرف سرگرداني روحي و آنارشيسم، و مي          ميكنوني دارد   

  ).١٧ :١٣٥٤اسالمي، (» نسلي است كه تاريخ تاكنون به خود ديده است ترين و ناآرام

 هاي نابهنجـار     از جوانان دستگير شده به علت گرايش به موسيقي         بررسي در ميان تعدادي   

در تهران گوياي اين واقعيت بود كه ميان ناتواني خانواده در انتقال هنجارهاي فرهنگي بـه                

جوانان طرفدار  . هاي نابهنجار موسيقي ارتباط وجود دارد       جوانان و گرايش آنها به گروه     

. كردنـد  ند كه آنان نيز هنجارهاي فرعي را رعايت نمـي  دوستاني داشت...هايي نظير رپ و   گروه

 آمـوزان و نظـارت    مدارس با دانشمسئوالندهد كه هر قدر ميزان ارتباط   اين مطالعه نشان مي   

جوانان بـه انـواع نابهنجـار       نوتر باشد گرايش       ضعيف آموزان  دانشآنان بر الگوهاي مورد توجه      

 هاي گروهـي غيرمجـاز      ويژه رسانه  گ بيگانه و به   تأثيرپذيري از فرهن  . موسيقي نيز بيشتر است   

 هاي نابهنجار موسـيقي  از عوامل مؤثر در گرايش جوانان به گروه  ) ماهواره و مجالت غيرمجاز   (
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 ٣٧٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

اي را ميان وابستگي جوانان به طبقات گوناگون   اين مطالعه رابطه  ،از سوي ديگر  . بوده است 

 هـاي ديگـر   برخي بررسيآنچه برخالف (د  اجتماعي و گرايش آنها به فرهنگ بيگانه نشان ندا        

 اعتبار پژوهشگر به اين نتيجه رسيده است كه امكان دسترسي اين پديـده            اين  و به   ) اند  اعالم كرده 

هـاي    دهد كه جواناني كه به گروه       اين مطالعه همچنين نشان مي    . در همة طبقات وجود دارد    

ه بودند كه نه تنها در آنها زمينـه         هايي رشد كرد    اند در محيط    نابهنجار موسيقي گرايش داشته   

هـاي    رشد جوانان براساس هنجارهاي پذيرفته شده فرهنگي فراهم نبوده است، بلكه انگيزه           

 هاي  اين بررسي سرانجام از يافته    . گرفته است   جوانان به اين نوع تقليدها مورد تشويق هم قرار مي         

 توجهي بـه    فرهنگ و كم  » مادي « گيرد كه توجه بيش از پيش در جامعه به ابعاد           خود نتيجه مي  

  ).١٣٧٦مهرعلي، ( است مسائلگونه  هاي اين ساز ترين زمينه از مهم» غيرمادي«فرهنگ 

 هاي مجاز يا مورد تأييد، حجم قابل توجهي از انواع محصوالت رسانه نيـز               در كنار رسانه  

دهـد كـه       مـي   نشان ١٣٨٢بررسي انجام شده در ايران در سال        . حالت غيرمجاز يا ممنوع دارند    

كه  هاي غيرمجاز هر چند      فروش نوارها و فيلم    بارةاز پاسخگويان معتقد بودند در    % ٦٧حدود  

 عبارت ديگر رويه خود را در مقابل برخورد بـا چنـين            به. مخالف هستند اما با آن كاري ندارند      

ـ        براساس يافته . تفاوتي اعالم كرده بودند     اي بي   پديده  %١٠ه  هاي همين بررسي نسبتي نزديك ب

  نسبت كـساني   ،در مقابل . هاي غيرمجاز اشكالي ندارد     نيز معتقد بودند كه فروش نوارها و فيلم       

  ).٣٢٥  :١٣٨٢، ...هاي دفتر طرح(بود % ٥كه معتقد به برخورد با اين پديده بودند حدود 

ها و استراتژي     شناسي فرهنگي و انتخاب روش       آسيب  مسائلدر مورد چگونگي حل     

 شوراي فرهنگ  يياگردهمت فرهنگ و ارشاد اسالمي در يكي از جلسات           وزير وق  ،مناسب

 هـاي مـا آرزوهـا و اميـالي       بينيم جـوان    اينكه يكدفعه ما مي   : اظهار داشت ) ١٣٧٦سال  (عمومي  

ها آرزوهـا و      اي بگذاريم و فردا اين بچه       پسنديم، چنين نيست كه ما جلسه       دارند كه ما نمي   

گاهي تعجب . هاي الزم است ازمند يك كار مداوم و دقتاين ني. شان تغيير كند هاي آرمان

 را نامتناسـبي  واژگان   همگيخواهند صحبت كنند،      كنيم از دوستاني كه در حوزه فرهنگ مي         مي

تـوانيم    مـا نمـي   . اي يك زبان ويـژه دارد       برند، يعني باالخره هر حوزه      حوزه فرهنگ به كار مي     در

د هواپيما را به پـرواز دربيـاورد، بـا واژة           خواه  كنيم كسي كه خلبان است وقتي مي       فرض

فرهنگ هـم   . كند  تمام واژگان او متناسب با موضوعي است كه حركت مي         . صحبت كند اتوبوس  
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 شناسي فرهنگي فصل دوازدهم ـ آسيب  ■  ٣٧٦

  ).٩ :١٣٧٨ج فردرو، (است طور  همين

 شـوند  گاه سالخوردگان نيز از نظر موقعيت فرهنگي ـ اجتماعي در جامعه با مشكل مواجه مي 

در كشوري مانند ايران در سه دهة پيش يكي از          . گيرد نميقرار   آنان مورد توجه     مسائلو  

كم نيستند  . پيري در كار آن است كه گناهي شناخته شود        «: نويسندگان ايراني يادآور بود كه    

 آن را از پيش مردود       ترها احترامي قايل نيستند، بلكه      جواناني كه نه تنها براي نظر و عقيده مسن        

 در شـعر،  (» امواج نو «م روشنفكري، چون پا به سن گذاردگان با         در عال . شناسند  و محكوم مي  

 آشنايي ندارند، قابل اعتنا نيستند؛ و در امور اجتماعي و عمومي، چـون            ) نقاشي، سينما و غيره   

آورند، بايد محكوم به فنايشان دانست؛ همين اندازه كه به آنها فرصت داده                سر در نمي   ...از

  ).١٦ : ١٣٥٤اسالمي، (» ايد راضي باشندطبيعي بكنند، ب شود كه عمر مي

  

  شناسي رفتارهاي فرهنگي آسيب
بـا   ويژه در مـواردي كـه   عنوان رفتارهاي اجتماعي ـ فرهنگي در جامعه شايع است، به  آنچه به

 البتـه . شناسي جايگاه پيـدا كنـد   تواند در حوزه آسيب گيرد مي هنجارهاي رايج در آن فاصله مي  

 شوند ممكن است    اي انحرافي شناخته مي     گسترش رفتارهايي كه در دوره    دانيم كه گاه رواج و        مي

 اين رفتارهـا  . هايي از آن قرار گيرند       بيشتر و بهتر مورد پذيرش جامعه و يا الاقل گروه          تدريج به

 ... و هن، فالسـف  اها پيش مورد توجه مورخـ       در رابطه با ساختار فرهنگي حاكم بر ايران از سال         

  . است بوده

 و  طلبـي   موضـوع جـاه   )  قمـري  قرن پنجم هجـري    (كيمياي سعادت  در كتاب     غزالي امام محمد 

 مورد بحث قرار داده و    ) مهلكات(عنوان يكي از خطاها در ركن سوم كتاب          طلبي را به    شهرت

 اند اندر طلب جاه و حشمت و نام نيكـو و ثنـا          بدان كه بيشتر خلق كه هالك شده      «: نويسد  مي

 اند، و چون شـهوت  ها بسيار افتاده    ر منافست و عداوت و معصيت     اند، و بدين سبب اند      خلق شده 

  گويـد ابراهيم ادهم و ...غالب شد راه دين بريده شد و دل به نفاق و خبايث اخالق آلوده شد           

  گفت نـشان   ايوبو  . هر كه شهرت و نان نيكو دوست دارد وي اندر دين خدا صادق نيست             

 همچنين در زمينه  ). ٥٦٠: ١٣٣٥غزالي،  (سد  صدق آن بود كه نخواهد كه هيچ كس وي را شنا          

گيرد در  اي معموالً شكل مي روابط اجتماعي، يعني آن نوع از روابط كه در حيطه فراخانواده       
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 ٣٧٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 زن، كه هميـشه بـا وي       يكي دروغ : از صحبت پنج تن حذر كنيد     «: كيمياي سعادت آمده است كه    

 زيان كند و ندانـد، و بخيـل         ترا خواهد  در غرور باشي، و ديگر احمق كه آن وقت كه سود          

بهترين وقت تو از تو ببرد، و بددل كه در وقت حاجت ترا ضايع نمايد، و فاسق كه ترا بـه                     كه  

  ).٣١٤: ١٣٣٥ غزالي،(»  لقمه بفروشديك

ايرانيان از پنج سالگي تا بيست سالگي بـه فرزنـدان           «: نويسد   مي ،هرودوت ،مورخ مشهور 

ترين عمـل     گويي ننگين    دروغ ... تيراندازي، راستگويي  دواني، اسب: آموزند  خود سه چيز مي   

 تواند در مقابل ارتكاب يك گناه خدمتگزار خـود       هيچ فارسي نمي   ...است پس از آن وامداري    

 هـايي   خطاهايي را كه از كسي سرزده با خـدمت ...را چنان مجازات كند كه قابل جبران نباشد 

 ها  دهد كه خطاها بر خدمت       عبرت قرار مي   سنجد و آن زمان مجازات را ماية        كه كرده است مي   

  ).٥١٩ :١٣٤٧ ،راوندي(» فزوني داشته باشد

 عنوان يك مشكل رفتاري در طول تاريخ ايران به دفعات مورد           توجه به رواج دروغگويي به    

 وي. پردازد  در عهد هخامنشي، داريوش در لوحه زرين خود به دعا مي          . اشاره قرار گرفته است   

 ١٣٤٢يكي از نويسندگان ايراني در سـال  . شور او را از دروغ حفظ نمايد  خواهد كه خدا ك     مي

معلوم نيـست آن مرحـوم چـه ناخـدمتي در پيـشگاه             «: نويسد  در اين مورد مي    هجري شمسي 

تـرين آفـات      دعايش وارونه مستجاب شد يعني آفت دروغ را كه مهلـك           خداوند كرده بود كه   

عليكمان با همديگر دروغي و ساختگي است،       ما سالم و    . ساخته است  است بر ملت او مسلط    

دروغ، كسبمان دروغ، تجارتمان دروغ، دفتر و دستكمان دروغ و خالصه  قهرمان دروغ، مهرمان 

  ).٣٤: ١٣٤٥زاده،  جمال(» بارد است كه از سراپايمان به زمين مي دروغ و دروغ و دروغ

هـايش    يادداشـت  در كـه مـدتي در ايـران اقامـت داشـت             ،سايكس ،مورخ مشهور انگليسي  

هـاي اخالقـي ايـران و         اي از جنبـه     پـاره   با مطالعه در تاريخ ايـران علـل و اسـباب          «: نويسد  مي

گردد و علـت      گويي روشن مي    اعتنايي كامل آنها به راستگويي و حقيقت        بي الخصوص اين   علي

 كتمان در حقيقت عبـارت    . تعبير نمود » كتمان« آن را به     گوبينواست كه    واقعي همان چيزي  

اعتنـايي معـروف      حـالي و بـي      صورت همان بي   ماليمتي كه چه بسا به    و   است از همان نرمي   

كنـد كـه پنـداري ايرانيـان          را پيـدا مـي    » ماسـكي «و حكـم نقـاب و        شود  گر مي   ايرانيان جلوه 

اين كتمان در واقع با خستگي روحي فرقي ندارد و عبـارت اسـت از               . اند  صورت خود زده   به
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 شناسي فرهنگي فصل دوازدهم ـ آسيب  ■  ٣٧٨

دارنـد و   » دم را غنيمـت دان     « بـه  هم نفع و سود فوري و     يان عموماً به  رغبت مفرطي كه ايران   

خصايص اخالقـي آنهاسـت از همـين جـا سرچـشمه             ايماني كه از    اعتقادي و بي    بدبيني و بي  

  ).١١٨ :١٣٤٥زاده،  جمال(» گيرد مي

 طور مشخص  بهخارجيان دربارة ايران كه در آن       ) ١٩٦٢( جديدتر   به نسبت يكي از آثار    

 در آثار بعدي كمتر به اين مقوالت پرداخته       (ردم ايران مورد توجه قرار گرفته است        خلقيات م 

او با تكيه بـر     .  فرانسوي است  ژان الرنگي  نوشته   ويزا براي ايران  كتاب معروف   ) شده است 

 كـار   ايرانيان كهنه «): ١١٤ :١٣٤٥زاده،    جمال(نويسد    چيني، وقار، و تنبلي مي      هايي نظير توطئه    صفت

اند و داراي     هاي رسمي ساخته شده     دارند و براي پذيرايي     و ذوق توطئه  . نج هستند س  و نكته 

 آرايي و ناشيگري در زمينة تكنيك و رغبت به خواب و خيال هـستند            سنگيني و وقار و مجلس    

  .»كه خود الزمة اين قبيل مجامع و محافل است

 سخ به اين پرسش كه    در پا ) ٢٨٩:  الف ١٣٧٩محسني،  (در يك بررسي انجام شده در ايران        

 معتقد بودند كه مردم ما هيچ متقلـب % ٧/٨نظر شما هموطنان ما تا چه حد متقلب هستند؟ فقط           به

 وجود عقيده به % ٧/٢٦وجود تقلب در حد زياد در جامعه اعتقاد داشتند،            به% ٤٣در مقابل   . نيستند

چنانچه .  تأييد كردند  وجود آن را به نسبت كم     % ٦/١٩آن البته تا حدودي داشتند و باالخره        

رسيم كه در مقابـل آن        مي% ٣/٢٨هاي كم و هيچ را با يكديگر جمع كنيم به مقدار              نسبت

 هـايي   بررسي مزبور نشان دهنده تفـاوت     . گيرد  قرار مي %) ٩/٧٣(هاي تا حدودي و زياد        نسبت

در  قلـب طور كلي وجود ت به. است اهالي تهران با ساير شهرهاي ايران    قابل توجه ميان نگرش   

 از اهـالي سـاير شـهرها   % ٥/١١. گويان نفي شده است ها بيش از تهران از سوي پاسخ        شهرستان

 معتقد به زياد بودن   % ٣٢و  ) در تهران % ٣/٧در مقابل   (معتقدند كه هموطنان هيچ متقلب نيستند       

تفاوت در . ، كه در هر دو مورد اختالف قابل مالحظه است%)٧/٤٨در مقابل (تقلب هستند   

 آنچه كه اين اطالعات را قابل تأمل      . ر ابعاد نيز در جهتي كه به آن اشاره شد مشهود است           ساي

سازد تفوق نسبت مربوط به رواج زياد تقلب است كه به حدود نيمي از جمعيت مـورد                   مي

هاست و ترديد نيست كـه        در تهران تأكيد بر رواج تقلب بيش از شهرستان        . رسد  بررسي مي 

  .هران از عوامل مهم در ايجاد اين نوع نگرش استفضاي فرهنگي متفاوت ت

 ۱۶ــ ۲۴ ، زنـان  :نـد از  ا عبارت) بيش از بقيه  (كنند    را پرتقلب مشاهده مي    كساني كه جامعه  
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 ٣٧٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

، افراد وابسته   )ها  يعني اغلب جوان   (هامدارك تحصيلي دانشگاهي، مجرد   ها، دارندگان     ساله

بررسـي انجـام    . انوار آنها بيشتر است   به طبقه اجتماعي برتر، و باالخره كساني كه درآمد خ         

 كـه در آن از مـردم        ١٣٧٩در سـال    ) هـا   ها و نگرش    پيمايشي ملي ارزش  طرح   ( شده در ايران  

اگر بتوان مفهـوم هـر   (شما تا چه حد در ايران تقلب و كالهبرداري      نظر سؤال شده است كه به    

ا كم و خيلي كم ارزيابي      رواج تقلب ر  % ٨/٢٢در پاسخ فقط    . دارد وجود) دو را يكي تلقي كرد    

به زياد يا خيلي زياد بودند، كه حاكي از اهميـت كامـل نگـرش     معتقد% ٦٩كردند و در مقابل  

كلي جامعه در اين مورد باعث شده است كه متغيرهاي مـورد             توافق. منفي در اين مورد است    

در برخـي از    كم و بيش تنـوعي را ارائـه ننماينـد، هرچنـد كـه                آزمون از قبيل جنس و سواد نيز      

سـوادان، و     سـوادان و بـي       سـاله و بـاالتر، كـم       ٥٠افراد  ( ها نگرش مثبت بيشتر بوده است       گروه

دهد كه    سوي ديگر، اطالعات همان طرح نشان مي       از). ٥٩  :١٣٨١،  ...دفتر طرح ) (ها  بازنشسته

يا خيلي  در جامعه زياد ييداشته است كه ميزان دورو از مردم اين اعتقاد وجود% ٨/٦٤در ميان 

اطالعـات طـرح مـذكور      . اند   به ميزان كم آن داشته     اعتقاد% ٨/٢٠زياد است و در مقابل فقط       

تحصيالت ديپلم و باالتر بر شدت نگـرش منفـي          هاي داراي     دهد در گروه    همچنين نشان مي  

  .شود تفاوت چنداني مشاهده نمي هاي زن و مرد شود و در ميان ديدگاه افزوده مي

 ايراني كه از هـر    «: كند  ك پزشك دربار قاجاريه در سفرنامه خود اشاره مي        پوال در اين زمينه  

 خوي جنگيدن . داند كه چگونه در برابر هر كس سر فرود آورد           صاحب مقامي نفرت دارد مي    

 كند ولي سـرانجام   فشارها را تحمل مي  هاي مديد شديدترين    و پرخاشگري در او كم است، مدت      

د و با هتك حرمت از خانواده طرف انتقام را بـه وي             شكن  با مشت محكم آن را درهم مي      

  ).٢٠  :١٣٦٨پوالك،  (چشاند مي

هـا و    در زمينه رواج تملق و چاپلوسي در جامعه ايراني نتايج طرح پيمايشي ملي ارزش             

 وجود اين صفت را در ميان هموطنـان در        % ١٧ها گوياي اين واقعيت است كه حدود          نگرش

اعتقاد به كم بودن آن داشتند و اكثريت بسيار قابل          % ١٤ فقط   اند و   حد متوسط ارزيابي كرده   

 از نظر اين طرز تفكر زن و مـرد    . رواج آن را زياد يا خيلي زياد اعالم كردند        %) ٦/٤٦(توجهي  

 سواد تفاوت چنداني ندارند، لكن آنها كه در سطح باالتري از             و باسواد و كم    تأهلو مجرد و م   

 ).٥٩  :١٣٨١،  ...دفتر طرح (اند    ين صفت نيز تأكيد بيشتري كرده     بر رواج ا   نظر سواد قرار دارند   
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 شناسي فرهنگي فصل دوازدهم ـ آسيب  ■  ٣٨٠
 براسـاس . يك واقعيت مورد تأييد اغلب بررسي هاسـت       » گرايي  مدرك«در جامعه كنوني ايران     

از جوانان ساكن در تهران معتقد بودند كه اهميت مدرك تحصيلي           % ٨٠يك بررسي حدود    

 از جوانان نيز عقيده داشتند كه هـدف       % ٨١ بيشتر از سواد افراد است و برهمين اساس حدود        

 افراد در زندگي بيشتر كسب مدارك تحصيلي باالتر است و نه دستيابي به سطوح باالتر از مهارت                

  ).١٣٧٥زند،  عليايي(يا دانش 

 موضوعي)  به بعد  ١٣٧٠هاي دهه     ويژه در سال   به(گرايي در ايران كنوني       تأكيد بر رواج پول   

 ١٣٧٦بررسي انجام شده در تهران در سال        . مورد تاييد قرار گرفته است    است كه در چند بررسي      

 جيب افراد بيشتر احتـرام «از جوانان معتقد بودند كه اين روزها به % ٧٥دهد كه حدود  نشان مي 

 نيز اظهار كردند كه وقتي پول مطـرح % ٧٠شود تا شخصيت آنها و نسبتي در حدود     گذاشته مي 

 بررسي اعـالم اين در % ٦٠نسبتي حدود . گيرد يز مورد ترديد قرار ميشود حتي رابطه برادري ن      مي

  ).١٣٧٥عليايي زند، (» ها را ناتوان همه چيز را با پول خريد، حتي انس كردند كه اين روزها مي

  

  هاي فرهنگي مقابله با آسيب
ري از آن در متن سياست فرهنگي ايـران كـه           يزدگي و پيشگ     ناشي از غرب   مسائلتوجه به   

 در ايـن مـتن تـصريح شـده اسـت     . شـود    مدون گرديده بود آشكار مشاهده مي      ١٣٥٣سال  در  

 اكنون جامعه ما به فرهنگي نيازمند است كه برمبناي فرهنگ ملي استوار            « ):٥٧  :١٣٧١ستاري،  (

باشد و ايرانياني را كه از اين پس در يك جامعه صنعتي زندگي خواهند كرد به كارآيد، اما                   

 ول و جنبش فرهنگي آن نيست كه تمدن و فرهنگ غرب مورد تقليـد قـرار       مقصود از اين تح   

 دربـارة . » زندگي امروزي است   اوضاعگيرد، بلكه زنده نگه داشتن فرهنگ ايران و انطباق آن با            

  .چگونگي تحقق اين هدف توضيحي داده نشده بود

هاي فراوانـي از     به نمونه ) ش  .     ه ١٣٥٠هاي    سال(در دوران اوج نفوذ فرهنگ غرب در ايران         

كنيم كه غالباً هم لحني دردمندانه دارند، اما كمتر موفـق             نظرهاي روشنفكرانه برخورد مي    اظهار

تحولي كـه   «: سازد كه   يكي از آنان در اين زمينه خاطرنشان مي       . حلي هم ارائه نمايند     راه شدند

در زنـدگي مـا   اي كـه بـر اثـر آن            حادث شده و باد آن به ما هم گرفته و دگرگـوني            در دنيا 

حدي سريع و شديد بوده كه گويي ما را از محور فرهنگـي خـود خـارج كـرده                   آمده، به     پديد
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 ٣٨١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 هم استعداد ما در جذب فرهنگ گذشته خود ضعيف شده و هم قسمتي از فرهنـگ گذشـتة                 . است

الزم را براي همراه كردن خود با مقتضيات دنياي كنوني از دست داده، نتيجـه                ما نيرو و تحرك   

هايي كـه   تاكنون فرهنگ. روست روبهترين آزمايش عمر خود   امروز با بزرگ    فرهنگ ايران  هآنك

ولي اين دفعه فرهنـگ  . تر بودند تر و پايين برخاسته بودند در درجه ضعيف با ايران به معارضه 

درخشش و صالبت و ربايندگي خود پا به ميدان نهاده اسـت، مجهـز بـه                 زمين با همه    مغرب

 ناپذير شده  زيرا فرهنگ مغرب زمين از سكس و اقتصاد جدايي        ( حتي سكس    صنعت و اقتصاد  

تنها در صورتي اين نتيجه به سود فرهنـگ ايـران   . هم اكنون معلوم است  نتيجه نبرد از  ). است

  ).٢ـ٣١: ١٣٥٤اسالمي، (» ما مصمم به مقاومت و دفاع از آن بشويم تغيير خواهد كرد كه

 هاي كارشناسان فرهنگي بـه آن اشـاره شـده اسـت             آنچه در اغلب متون علمي و گزارش      

برقراري توازن و تعادل پويا ميان فرهنگ جهاني و يا به يك تعبير ديگر فرهنگ حاكم بر       

 با اينكه همه بر ضرورت اين تعادل تكيـه        . هاي بومي است    كشورهاي صنعتي غرب با فرهنگ    

 يكي از   عنوان به.  مانده است  كنند چگونگي دستيابي به اين تعادل همچنان در ابهام باقي           مي

از طـرف   هجـري شمـسي      ١٣٤٩ها در اين مورد يادآور شـويم كـه در سـال               نخستين تالش 

. (Minot,1970)خاصي در زمينه سياست فرهنگي در تهران تشكيل شـد     يياگردهم» يونسكو«

 سياست فرهنگي در همـه    «): ٥٨  :١٣٧١ستاري،  ( آمده است كه     گردهمايي در گزارش نهايي اين   

 له دو فرهنگي  ئكشورهاي جهان بايد براي حل مشكالت مربوط به اشكال و صور مختلفي كه مس             

در كشورهاي در حال توسعه در عين حال براي حفظ          . و تدبيري بينديشد   گيرد چاره   به خود مي  

هـر  . و نيز فراهم آوردن امكانات دستيابي به فرهنگ جهاني اقدام بايد كـرد             و توسعه فرهنگ ملي   

كوشش . هاي ذهني خود را دارد      زبان و در نتيجه نوع فكر و ساخت         اين دو فرهنگ،   ازکدام  

 يا فدا ساختن يكي به خاطر ديگري، موجب كاسـتي و فقـر              فرهنگدر يكي كردن اين دو      

هدف هر سياسـت فرهنگـي چنـان كـه مجمـع تهـران              . واهي است فرهنگي و كاري باطل و      

  .»هاي ويژه و فرهنگ جهاني باشد  ميان فرهنگتعادلي پويا خاطرنشان ساخت، بايد برقراري

 هايي كه در طول حدود صد سال گذشته در جهت مقابله با نفوذ فرهنگي             در اكثر موارد روش   

 برخوردار نبوده ) يم گاهي هيچ  ياگر نگو (غرب در كشور ما به كار رفته است از كارآمدي كافي            

  نسبت دادن جميع مـشكالت بـه       است و شايد يكي از مشكالت كار هم اين بوده است كه با            
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 شناسي فرهنگي فصل دوازدهم ـ آسيب  ■  ٣٨٢

 شناسـي   آسيب«در بررسي   . غرب راه براي اقدامات سازنده دروني عمالً مسدود گرديده است         

 كنـد  پژوهشگر به اين نكته در مقدمه اشاره كرده و تصريح مـي » فرهنگي ايران در دوره قاجار   

  ناشي از غرب دانـستن نـه       همه چيز را  . بينانه به انتقاد از خود بپردازيم       بايد با نگاهي واقع   «كه  

 در طـول  هاي فرهنگي جامعة ايـران، كـه          پوشي از ضعف    تنها چاره كار نيست، بلكه به چشم      

در «: كنـد كـه     نويسنده همچنين اشاره مـي    . »طوالني شكل گرفته است، خواهد انجاميد      تاريخ

چه تحصيل كردگان و چه علماي مـذهبي سـنتي اذعـان داشـتند كـه                ) دوره قاجار ( اين عصر 

البته آنان دربارة   . اي براي آنها انديشيد      نظام فرهنگي وجود دارد كه بايد چاره       هايي در   آسيب

آنهـا را برطـرف       تـوان   اي مـي    ها چيست و چگونه و بـا چـه شـيوه            اين آسيب » تحليل «اينكه

  ).٢ـ٣: ١٣٧٩كوثري، (» نداشتند ساخت نظر واحدي

 و يا مقابله با برخـي از      » جم فرهنگي تها«هايي در جهت      شود گاهي برنامه    اگر مشاهده مي  

توان ناميد و در حقيقت  مي» هاي منفي ارزش« شود در زمينه آنچه   ارائه مي » مفاسد فرهنگي «

 توان گفت كه جامعه      ديگرند اساساً برنامه مشخصي عرضه شده است و مي         مسائلزمينه سازهاي   

هـاي     اساساً فاقد برنامه   ...ي مانند دورويي، تقلب، تظاهر، دروغگويي و      مسائل گسترش   مورد

 هـاي  ها در طول سال ها و نگرش هاي پيمايش ارزش اي ميان يافته مقايسه. مدون و مشخص است   

 نشان از كاهش نسبت كساني دارد كه رواج       ) ١٣٨٢ و   ١٣٨٠،  ... دفتر طرح  (١٣٨٢ و   ١٣٧٩

 ها نيـز  بيني يشجلوه ديگري از اين مساله را در پ  . كردند  هاي مثبت را در جامعه بيان مي        ارزش

  .توان مشاهده كرد مي

 حاكي اسـت كـه جامعـه      هجري شمسي    ١٣٨٢ها در سال      ها و نگرش    اطالعات طرح ارزش  

  سـال آينـده     ساختار اخالقي جامعـه در طـول پـنج         دربارهاي    بينانه  نگرش خوش شهري ايران   

كنيد  ميفكر از مردم در پاسخ به اين پرسش كه آيا % ٤/٨٧نسبتي برابر با  .ندارد) ٨٣ ـ٨٨ (

 سـال   ٥اخالقي مثل دورويي، تظاهر، تقلب و كالهبرداري بين مـردم در            ) منفي(رواج صفات بد    

 . يعني بيـشتر خواهـد شـد     را انتخاب كرده بودند،    شد يا كمتر، پاسخ مثبت     آينده بيشتر خواهد  

در برخورد گروه مورد بررسي در پاسخ به اين پرسش به شكل منفي              همين روند را تقريباً   

) مثبـت ( سال آينده صفات خوب      ٥در طول    نسبت كساني كه معتقد بودند    . هم مشاهده كرديم  

 سـال آينـده بيـشتر       ٥داري بـين مـردم در         راستگويي، گذشت و امانت    اخالقي مانند صداقت،  
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 ٣٨٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

هر دو رقم گوياي اين واقعيت است كـه جامعـه ايرانـي در              . است %٧/١٥خواهد شد برابر با     

  ).١٢٧  :١٣٨٢، ...دفترطرح(بيند  خالقي كشور را با مشكلي عمده مواجه ميزمينه رواج الگوهاي ا

 هاي  هاي مرتبط با مقابله با آسيب       ها و برنامه    ها، نگرش   اطالعات موجود در زمينه سياست    

 فرهنگي كشور نشان از آن دارد كه اوالً نگاهي جامع و همه جانبه نگر و مبتني بر تحليل واقعيات                  

 عنوان ي هم كه بهمسائلگاه وجود نداشته است و در ثاني در حوزة معدود         د هيچ صحنه از تمام ابعا   

 حـوزه . اند برنامه اجرايي منسجمي وجود نداشته است        در هر دوره انتخاب شده    »  مهم مسائل«

اي اقدامات مقطعي مبتني بر مقابله از طريق          فعاليت عمالً محدود به بحث، سخنراني و پاره       

ائل فرهنگي جامعه در گرو مطالعات و اقدامات مبتنـي بـر پيـشگيري از             حل مس . فشار بوده است  

بينانـه و مبتنـي بـر سـاختار جهـان كنـوني و اتخـاذ تـدابير                    هاي واقع   بروز مسائل، اتخاذ سياست   

 ايـستا   فرهنـگ واقعيتـي  .  حل مسائل فرهنگي جامعه استبراي» اجتماعي ـ فرهنگي ـ اقتصادي «

انـد از     گاه موفق نشده   ها هيچ   نامه بخش.  مبتني براين اصل باشد    هاي فرهنگي بايد    نيست و سياست  

  .اي قابل پذيرش نباشد حركت فرهنگ جلوگيري كنند، هر چند كه اين واقعيت براي عده

  

  خالصه و نتيجه
 شناسي فرهنگي گاه در چارچوب انحرافات اجتماعي و گاهي در فراسوي آن مورد آسيبـ 

  .گيرد بررسي قرار مي

 هاي بومي و عوارض رفتاري و نگرش ناشـي از آن در             فرهنگ غرب با فرهنگ   برخورد  ـ  

 شناسي اجتماعي مورد بحث قرار گرفتـه        اكثر كشورهاي در حال توسعه از ديدگاه آسيب       

  .شمار و اغلب نارساست است، هر چند مطالعات علمي در اين زمينه انگشت

 ايي در جهت مخالفت با فرهنگ     ها و رفتاره    كننده شيوه زندگي، ارزش     ارائه ،ضد فرهنگ ـ  

  .مسلط بر جامعه است

 هاي  كنند ديدگاه   هاي ضدفرهنگ در جامعه حالت اقليت را دارند و تالش مي            پيروان ديدگاه ـ  

  .كنند كيد ميأخود را در جامعه به نمايش گذارند و بر اصول آن ت

 ران قـرار  اي از مظاهر فرهنگ در كشورهاي صنعتي مورد حمايت برخي از روشنفك             پارهـ  

  .داشته است
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 شناسي فرهنگي فصل دوازدهم ـ آسيب  ■  ٣٨٤

 زندگي نوين در اكثر كشورهاي جهان در طول چند دهة گذشته ساختارهاي عاطفي سـنتي              ـ  

  . است و يا در جهت تضعيف آنها فعال بوده است را مورد ترديد قرار داده

 در ايران تأثيرات زندگي ماشيني در جهت تضعيف روابط عاطفي مورد تاييد اكثر شهرنـشينان              ـ  

  .ايران است

 با محل زندگي، جنسيت و      مربوط به شوند    ـ صفاتي كه در جامعه خوب يا بد تلقي مي         

  .افرادندسن 

 اي دهد كه در مناطق شهري كشور نگرش مبتني بر عدم اطاعت از پاره ها نشان مي بررسيـ 

  .از قوانين نيرومند است

 ن فراوانـي داشـته     هم در كشور مـا موافقـا        گرايي  ستيزانه، غرب  هاي غرب   رغم انديشه   بهـ  

 اند، چرا كه موافقت فعال گاه مستلزم هزينه         است كه البته اكثريت آنان موافقان خاموش بوده       

  .هاي سنگين بوده است پردازي

 پذير از نظر فرهنگي شناخته و معرفي        عنوان يك گروه آسيب    جوانان همواره در كشور ما به     ـ  

  .اند شده

 بوده است كه در چند دهـة گذشـته هـر از چنـد    ي مسائل نحوة برخورد با جهان غرب از   ـ

 و  هاي گوناگون بوده اسـت       موضوع چالش  مسائلگيري برخي از اين       گاهي همراه با اوج   

 اثر  اند اغلب مقطعي و در بلند مدت بي         هايي كه در جهت مقابله با آن عرضه گرديده          رويه

  .يا كم اثر بوده است

 هاي فرهنگي در اكثر موارد فاقد كارآيي الزم        هاي مبارزه با آسيب     ها و سياست    استراتژيـ  

  .ندا بوده

 اي از رفتارهـايي      گسترده به نسبت ييد فهرست   أمطالعات انجام شده در ايران حاكي از ت       ـ  

 شوند و مطالعات طولي نشان از توسعه اين رونـد           تلقي مي » ناسالم«يا  » ضدارزش«است كه   

  .دارد

 در مورد تعامـل » توازن«و  » تعادل«رت برقراري   با اينكه كارشناسان فرهنگي همگي بر ضرو      ـ  

  .تحقق اين اهداف كمتر آشكار و عملي شده است» چگونگي«كنند، اما  كيد ميأفرهنگي ت
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  فصل سيزدهم 

  ريزي و مديريت فرهنگي برنامه
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  سياست فرهنگي و مهندسي فرهنگي
  

 كننـده  مديريت نهادهاي توليدكننـده و اداره     توان گفت كه سياست فرهنگي با          مي  طور ساده  به

 سياست فرهنگي در اين چارچوب شامل. شود شكل و محتواي محصوالت فرهنگي مربوط مي

، مـدارس،     هـا، ورزش    دار امـر آمـوزش، هنرهـا، فرهنـگ، رسـانه            هـاي عهـده     ها، وزارتخانه   موزه

 تبليغـاتي و  هـاي  هسهاي ضبط، مؤس   هاي تلويزيوني، شركت    آموزش عالي، سازمان   هاي  همؤسس

  .(Barker,2002:223)ديگر است  بسياري عناصر

 تـوان از سياسـت      هرگاه در يك زمينه مشخص فرهنگي مداخله دولت مطرح شـود، مـي            

 .شمار آيد  فرهنگي حرف زد، اعم از اينكه خوب يا بد باشد، و يا اينكه سنجيده يا عجوالنه به                

 طرح است و آن منطقي بودن مداخله اسـت بديهي است در اين زمينه حداقل يك سؤال قابل   

(Debbasch,2004:62) .  از روشنفكران متمايل به مطالعات فرهنگـي در    ١هوگ دو وارين 

 كه فرهنگ (Williams,1998) اين انديشه را مطرح كرده است فرهنگ ديگرانفرانسه در كتاب 

 اولويت دادن بيشتر  «، و   »مبادله در حالت تساوي   «بايد برپايه اصل      نيازمند يك نظم تازه است و       

مورد نظر يعني   » اوتوپي«صورت گيرد تا به تعبير او امكان        » به فرهنگ در مقايسه با اقتصاد     

 .فراهم شود» توسعه فرهنگي«
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  بوده و از مباحـث     انريز  سياست فرهنگي در قالب مفاهيمي بسيار گوناگون مورد توجه برنامه         

مفهوم  ر در كشورهاي صنعتي مطرح گرديده است      كه در طول دهة اخي    ) در رابطه با آن   (نويني  

نظـر   هـاي مناسـب از    علم و فن و توانايي ارائه پاسخ: است، كه عبارت از ١» فرهنگي يمهندس«

در   كه از سـوي كارشناسـان امـور فرهنگـي          استهايي    كيفيت، هزينه، و مدت به درخواست     

 هـا و تحقـق فنـي        برنامـه ها، تأمين سرمايه بـراي        جهت تحقق اهداف فرهنگي، اجراي برنامه     

 ابزار اصلي مهندسي فرهنگي براي دستيابي بـه       . (Mollard,1994:3)گيرد    ها صورت مي    برنامه

هاي ويژة تجزيه و تحليل و عملكـرد          هدف خود استفاده از مطالعه و به كارگيري روش        

گرايانة مديريت را با مفهـوم       هاي فرهنگي است، تا بتوان ضوابط عقل        براي اجراي طرح  

. اين نگرش از فرهنگ با مفهوم عام فرهنگ تفاوت داردالبته . القيت فرهنگي آشتي دادخ

هـاي     پديده ة طيف گسترد  ،شود   مي شمردهمهندسي فرهنگي از آنجا كه يك رشتة كاربردي         

 دانـد   شرح مي اين  كند و آن را مركب از چهاربخش به           در نظام فرهنگي خالصه مي    را  فرهنگي  

(Mollard, 1994:3-15):  

  ...نويسندگان، هنرمندان، شاعران، كارگردانان و: يعني  پديدآورندگان فرهنگي،.١

 كنندگان كاالهـاي    معمولي، تودة مردم، مصرف    مخاطباناي،     حرفه مخاطبان: يعني ،مخاطبان .٢

  ... .، و فرهنگي

 هـا، مؤسـسات     هاي مالي، بانك    هاي دولتي، سازمان    دولت و سازمان  : يعني گيران،  تصميم .٣

  ... .زرگ اقتصادي، توليدكنندگان، وب

  ... .نگاران، روشنفكران و ، روزنامهمنتقدان: يعني ها،  واسطه.٤

 در مركز نظام فرهنگي قرار دارند، چرا كه از طريق آنان است كـه             » آورندگان فرهنگي   پديد«

و  ت، امكـان وق. شود انرژي و روحيه از آنان ناشي مي. يابد   اشاعه مي  ...ها، مدها و    آثار، انديشه 

و  كنند   پول، كار، و وسايل را عرضه مي       ،گيرندگان  تصميم.  ارائه شود  مخاطبانعالقه بايد از سوي     

 آورنـد    نقد، تخيل، رؤيا و انديشه را در حيطة فرهنگ بـه حركـت درمـي               ،ها   واسطه در نهايت 

(Mollard, 1994:13).  

 ند و يا در بخش خصوصي     عوامل مهندسي فرهنگي اعم از آنها كه در بخش دولتي فعال هست           
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 ٣٨٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 در واحـدهاي مختلـف    ) شود   اهميتي كه اين بخش دارد معموالً كمتر از آنان صحبت مي           رغم  به(

 دو  در بحـث از مهندسـي فرهنگـي       . توليد فرهنگي كه در جامعه گسترده است فعاليت دارند        

ت تأسيـسا : نـد از ا هاي اخير مورد بحث قرار گرفته اسـت عبـارت   اي كه در طول سال      جنبه

  .هاي فرهنگي فرهنگي و نيز واقعه

 فرهنگــي نهادهــايي هــستند كــه معمــوالً هــدف انتفــاعي ندارنــد و آثــار  هــاي همؤســس

دهند تا بتوانند بـه حفـظ ميـراث            يا مردم در رابطه قرار مي      مخاطبانفرهنگي را با     پديدآورندگان

ها معموالً در مراكز     اين فعاليت . و تكوين هنري و اشاعة اين آثار كمك كنند         فرهنگي، خالقيت 

توان از نظر ابعاد  تأسيسات فرهنگي را مي. شود  انجام ميآيند ميوجود   منظور به  خاصي كه به اين   

مـوزه، بنـاي    (، وظـايف    )كيفيت عملكرد (، اشتهار   )گذاري و فعاليت     سرمايه بودجه،(فعاليت  

  .به انواع مختلف تقسيم كرد) نمايشتاريخي، كتابخانه، 

 شود كه ماهيتي مـوقتي دارد       هاي فرهنگي تلقي مي      آن دسته از فعاليت    ،يهاي فرهنگ   واقعه

 هـا را  اين دسته از فعاليت. ها و مانند آن    ها، نمايشگاه   ها، كنسرت   نامه  نمايش  است و از آن جمله   

 )...ها، بناهاي تاريخي و ها، موزه مانند كتابخانه(هاي دائمي  كارشناسان فرهنگي در مقابل فعاليت

در  ويـژه  به(هاي دائمي   وقايع فرهنگي را از فعاليتتمييز  آنچه(Busson, 1972:12)دهند  قرار مي

  فرهنگي با هر دسـته     هاي  هكند ارتباط بيش از پيش مؤسس       دشوار مي ) سطح تأسيسات فرهنگي  

هـاي     چنـد بـار نمايـشگاه       هـايي كـه در سـال        مثالً كتابخانه (هاي دائمي و موقتي است        از فعاليت 

  :شود ميبندي  وقايع فرهنگي در سه گروه طبقه). كنند ا ميپبر گوناگون

  ... نمايش و تماشا مانند تئاتر، كنسرت، اپرا و)الف

 هـاي   شود و جنبة تخصصي در رشته       هاي ثابتي برگزار مي     ها كه معموالً در محل      نمايشگاه )ب

  .مختلف دارد

  ...هاي مختلف موسيقي، هنر و ها در رشته  جشنواره )ج

 ن فرهنگي در طول دهة اخير براي اين رشـته         اهايي كه مهندس    ترين استراتژي   مهمدر رديف   

هاي  هاي مختلف فعاليت بخش: هاي فرهنگي از جنبة اند از ميان بردن عدم تساوي     ذكر كرده 

 )شهر، روستا، مركز شهر، شهرهاي اقمـاري      (اي و جغرافيايي      فرهنگي از نظر موضوعي، و نيز منطقه      

  متناسب براي نيازهاي فرهنگي در سطوح مختلف عرضه كـرد    به ميزان ات  است، تا بتوان خدم   

(Mollard,1994:117). 
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 ريزي فرهنگي هـدفي كـه تعقيـب         كه در برنامه  )  اهميت آن  رغم  به(توان نتيجه گرفت      نمي

در  ريـزي فرهنگـي     برنامـه . حصول دگرگوني اجتماعي است   ) حداقل مستقيم و مشخص   (شود    مي

 هـاي   ها و فضاي الزم بـراي رشـد خالقيـت           آوري فرصت    فراهم نايمعمفهوم خاص خود به     

ريزي فرهنگي بايد بتوانند به تفاهم فـردي و   افراد در پرتو برنامه. فرهنگي ـ اجتماعي است 

  ).٨٤ :١٣٧٢ژيرار، (اي شفاف نايل آيند  گونه بهجمعي 

رهنگـي  گـذاري ف    كند كه در كـار سياسـت         توصيه مي  ، كارشناس فرهنگي  ،اگوستين ژيرار 

بايد محور قرار گيرد توجه به اقدامات داوطلبانه و ارادي آحـاد مـردم اسـت و نبايـد                   آنچه  

نكته ديگر در اين زمينه     . بندي شده قرار گيرد      و بسته  مكانيكياي    ريزي به شيوه    برنامهاصل بر   

 مـالك   ،گذاري فرهنـگ    بودن فرهنگ است و به اين ترتيب در سياست        » محلي«اصل   توجه به 

 دموكراسـي «هاي تمركززدايي است و تنها در پرتو ايـن اصـل اسـت كـه                  از رويه  بعيتمهم ت 

 فـضاي اصولي مانند ابتكار، خالقيت و احساس مسئوليت را تنهـا در            . يابد  مي تحقق» فرهنگي

 ).٢٢٨ :١٣٧٢ژيرار، (انتظار داشت  توان مذكور مي
  

  هاي فرهنگي مباني سياست
  :هاي فرهنگي برپايه سه ركن قرار دارد ل كرد كه سياستگونه استدال طور كلي اين توان به مي

و  اين صنايع ايجـاد كننـده اشـتغال هـستند         . اي از اقتصادند    صنايع فرهنگي بخش عمده    .١

 ميراث فرهنگي بـه شـكل     . فرهنگ در مفهوم وسيع آن يك عامل توسعه اقتصادي است         

 ي از هويت فرهنگي هـستند      هم ابعاد  ...هاي تاريخي، آثار باستاني، و      ها، ساختمان   موزه

 هم اكنون درهر سياست اقتصادي بخشي. آيند ميشمار  و هم در رديف منابع گردشگري به   

  .هم به فرهنگ اختصاص داده شده است

 بـه ) توان آنها را در رديف صنايع فرهنگي نيز منظور كرد           كه در عين حال مي    (ها    رسانه .٢

 ش ارتباطات فرهنگي و اطالعـات     دهند كه كم و بي      دولت و بخش خصوصي امكان مي     

 ها، انتخاب ايدئولوژيك، تبليغات سياسي، و اشاعه اطالعـات          اشاعه ايده . را كنترل كنند  

 به ايـن دليـل    . كنند  ها عبور مي    همه از كانال رسانه   ) شده اعم از راست، دروغ و تحريف     (

 ي يا تحريـف   رسان  ها در جهت آزادي يا مخالفت با آن، فقدان اطالع           است كه توسعه رسانه   

 ...ها، سانسور، انحصار دولتي، انحصار گروهي و حزبـي          اي از گروه    اطالعاتي توسط پاره  
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 ٣٩١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  .(Lemieux,2002:986)معموالً همراه با مبارزات گاهي خشن است 

 .هاي دور و نزديك اسـت        گذشته  هاي فرهنگي مبتني بر ميراث      سومين ركن انتقال سنت    .٣

  هويت خويش ناگزير از اين هستند كه از ميراث فرهنگـي           دليل حفظ  ها به   ها و دولت    گروه

 انتقال فرهنگي پيوستگي كاملي با آموزش و پـرورش        . كنندخود حفاظت و آن را نوسازي       

 ،)ويژه جوانان  به(دارد و نظام آموزشي در تمام اشكال خود يك كارگاه اجتماعي كردن             

و  اب، تعليمات مدني، دينـي    خواندن، نوشتن، حس  (هاي پايه     آموزي و انتقال دانش    زبان

  .كند هاي آن مربوط مي است، چيزهايي كه كودك را با جامعه و سنت) حقوق

 ارتقا و   ،توسعه اقتصادي : توان گفت كه سه فصل عمده از سياست فرهنگي           مي ،بنابراين

 جهاني.  و اجتماعي كردن و انتقال ميراث فرهنگي و هويتي است،نظارت بر اطالعات و ارتباط 

هـاي فرهنگـي       بر سياست  ناپذيري آثار ترديد  ،اي و مبادالت تجاري     ريانات رسانه شدن ج 

 هـا   اي كه هم از ابتداي ظهور رسـانه         گونه ها داشته است به     ها، اجتماعات محلي و دولت      گروه

هـاي جهـاني      موضـوع سياسـت   )  ميالدي ابتدا با تلگراف و سپس راديو در اوايل قرن بيستم         (

هـاي    ها امروزه در جهان توسط سـازمان        اين گونه سياست  . شد سطح دنيا مطرح     فرهنگ در 

ريـزي و هماهنـگ       نيـز برنامـه   ) مانند سازمان ملـل متحـد     (المللي    مليتي و يا بين   جهاني، چند   

جامعـه  : كننـد   هاي فرهنگي عمالً در تمام سطوح توسعه پيدا مـي           سياست نتيجه آنكه . شود  مي

  .(Warnier,1999:634) المللي هاي بين سازمان، محلي، منطقه، دولت
  

  دولت، قدرت و فرهنگ
 تواند  زاد در بازار مي    آ  ها، اقتصاد سياسي مبتني براين باور است كه رقابت          براساس يكي از گرايش   

 حصول به حداكثر رفاه جمعي را به همراه داشته باشد، و به اين اعتبار مداخله عمومي به نفع                 

 هـا  هايي كه از طبيعت فرآورده كند، نارسايي زار اخذ ميهاي با فرهنگ، مشروعيت خود را از نارسايي     

 .، جمعي و يا مخـتلط دارنـد  نشدني هاي فرهنگي ماهيتي تقسيم  فرآورده. شود  و كاالها ناشي مي   

 اي را كـه   هاي آينده است، فاصله     ها و يا نسل      كه به نفع ساير فعاليت      آثار خارجي اين فرآورده   

 ها مطرح است براي همگان مطرح       گذاري  ناشي از سرمايه   ميان فوايد اجتماعي و فوايد خصوصي     

  .(Benhamour,1996:85)كند  كند و مداخله فرهنگي را توجيه مي مي

 توان استدالل كرد كه هزينه عمومي داراي تأثيرات مضاعف بر فعاليت اقتـصادي              همچنين مي 
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 عمومي را له مداخلهئاي است كه مس گونه است و خصوصيات تقاضا در قلمرو فرهنگ به

،  به فرهنـگ   موكراتيكهاي اجتماعي و دسترسي د      كند، اعم از كاهش دادن عدم تساوي        مطرح مي 

 هـاي   آفرين از طريق برقراري مقررات خاص و يا امكان دادن به نسل             محدودسازي عوامل مشكل  

  .شده آينده در برخورداري از يك ميراث فرهنگي مراقبت شده و غني

ان نتيجه گرفت كه از وظايف دولـت اسـت كـه در قلمـرو               تو  اساس گرايش غالب مي    بر

هاي فرهنگي هستند قبول مـسئوليت        ها و ضوابطي كه مبناي توليدات و فعاليت          ارزش نظام

اي و    گذاري بازارهـاي هنـري از طريـق تعيـين هنجارهـاي حرفـه                مثال ضابطه  رايب. نمايد

ست كه معموالً از اطالعات     هاي ضروري عمالً به معني حمايت خريداراني ا         تضمينبرقراري  

  .(Benhamour,1996:90)برخوردارند ) در مقايسه با كارشناسان( كمتري

توان در  هاي دولتي در حوزه فرهنگ مي گذاري با بررسي در الگوهاي مداخله و سياست

 هـاي   اولين مدل مبتني بر پرداخت يارانه به سازمان       . اروپاي غربي دو مدل مشخص را مطرح كرد       

 هاي متقاضي است و حال آنكـه        ست كه مسئوليت آنها توزيع اعتبارات ميان سازمان       مستقلي ا 

در حد فاصـلي ميـان      . ها را برعهده دارد     در مدل دوم يك وزارتخانه مديريت مستقيم يارانه       

 هاي محلي سياست فرهنگي را بر عهده سازمان    ) مانند آلمان (اين دو مدل برخي از كشورها نيز        

  .(Benhamour,1996:91)اند  گذاشته

 آيـد   مي شمار  است، بخشي از جهان اجتماعي به      ١از آنجا كه فرهنگ محصول تعامل اجتماعي      

 .و براين اساس با خطوط مهم قدرت كه در فضاي اجتماعي حاكم است در رابطه قـرار دارد                 

 دانيم كه قدرت و اقتدار در ميان        مي. اند  هي شده ندهمه جوامع از نظر سياسي و اقتصادي سازما       

 كنند جوامع توزيع شده است و همه جوامع از وسايلي براي تخصيص منابع محدود استفاده مي 

 ها تحت   فرهنگ. هاي خاص اجتماعي هستند     ها ايجاد كننده شكل بندي      و اين تزيينات و نظم    

 هايي كه درصدد توجيه و معتبرسـازي      هاي مسلط در جوامع قرار دارند، گروه        ق گروه يتأثير عال 

 ها با اسـتفاده     هايي كه گروه    يكي از روش  . هاي مشخصي هستند    اي خود در ساخت   ه  گيري  موضع

  .ستها ها و تعميم دادن آن در ميان جمعيت  ساخت سنت،دهند از آن اين اقدام را انجام مي

 ها و عامه مـردم  هاي خاص رفتار با توده توان گفت كه اين شيوه     البته از يك زاويه ديگر مي     

                                                 
1. Interaction 
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 ٣٩٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 شود كه در قدرت هستند و هدف آنها معموالً جذب و يا آموزش              عمال مي امروزه توسط كساني ا   

 عنوان بهتوان    هاي فرهنگ عامه را از اين ديدگاه مي         هاي تحت حاكميت است و شيوه       گروه

 انتقـادي  نظريهبرهمين اساس است كه مكتب فرانكفورت براساس   . تبليغات در نظر گرفت   

هاي   تفاوتي و همسازي در ميان توده        آورنده بي  دوجو بهكند كه صنايع فرهنگي       استدالل مي 

  .(Benhamour,1996:119)مخاطب هستند 

 نحوينظر از ديدگاهي كه مورد پذيرش قرار گيرد آشكار است كه قدرت و فرهنگ به               صرف

ها و روابط      از سياست  نبايدغيرقابل تفكيكي با هم مرتبط هستند و تجزيه و تحليل فرهنگ            

 ود و به همين جهت است كه موضوع فرهنگ يك مسأله جدي حكـومتي مبتني بر قدرت جدا ش   

ترين  شود در جزيي هايي كه فرهنگ از طريق آنها با قدرت مربوط مي   است و الزم است راه    

 هـاي  مشكل در اين است كه در اغلب موارد پژوهش. شكل خود مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد 

 گذارد و افـراد آگـاه        اين ارتباطات را ناشناخته باقي مي      ،»فرد«ميداني غالباً خرد نگر و مبتني بر        

  .دهند عمالً در كليت حدسيات خود رابطه خرد ـ كالن را مورد توجه قرار مي

، زني   چگونه مورد بحث، چانه    ،عنوان قدرت  حال اگر اين پرسش مطرح شود كه فرهنگ به        

 به ماهيتي كه جامعـه بـشري دارد  گيرد بايد در ابتدا اشاره كنيم كه با توجه            و مقاومت قرار مي   

 هاي فرهنگي هميشه با هم در تالقي هستند و به اين جهت             اي غيرقابل اجتناب نگرش     گونه به

 »بومي«اي مطرح است و امري       است كه فرايند بحث و مذاكره و چند و چون در درون هر جامعه             

  همـواره  زندگيجهات   و برهمين اساس است كه مقاومت فرهنگي در بسياري از            آيد  مي شمار به

حداقل چهار زمينه درگيري و مذاكره كه در اغلب موارد وجود داشته اسـت              . دهد  روي مي 

جنسيت، نژاد يا قوميت،    : و عمالً مطالعات فرهنگي را نيز رونق داده است در زمينه مباحث           

 ايندر  . كنند  هاي اجتماعي را تعريف مي      طبقه اجتماعي، و سن بوده است، مفاهيمي كه رابطه        

بـر  هاي اقتدار خود را       هاي قدرت و ساخت     چارچوب) ل ذكر شد  مثا رايكه ب (گونه موارد   

  مـؤثر  پيامـدها كنند تا بتوانند بر       كنند و يا در آن نفوذ مي        باورها و رفتارهاي فرهنگي تحميل مي     

  .واقع شوند

 »اي  يانـه قدرت را «از مفاهيمي كه در دهة اخير در منابع علمي مورد اشاره قرار گرفته است               

 اي و اينترنـت     است و آن شكلي از قدرت است كه به فرهنگ و امور سياسي در فضاي رايانه               
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 ريزي و مديريت فرهنگي فصل سيزدهم ـ برنامه  ■  ٣٩٤
 قـدرت . فردي، اجتماعي، و تخيلي   : دهد و از سه قلمرو به هم مرتبط تشكيل شده است            شكل مي 

 اي اي و فضاي اطالعاتي تشكيل شده است و به قدرت رايانـه          فردي از تغييرات، سلطه مراتب حرفه     

 قدرت سـايبرنتيك  . رسد چيزي در تملك افراد باشد       نظر مي  قدرت در اينجا به   . شود  هي مي تمن

 پذيرد و منجر    اجتماعي از سوي قدرت فني و فضايي كه اطالعات در آن جريان دارد ساخت مي              

قدرت سايبرنتيك  . آيد درميدر اينجا قدرت به شكل تسلط       . شود  اي نخبة مجازي مي     گونه به

 در اينجا قدرت سازندة نظم اجتمـاعي    . سازد  توپي است كه تخيل مجازي را مي      بر او تخيلي مبتني   

اين سه بخش هر سه براي ترسيم موقعيت قدرت سايبرنتيك ضروري هستند و هيچ              . است

ط و  وشرمـ دانـيم كـه قـدرت،         مـي . (Jordan,1973:280)بخشي بر ديگـري مـسلط نيـست         

دهنـدة   ت به شكل بالفاصله آشكاري شـكل      قدر.  سياست، فرهنگ و اقتدار است     کنندةمحدود

دهنـده و   هـايي سـروكار دارد كـه شـكل         فرهنگ، و اقتدار نيـست، بلكـه بـا سـاخت          ،  سياست

  . سه مورد هستندكنندة اين محدود

انگيز در كشورهايي مانند      ل   جدا مسائلماهيت و نحوة رابطه دولت با فرهنگ همواره از          

نقش دولت آفرينش فرهنـگ     «سان امور فرهنگي    به گفته يكي از كارشنا    . ايران بوده است  

به اعتقاد اين كارشناس نقش دولت بايد در ارائـه          . استنيست، بلكه كمك به توليد آن       

 هاي نظارتي در فرهنـگ نيـز   هاي كلي و كمك به اجرا محدود گردد و حتي به جنبه         مشي  خط

  ).٢٢٤ :١٣٧٢ ژيرار،(نپردازد 
  

  ساختار اقتصادي و توليدات فرهنگي
 نه كارشناسان و پژوهشگران به آن     . ها چندان مورد توجه نبود      تا مدت » اقتصاد فرهنگ «حث  ب

 ييگزاويه دوپو. شمردند هاي فرهنگي را اقتصادي مي ها، فعاليت عنايت كافي داشتند و نه دولت

 هاي  اي از فعاليت    ها، فرهنگ به مجموعه     براي مدت «شود كه     متخصص اقتصاد فرهنگ يادآور مي    

 هاي الي دخالت هشد و دخالت آن در اقتصاد مطرح نبود، مگر در الب      هنري محدود مي   فكري و 

 كـه   هايي  و باالخره دخالت  ) هاي مالياتي   فعاليت(يا غيرمستقيم   ) هاي مالي   حمايت(دولت مستقيم   

بعـد فرهنگـي      كتمـان  فـضايي در چنين   . آمد  توان گفت نوعي صدقة دولتي به حساب مي         مي

  ).١٢ :١٣٧٤، ييدوپو(» آور نيست  نفي آن، شگفتتوسعه، حتي انكار و

 شود امروزه تقريباً در همه كشورهاي جهان فرهنگ بخش خاصي از بودجه دولت تلقي مي            
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 ٣٩٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

امـا نـوع ارتباطـات      . دانند   خود مي  هايهاي پيشرو توجه به اين بخش را از افتخار          و دولت 

 در هر يـك از زوايـاي آن         ها با ساختار اقتصادي فرهنگ امري بسيار پيچيده است و           دولت

مـثالً در مـورد ارتبـاط ميـان دولـت و تنظـيم بـازار در                 . هاي فراوانـي مطـرح اسـت        بحث

توان به سه نوع تقسيم كـرد         هاي موجود را مي     گيري  طور كلي جهت   هاي فرهنگي به    فعاليت

  ):١ ـ ١٩٠: ١٣٧٦ پيكاك،(

  .فتدا عدم مداخله كامل، حالتي است كه معموالً كمتر اتفاق مي .١

  براين اساس كه بازار در جهت منافع اجتماعي        ، موجود سازوکارمداخله در جهت اصالح      .٢

  .تنظيم گردد

 اساس نوع نگرش پدر    عنوان يك كاالي مطلوب و ضروري و بر        حمايت از فرهنگ به    .٣

  .ساالرانه

 طور معمول در خريد كاالها و خدمات ميان كميت و كيفيت و پول وجـود               اي كه به    رابطه

 اگر شخصي حاضر باشد براي مـشاهده      . تواند در حوزه فرهنگ معنايي متفاوت داشته باشد         دارد مي 

 يك فيلم سينمايي در روز اول نمايش وجهي معادل چند برابر بهاي بليط را بپردازد معني اين                

 تواند نـشان  اقدام اين نيست كه ارزش سينمايي اين فيلم چند برابر يك فيلم ديگر است، اما مي   

  ).١١ :١٣٧٦پيكاك، (هندة تمايل گروه خاصي از مصرف كنندگان به توليدات فرهنگي باشد د

 هايي را كه ناشـي از تركيـب دو واژه   در ابتدا مقاومت» صنعت فرهنگي«هر چند اصطالح   

 ريزي فرهنگي مورد    ، اما به سرعت از طريق كارشناسان برنامه       وجود آورد  بهالظاهر متفاوت     علي

 ترين علت آن بود كه در بدو امر صنايع از نوع فرهنگي از قبيل               شايد مهم . رفتاستفاده قرار گ  

 )٤٩ :١٣٧٤،  ييدوپـو (اي در اقتصاد پيدا كردند        مطبوعات، كتاب، سينما و ويدئو سهم فزاينده      

 و  DVD،  (CD)هـاي فـشرده        نيز رواج انواع ديسك     ميالدي هاي پاياني قرن بيستم     و در سال  

 كـه از تالقـي و       (IT)ي اطالعـات    فناورنوع حوزه انفورماتيك و      بسيار مت  ساير محصوالت 

اي بـه كلـي       و مخابرات حاصل گرديد بحث صنايع فرهنگـي را در عرصـه           پيوند انفورماتيك   

افـزاري و     بخش اطالع و ارتباطات در تمـامي ابعـاد سـخت          . مطرح كرد  متفاوت براي جهانيان  

  .وجود آورده است فرهنگي بهرا در زمينة صنايع  هاي نويني افزاري مقوله نرم

 طور كلي صنايع فرهنگي كشور را در طـول         در كشور ما از آنجا كه فرايند جهاني شدن به         

  تجديد  تواناييله توانمندسازي اين صنايع و      ئدهد، مس   هاي اخير تحت تأثير قرار داده و مي         سال
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 ريزي و مديريت فرهنگي فصل سيزدهم ـ برنامه  ■  ٣٩٦

 مـسائل  كه هم با      ويژه برخوردار است، چرا    اهميتيحيات و بازماندن از بسياري جهات از        

هدايت ملي در رابطه است، هم بخشي از ميراث فرهنگي است و هم از نظر اقتصادي و در     

  .نهايت اشتغال داراي اهميت است

 مواجه شـود و هـم  » مازاد«توليد كاالهاي فرهنگي هم از نظر عرضه ممكن است با پديده   

هايش خالي باشد و عمـالً        لييك سالن نمايش تئاتر اگر به دفعات، اكثر صند        . از نظر تقاضا  

 شود و ممكن است يا از ميان برود يـا           تقاضايي براي آن وجود نداشته باشد با زيان مواجه مي         

 در نهايت ، و يا    كندهماهنگ  » بازار «اوضاعاز طريق تجديد سازمان يا فعاليت بتواند خود را با           

 دهد ت خود ادامه ميهاي خصوصي به حيا با جلب حمايت دولت و يا حتي تعدادي از شركت

  ).با پذيرش شرايط آنها(

 ديگري مطرح شود و آن فقدان عرضه اي گونه در بعد تقاضا هم ممكن است مسأله به     

  وجود تقاضا باشد و اين امر ممكن است به علل گوناگوني مانند باال بودن هزينه توليـد                 رغم  به

  ممنوعيت عرضه به علل گوناگونبرنامه و عدم اطمينان از كشش بازار و وجود بازده اقتصادي،

 پيكـاك، (و يا تأخير در عرضه به علت ايجاد تقاضاي در سطح مطلوب باشد              ) ...ديني، سياسي و  (

  ).٧ ـ ١٦ :١٣٧٦

 در بخش فرهنـگ ) ١٣٧٦ ـ  ٧٩(هايي كه در طول دوره برنامه دوم توسعه در ايران  از سياست

: هنگي بوده است و از آن جمله است       مورد توجه قرار گرفته است افزايش توليد محصوالت فر        

 ها، افزايش عناوين و تيراژ مطبوعات، اعطاي مجوز چـاپ  افزايش تعداد عناوين و تيراژ كتاب  

 مطبوعات، افزايش تعداد مؤسسات فرهنگي و هنري دولتي و غيردولتي، افزايش تعداد عناوين            

 ييهاي ويـديو    ، تكثير فيلم  ها، افزايش توليد فيلم     و تيراژ نوارهاي موسيقي، توسعه نگارخانه     

 كننـده عملكـرد وزارت     ت بررسـي  ئ اين توسعه هي   رغم  به). ٢١٠ :١٣٨٠،  …دفتر سياسي  (...و

 هـاي فـوق     اگرچـه در شـاخص    «: سازد  فرهنگ و ارشاد اسالمي در گزارش خود خاطر نشان مي         

 اسـت شود، ولي همواره نيازهاي مخاطبان مورد توجه جدي قرار نگرفته             رشد مناسبي ديده مي   

 هاي فرهنگـي و هنـري   نياز و وابستگي شديد فعاليت. و تنوع در توليد هنوز رشد اندكي دارد      

 هاي دولت مؤيد اين مطلب است كه هنوز توليدكنندگان بخش فرهنـگ از              به پشتيباني و كمك   

 هاي فرهنگي از طرف ديگر به نيازهاي        گيرندگان دستگاه  گذاران و تصميم    يك طرف و سياست   
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 ٣٩٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 اي از توليدات بخـش      به اين دليل، بخش قابل مالحظه     . دهند  اي نشان نمي    وجه شايسته مخاطبان ت 

 شود و اگر دولت دست از حمايت خود بردارد، بخـش            فرهنگ و هنر با استقبال مردم مواجه نمي       

 هاي از جمله سياست. قابل توجهي از اين توليدكنندگان سرنوشت ناخوشايندي خواهند داشت        

رشد كتابخانه عمومي،   . هاي فرهنگي و هنري بوده است        افزايش مكان  هاي اخير،   ديگر سال 

 اما بايـد گفـت    . هاي اخير خوب بوده است       سال درنگارخانه و سينما و ظرفيت مراكز اقامتي        

، توسعه فضاهاي فيزيكي و ساخت و سازهاي چند ساله تحت عنوان كتابخانه عمومي، مجتمع             

.  حساب شده و معيارهاي مشخص صورت نگرفته اسـت         ريزي   تحت يك برنامه   ...تاالر، سينما و  

  شهرستان كـشور   ١٠٠ باب است، هنوز حدود      ٣٠٧در حالي كه تعداد سينماهاي كشور بالغ بر         

  شهرها فقط يك مجتمع فرهنگي     تمامي تقريباً   ،هاي كشور   در بعضي از استان   . بدون سينما هستند  

 نيازسـنجي . مندند قل اين امكانات بهرههاي كشور از حدا   و هنري دارند، ولي بسياري از استان      

ها و    مناطق مختلف كشور، تجزيه و تحليل نحوه پراكندگي فضاها، بررسي امكانات، قابليت           

 تنگناها و مطالعات ديگري كه ضرورت دارد قبل از اخذ وام براي احداث بنا در مناطق مختلف

هنـوز وزارت   . استهاي عمراني ياد شده لحاظ نشده          طرح بارةكشور صورت بگيرد، در   

 هايي براي تخصيص بهينه اعتبارات و امكانات در اختيار نـدارد            فرهنگ و ارشاد اسالمي شاخص    

رود كـه    اي پيش مي    هاي ساالنه   توان مدعي شد كه تقريباً وزارت ارشاد براساس برنامه          و مي 

 يـع  بخش فرهنگ و هنـر، توز مسائلاز عمده . تر از سال قبل است هر سال تا حدودي گسسه 

 و  توانند فعاليت خود را ادامه دهند       زماني توليدكنندگان مي  . محصوالت فرهنگي و هنري است    

 بر رشد كيفي و كمي توليدات خود بيفزايند كه محصول نهايي آنها به سهولت در اختيار مـردم                 

  ).٢١٠ :١٣٨٠، ...دفتر سياسي(» قرار گيرد و مردم به راحتي به آنها دسترسي داشته باشند

،  تأثير قدرت خريد فردي در دسترسي به خدمات فرهنگي و يـا تهيـة كاالهـاي آن      مرغ  به

. مصرف اين كاالها در شكل كلي خود همانند بسياري ديگر از كاالها حالت انحصاري نـدارد           

 رفتن به سينما به تئاتر و يا ديدار از يـك مـوزه در اختيـار               .  است نشدني  كاالي فرهنگي تقسيم  

كه  حالتيتوانند از اين خدمات استفاده كنند، مگر در   اشخاص زيادي ميهمه قرار دارد و عمالً

بـه  حتي اگر هزينـه ورود      . جمعيت متقاضي خيلي زياد باشد و محدوديت وجود داشته باشد         

 اي از اماكن فرهنگي را برخي از افراد نتوانند و يا نخواهند بپردازند دست كـم در بـسياري                    پاره
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 ريزي و مديريت فرهنگي فصل سيزدهم ـ برنامه  ■  ٣٩٨
 اي كه اشـخاص     هزينه.  از نمادهاي تاريخي براي همه وجود دارد       موارد امكان مشاهده برخي   

 هاي نگهداري از اين اماكن است و به اين ترتيب همه بازديـد  پردازند عمالً مساوي با هزينه    مي

هاي خاص براي     ها نيز با تخصيص بودجه      البته دولت . كنندگان در تعمير آن مشاركت دارند     

كنند، اعم از اينكـه       الً همه مردم را دراين كار سهيم مي        آثار باستاني عم    حفاظت و تعميرات  

  .(Benhamour,1996:86)بخواهند يا نخواهند 
  

  مشاغل فرهنگي
 توان در دو گـروه كاركنـان مـستقل و           هاي فرهنگي را مي     با اينكه اكثر افراد شاغل در فعاليت      

 هاي فرهنگي از قوانين   بندي كرد، اما حوزه اشتغال به كار        هاي فرهنگي طبقه     در سازمان  شاغالن

كـه   فضايي رغم به. كند خاص خود كه در مورد بسياري مشاغل ديگر مطرح نيست تبعيت مي           

بـاز   اي كم و بيش هاي هنري عرصه   برجهان قديم حاكم بود امروزه ورود به مشاغل و فعاليت         

، نمايـد  قلمـداد و معرفـي       ...تواند خود را نويسنده، شاعر، نقاش، هنرپيشه و         دارد و هركس مي   

در . الزاماً ناچار باشد بگويد كدام دوره آموزشي يا مكتب خاصي را گذرانيده است(آنكه   بي

 توانـست  زير نظر يك استاد فرد مـي   » شاگردي كردن «اعصار گذشته در خيلي از موارد فقط در پرتو          

  .ادعايي داشته باشد

باز است » عرضه«هاي فرهنگي راه   معتقد است كه هر چند در مشاغل و فعاليت١پيكاك

 كند كه با عامل تقاضا      عنوان يك فعاليت وقتي عينيت پيدا مي       اما تصور آن به   ) از نظر اقتصادي  (

 در حالي كه در جامعه امـروزي هـر عرضـه كننـده            «: شود  وي يادآور مي  . در رابطه قرار گيرد   

ن اصـطالح   بنامد با نگاهي به رابطة متقابل عرضه و تقاضا، اي         » هنرمند«مختار است خود را     

كند شايد بخواهد خـود را   عنوان پيشخدمت كار مي بانوي جواني كه به. شود  تر مي   روشن

 اما اگر تقاضا براي خدمات هنري وي به قدري        ) حتي بدون آموزش كافي   (خواننده اپرا بداند    

 خواننده كار نكند معنا ندارد كه وي را هنرمنـد     عنوان بهناچيز باشد كه هيچ وقت از روز را         

هاي هنري تنهـا قـسمتي از          به قدري ناچيز باشد كه فعاليت      مذکوراگر تقاضاي   . شمار آوريم  به

   ).١٤ :١٣٧٦پيكاك، (» يابد  كند، موضوع فوق باز مصداق ميتأمينكل درآمد اين بانوي جوان را 

  بـاز دارد، امـا از آنجـا        نـسبتاً اي     اينكه اشتغال به مشاغل فرهنگي در جهان عرصـه         رغم  به

                                                 
1. A.Peacock 
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 ٣٩٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

هـاي دولتـي      ها و يارانـه      كمك ي توسعه فرهنگ در گرو    ،وز در اغلب كشورهاي دنيا    كه هن 

اصـلي يـا     عضو(است شرايط سازماني و نهادهاي مؤسساتي كه افراد با آن مستقيم يا غيرمستقيم              

 دولتـي   هـاي   تواند در جلب اين حمايـت       رابطه دارند مي  ) ...وابسته، نيمه وقت يا پاره وقت و      

پيـروي از   (رچند كه غيرمستقيم يا مستقيم تحـت تـأثير آثـار ثـانوي آن               بسيار مؤثر باشد، ه   

  ).١٣ :١٣٧٦پيكاك، (گيرد  نيز قرار مي) ...هاي سياسي ـ ايدئولوژيك و گرايش

هاي انجام شده در كشورهاي اروپايي و آمريكا نشان از آن دارد كه در عصر مـا                   بررسي

 ه هنرمندان با فقر مواجه نيستند، هنرمنـدان       هم) برخالف آنچه در گذشته مورد تاكيد قرار گرفت       (

 نگـاران   در مفهومي كه تاريخ   ( قرار ندارند      الزاماً از نظر هنري در سطح پايين       ،داراي درآمدهاي باال  

 بسياري از هنرمندان مشهور از درآمدهاي بـااليي         اينكه در نهايت ، و   )اند  هنر به آن پرداخته   

  .برخوردارند

در  موزش فرهنگي در توسعه نيروي انساني دارند اين مراكز هم          اهميتي كه مراكز آ    رغم  به

با نارسايي  كشور محدود هستند، هم توزيع آنها با نابرابري همراه است و هم اكثر مراكز موجود

حكايـت    آمارگيري فرهنگي   اطالعات طرح . اند شديد از نظر نيروي انساني و تجهيزات مواجه       

است كه    واحد بوده  ١٤٧٩مراكز آموزش فرهنگي در كشور       تعداد   ١٣٧٩دارد كه در پايان سال      

 بـوده   واحـد ٥ و بويراحمد فقـط داراي  كهگيلويه واحد آنها در تهران بوده است و استان          ١٩٥

آنهـا  % ٤٢كننـد و از نظـر حقـوقي           در اكثر موارد اين واحدها يك نوبته فعاليت مـي         . است

در حالي كه در    . ختيار مردان هستند  اين مراكز بيشتر در ا    . وابسته به بخش خصوصي هستند    

 ها اساساً اين امكانات      در اغلب استان   ،از اين مراكز به اينترنت دسترسي داشتند      % ١٧تهران فقط   

 طور كلي ضعف بسيار اين مراكز را از نظر امكانات       اطالعات اين طرح به   . در حد صفر بوده است    

  ). هـ١٣٨٢، ...طرح آمارگيري(دهد  فني نشان مي

 ريزي و اقتصاد فرهنگ با آنچه       هاي فرهنگي در نگاه كارشناسان برنامه        خاص فعاليت  ابعاد

 گذرد تفاوت زياد دارد، تفاوتي كه معمـوالً موضـوع      طور عيني در جهان فرهنگ مي      معموالً به 

 در يك  پيكاك. توان در مواردي نيز توافق داشت       هاي زياد است، اما مي      مناقشات و بحث  

 را بايد بازيگران آن تعريف كنند     » هنر«طور كلي مفهوم     گيرد كه به    يجه مي جويانه نت   تالش آشتي 

شود نه چيز ثابتي      هنر خوب يا بد وجود ندارد آنچه هنر تلقي مي         . و نه كارشناسان هنري   
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 ريزي و مديريت فرهنگي فصل سيزدهم ـ برنامه  ■  ٤٠٠
 كنـد   سرانجام او اضافه مـي    . ستپوياداراي مفهومي   است و نه براي همه يكسان است، چرا كه هنر           

  ).١٠: ١٣٧٦پيكاك، ( مؤثرند ،كار آن حاكم است وم هنر و قيودي كه بركه شرايط نهادي بر مفه
  

  تمركز و عدم تمركز در امور فرهنگي
 كيد كارشناسان امور فرهنگي بوده است عدمأريزي فرهنگي مورد ت از جمله نكاتي كه در برنامه

  و در اين زمينه    )...مالي و / سازماني  / در ابعاد جغرافيايي    (هاي فرهنگي است      تمركز در فعاليت  

  :(Rizzardo, 1990:23)چند اصل مورد توجه بوده است 

 و برقـراري  ) استان/ شهر  / در سطح روستا    (هاي محلي     ها ميان جامعه    تقسيم مسئوليت  .١

  .همكاري ميان آنها

 هاي فرهنگي و حمايـت از        و بقيه كشور از نظر ايجاد قطب        برقراري رابطه ميان پايتخت    .٢

  .آنها

 هايي بـراي    منظور ايجاد پايگاه   هاي فرهنگي به     استراتژي مبتني بر توسعه خالقيت     تدوين .٣

  .توسعه صنايع فرهنگي

 هاي بسياري از دولتمردان و كارشناسان امور فرهنگي،         ها يا آرمان    عدم تمركزگرايي از خواسته   

 راييحداقل در سطح بحث و گفتار بوده است، هر چند در اكثر كشورهاي جهان موضوع تمركزگ

 ١»عدم تمركز «در ابتدا اشاره كنيم كه منظور از        . از مشهودترين مظاهر سازماندهي فرهنگ است     

 گـاهي ). در يك نقطه  » ها  قدرت«و  » ها  فعاليت«يعني متمركز كردن    (حالتي مخالف با تمركز است      

 ت؛منظور استقالل عمل بيشتر اسـ      ها با پايتخت به     شناخت اين مفهوم به معني مبارزه شهرستان      

اي نيز شـاهد   ها و منازعات منطقه واقعيتي كه گاهي نمودهاي شديد آن را به شكل درگيري         

  .(Monod,2004)ايم  بوده

 كلي از طريق آزادي عمل موجود براي مقامات محلي در چـارچوب         طور بهعدم تمركز   

 ز توافـق شود و الزاماً داراي نقاط تعادلي ناثابت و حساس است و ا گيري مي دولت واحد اندازه  

ي كه درصدد حركت بخشيدن به      »مركزگريز«ي دولتي و نيروهاي     »مركزگرا«ميان نيروهاي   

 دسترسي به تعادل فرهنگي و هماهنگي     . گيرد  اي هستند صورت مي     گسترش تنوع و توسعه منطقه    

 تحقق عدم تمركز منوط به رعايت سه      . ها در اين زمينه امري ظريف و پراهميت است          فعاليت

                                                 
1. Decentralization 
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 ٤٠١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 هاي خاص اجتماعات محلي به دقـت   شرط اول اين است كه قلمرو فعاليت      :ستشرط عمده ا  

اي   گونه بههاي خاص بتواند      دومين شرط اين است كه اين فعاليت      . مشخص و تعريف شود   

 هـايي   مستقل از قدرت مركزي برعهده گرفته شود، هر چند كه قدرت مركزي معموالً ساخت             

 شرط. پذيرد  ز رقابت و مشكالت آنهاست به سختي مي       را كه بر آنها نظارت ندارد و يا نگران ا         

  گيـرد  سوم اين است كه مديريت مقامات محلي در رابطه با امور خـاص آنهـا مـستقل صـورت                  

(La documentation,2003:62).  

 مورد بررسي و پرسش قرار دادن عميق تمامي ،هاي فرهنگي شرط عدم تمركز فعاليت

 ها اثرگذار اسـت، اعـم از        يابي فعاليت   تي بر مكان   دول هاي تصميمهمة  . خدمات عمومي است  

 هـاي   ها با تجهيز و نوسازي شهري يا روستايي ارتباط داشته باشد، مـرتبط بـا راه                 آنكه اين فعاليت  

 اي و يا امور ديگر مطـرح  ارتباطي باشد، يا كمك به صنايع و كشاورزي، مسكن، آموزش حرفه      

. اثـر نيـست     رگز بر امر توزيع رشد فرهنگـي بـي         ه ، مختلف هاي فعاليتاين  دادن  انجام  . باشد

شـمار آورد    عنوان يك سياست خاص بـه      اي امور فرهنگي را به      نبايد عدم تمركز منطقه    بنابراين

 روش نويني از تفكر تلقـي       عنوان بههاي خاص خود است، بلكه بايد آن را            روش كه داراي 

دهـد كـه     اين مـسير حركـت مـي      ها مشترك است و آنها را در          سطح همه وازتخانه  كرد كه در    

اي كه از حوزة مسئوليت مستقيم آنهـا بيـرون اسـت              را به سوي اهداف منطقه     مداخالت خود 

ها و ساختارهاي     ها، سنت    كنوني با اخالق، رويه    اوضاع چنين ديدگاهي در     اين. جهت دهند 

كننـد و نـه      استدالل مي » عمودي« معموالً در هر بخش      ها وزارتخانه. تضاد است اداري حاكم در    

  .(Baguendard,2004)» افقي«اي  گونه و به اي در سطح منطقه

 براي تحقق عدم تمركز ضروري است كه امور محلي توسط مقامات مستقل از قدرت مركزي

هر  ها نگران اين نباشند كه      گيرنده مسئوليت  هاي محلي برعهده    مديريت شود، يعني اينكه ارگان    

و  طور دائم يا موقت بركنار شـوند       ي از سمت خود به    لحظه ممكن است از سوي قدرت مركز      

از  يا به محاكمه كشيده شوند، اعم از آنكه اين افراد از موقعيت انتخابي برخودار باشـند و يـا                  

 .ر مقامات محلي به اين سمت منصوب شده باشندديگسوي 
  

  ريزي و مديريت فرهنگي در ايران برنامه
هجـري شمـسي    ١٣٤٨منسجم و مدون اولين بار در سال سياست فرهنگي ايران به شكل كم و بيش     
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 ريزي و مديريت فرهنگي فصل سيزدهم ـ برنامه  ■  ٤٠٢

 سياسـت   ١٣٥٣در سـال    ). ١٣٧٦علـوي تبـار،     (شوراي عالي فرهنـگ تـدوين گرديـد         توسط  

  ):٥٦  :١٣٧١ستاري، (كرد   اصل تبعيت مي٤از  فرهنگي ايران

  هـ فرهنگ براي هم

  آوري فكري و هنريـ فراهم آوردن بيشترين امكانات براي ابداع و نو

  ه به ميراث فرهنگيـ توج

  .هاي ديگر جهان ـ شناساندن فرهنگ ايران به جهانيان و آگاهي از مظاهر فرهنگ

 ي نوين از مواردي بـوده اسـت كـه   فناورتالش در برقراري تعادل ميان ميراث فرهنگي و     

 ويـژه  بـه ريزان و مديران جامعه را        توجه اغلب برنامه  ميالدي   از نيمه دوم قرن بيستم       ويژه به

ـ . كشورهاي در حال توسعه جهان به خود جلب كرده است         طح  در س   مثـال در طراحـي     رايب

در دوراني كه   «فرهنگي ايران در دوران قبل از انقالب به اين نكته اشاره شده است كه                سياست

صنعتي به كشور ما راه يافته و نفوذ آن روزافزون اسـت و نيازمنـدي بـه ماشـين مـا را                       تمدن

كنـد، نيـاز توجـه بـه ميـراث فرهنگـي ايـران و                 ي از مظاهر تمدن مي    پذيرش بسيار  ناگزير از 

زنده نگاهداشتن مواريث فرهنگي بـه      . شود  آن بيش از هر زمان احساس مي       هاي جهاني   ارزش

تحوالت جهان امروز نيست، بلكـه مـراد از آن ارزيـابي مجـدد ايـن                 معناي ناديده گرفتن  

  ).٥٧: ١٣٧١ستاري، (پذير آن است  و دوامبازيافتن عناصر زنده ميراث با معياري تازه و 

 )١٣٦٨ــ   ٧٢( ريزي فرهنگي در ايران در دوره پس از انقالب از برنامه اول توسـعه               برنامه

يابد و برنامه   ميدر مقايسه با گذشتهتري  ، حالت مدون)١٣٧٤ ـ ٨(شود، در برنامه دوم  آغاز مي

 ١٣٧٩ ـ ٨٢هاي     بخش فرهنگ براي سال    تدوين برنامه سوم در   .  است شده آغاز   ١٣٧٩سوم از سال    

ايـن  بـه   هاي كلي فرهنگي حاكم بر برنامه سوم          شود و سرانجام سياست      آغاز مي  ١٣٧٧از سال   

  ):١٣: ١٣٧٢سازمان برنامه، (گيرد   مورد تصويب قرار ميشرح

اعتال و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني و تحيكم فكري و عملي  .١

  .ب اسالمي و مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانههاي انقال ارزش

در همـه   ) ره( زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني             .٢

   .عنوان يك معيار اساسي ها و برجسته كردن نقش آن به ريزي ها و برنامه گذاري سياست

  .اي اسالمي و انقالبيه رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزش .٣
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 ٤٠٣  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 سازي فضاي عمومي و رشـد       ها به خصوص صدا و سيما به سمت سالم          دهي رسانه   جهت .٤

  .هاي كلي برنامه توسعه رساني صحيح و تحقق سياست ها و فضايل اخالقي و اطالع آگاهي

 به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خالقيت و نوآوري علمي و تقويت امر             توجه .٥

  .وري كشوراو باالبردن توان علمي و فنپژوهش 

 هاي واالي اسالم و ايران به جهانيان و تبيين شخصيت           معرفي و ترويج فرهنگ و ارزش      .٦

 ويژه بهبه آنان و توجه به تجربه ديگر كشورها ـ  ) ره(و مباني سياسي و فكري امام خميني 

  شناسايي نكاتي كه بـه كشورهايي كه مشتركات بيشتري با ما دارند ـ در برنامه توسعه و 

  .موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است

 عنوان رهنمودهاي كلي برنامه سوم به تصويب هيأت وزيـران  از طرف ديگر مواردي نيز كه به    

  ):١٣ : ١٣٧٢سازمان برنامه، (اند از  رسيده است عبارت

هـاي   تگيري اصلي سياس  جهت عنوان به نسل جوان    ويژه به مصونيت فرهنگي جامعه     .١

هاي معنوي و اخالقي،      فرهنگي كشور تلقي شده و در اين راستا ارتقا ايمان و ارزش           

 هاي علمي، پژوهشي، فرهنگـي      زمينه سازي مناسب براي شكوفايي معرفت و خالقيت       

  .گيرد و هنري مدنظر قرار مي

  .گردد هاي فرهنگي كشور ساماندهي و هماهنگ مي  نهادها و دستگاه.٢

 كمي و كيفي آثار و خدمات فرهنگي و استفاده عادالنه از آنها ايجـاد               هاي رشد    زمينه .٣

  .شود مي

 حمايت از ايرانيان خارج از كشور در جهت تحكيم هويت ملي، استفاده از ظرفيـت و                .٤

  .تسهيل ارتباط آنها با كشور

  .شود ميهاي مناسب براي تقويت بنية مالي و رونق اقتصاد فرهنگ ايجاد   زمينه.٥

  .گردد كيد ميأهاي توسعه كشور ت ريزي هاي ديني و ملي در برنامه ط مباني و ارزشبرحف .٦

 انديشي براي مصون مانـدن      هاي جديد و چاره     وريارساني براي استفاده از فن      نظام اطالع  .٧

  .گردد از آثار منفي آن ساماندهي مي

 هاي محلي  بر تحكيم وحدت و همبستگي ملي ضمن احترام به آداب و رسوم و فرهنگ              .٨

  .گردد تأكيد مي
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 ريزي و مديريت فرهنگي فصل سيزدهم ـ برنامه  ■  ٤٠٤

 كيد بـر  أهاي ملي با ت     هاي گسترش فرهنگ استفاده بهينه از منابع عمومي و ثروت           زمينه .٩

  .شود جويي فراهم مي فرهنگ كار، وجدان كاري، انضباط اقتصادي و قناعت و صرفه

هـاي ديگـر تأكيـد         بر توسعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي در كشور و بين ملت             .١٠

  .رددگ مي

 از آنجا كه الزمه دستيابي به صلح پايدار جهاني، شناخت و احترام متقابل و تقويـت                 .١١

 هاست و عالوه بر آن شناخت علمي و سنجيده مباني فكري            روابط فكري و فرهنگي ملت    

 الملل و در نتيجه توسعه      هاي بين   و اعتقادي اقوام و ملل موجب بسط ظرفيت همكاري        

  .شود ميملي 

عنوان يكي از مباني سياست فرهنگي كشور  ها به ها و تمدن  ميان فرهنگوگوي گفتبراصل 

  .شود ريزي مي تأكيد گرديده و براي تحقق آن برنامه

 ها و رهنمودها سرانجام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براساس در چارچوب اين سياست

 هاي   مملكتي سياست  النمسئوهاي    انداز آينده و در نظر گرفتن ديدگاه        هاي قبلي، چشم    عملكرد

سـازمان  (داد  مورد تصويب قرار) ٧٩ ـ  ٨٣( ساله ٥شرح براي دوره اين استراتژيك خود را به 

  ):١٣  :١٣٧٢برنامه، 

 ها و بهبود كاركرد محصوالت فرهنگي و هنري         اهتمام ويژه به كيفيت و محتواي فعاليت       .١

  .م فرهنگيهاي اسالمي و ملي و مقابله با تهاج در راستاي حفظ ارزش

 مندي همگان از محصوالت و خدمات فرهنگي و هنري و گسترش مراكـز              توسعه بهره  .٢

  .رساني عرضه آن و تسهيل و تسريع در خدمات اطالع

 گان آثار فرهنگي و هنـري و فـراهم كـردن    حمايت از حقوق معنوي و مادي پديدآورند      .٣

  .هاي رفاه اجتماعي و اقتصادي آنان زمينه

  .هاي بخش فرهنگ و هنر هاي نظارتي و حمايتي فعاليت  كارآمد نمودن نظامقانونمند و .٤

  و خصوصي تعاونيگذاري بيشتر بخش      هاي مشاركت مردمي و سرمايه      فراهم آوردن زمينه   .٥

  .در بخش فرهنگ و هنر

منظور شناسايي  هاي بنيادي و كاربردي در حوزه فرهنگ و هنر به      گسترش پژوهش  .٦

 ريزي فرهنگي و ارزيابي مستمر آثار ناشـي         شكالت جامعه و برنامه    و م  مسائلنيازها و   

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



 ٤٠٥  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  .ويژه فرهنگ عمومي  بر بخش فرهنگ، بهي ديگرها هاي بخش از سياست

هاي علمي     منابع انساني و آموزش    ة كارآمد نمودن نظام مديريت بخش فرهنگ توسع       .٧

 انش فني و افـزايش    هاي بروز خالقيت و ارتقا د       منظور فراهم كردن زمينه    كاربردي به و  

  .ورياتوان فن

 هاي توسعه صادرات محصوالت فرهنگي و هنري در سطح منطقه و            فراهم كردن زمينه   .٨

  .منظور معرفي فرهنگ و هنر ايران اسالمي جهان به

هاي  هاي مجلس شوراي اسالمي در طول سال بررسي انجام شده توسط مركز پژوهش

  اينگ و ارشاد اسالمي حكايت از آن دارد كه در طولهاي وزارت فرهن  فعاليتبارة در١٣٧٦ ـ  ٩

  اما اين،هاي فرهنگي از رشد قابل توجهي برخودار بوده است هاي مكان مدت فضاها و ظرفيت

 دهد اين گزارش نشان مي   . هاي مربوطه نداشته است     رشد تناسب چنداني با ميزان تقاضا در بخش       

 هاي فرهنگي ن صورت گرفته است، فعاليتاطبهايي كه در راه جذب بيشتر مخا       كه عمالً تالش  

  چند تأسيسات موجود و امكانات آنها نتوانـسته        را در زندگي مردم بيشتر وارد كرده است، هر        

 اي كه بررسي مذكور به آن اشاره دارد رشد كمـي         مشكل عمده .  باشد پاسخگواست به خوبي    

ـ . هـاي آنهاسـت     مؤسسات و واحدها در عين ضعف عمومي فعاليت        رغـم    مثـال بـه    يراب

در ايـن  . اي از آنهاست افزايش تعداد نشريات موضوع مهم عدم انتشار منظم بخش عمده 

هـا    اي در توسعه كمـي فعاليـت        هاي مختلف نقش عمده     هاي دولتي در حوزه     دوره يارانه 

  ).٢٠٨ـ ٩: ١٣٨٠، ...دفتر سياسي(داشته است 

 هاي  فراواني را از زاويهويوگ گفتاز جمله مواردي كه در بخش فرهنگ موجبات بحث و 

  ميزان، نوع و نحوه اعمال نظارت بر فرايند توليد محصوالت فرهنگـي            ،مختلف فراهم كرده است   

كننـدگان،   بخـش فرهنـگ، بـا توليدكننـدگان، مـصرف         . و شيوه عرضه آن در جامعه اسـت       

 در طول ساليان  هاي اجتماعي      و بسياري از گروه    منتقدان،  ناظرانهاي علميه،     ريزان، حوزه   برنامه

 از آنجا كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در كليت خود          . داشته است » لهئمس«گذشته همواره   

 ريز، مجري، ناظر، مدير همه را در كنار هم داشته است و هـم از  هاي برنامه  نقشييهم از سو 

 شتهقرار دا ) ترين شكل آن    در گسترده (سوي ديگر تحت فشارهاي گوناگوني از بيرون وزارت         

 بوده است و اين فقط يكي از مشكالت طرح در اين          » تعادلي«هاي    است، مدام ناچار از حركت    
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 ريزي و مديريت فرهنگي فصل سيزدهم ـ برنامه  ■  ٤٠٦
 دفتـر (در گزارش بررسي عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي آمده است            . عرصه بوده است  

توجه دولت به توليد بيشتر و سـوق دادن همـة امكانـات در ايـن                «: كه) ٢١٢  :١٣٨٠،  ...سياسي

ر مقابل نظارت نسبتاً پيچيده و گـسترده، موجـب فرامـوش شـدن نقـش هـدايت و                   و د  زمينه

هاي اخير عمده فعاليـت دولـت          سال در. آن در بخش فرهنگ و هنر شده است        سياستگذاري

بخش نظارت شده و حتي وارد معركه اجرا و توليد كـاال و خـدمات فرهنگـي                  صرف تقويت 

ستگذاري بخش فرهنگ و هنـر و بـا وضـع    ريزي و سيا   از يك طرف برنامه    دولت. شده است 

دهـد و از سـوي ديگـر هـم بـر مراكـز و توليـدات                   فرهنگي را جهت مي    هاي  قوانين، فعاليت 

كند و هم عمالً بخشي از فعاليت توليد محصوالت فرهنگي و هنري     مي فرهنگي و هنري نظارت   

ي نمايشي تقريبـاً در     ها  موسيقي زنده و فعاليت   ). بازار نشر كتاب  % ٢٥ حدود(دهد    را انجام مي  

بخش بزرگي از سينماهاي كشور متعلق      . آنها نظارت تمام دارد     دولت بر  انحصار دولت است و   

هاي نهادهـاي دولتـي       و هتلداران بخش خصوصي توان رقابت با هتل        به نهادهاي دولتي است   

در توليد و فروش كاالهاي فرهنگي نـوعي مداخلـه غيرضـروري در              حضور دولت . را ندارند 

حضور دولت در ايـن     . و عرفي متعلق به بخش خصوصي است       طور سنتي  ازاري است كه به   ب

سازد و دولت را بـه رقيبـي جـدي            در امر فرهنگ مختل مي    را   بازار، اقتصاد بخش خصوصي   

هـاي    تقريباً از تمامي ضوابط و قيـدهاي حـاكم بـر فعاليـت             كند كه   براي اين بخش تبديل مي    

وزارت فرهنگ و ارشاد    (اند كه دولت      عوامل سبب شده    اين همه. فرهنگي و هنري آزاد است    

ريـزي دور شـود و اگـر          خود، يعني سياستگذاري و برنامـه      در مواردي از وظيفه اصلي    ) اسالمي

دست آورد، به ايجـاد فـضايي غيـر          توليدكننده توفيق به   توانسته است در كنترل بخش خصوصي     

  .»مطمئن و غيرقابل پيش بيني دامن زده است

 اندازهاي توسـعه    ها و چشم    گزارش هم انديشي مباني فرهنگي توسعه كه در همايش چالش         در  

 هاي نظام نظـارت و ارزيـابي        در رديف كاستي  ) ١٠ـ١١: ١٣٨١پژوهشگاه،  (ايران مطرح گرديد    

  :نكات اشاره شده استاين فرهنگي كشور به 

  .هاي فرهنگي  فعاليتمنظور ارزيابي كمي و كيفي در هاي مناسب فرهنگي به فقدان شاخص .١

  .فقدان نظام كارآمد نظارت بر اقدامات فرهنگي .٢

  . فرهنگياوضاع نظارت بر برايهاي غيردولتي الزم   فقدان سازمان.٣

  . وضع فرهنگي كشوردرباره فقدان نظام اطالعاتي ضروري .٤
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 ٤٠٧  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 ،يعنوان يك شاخه مهم از اقدامات مرتبط بـا توسـعه فرهنگـ    در ايران بخش جهانگردي به   

گذاري كلي و هـم از نظـر امكانـات            هاي جدي هم از نظر سياست       اكنون در معرض چالش    هم

 ت بررسـي كننـده عملكـرد سـازمان ايرانگـردي و جهـانگردي             ئـ هي. تأسيسات بنيـادي اسـت    

ترين مانع توسعه     ضعف اراده ملي مهم   «) ٢٥٢: ١٣٨٠،  ...دفتر سياسي (معتقد است   ) ٧٠ـ١٣٧٦(

در . توسعه جهانگردي محتاج ايجاد اجمـاع در سـطح ملـي اسـت            . جهانگردي در ايران است   

هايي از رهبران و نخبگان از ضرورت توسعه جهانگردي و آثار مثبت اقتصادي               حالي كه بخش  

المللـي و     كنند، گروهي ديگر با تأكيد بر عوارض منفي جهانگردي بـين            و اجتماعي آن دفاع مي    

و رسـوم موجـود، خواهـان كنتـرل و محـدود       تخريب فرهنگ و آداب   برتأثيرات احتمالي آن    

 .ساختن آن در چارچوب روابط با كشورهايي هستند كه قرابت فرهنگي بيشتري با ايران دارند              

 و مالحظـات زيـست محيطـي و فرهنگـي و            هـا  مؤلفـه و توجه به    » توسعه پايدار جهانگردي  « 

.  ايران فـراهم آورد   تواند چارچوب مورد وفاقي را براي توسعه جهانگردي         هاي بومي مي    ارزش

نظر از اينكـه تـا چـه          تصويري كه از ايران نزد افكار عمومي جهانيان شكل گرفته است، صرف           

اسـت، بـراي كـشوري كـه در پـي           » امپرياليستي«هاي    حد واقعي و يا محصول تبليغات رسانه      

و خواسـتار توسـعه بخـش جهـانگردي اسـت،           » مقصد گردشگري «عنوان يك    معرفي خود به  

 آغاز و بعد از دوم      ١٣٧٠زدايي در سياست خارجي ايران كه از اوايل دهه             تشنج .ستمناسب ني 

تر از ايران كمك كرد، اما حتي در ايـن             واقعي تصويري شدت گرفت به بازسازي      ١٣٧٦خرداد  

موفقيت در توسعه   . زدايي شد   دوران نيز برخي اقدامات مانع از موفقيت كامل سياست تنش         

 تـصويري ها و تبليغاتي است كه منجر به ارائـه            ها، برنامه   سياستجهانگردي مستلزم اتخاذ    

ها به نكاتي از جمله افـزايش      گروه مذكور در رديف ساير ضرورت     . »جديدي از ايران شود   

گـذاري، فعاليـت تبليغـاتي مـؤثر، افـزايش تـسهيالت و خـدمات، تقويـت بخـش                     سرمايه

دفتـر  (ز اشـاره كـرده اسـت     خصوصي، توجه به كيفيت خدمات، و توسعه نظام آمـاري نيـ           

  ).٢٥٤: ١٣٨٠، ...سياسي

 دهد كه   اي متفاوت بررسي انجام شده در استان مازندران نشان مي           از سوي ديگر و از زاويه     

 هـاي گونـاگوني اسـتفاده       هـاي فرهنگـي از شـيوه        گيري  هاي فرهنگي در زمينه تصميم      در سازمان 

 ها قبل از آزمـون      گيري  تصميم. ود ندارد گيرندگان نيز هماهنگي الزم وج      شود و ميان تصميم     مي

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



 ريزي و مديريت فرهنگي فصل سيزدهم ـ برنامه  ■  ٤٠٨

چنانكه هاي فرهنگي ندارند،      گيري  ، مردم نقش چنداني در تصميم     آيند درميبه مرحله عمل    

 حـالي ايـن مـشكالت در      . ها ندارند   گيري  نقشي در تصميم  هم  ها و مطالعات انجام شده        پژوهش

 ناسب با نيازها نيستند و بـديهي است كه اساساً منابع مالي، امكانات و تجهيزات نيز در سطح مت      

  ).١٦:  الف١٣٧٨فردرو، ( بازدهي كمتر و يا گاهي از ميان رفتن منابع است ،است نتيجه

 ريزي فرهنگي در ايران     گذاري و برنامه    يكي از پژوهشگران در گزارش خود دربارة سياست       

فقدان : رحلهمعتقد است كه در دوران پس از انقالب، ايران از نظر سياست فرهنگي چهار م             

 گذاري، مرحله گسترش ابزارها و كاالهاي فرهنگي، و مرحلـه           سياست منظم، مرحله اول سياست    

 او معتقد است رونـد    ). ١٣٧٦تبار،    علوي(اصالح فرهنگ عمومي را پشت سر گذرانيده است         

  . ريزي و اجرا هر چند نامنظم بوده است اما روندي اصالحي داشته است برنامه

 ده عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براساس اطالعاتي كه از بررسي           هيأت بررسي كنن  

 كـرده   مطـرح هـاي حيـاتي        ضرورت عنوان به آورده چند پيشنهاد اصالحي را       دست بهخود  

 هاي حمايتي، جلب مشاركت     تجديد ساختار سازماني، بازنگري سياست    : اند از  است كه عبارت  

 آوري و توزيع اطالعـات      ، طراحي نظام جامع جمع    گذاري اي در سياست    نهادهاي صنفي و حرفه   

  ).٢٠ـ٢١٩: ١٣٨٠، ...دفتر سياسي(و باالخره طراحي قوانين روزآمد و جامع 

 سو و مراجعه به هاي فرهنگي كشور از زمان تدوين تاكنون از يك نگاهي به اهداف و برنامه

 از سـوي ديگـر    )  شده براساس مطالعات انجام  (اطالعاتي كه در فصول قبل به آن اشاره كرديم          

به شكل  ) رفتارها(اي با عينيات فرهنگي       دهد كه تقريباً ارتباطي ميان اهداف برنامه        نشان مي 

  .هاي رسمي عملكرد داشته است ها بيشتر در سطح عرضه ريزي ارگانيك وجود ندارد و برنامه

  موضـوع اي خاص به گونه سرانجام يادآور شويم كه يكي از پژوهشگران عرصه فرهنگ كه به       

 گذاري فرهنگي ايران بايد     گذاري در فرهنگ پرداخته است، معتقد است كه در سياست           سياست

 هايي كه جامعه به افـراد       خواست(هاي فرهنگي     هدف: به سه عامل اصلي توجه خاص داشت      

 و توزيع متناسب وسايل   ) هاي رفتارهاي مشروع    تعيين كننده (، قواعد رفتار اجتماعي     )آموزد  مي

 گذاري فرهنگي بايد هم در      به اعتقاد او سياست   . ا براي دستيابي به اهداف فرهنگي     ه  و فرصت 

 تبـار،  علـوي (دگرگوني اين عوامل حركت كند و هم روابط ميان آنها را مورد توجه قرار دهد                  جهت  

١٠٢: ١٣٧٣.(  
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 ٤٠٩  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 اندازهاي توسعه   ها و چشم    انديشي مباني فرهنگي توسعه كه در همايش چالش         در گزارش هم  

 گـذاري  عنـوان اصـول سياسـت    رعايت دو اصل به) ٤ ـ  ١١ :١٣٨١ پژوهشگاه، (ران مطرح گرديد اي

  :فرهنگي مورد تاكيد قرار گرفته است

 هاي عمده آن انديشه و اختيار توجه به شأن، شخصيت و كرامت انساني افراد كه از ويژگي           .١

  .است

 اي با كرامت    نامه  ستوري و بخش  هاي د   مريت در امور فرهنگي، چرا كه اعمال رويه       آفقدان   .٢

 .انساني افراد در تضاد است
  

  خالصه و نتيجه
 ريـزي   ناپذير در فرايند مديريت، برنامه      سياست فرهنگي و مهندسي فرهنگي دو مفهوم تفكيك       ـ  

  .و تحول فرهنگي هستند

 كننده محصوالت فرهنگـي در     سياست فرهنگي با مديريت نهادهاي توليدكننده و رهبري       ـ  

  .استرابطه 

 هاي مناسب از نظر كمي و كيفي بـه نيازهـاي        علم، فن و توانايي ارائه پاسخ      ،مهندسي فرهنگي ـ  

  .فرهنگي است

 ،مخاطباناز ديدگاه مهندسي فرهنگي بخش فرهنگ از چهار ركن پديد آورندگان فرهنگي،             ـ  

  .ها تشكيل شده است گيران و واسطه تصميم

 هاي مهندسي فرهنگي    و بخش عمده از فعاليت    هاي فرهنگي د    تأسيسات فرهنگي و واقعه   ـ  

  .دهند را تشكيل مي

  .هاي مهندسي فرهنگي است ترين استراتژي از ميان بردن عدم تساوي فرهنگي از مهمـ 

 ، مراحـل  همـة گذاري فرهنگي يك اصل مهم جلب مشاركت آحاد مردم در             در سياست ـ  

  .ريزي تا اجراست از برنامه

 تواند زمينه را بـراي       در حاشيه عملكرد مؤسسات فرهنگي مي      هاي غيردولتي   توسعه سازمان ـ  

  .مديريت مبتني بر جامعه در اين بخش فراهم نمايد

  مـوارد  ةهمـ  ي با هم مرتبط هستند، هر چند كه در        نشدن  قدرت و فرهنگ به نحو تفكيك     ـ  

  .شود قدرت در دولت خالصه نمي

کانال جامعه شناسی عالمه
T.me/Atu_Sociology

یک آزاداندیش  
1FreeMan.net 

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی
کتـاب، مـقاله، پایان نـامه، جـزوه



 ريزي و مديريت فرهنگي فصل سيزدهم ـ برنامه  ■  ٤١٠

  .هاست ها و سنت سانه مبتني بر سه ركن صنايع فرهنگي، ر،هاي فرهنگي سياستـ 

 نقش دولت در خدمات فرهنگي از چالش برانگيزترين موضوعات محافل علمي دنيـا در             ـ  

 تـرين  ها در حال حاضر در خيلي از كشورهاي دنيا مهم دولت. چند دهة اخير بوده است  

  .توليدكننده محصوالت فرهنگي هستند

 اي  ر سياسي در فضاي رايانه    اي آن شكل از قدرت است كه به فرهنگ و امو            قدرت رايانه ـ  

  .دهد شكل مي

  . است ميالديهاي نيمه دوم قرن بيستم توجه به اقتصاد فرهنگ از ويژگيـ 

  . جاري استمسائلبرانگيزترين    نقش اقتصادي دولت در فرهنگ از بحثـ 

  .كند هاي مختلف در عرضه و تقاضاي كاالهاي فرهنگي مداخله مي دولت به شكلـ 

 توان مانند كاالهاي ديگـر در پهنـة         هاي فرهنگي را نيز مي      عتقدند كه فعاليت  اقتصاددانان م ـ  

  .عرضه و تقاضا مورد بررسي قرار داد

  .اي در دسترسي به كاالهاي فرهنگي است  عنصر تعيين كننده،قدرت خريد فرديـ 

 بـا كمبودهـاي     كشور ،ريزي در راه آموزش فرهنگي       توسعه مشاغل فرهنگي و برنامه     رغم  بهـ  

  .راواني در اين زمينه مواجه استف

هاي مديريت فرهنگي در اكثر       هاي فرهنگي هنوز در حد آرمان       ـ عدم تمركز در فعاليت    

  .مانده است كشورهاي دنيا باقي

  .ها به شكل محلي و مستقل از قدرت مركزي است فعاليتدادن ـ شرط تحقق عدم تمركز، انجام 

سال  شد و سپس در      فرهنگي در كشور مدون       سياست ١٣٤٨اولين بار در ايران در سال       ـ  

  .کردتري پيدا   ماهيت دقيق١٣٥٣

 هاي نخستين فرهنگ در كشور ما برقراري تعادل ميان ميراث فرهنگـي             ترين سياست  از مهم ـ  

  .ي نوين بوده استفناورو 

  . جامعه ايران سه برنامه فرهنگي را تجربه كرده است،هاي پس از انقالب در دورهـ 

  . فرهنگي در كشور هماهنگي الزم را با رشد تقاضا نداشته استهاي هسسرشد مؤـ 

 آميزترين مباحث چند دهة اخيـر در ايـران         موضوع نظارت بر فعاليت فرهنگي از مناقشه      ـ  

  .بوده است
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 ٤١١  ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  مرتبط هاي  همة مؤسسه هاي    سياست فرهنگي كشور بايد در چارچوب هماهنگي فعاليت       ـ  

 چارچوب گيرد و نه در اي صورت ، غيردولتي و منطقه خصوصي، دولتي:با فرهنگ اعم از

  .عملكرد يك وزارتخانه خاص

 گذاري در فرهنگ بايد با توجه به اهداف فرهنگي، هنجارها و قواعد حـاكم بـر    سياستـ  

 اي كه در عـين      گونه دهي به نيازها باشد به      ها و كاالها و پاسخ      حيات فرهنگي، توزيع فعاليت   

  .حول آنها را نيز در نظر داشته باشد ت،توجه به روابط عناصر
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  نتيجه و بحث
  

هاي نظري، مطالعاتي و  هاي كلي از يافته  تالشي در جهت عرضه استنتاج     ،مطالب اين بخش  

. ها همخواني ندارنـد     هايي كه هميشه در همه قسمت       هاي متعدد و مستقل است، پژوهش       پژوهش

  زير را نسبي تلقي كرد و احتماالً برخي از آنها را فرضياتي            هاي  از اين جهت است كه بايد يافته      

  .براي مطالعات بيشتر دانست

  فرهنـگ مـورد    بـارة  مطالعات انجام شـده را در دو گـروه عمـومي و اختـصاصي در               راگـ  

نظـر گيرنـده فرهنـگ       رسيم كـه مطالعـات عمـومي در         بندي قرار دهيم به اين نتيجه مي        طبقه

  متعـددي  ييدر عرصه اختصاصي، مطالعات دانشجو    .  حوزه است  عنوان يك تماميت و يك     به

  .توان منظور كرد ميرا ) هاي كارشناسي ارشد و دكترا هاي دوره رساله(

  و يا ملي در كشور در حوزه فرهنگ صورت         اي منطقههاي خاصي در سطح       با اينكه بررسي  ـ  

 كلي كه همـواره   اما مش ) هاي تخصصي   هاي جامع و يا زمينه     اعم از بررسي  (گرفته است   

  نيازمند فعاليـت   ،تداوم مطالعات . احساس شده است فقدان تداوم در اين مطالعات است        

  مسئول است، سازماني كه هم مقاطع تاريخي را رعايت كند و هم در عـين                يك سازمان 

  . ساختار اصلي اطالعات را حفظ نمايد،ها و تحوالت جامعه در نظر گرفتن پويايي

 فـرا راه    تحقيق،هايي كه در مراحل اوليه   فرسايي  ها و توان     دشواري ـ از آنجا كه به علت     
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 ٤١٤  ■  نتيجه و بحث

 هاي  تصويب طرح و كسب منابع مالي، همكاري پرسشگران، دشواري        (پژوهشگران قرار دارد    

دهنـدگان، همكـاري      آفـرين سـفارش     هاي گـاهي مـشكل      آوري اطالعات، درخواست    جمع

آنـان   عمـالً بـر   ) ...اعي و فرهنگـي، و     اجتم ،هاي فراوان سياسي    ، محدوديت  ديگر پژوهشگران

كنند تا در انتها هر چه زودتـر          شود و تالش مي     خستگي و دلمردگي مستولي مي     احساس

هاي پژوهـشي     توان در بسياري از گزارش      زدگي را مي    اين شتاب .  پايان ببرند  كار را به  

ف فرهنگ، كه از نظر ماهيت از حساسيت بيـشتري نيـز برخـوردار اسـت و صـر                 در عرصه   

  .طلبد، مشاهده كرد را ميحوصله بيشتري 

 شـود، مطالعـات ارزشـيابي        آن در كشور ضروري احـساس مـي        جراياز جمله مطالعاتي كه ا    ـ  

 از ابعـاد مختلفـي  (ها  تواند عالوه بر سنجش ميزان موفقيت برنامه  است، مطالعاتي كه مي   

 هاي فرهنگي   زمينهبا در نظر گرفتن ابعاد اقتصادي       ) مندي، رضايت، اثربخشي    چون بهره 

هـاي فرهنگـي     اقـدامات و برنامـه  خـصوص هايي از نوع هزينه ـ سود را در   تحليل

هاي اجرايي در حـوزه       سازوکارعنوان يك ابزار اصالح      استفاده قرار دهد و از آن به      مورد  

  .استفاده نمايد فرهنگ

 ساختارهايهاي متعددي در طول چند دهة گذشته و اغلب حتي در درون               با اينكه پژوهش  ـ  

 كه جاي بحث آنهـا در (اجرايي در حوزه فرهنگ صورت گرفته است، به علل گوناگوني    

 از نتايج) هاي انجام شده باشد كه پاسخگوي هزينه(تاكنون استفاده چنداني ) جا نيست اين

 هاي  ها و رويه    ساختارهاي اجرايي از منطق   . هاي اجرايي مربوط نشده است      آنها در طرح  

 ها و هنجارهاي    هاي پژوهشي اغلب منحصراً در رابطه با قالب         كنند و طرح    ياداري تبعيت م  

هـاي    سازوکارتالش در برقراري پيوند بيشتر از طريق برقراري         . شوند  علمي انجام مي  

 ها و انتخاب موضوعات با همكاري مستقيم و نزديك مجريان           اجراي طرح (مناسب اجرايي   

 هاي خاص ارتباطي پيونـد      رايي، برقراري نظام  سازي فرايندهاي اج    و پژوهشگران، متحول  

  .تواند گامي در جهت رفع مشكالت باشد مي) ...دهندة پژوهشگران و مجريان و

 هـاي  هايي كه در حوزة فرهنگ صورت گرفته است معموالً رفتارها يا نگرش در اغلب پژوهش ـ  

 عنوان  به...تي وفرهنگي متغير وابسته قرار گرفته است و عوامل اجتماعي، اقتصادي، جمعي

هـاي    آنچه اساسي است و معمـوالً در برنامـه        . اند  متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده     
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 تواننـد    مورد توجه است آثاري است كه عوامل فرهنگي مي         ١عنوان اهداف نهايي   فرهنگي به 

ها بر روابط گروهي، اعتماد اجتمـاعي،         مانند آثار رسانه  (ها داشته باشند       زمينه ديگردر  

  )....ها و رفتارهاي سياسي و فتارهاي اقتصادي، نگرشر

 رسيم كه آثار فرهنـگ در       با توجه به اينكه در پرتو يك نگاه سيستمي به اين واقعيت مي            ـ  

 بايـد   يابد، عمالً مي    ها انتقال مي    ماند و به ساير حوزه      محدوده مفهومي خاص آن باقي نمي     

 رهاي اجتماعي و اقتصادي گشود، نكاتيهاي نويني را در عرصه آثار فرهنگ بر رفتا بحث

  .كه بايد مورد آزمون قرار گيرند

اسـت،  اي در كشور در طول چند سال گذشته صورت گرفته   ـ با اينكه مطالعات پراكنده    

و از آن    اي زد    گـسترده  نظري هاي  توان دست به استنتاج      اين مطالعات نمي   ياما هنوز در پرتو   

  .كه در اين بخش به مواردي اشاره شده استنتايجي عام استخراج كرد، هر چند 

  بخش دانشگاهي  ،هاي ميداني در حوزه فرهنگ      توان نتيجه گرفت كه در عرصه پژوهش        ميـ  

 هاي  گونه از مطالعات بخش     كشور چندان فعال نبوده است و عمالً ابتكار عمل را در اين           

هاي گسترده   پژوهش ازکدامكه هيچ  يطور بهاند،  اي برعهده داشته ستادي و وزارتخانه

،  تاكنون در كشور صورت گرفته است حداقل از نظر مـديريتي           ١٣٥٣ميداني كه از سال     

 هيان ايران به شكل مستقيم يـا غيـر          خاستگاه دانشگاهي نداشته است، هرچند كه دانشگا      

  .اند ها فعال بوده مستقيم در به ثمر رسيدن اين پژوهش

 رفتارهاي فرهنگي به آنها اشـاره  ويژه بهيران و  فرهنگي ا اوضاعـ اطالعاتي كه در مورد      

اغلب گوياي اين واقعيت هستند كه تحليـل     ) هاي بسيار اندكي    به استثنا بخش  (كرديم  

ها را نـشان      اي از تفاوت    رفتارهاي فرهنگي براثر عوامل فردي هرچند در مواردي پاره        

 هاي  را تقريباً همه تحليل   اين نكته   . دهند اما در نهايت ريشه در عوامل ساختاري دارند          مي

  ).با نگاهي فراسوي درصدها و روابط ساده آماري(كند  آماري نيز تأييد مي

هاي انجام شده در كشور اين اسـت كـه اغلـب               پژوهش زمينةيكي از مشكالت در     ـ  

 را ناديده» فرد ـ جامعه «هستند و ارتباطات » فرد«و مبتني بر » خردنگر«هاي ميداني  پژوهش

 بـديهي   .نـشده اسـت    مطالعه   مند  نظاماي    گونه گاه به   ـ كالن تقريباً هيچ     رابطه خرد   . گيرند  مي

                                                 
1. Outcome 
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 ٤١٦  ■  نتيجه و بحث

هـستند از    است عادت به استفاده از متغيرهاي خرد كه به سهولت بيـشتري در دسـترس              

از سوي   پذيري متغيرهاي كالن و فقدان منابع اطالعاتي         و دشواري سنجش و كميت     ييسو

  .ترين عوامل است ديگر از مهم

هاي فرهنگي مطالعات فراواني صورت گرفته است، اما اين           با اينكه در قلمرو زمينه     ـ

كلـي در     داوري   و به همين جهـت     تنوع الزم را ندارند   هاي آماري     ها از نظر جامعه     بررسي

مطالعـات بيـشتر روي     . مورد جامعه حـداقل در برخـي از ابعـاد آن دشـوار اسـت              

 بـارة در. اسـت  ده است كه يك جامعه قابل دسـترس        و يا دانشجويان انجام ش     آموزان  دانش

توصـيفي و     اغلب اطالعـات مـا حالـت       ،ساختارهاي فرهنگي در جامعه روستايي كشور     

  .نگارانه دارد مردم

هـاي   هاي انجام شده نشان از آن دارند كه جامعه تلقي مثبتي از جهت حركت    ـ پژوهش 

 در حـالي كـه در     . برد   به سر نمي   اخالقي جامعه ندارد و چندان در انتظار بهبود و اصالح         

هـاي   اين نكته تأكيد شـده اسـت كـه گـرايش          سو بر  ها از يك    هاي افراد به بررسي     پاسخ

بيند و   صفات منفي را رو به اوج مي       پاسخگو ،و معنوي رنگ باخته است، در مقابل       مثبت

ي انـدوزي، تظـاهر، و حتـي كالهبـردار          ، مال ييبه رواج بيش از پيش تقلب، دورو       معتقد

شود و بخشي از الگوهاي رفتارهاي        نگراني در جامعه به صراحت مشاهده مي       اين. است

  .پذير ساخته است  سخت آسيبفرهنگي را

  مطبوعات از اهميت خاصي برخوردارند و اطالعات موجود        ،هاي فرهنگي   در ميان رسانه  ـ  

 تري از نظر  دهد كه توجه به اين رسانه در كساني بيشتر است كه در سطوح باال               نشان مي 

 هاي انتقادي در ميان آنها      طور كلي نگرش   هاي اجتماعي و فرهنگي قرار دارند و به         آگاهي

 توانند در تشديد اين     از شدت بيشتري برخوردار است، هرچند كه خود مطبوعات هم مي          

  .نگرش نقش داشته باشند

 مطلوب /يررسميرسمي و غ  / مجاز و غيرمجاز    ها و تقسيم آنها به دوسته         قطبي شدن رسانه  ـ  

 اي  اي است كه فضاي رسانه       از مشكالت عمده   ،هاي مشابه ديگر    بندي  و يا تقسيم  / و مطرود   

، هايي مانند اينترنت، مطبوعـات      بندي در حوزه    اين تقسيم . كشور را تحت تأثير قرار داده است      

  .راديو و تلويزيون به خوبي مشهود است
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گريز و غيراجتماعي در نسل جـوان در         واقعگرايانه،    هاي مادي   رسد ارزش   نظر مي  بهـ  

. دهـد    اين گروه را متفاوت از بقيه نشان مـي         وضعاطالعات موجود   . معرض رشد باشد  

هـاي   ها قرار دارند، و آن هم نه حركت به سوي ارزش     جوانان در معرض تغيير ارزش    

  .گرايانه است هاي مادي  ارزش،متعالي، بلكه مسير

هاي كمتر    جامعه ما در مسير حركت سريع به طرف ارزش        دهد كه     ها نشان مي    ـ بررسي 

 رخ فرهنگي جامعه شهري     ها در نيم     و حداقل زمينه تظاهر اين نوع از ارزش        استمتعالي  

 هاي اجتماعي دشـوار     ها را در معرض حركت      تواند انسان   احساس ناايمني مي  . قوي است 

  .و ناسالم قرار دهد

  زياد برخوردارند و گرايش عمومي     اهميتيكارانه از     ههاي محافظ   طور كلي ارزش   در ايران به  ـ  

ها   اين نوع ارزش  . ها دانست    بيشتر با اين نوع از ارزش      ييتوان در همسو    جامعه را مي  

  .كند زمينه تحول مثبت فرهنگي را تضعيف و مشكالت را متراكم مي

  اين ، گرفت هاي متعدد صورت گرفته نتيجه      توان از خالل پژوهش     واقعيتي كه احتماالً مي   ـ  

 گرايانه و فردگرايانه هاي جمع است كه در كشوري مانند ايران فرد ميان دو دسته از ارزش

بـراي افـراد از     . سرگردان است و اين ناشـي از تحـوالت فرهنگـي جامعـه اسـت              

گرايانه از قبيل گروه خويشاوندي، قوم، طايفه، مصلحت عمـومي،            هاي جمع   ارزشسو   يك

هاي فردي   ها، حقوق و آزادي     ت و از سوي ديگر آنها با ارزش        مطرح اس  ... و المال  بيت

 ديگر همانند گذشته ماهيت سنتي خود را ندارد، چـرا كـه     ،تازه مواجهند، جمع  به مفهوم   

بايد به تنهايي گليم خود را از آب بيرون بكـشد و جمـع ديگـر ماننـد سـابق چيـز                       فرد

 عين وابستگي به جمـع از تمـامي   فرد ناگزير از اين است كه در      . دهد  فرد نمي  زيادي به 

در مفهـوم ارزش و حقـوق فـردي ـ بـه      (و نه حتي فردگرايانـه  » گرا انفرادي« هاي حربه

استفاده كند، واقعيتـي كـه گـاه جامعـه را بـه             )  مغرب زمين مطرح است    شكلي كه در  

  .آورد شكل موزائيك در مي

  حالي كه براي زنان مقـام   مثالً در . هاي اجتماعي براي همگان اهميت يكسان ندارد        ارزشـ  

 هـا در    تر است و يا اينكه گاهي اوقات ارزش         بيشتر دارد براي مردان شهرت مهم      اهميتي

 تر است و حال آنكـه در سـنين         در ميان جوانان مقام مهم    (شوند    جا مي   طول حيات جابه  
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 ٤١٨  ■  نتيجه و بحث

 هاز مقايسه اطالعات ايران با كشورهاي صنعتي اين نتيجـ         ). يابد  باالتر شهرت اهميت مي   

 شود كه دو ارزش شهرت و مقام در كشور ما از اهميتي مشابه با اهميت آنهـا  حاصل مي 

  . اين موضوع نياز به بررسي بيشتر دارد. در كشورهاي صنعتي برخوردار نيست

 نگري جامعه ايراني از نظر رواج الگوهاي مثبت اخالقي          هاي جديد در زمينه آينده      بررسيـ  

  اهميتـي  رغـم   بهز بدبيني شديد در اين مورد است و اين          در طول چند سال آينده حاكي ا      

 عبارت ديگر جامعه در    به. هاي اخالقي قائل است     اي از ارزش    است كه جامعه براي پاره    

 عين وابستگي نظري و اهميت بخشيدن به الگوهاي مثبت اخالقي انتشار و روند انتـشار  

  .بيند آن را در آينده با مشكلي بسيار عمده مواجه مي

 هـاي    زمينه ،هايي از جامعه ضعيف است      هاي عمومي در ميان حداقل بخش        آگاهي ميزانوقتي  ـ  

  .شود نگري تقويت مي جبرگرايي و منفي

 پذيري بيـشتري  ويژه در ميان كساني كه آسيب  دشوار اقتصادي و اجتماعي و به    اوضاع درـ  

 سـوادان،    بـي  بـراي ها    گاهاين نوع ديد  . شود  هاي جبرگرايانه تقويت مي     دارند گرايش به انديشه   

  .درآمدها، سالمندان و تا حدودي جوانان و زنان داراي اهميت قابل توجهي است كم

  ما دارد، هرچند كه تأثير اين تفكـر و          اتكا به عامل شانس جايگاه مهمي در نظام انديشه        ـ  

 كلي  طور بههاي دشوار     شدت گرايش به آن در همه افراد يكسان نيست و در موقعيت           

  .تر استبيش

  در عرصه فرهنگ از جمله نكاتي است كه به وضوع قابل مشاهده عينيتيتضادهاي ذهنيـ 

در   مثال براي. و تجربي است، هرچند كه اطالعاتي براي تبيين اين چگونگي وجود ندارد           

و  هاي جبرگرايانه از استحكام خاصي برخوردار است و عمالً رضايت           عين حال كه انديشه   

 شود توجه بـه مـال       ها در سطوح مختلف جامعه تأييد و توصيه مي          واقعهتسليم در برابر    

 اي خـاص   گونه انديشي و تالش در اين زمينه نيز اهميت دارد و هر يك به              اندوزي و عاقبت   

 واالنـس   آمبي«اي از  هاي نگرشي و رفتاري گونه شايد بتوان در عرصه. شود  توجيه مي 

  .را نتيجه گرفت) چندظرفيتي(» فرهنگي 

 ها در رأس سلـسله      در عين توجه به مباني ارزشي نظم اجتماعي و قراردادن اين نوع ارزش            ـ  

 ،مراتب ارزشي، در عمل جامعه ايراني با مشكل عدم رعايت انضباط اجتماعي مواجه است             
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 .رسند هاي رفتاري نمي مانند و به اليه ها عمالً در سطوح آگاهي و نگرش باقي مي چرا كه ارزش

  .شود در حقيقت فقط آگاهي است  نگرش اعالم ميعنوان بهحتي آنچه كه در مواردي 

 نظر از اينكـه  تر است، صرف شكني قوي در شرايط نامساعد اجتماعي و اقتصادي ذهنيت قانون ـ  

  .اساساً اين ذهنيت از اهميت زيادي برخوردار است، گرايش به آن در جوانان بيشتر است

 حل خيلي از مشكالت در فرايند قانوني و هنجارهـاي            راه آموزند كه   مردم براثر تجربه مي   ـ  

 )هنجارهاي غيررسمي يا ضـدهنجارها    (هاي ديگر     مطرح به شيوه رسمي نيست، بلكه از راه       

 »لـوحي   ساده« برچسب    با تواند فرد را    عدم حركت در اين مسير مي     .  را حل كرد   مسائلبايد  

 هايي مانند  روش،و حركت در آن) نزد خود و نزديكان(مواجه سازد » دست و پايي بي«يا 

، هاي تاريخي فراواني هـم دارد       را كه زمينه  ... پرداخت رشوه، پارتي بازي، اعمال نفوذ و      

  .نمايد مطرح مي

  نامساعد اجتماعي و اقتصادي در ساختار كالن اجتماعي از طريق تأثير در حوزة             اوضاعـ  

 آورد و ظهور    رهنگي فراهم مي  هاي ف    زمينه مساعدي را در بروز آسيب      ،هاي فردي   ويژگي

 ي كـه مسائلكند،  گرايي را تقويت مي    گريزي، جبرگرايي، و شانس     هايي چون قانون    پديده

  .كند نيز شدت رواج آنها را در جامعه تأييد مي هاي متعدد پژوهش

 هاي اقتـصادي دارد و       ريشه در نابرابري   ،اي از نابرابري در فرهنگ      ترديد بخش عمده    بيـ  

 توان تساوي در برابـر      ه جامعه از نظر عدالت اجتماعي با مشكل مواجه است نمي          تا زماني ك  

  .فرهنگ را انتظار داشت

هاي ارزشي  توان تضاد ميان رفتارهاي فرهنگي و گرايش ـ براساس اطالعات موجود مي

، شوند   تأييد مي  نظريطور كلي از نظر      هاي متعالي به    ارزش. مرتبط با آنها را نتيجه گرفت     

 بيـشتر الزم است   موضوعي كه   . گيرد  واج گسترده آنها در جامعه مورد تأييد قرار نمي        اما ر 

 اخـالق .  و اخالق عملـي وجـود دارد       نظريچالشي است كه ميان اخالق      بررسي شود،   

شود و حال آنكه اخالق       عملي از زندگي واقعي و حركت موجود در جامعه ناشي مي          

  .ه دارد ريشه در ادبيات مكتوب و آرمانگراياننظري

هايي كـه     فرهنگ هاست، خرده   ـ ايران كنوني عرصه ارتباط و گاهي تالقي خرده فرهنگ         

، جوانان. هاي متعارف آن در كشورهاي صنعتي نيز هماهنگ نيست          بندي  هميشه با تقسيم  
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 ٤٢٠  ■  نتيجه و بحث

 شوند و داراي     هر كدام به چندين پاره فرهنگ تقسيم مي        ...يان و يزنان، سالخوردگان، روستا  

هاي مرجع بسيار متفاوتي هستند و توجه به چارچوب كلـي             چارچوبمنابع فكري و    

  .استقرار آنها براي شناخت كافي نيست

  دو عامـل   ،هاي فرهنگي برخالف تصور رايج      دهد كه در نگرش     مطالعات متعددي نشان مي   ـ  

 جنس با خيلـي   . جنس و سن به تنهايي به مراتب كمتر از درآمد و سواد تعيين كننده هستند              

 هاي  بندي  عامل سن اغلب فقط در گروه     . رها يا رابطه ندارد و يا رابطه ضعيفي دارد        از متغي 

. كنـد    اهميت بيـشتري پيـدا مـي       گانخيلي گسترده، يعني مثالً مقايسه جوانان و سالخورد       

هاي خاص از هنجارهاي خانوادگي،       نگرش و رفتار دو جنس نيز محدود به زمينه         تفاوت

  .هاي جبرگرايانه است نگرشاز رفتارهاي مذهبي و يا  برخي

تـرين مقـاطع در       كننده سطح تحصيلي ديپلم متوسطه و پس از آن دانشگاه از تعيين          ـ  

 محدودتر  هاتر تأثير   ها و رفتارهاي فرهنگي هستند و در سطوح پايين          دگرگوني نگرش 

 ها و رفتارها به سرعت تغييـر        كنيم با ورود افراد به اين مقاطع، نگرش         مشاهده مي . است

  .كند مي

 دهـد، در خيلـي از       هـا را افـزايش مـي        ها و توانمندي     سواد در عين اينكه آگاهي     يارتقاـ  

. كاهـد   كند و از پيوستگي اجتماعي با ديگران مي         موارد انزواي اجتماعي را نيز بيشتر مي      

 كند، اما فردگرايي گرايي را تقويت مي     كند، نسبيت   سواد اغلب الگوهاي سنتي را تضعيف مي      

 سواد به تنهايي ممكن اسـت در جهـت تعـالي            ي ارتقا ،بنابراين. دهد  وسعه مي را نيز ت  

  .فرهنگ حركت نكند

،  مشابه با سواد را در رفتارهاي فرهنگـي دارد      هاييهرچند كه درآمد در برخي موارد تأثير      ـ  

 افزايش درآمد به تنهايي.  ندارد و آثار خاص خود را داردييآن همسو  اما در همه موارد با

 البتـه . كند كاهد و در مواردي شبكه روابط اجتماعي را تقويت مي زواي اجتماعي مي  از ان 

يابد، امـا     رفتارهاي نوين افزايش مي   دادن  در مواردي همراه با افزايش درآمد نسبت انجام         

هاي معنوي و رفتارهـاي همـسو بـا تعـالي        هاي اجتماعي، گرايش    صور مشاركت  تمامي

  .شود همراه با آن تقويت نمي فرهنگي

 ها و رفتارها دارد و معموالً هرچنـد   درآمد در مقاطع خاصي تأثير اساسي در نگرش ميزانـ  
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هاي متفاوتي قرار دارند، اما عقايد آنها وقتي دستخوش تحـول             بندي  كه افراد در گروه   

 درآمـد   هاي كم در گروه. كند شود كه درآمد به يكباره افزايش قابل توجهي پيدا مي           مي

  . محدود است و افراد نگرشي كم و بيش مشابه هم دارنديارها بستأثير

 هاي خاص   دهي     داراي جهت  ،پيوند سواد و درآمد كه در استقرار طبقاتي فرد نقش دارد          ـ  

 اي تأثيرات خاص را بتوان گوياتر از هر يك از مـوارد              در اينجا شايد پاره    ،به رفتارهاست 

 هـاي جبرگرايانـه   معه زمينه براي نگرش    در طبقات پايين جا    .سواد و درآمد مشاهده كرد    

 سواد و درآمـد   . شود  هاي فرهنگي فراهم مي     مندي  ها و بهره    و برخورداري كمتر از مشاركت    

 رسد كه هميشه در جهـت       نظر نمي  از عوامل بسيار تعيين كننده در رفتارها هستند، اما به         

 ي براي تحقق اهـداف    ها و هدايت معنوي حركت نمايند، و اساساً ابزار          سازي ارزش   متعادل

  .آيند شمار مي بهفردي و سودجويانه 

 ها و رفتارهاي فرهنگـي      رسد كه طبقه متوسط در جامعه ايران هنوز از نظر نگرش            نظر مي  بهـ  

 اطالعات محدودي كه ما در دست داريم نشان       . به ماهيتي خاص خود دست نيافته است      

 آنان بيـشتر  . اهي شبيه طبقه باالست   از آن دارد كه اين طبقه گاهي مشابه طبقه پايين و گ           

ريشه در طبقه پايين دارند و از امكانات كمي باالتر از آن برخوردارند اما نگاه آنان به                 

 ها و آرزوهاي فرهنگي طبقه متوسط شـبيه طبقـه           در مواردي گرايش  . طبقات باالتر است  

  . پايين استةباالست ولي رفتارهاي آنها شبيه طبق

 هاي فردگرايانه   كه در ايران صورت گرفته است همگي اهميت نگرش        هاي متعددي     بررسيـ  

 طور اختـصاصي   وجود آمدن اين نگرش به     هاي به   هرچند زمينه . ييد قرارداده است  أرا مورد ت  

 هاي نظري موجود نتيجه توانيم براساس چارچوب مورد پژوهش قرار نگرفته است، اما مي

قي نكنند و فرد خود را در جامعه تنها         بگيريم كه هرگاه منافع فرد و جمع با هم تال         

 به اصطالح گليم خود را از آب(كند به تنهايي دست به اقدام بزند  احساس كند، سعي مي  

 ، چرا كه نه تنها كمكي را از جامعه نبايد انتظار داشته باشد، كـه حتـي الزم                 )بيرون بياورد 

  . با مداخالت منفي آن نيز مبارزه كندآيد مي 

 افـراد . ها و رفتارهاي فرهنگـي دارد  ادگي نظم يافته تأثير زيادي در نگرش      موقعيت خانو ـ  

 اغلـب در  مجردهـا   رسـد     نظـر مـي     خاص هـستند و بـه      ييها  طالق گرفته داراي ديدگاه   
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در  حتي( غيرمتعارف و انسجام نيافته خانوادگي فضايطور كلي  به. اي قرار دارند  ويژهوضع

 اي بـراي بـروز      تواند در مواردي زمينـه      مي) مورد افرادي كه همسرشان فوت شده است      

  . اجتماعي باشدمسائل

 نوجوانان و جوانان در درون خانواده پيوند زيادي با كانون خانواده ندارنـد و اثرپـذيري               ـ  

  .ويژه گروه هماالن است آنان بيشتر متأثر از محيط بيروني و به

 بيرونـي : كنند  فرهنگي تبعيت مي  ران مردم در بسياري از ابعاد رفتاري از دو الگوي           يدر ا ـ  

 الگوهاي رفتار دروني حالت خصوصي دارنـد و در چـارچوب          . و دروني يا آشكار و پنهان     

 الگوهـاي بيرونـي حـالتي       ،در مقابل . شود  خانواده، بستگان و دوستان نزديك محدود مي      

يت تبع) كه در آن سطح نيز تنوع وجود دارد       (غيرخصوصي و عمومي دارد و از صحنه اجتماع         

 كنند به الگوهاي واقعي پي ببرند امـا شـايد آنچـه             با اينكه پژوهشگران سعي مي    . كند  مي

  .شود سطحي در ميان اين دو دسته است و گاهي هم مخلوطي از هر دو حاصل مي

 هـاي مختلـف بـر       ويژه در طول دهة گذشته تأثيرات خود را از جنبه          ي اطالعات، به  فناورـ  

 هاي  صرف اين كاالها نمودار ساخته است و اين تأثير در سال          ويژه م  رفتارهاي فرهنگي و به   

 هاي متعددي را شاهد رسد دگرگوني نظر مي آينده نيز روندي مضاعف خواهد داشت و به

  .خواهيم بود

 هاي فرهنگي كشور عمالً ارتباط چنداني با عملكردهاي         گذاري  ها و سياست    ريزي  برنامهـ  

 گونه هاي فرهنگي ندارند، هر چند كه به        ي سازمان ها و حت    فرهنگي در سطح افراد، گروه    

 مردم و سـاختار   .  تعيين كننده دارند   نقشيرسمي در حوزه عرضه اقدامات فرهنگي همواره        

 اين واقعيت هم با ذات تحديدناپذير. ريزي از پيوستگي عملكردي برخوردار نيستند برنامه

  .هاي عيني فرهنگ فرهنگ مرتبط است و هم با عدم تطابق نظام رسمي با حركت

 يابـد در درون  االصل مي با اينكه علي) ...ها و توليدات، وقايع، آموزش  (اقدامات فرهنگي   ـ  

 هرازهاي فرهنگي حركت كنند اما بيشتر اوقات با آن تطابقي ندارند و               ها و برنامه    سياست

 مجريان نيز در جهت مخالف آن قرار دارند، چرا كه اساساً يا در معرض ديد و توجه                  گاهي

 اي هم كه در اين ميان قابل ذكر است          اما نكته . قرار ندارند و يا علل ديگري مطرح است       

  .است) ها ـ اقدامات برنامه (مذکورعدم تطابق رفتارهاي واقعي با هر دو ركن 
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 هاي فرهنگي و اجراي آنها دو عاملي كه كمتر به شكل واقعي مورد نظـر                ريزي  در برنامه ـ  

  در .ها بوده اسـت      فرهنگي و نيز شرايط محيطي اجراي برنامه       خاطبانم  است  قرار گرفته 

 و كارشناسانه بوده است، مـشكلي كـه       اجرايي  هاي   ها مبتني بر مصلحت     ريزي   برنامه واقع

  .كنيم ها به وضوح مشاهده مي برنامهمحدود  آن را در ثمربخشي آثار

شود مورد توجه و      ميهايي كه در عرصه فرهنگ عرضه         ـ قسمت قابل توجهي از برنامه     

 گيرد و همانند كاالهاي بدون مشتري است و اين در حالي است             استقبال مردم قرار نمي   

  حداقل به شكل   ، نيازهاي فرهنگي موجود در جامعه     ياي براي ارضا     عرضه ،كه در مقابل  

  .شود رسمي و يا در حد و كيفيت مطلوب مشاهده نمي

 ي و مديريت فرهنگي در كشور، مورد توجه چنـداني         ريز  از جمله مواردي كه در عرصه برنامه      ـ  

 ، بـه  اسـت هاي مشاركت واقعي قشرهاي مختلـف         قرار نگرفته است فراهم آوردن زمينه     

 نحوي كه استفاده كنندگان از خدمات فرهنگي همواره فقط در مصرف كاالها و خدمات             

، هـا    انجمن  ايجاد ،ترين روش مورد استفاده در كشورهاي صنعتي        متداول. شوند  ظاهر مي 

 ها  هاي مختلف و واگذاري بسياري از فعاليت        هاي غيردولتي توسط گروه     نهادها و سازمان  

  .يابي و نظارت توسط آنهاست از قبيل توليد، مديريت، ارزش

 تـوان و     فرهنگ را نه مي    ،مشكل در اين است كه براساس اغلب الگوهاي نظري موجود         ـ  

 هاي خاص مستبدانه و نظـامي       گيري  وان با جهت  ت  نه بايد به حال خود رها كرد، و نه مي         

ماهيت مهندسي فرهنگي . هاي خاص درآورد و مطابق ميل سليقه» مطلوب«به شكل 

  .شود طلبد، چيزي كه به علل گوناگون كمتر مشاهده مي را مي» ظرافت«و » اعتدال«

 ها و سوق دادن آنها در جهت تحرك فرهنگي نيازمند مهندسي فرهنگـي              ـ تعالي ارزش  

 ،است و اگر جامعه در جهت اموري از نوع مبارزه با تهاجم فرهنگي و از اين قبيل                

 ها كـه    كند، عمالً برنامه مدوني در جهت تعالي ارزش         ريزي مي    و برنامه   گذاري  سرمايه

 عمـالً در  » ستيز معلول«هاي    برنامه. شود   ديگر فرهنگي است مشاهده نمي     مسائلساز    زمينه

  .توانند در بلندمدت موفق باشند ييك مبارزه زيربنايي نم

 جامعه ايراني از نظر فرهنگي سخت نيازمند مهندسي فرهنگي است و براي ايجاد تغييـر              ـ  

هاي خاص اجرايي تدارك ديده شود و تعالي          ها ضروري است برنامه     در تمامي حوزه  
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  . كندفرهنگي از حالت آرماني و نوشتاري، ماهيتي عيني، عملي و در نهايت رفتاري پيدا

، تقاضاهاي فرهنگي جامعه، البته با در نظر گرفتن تنوع بسيار آن در ابعاد محيطي، گروهيـ 

  ارتباط الزم را با عرضه اقدامات و كاالهاي فرهنگي از نظر كمي و كيفي ندارد و گاه                 ...و

  نوع نيازها و حقانيت آنها مورد توجـه        ، كه اساساً به علل گوناگون     آيد مياين تصور پيش    

 اي عوامل ديگر در اين مـورد        نفوذ و پاره    هاي فشار، افراد ذي     گروه. كنندگان نيست   ضهعر

  .مؤثر هستند

 حقوق برابر . ي كه درعرصه فرهنگ مطرح است نابرابري در مقابل فرهنگ است          مسائلاز  ـ  

 هرچند بيشتر ماهيت نظري دارد، امـا      ) البته با توجه به نيازها و شرايط      (و دسترسي برابر    

 تـوان در  دهد و عوارض آن را مي  خاص خود عينيت مي مسائلهاي مختلف به      به شكل 

 هاي طور كلي انواع آسيب هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، اخالقي و سياسي و به عرصه

  .اجتماعي مشاهده كرد

  به حركت آن بايد از باالترين سطح جامعه آغاز         بخشيدناصالح مسير فرهنگي و تعالي      ـ  

 از ايـن طريـق    . و رفتارهاي نخبگان و مديران جامعه عينيت مشهود يابد        ها،    و در نگرش  

  .يابد است كه سطح اعتماد فرهنگي در جامعه ارتقا مي

تـوان بـا      هنوز اين واقعيت در جامعه تحكيم نيافته است كه پويايي فرهنگ را نمي            ـ  

  كه بايـد   جامعه نوين در اين انديشه است     . ها و اقدامات ضربتي متوقف كرد       دستورالعمل

  .ريزي كرد و نه در مقابل آن  حركت و برنامه،با فرهنگ
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  نامه كتاب

 ، تهـران  ... ترجمة كاظم فيروزمنـد و     ، چاپ سوم،  ايران بين دو انقالب   . ١٣٧٩ ،آبراهاميان، يرواند 

  .مركز

  .هاي جيبي  شركت سهامي كتاب، تهران، چاپ سوم،از صبا تا نيما. ١٣٥٣ ،پور، يحيي آرين

  . مركز بازشناسي اسالم و ايران، تهران، ترجمة حميرا مشيرزاده،نقد فرهنگي. ١٣٧٩ ،آسابرگر، آرتور

  . خوارزمي، تهران،در خدمت و خيانت روشنفكران. ١٣٥٧ ،احمد، جالل آل

 ،آمـوزان   گيري تقويت هويـت فرهنگـي دانـش         بررسي عوامل مؤثر بر شكل    . ١٣٧٥ ،آلمال، فرنگيس 

  .اي بنيادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميه  مركز پژوهش،تهران

 ، سـال دوم، شـماره     بخـارا . »كوب  وگو با دكتر عبدالحسين زرين     دو ديدار و گفت   «. ١٣٧٨ ،آيتي، عطاء 

  .هفتم

.  رواني ـ اجتماعي تهـاجم فرهنگـي دربـارة نوجوانـان و جوانـان      مسائلبررسي . ١٣٧٦ ،احدي، حسن

  .گ و ارشاد اسالميهاي بنيادي وزارت فرهن  مركز پژوهش،تهران

  . گام نو، تهران،نظر ، ترجمة ثريا پاكهاي فرهنگ عامه اي بر نظريه مقدمه. ١٣٨٠ ،استرياني، دومينيك

 ،هـاي اجتمـاعي در ايـران        هاي فرهنگي و نگـرش      گرايش. ١٣٥٦ ،اسدي، علي و محسني، منوچهر    

  . پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران،تهران

 هـاي   هـاي فرهنگـي و نگـرش        گرايش. ١٣٥٩ ،وچهر، و بهكيش، محمدمهدي   اسدي، علي و محسني، من    

  . پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران، تهران،اجتماعي در ايران

  .  انتشارات توس، تهران،فرهنگ و شبه فرهنگ. ١٣٥٤ ،ندوشن، محمدعلي اسالمي
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  نامه كتاب  ■  ٤٢٦
  . نشر احياء، تبريز،ديوان نسيم شمال. ١٣٥٦ ،دين گيالني ال اشرف

 ،٢٣ و   ٢٢ سال ششم، شـماره      ،نامه پژوهش . »هويت فرهنگي در عصر مشروطه    «. ١٣٨٠ ،في، اكبر اشر

  .٧ـ٣٢: ص

  . مركز نشر سپهر، تهران،لمپنيسم. ١٣٥٢ ،اكبر اكبري، علي

 ، دانشگاه شـهيد بهـشتي     ، تهران ،نقش خانواده دراجتماعي كردن فرزندان    . ١٣٧٣ ،اكبري قمصري، امير  

  .رساله كارشناسي ارشد

  .ريزي آموزش عالي ، مؤسسة پژوهش و برنامهظهور صنايع دانش. ١٣٨٢ظاري، يعقوب، انت

 ،»شناسـي   گوني قومي در ايـران از ديـدگاه انـسان          بررسي علل گونه  «. ١٣٨٠ ،اللهي بهاروند، سكندر    امان

  .٩ سال دوم، شماره ،نامه مطالعات ملي فصل

  ).ر ـ بدون تاريخ بدون نام ناش، تهران،تاريخ نوين ايران ،س.ايوانف، م

الـه مقـدم     نوسازي جامعه، رحمـت ...مايرون وينر و  :  در ،نوسازي انسان . ١٣٥٥ ،اينكلس، الكس 

  .هاي جيبي  شركت سهامي كتاب، تهران،...اي و مراغه

 ، تهـران  ، ترجمة مـريم وتـر     ،تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي     . ١٣٧٣ ،اينگلهارت، رونالد 

  .كوير

  . اميركبير،تهران، ... ترجمة جواد يوسفيان و، جلد اول،تاريخ انديشة اجتماعي. ١٣٥٤ ...بارنز، اچ و

  . همراه، تهران... ترجمة جواد يوسفيان و، جلد دوم،تاريخ انديشة اجتماعي. ١٣٧١ ،...بارنز، اچ و

  .پويان  مؤسسه فرهنگي آينده، تهران،هاي فرهنگ در قرن بيستم نظريه. ١٣٧٩ ،بشيريه، حسين

  اداره كـل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي          ، مشهد ،مطالعه فرهنگ عمومي مشهد    .١٣٧٤ ،، حسين بهروان

  .خراسان

  . قطره، تهران،دفتري  ترجمة فريبا عزب،فرهنگ و جامعه. ١٣٨٠ ،...بيلينگتون، رزاموند، و

 ، تهـران ، نابرابري جنسي در ايـران ،فرادستي و فرودستي در زبان  . ١٣٨١ ،روتي، مريم بنهاد ج   پاك

  . نوگام

 و  هـا    همايش چالش  ، تهران ،مباني فرهنگي توسعه  . ١٣٨١ ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي     

  .اندازهاي توسعه ايران چشم

،  پژوهـشگاه فرهنـگ    ، تهـران  ،بررسي عوامل مؤثر در گذران اوقات فراغت      . ١٣٨١ ،پژويان، جمشيد 

  .هنر و ارتباطات
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 ٤٢٧   ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

ترجمـة كيكـاوس    ، چـاپ دوم،     )ايران و ايرانيـان   (الك  سفرنامه پو  ،١٣٦٨ ،پوالك، ياكوب ادوارد  

  . انتشارات خوارزمي، تهران،جهانداري

  . مركز، تهران، ترجمة بهرام شالگوني،تكنولوژي و فرهنگ. ١٣٧٤ ،، آرنولد پيسي

 ،اعظـم محمـدبيگي      ترجمه علـي   ،هاي فرهنگي   اقتصاد فرهنگ و سياست   . ١٣٧٦ ،...پيكاك، آلن و  

  . و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي سازمان چاپخانه،تهران

  . ناشر، تهران،اله كامراني  ترجمه حشمت،شوك آينده. ١٣٧٢ ،تافلر، الوين

  . رسا، تهران، ترجمة نصرت فتي،فرهنگ رفتار اجتماعي. ١٣٧٨ ،تريانديس، هري

 هـاي   وهش مركـز پـژ    ، تهـران  ،هاي دو نسل دختران و مادران       بررسي نظام ارزش  . ١٣٧٨ ،توكلي، مهناز 

  .بنيادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

  . انتشارات اميري، تهران،هاي اجتماعي مسلمين سيري در انديشه. ١٣٦٨ ،، محمود)نفيسي(زاده  تقي

هاي پسران و پدران و عوامل مؤثر بر آن در شهر  بررسي و مقايسه نظام ارزش. ١٣٧٧ ،تيموري، كاوه

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميهاي بنيادي  مركز پژوهش، تهران،تهران

 نـسبت بـه   ) نسل قـديم و جديـد     (بررسي و مقايسه نگرش مادران و دختران        . ١٣٧٥ ،جليلوند، شيرين 

  .هاي بنيادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  مركز پژوهش، تهران،هاي اجتماعي برخي ارزش

  .ئل ايرانمجله مسا ، تهران،»خلقيات ما ايرانيان«. ١٣٤٥ ،زاده، محمدعلي جمال

  . شيراز، تهران، ترجمة تورج ياراحمدي،هويت اجتماعي. ١٣٨١ ،جنكينز، ريچارد

مجله علوم اجتماعي و     ،»بررسي عوامل مؤثر بر فرهنگ سياسي     «. ١٣٨٠ ،...جهانگيري، جهانگير و  

  .١٧٣ـ١٩١ دورة شانزدهم، شماره دوم، ص ،انساني دانشگاه شيراز

  . مازيار، تهران، ترجمه محمدتقي فرامرزي،شجامعه و دان. ١٣٥٥ ،چايلد، گوردون

 نامـه  فـصل  ،»شناختي هويت ملي در ايران و طرح چند فرضـيه       تحليل جامعه «. ١٣٧٩ ،حاجياني، ابراهيم  

  .١٩٣ـ٢٢٨، ص ٥ سال دوم، شماره ،مطالعات ملي

 ،ان تهـر ،آمـوزان دختـر و پـسر       هاي اخالقي دانـش     شناسايي و مقايسه ارزش   . ١٣٧٥ ،بيگي، طيبه   حمزه

  .هاي بنيادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مركز پژوهش

  . اميركبير، تهران، به كوشش جعفر شعار،سياستنامه. ١٣٧٣ ،الملك طوسي خواجه نظام

 ،جايگاه سنت و مدرنيته در نظام ارزشي جوانـان و بزرگـساالن شـهر تهـران               . ١٣٨١ ،دارياپور، زهرا 

  .شناسي دانشگاه اصفهان رساله دكتري جامعه
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  نامه كتاب  ■  ٤٢٨
 اي هاي حقـوقي، اخالقـي و اجتمـاعي فـضاي رايانـه          چالش. ١٣٧٩ ،)ويراستار(دريابيگي، بابك   

  . خانه كتاب، تهران،)ها همجموعه مقال(

 ،مجلـس و پـژوهش   ،»بررسي عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي «. ١٣٨٠ ،دفتر سياسي ـ فرهنگي 

  .٢٠٧ـ٢٥٧ ص ،)دوره جديد (٢٩شماره 

هـاي ملـي       دفتر طـرح   ، تهران ،جنسيت و نگرش اجتماعي    ،دون تاريخ الف  بهاي ملي،     دفتر طرح 

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

هـاي     دفتـر طـرح    ، تهران ،باورهاي ديني و نگرش اجتماعي     ، بدون تاريخ ب   ،هاي ملي   دفتر طرح 

  .ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

هـاي ملـي وزارت        دفتر طـرح   ،هران ت ،هاي ايرانيان   ها و نگرش    ارزش. ١٣٨١ ،هاي ملي   دفتر طرح 

  .فرهنگ و ارشاد اسالمي

 هـاي ملـي      دفتر طـرح   ، تهران ،، موج دوم  هاي ايرانيان   ها و نگرش    ارزش. ١٣٨٢ ،هاي ملي   دفتر طرح 

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 هـاي ملـي وزارت    دفتـر طـرح  ، تهـران ،نامه پيمايش اجتماعي   شيوه ، الف ١٣٨٣هاي ملي     دفتر طرح 

  .ارشاد اسالميفرهنگ و 

  كميسيون ملي يونسكو   ، تهران ،... ترجمه فاطمه فراهاني و    ، فرهنگ و توسعه   .١٣٧٤ ،، گزاويه ييدوپو

  .در ايران

 مجله دانشكده ادبيات و علـوم      ،»هويت خانوادگي و تعامل در فضاي سايبرنتيك      «. ١٣٨٣ ،دوران، بهزاد 

  .٨٩ـ ١٢٨ص . ٤٤ سال دوازدهم، شماره ،انساني دانشگاه تربيت معلم

 ،تهـران چاپ سوم،   ،  ١ جلد ،... ترجمه احمد آرام و    ، مشرق زمين  :تاريخ تهران . ١٣٧٠ ،دورانت، ويل 

  . و آموزش انقالب اسالميانتشارات

  . تلخون، تهران،...پور و  ترجمة نيما ملك،مطالعات فرهنگي. ١٣٨٢ ،دورينگ، سايمون

  . دهخدا، تهران،ري ترجمة عذرا غفا،هاي ايراني نامه. ١٣٤١ ،دوگوبينو، كنت

  .٥ سال دوم، شماره ،نامه مطالعات ملي فصل. »شدن و هويت ملي جهاني«. ١٣٧٩ ،دهشيري، محمدرضا

  . اميركبير،تهرانچاپ دوم،  ، جلد اول،تاريخ اجتماعي ايران. ١٣٤٧ ،راوندي، مرتضي

  .  اميركبير، تهران، جلد سوم،تاريخ اجتماعي ايران. ١٣٥٦ ،راوندي، مرتضي

  . نگاه،تهرانچاپ سوم،  ،جلد ششم. تاريخ اجتماعي ايران. ١٣٧١ ،ي، مرتضيراوند
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 ٤٢٩   ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

 نامـه مطالعـات     فـصل . »كوب  نگاري زرين   گري در تاريخ    هويت ملي و ايراني   «. ١٣٨٢ ،گلوجه، سجاد   راعي

  .١١٩ ـ١٥١ص  ،١، سال چهارم، شماره ملي

 و ي بنيادي وزارت فرهنـگ ها  مركز پژوهش،اوقات فراغت در شهر اراك  . ١٣٧٦ ،زاده، احمد   رجب

  .ارشاد اسالمي

 مركز ،تهران. بررسي مفهوم هويت جمعي و جايگاه هويت ملي در شهر مشهد. ١٣٧٦ ،فر، افسر رزازي

  .هاي بنيادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پژوهش

  . سروش، تهران،آنومي يا آشفنگي اجتماعي. ١٣٧٨ ،، فرامرز.پور رفيع

  سـال شـشم، شـماره      ،نامة پژوهش . »ن هويت فرهنگي در ايران معاصر     بحرا«. ١٣٨٠ ،رهبري، مهدي 

  .٥٣ ـ٨٤، ص ٢٣ و ٢٢

  .علمي ، تهران، ترجمة محسن ثالثي،شناسي در دوران معاصر نظرية جامعه. ١٣٧٤ ،ريتزر، جورج

  . طرح نو، تهران، ترجمه حسين پاينده،روانكاوي فرهنگ عامه. ١٣٨٢ ،ريچاردز، بري

 .»هـا   بررسي عوامل مؤثر بر گرايش جوانان به خرده فرهنگ مـذهبي و ضـد فرهنـگ               «. ١٣٧٧ ،زارعي، حكيم 

  . رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا،تهران

  . چهر، تبريز،شناسي تاريخ جامعه. ١٣٥٦ ،زرفروشان، احد

 ،نامـه علـوم اجتمـاعي     . »هاي ايران   سنجش درجة توسعه يافتگي فرهنگي استان     «. ١٣٧٩ ،اله  زياري، كرامت 

  .٩١ـ١٠٤ص  ،١٦شماره 

 هـاي   مركـز پـژوهش  ، تهران،... ترجمه عبدالحميد زرين قلم و   ،توسعه فرهنگي . ١٣٧٢ ،ژيرار، اگوستين 

  .بنيادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 شـماره   ، كليات ،كتاب ماه . »فرهنگ و هنر در برنامه سوم توسعه      «. ١٣٧٩ ،سازمان برنامه و بودجه   

  .١٢ـ١٧، ص ٣٢ـ٣٣

  . اداره كل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، تهران،دربارة فرهنگ. ١٣٥٤ ،اللستاري، ج

ـ      ها و رفتارهاي ديني نوجوانان تهراني و داللت         نگرش«. ١٣٧٨ ،زاده، حسين   سراج  ههاي آن براي نظري

  .١٠٥ـ١١٨ ص ، سال سوم،٩ و ١٠ شماره ،نمايه پژوهش. »سكوالر شدن

  .هاي جيبي  سازمان كتاب، تهران،ال شميراني ترجمه جم،افكار عمومي. ١٣٤٣ ،سووي، آلفرد

اي چگونگي اخـتالالت شخـصيتي نوجوانـان بزهكـار            بررسي مقايسه «. ١٣٨٢ ،شمس اسفندآباد، حسن  

  .١٦ ص ،١٣٦ شماره ،فرهنگ و پژوهش ،»...و
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  نامه كتاب  ■  ٤٣٠
 هـاي    دفتر طـرح   ، تهران ، ترجمه هوشنگ نايبي   ،هاي نگرش اجتماعي    مقياس. ١٣٨٢ ،شوسلر، كارل، اف  

  .رت فرهنگ و ارشاد اسالميملي وزا

  شـماره سـوم، ص     ،نامه پژوهش   فصل. »ساخت نگرش جوانان تهراني   «. ١٣٧٩ ،اصغر  پور، علي   صباغ

  .٢٣ـ٣٢

 ،»مصوبات شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي       «. ١٣٦٥ ،ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران     

 ص  ،)١١/١٠/٦٥ (٥٢٥ سال نوزدهم، شماره     ،روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران     ،تهران

  .٥١٠ـ١١

 و  مؤسـسه پـژوهش  ،١٣٧٧ ـ ٨٨برآورد تحليل تقاضاي نيروي انساني متخصص . ١٣٨٠ ،، حسنييطا

  ريزي آموزش عالي برنامه

 و   وزارت فرهنـگ   ، تهران ،)شهري(هاي عمومي     كتابخانه . الف  ١٣٨٠ ،طرح آمارگيري جامع فرهنگي   

  .ارشاد اسالمي

  وزارت فرهنـگ و ارشـاد  ، تهـران ،هاي تخصصي كتابخانه.  ب  ١٣٨٠ ،طرح آمارگيري جامع فرهنگي   

  .اسالمي

 و  وزارت فرهنـگ ، تهران،هاي كودكان و نوجوانان كتابخانه.  ج ١٣٨٠ ،طرح آمارگيري جامع فرهنگي  

  .ارشاد اسالمي

 ،هـاي نـشر      مؤسـسه  ،آمارگيري جامع فرهنگي كشور   .  الف  ١٣٨١ ،طرح آمارگيري جامع فرهنگي   

  .هنگ و ارشاد اسالمي وزارت فر،تهران

 ،هـاي روسـتايي      كتابخانـه  ،آمارگيري جامع فرهنگي كشور    . ب  ١٣٨١ ،طرح آمارگيري جامع فرهنگي   

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،تهران

 ،هـاي صـنفي     هاي فرهنگـي و تـشكل       آمارنامه مجتمع .  الف  ١٣٨٢ ،طرح آمارگيري جامع فرهنگي   

  . ارشاد اسالميهاي ملي وزارت فرهنگ و  دفتر طرح،تهران

 هاي ملـي وزارت      دفتر طرح  ، تهران ،آمارنامه چاپ و نشر   .  ب  ١٣٨٢ ،طرح آمارگيري جامع فرهنگي   

  .فرهنگ و ارشاد اسالمي

 هـاي    دفتر طـرح   ، تهران ،ها  آمارنامه مطبوعات و خبرگزاري   .  ج  ١٣٨٢ ،طرح آمارگيري جامع فرهنگي   

  .ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 هـاي ملـي وزارت       دفتر طرح  ، تهران ،آمارنامه اماكن مذهبي  .  د  ١٣٨٢ ،مع فرهنگي طرح آمارگيري جا  

  .فرهنگ و ارشاد اسالمي
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 ٤٣١   ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  دفتـر  ، تهـران  ،آمارنامه مراكز آموزش و پژوهش فرهنگـي      .      ه  ١٣٨٢ ،طرح آمارگيري جامع فرهنگي   

  .هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي طرح

 هـاي ملـي وزارت       دفتـر طـرح    ، تهران ،آمارنامه مراكز ورزشي  .  و  ١٣٨٢ ،طرح آمارگيري جامع فرهنگي   

  .فرهنگ و ارشاد اسالمي

 هـاي    دفتـر طـرح    ،تهران. ١٣٨٣ يي،طرح پژوهش و مصرف كاالهاي فرهنگي كشور در مناطق روستا         

  ،ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

  دفتـر  ،رانتهـ . ١٣٨٢ ، شهر مركز اسـتان    ٢٨طرح پژوهش فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در         

  .هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي طرح

  . مركز آموزش مديريت دولتي، تهران،فرهنگ سازماني. ١٣٧٢ ،طوسي، محمدعلي

نامـه علـوم     ،»هاي فرهنگي، روش شناخت جامعه نو       روابط تركيبي شيوه  «. ١٣٧٨ ،عبداللهيان، حميد 

  .٥٥ ـ٨٣ص ، ١٣، شماره اجتماعي

  . سازمان سمت، تهران،شناسي عمومي انسان. ١٣٧٨ ،عسكري خانقاه، اصغر

 مركـز  ، تهـران ،ريـزي فرهنگـي   گذاري و برنامـه  درآمدي برسياست. ١٣٧٦ ،...تبار، عليرضا و   علوي

  .هاي بنيادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پژوهش

، ٣ ه شـمار  ،راهبرد ،«گذاري فرهنگي در ايران    مالحظات اساسي در سياست   «. ١٣٧٣ ،تبار، عليرضا   علوي

  .٩٤ـ١٠٣ص 

 هـاي    مركـز پـژوهش    ، تهـران  ،الگوهاي رفتاري رايج در جامعه از نگاه جوانـان        . ١٣٧٦ ،زند، شهين   عليايي

  .بنيادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 ملي هاي  دفتر طرح، تهران،٢ و ١ جلد ،سنجش مفاهيم اساسي علوم اجتماعي. ١٣٨٣ ،عليخواه، فردين

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 ،»گزارشي از روند كمي و كيفي وضعيت مطبوعات ايـران پـس از انقـالب              «. ١٣٨٢ ،عليقلي، هنگامه 

  . ١٨ـ ٢٠ ص ،١٣٦ شماره ،فرهنگ و پژوهش

هـاي     شركت سهامي كتاب   ، تهران ،نامه  گزيدة قابوس . ١٣٥٣ ،اسكندر   عنصرالمعالي كيكاوس بن  

  .١٣٥٣ ،جيبي

  . كتابخانه مركزي، تهران،ه تصحيح احمد آرام ب،كيمياي سعادت. ١٣٣٥ ،محمد غزالي، امام

 معاونت پژوهشي و آموزشـي      ، تهران ،ها  پژوهش فرهنگي استان  .  الف ١٣٧٨ ،...فردرو، محسن و  

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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  نامه كتاب  ■  ٤٣٢
 معاونـت پژوهـشي و آموزشـي وزارت    ، تهران،پژوهش فرهنگي.  ب ١٣٧٨ ،...فردرو، محسن و  

  .فرهنگ و ارشاد اسالمي

  معاونـت پژوهـشي و آموزشـي وزارت        ، تهـران  ،راهبردهاي فرهنگي .  ج ١٣٧٨ ،... محسن و  فردرو،

  .فرهنگ و ارشاد اسالمي

  .  مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران،تاريخ تحوالت اجتماعي ايران. ١٣٧٧ ،فوران، جان

امـه  ن ،»شناسـي   فرايندهاي فرهنگي معاصر و پيامدهاي آنها در حـوزة انـسان          «. ١٣٧٨ ،فكوهي، ناصر 

  .١٢٩ـ ٦٠ ص ،١٣، شماره علوم اجتماعي

ات و تحقيقـات  عـ  تهران، مركـز مطال    ن،راهنماي مطبوعات ايران و جها    . ١٣٧٢ ،قاسمي، سيدفريد 

  .ها رسانه

نامـه   فـصل  ،»تعامالت فرهنگي ايرانيان مهاجر بـا جوامـع ميزبـان         «. ١٣٨٣ ،اصغر  سياني، علي   قاسمي

  .١٣٧ـ١٦٠ ص ،١٨، سال پنجم، شماره مطالعات ملي

، سـال  نامـه مطالعـات ملـي    فصل ،»هويت ملي از ديدگاه استاد مطهري     «. ١٣٨٣ ،اهللا  قرباني، قدرت 

  .٦٤ ـ٨٦ ص ،١٨پنجم، شماره 

ترجمة باقر ساروخاني و منـوچهر      چاپ هفتم،    ،شناسي وسايل ارتباط جمعي     جامعه. ١٣٨١ ،كازنوو، ژان 

  . اطالعات،تهران ،محسني

  شـماره  ،نامه پـژوهش    فصل ،» آموزش و پژوهش در توسعه فرهنگي      نقش«. ١٣٧٩ ،پور، شهال   كاظمي

  .٦١ـ٧٨ ص ،سوم

 و   مركز بازشناسي اسـالم    ، تهران ،شناسي فرهنگي ايران در دوره قاجار       آسيب. ١٣٧٩ ،كوثري، مسعود 

  .ايران

  .بير اميرك، تهران،...اكبر ميرحسني و  ترجمة علي،ارتباط گفتاري ميان مردم. ١٣٦٩ ،دابليو. كولتز، جان

 ،نامه مطالعـات ملـي      فصل ،»هاي جهاني شدن    راهي به مفهوم و نظريه    «. ١٣٨١ ،محمدي، احمد   گل

  .٨٥ـ ١١٦ ص ، شماره سوم،سال سوم

  . ني، تهران، ترجمة منوچهر صبوري،شناسي جامعه. ١٣٧٣ ،گيدنز، آنتوني

 عبـاس  ه غـالم   ترجمـ  ،شناسي معاصـر    هاي عمده در جامعه     ها و گرايش    بينش. ١٣٧٠ ،الزارسفلد، پل 

  . اميركبير، تهران،توسلي

 ، تهـران ،جلـد اول چـاپ دوم،   ،تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران     . ١٣٧٠ ،محبوبي اردكاني، حسين  

  . دانشگاه تهرانانتشارات
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 ٤٣٣   ■  شناسي فرهنگي ايران بررسي در جامعه

  فرهنـگ و   ،»تحقيقي پيرامون اوقات فراغـت در ميـان دانـشجويان دانـشگاه           «. ١٣٥٢ ،محسني، منوچهر 

  .٣٦ـ ٤١ ص ،١٢ شماره ،زندگي

هـاي اجتمـاعي از ديـدگاه دانـشجويان           بررسي اهميت برخي از ارزش    . ١٣٧٤ ،محسني، منوچهر 

  .  دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران،دانشگاه

ها و رفتارهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي در            ها، نگرش   بررسي آگاهي .  الف ١٣٧٩ ،محسني، منوچهر 

  . دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور، تهران،ايران

 ،ها و رفتارهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي در تهـران             ها، نگرش   بررسي آگاهي .  ب ١٣٧٩ ،ي، منوچهر محسن

  . زهد،تهران

  . نشر ديدار، تهران،شناسي جامعه اطالعاتي جامعه. ١٣٨٠ ،محسني، منوچهر

  . ديدار، تهران، چاپ هجدهم،شناسي مقدمات جامعه. ١٣٨١ ،محسني، منوچهر

  . طهوري،تهرانچاپ نوزدهم،  ،سي عموميشنا جامعه. ١٣٨٣ ،محسني، منوچهر

  . سازمان مدارك انقالب اسالمي، تهران،ها انقالب، مطبوعات و ارزش. ١٣٧٥ ،راد، مهدي محسنيان

 ترجمـه دكتـر سيدحـسين    ،ها شناختي تحول ارزش بررسي روان. ١٣٧٨ ،محمدخليفه، عبداللطيف 

  . رضوي  آستان قدس، مشهد،سيدي

 سـال  ،نامه مطالعات ملـي  فصل له،ت ملي در تاريخ نگاري مشيرالدوهوي«. ١٣٨٢ ،محمدي، ذكراله 

  .١٢٩ـ ١٥٢، ص ٢ شماره ،چهارم

  . مركز آمار ايران، تهران،بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران. ١٣٨٣ ،مركز آمار ايران

 انبررسـي عاليـق، انتظـارات و نيازهـاي خواننـدگ          .  الف ١٣٨٠ ،مركز افكار سنجي دانشجويان ايران    

  . مركز افكارسنجي دانشجويان، تهران،ها نسبت به انتشار يك روزنامه جديد روزنامه

 ارزيابي ميزان تغييـرات فرهنگـي از نگـاه شـهروندان    .  ب ١٣٨٠ ،مركز افكار سنجي دانشجويان ايران    

  ).١١٠٣نشريه شماره  (، مركز افكارسنجي دانشجويان، تهران،تهراني

هاي بنيـادي وزارت    مركز پژوهش،تهرانجلد اول،  ،آيينه پژوهش. ١٣٧٦ ،هاي بنيادي  مركز پژوهش 

   . و ارشاد اسالميفرهنگ

 ٢٢ سال ششم، شـماره      ،نامه پژوهش ،  »ها و هويت فرهنگي ايران      قوميت «.١٣٨٠ ،مقصودي، مجتبي 

  .٢٠٩ـ ٢٣٢ص ، ٢٣و 

  .٢٧ـ٢٨ ص ،)كليات(كتاب ماه  ،»١٣٥٧ ـ ٧٨وضعيت كتاب در دو دهة «. ١٣٨٠ ،مطلبي، داريوش
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  نامه كتاب  ■  ٤٣٤
 شـماره  ، سال ششم  ،نامه پژوهش  ،»هويت فرهنگي در عصر رضاشاه    «. ١٣٨٠ اسماعيل،پور،    معظم

  .٣٣ ـ٥١، ص ٢٣ و ٢٢

هـاي ارزشـي    بررسي رابطه پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خـانواده بـا گـرايش    . ١٣٧٥ ،ملكي، امير

  .هاي بنيادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  مركز پژوهش،، تهراننوجوانان

 مؤسسه مطالعـات و     ، تهران ، ترجمة محسن ثالثي   ،جامعه باستان . ١٣٧١ ،مورگان، لوئيس هنري  

  .تحقيقات فرهنگي

 تتهـران، مركـز سياسـ     ،سيماي آمار نشر كتاب ايران طي دو دهة اخيـر         . ١٣٨٢ ،مهدياني، عليرضا 

  .علمي كشور ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 ، تهـران  ،هاي نابهنجـار موسـيقي      برخي از جوانان به گروه    علل گرايش   . ١٣٧٦ ،مهرعلي، حميدرضا 

  .هاي بنيادي وزارت و فرهنگ و ارشاد اسالمي مركز پژوهش

  دانـشگاه تربيـت    ، تهران ،»شناختي موفقيت در ورود به دانشگاه       تحليل جامعه «. ١٣٨١ ،نوغاني، محسن 

  ).شناسي رساله دوره دكتري رشته جامعه(مدرس 

 ،زاد   ترجمـه احمـد غـروي      ،هاي تغييرات اجتماعي    ها و مدل    آمدي بر تئوري  در. ١٣٧٣ ،واگو، استفان 

  . جهاد دانشگاهي،تهران

 وزارت  ، تهـران  ،٧ شـماره    ،هاي فرهنگي   نشريه شاخص . ١٣٨١ ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي    

  .فرهنگ و ارشاد اسالمي

هاي ملي   دفتر طرح،تهران ،اي دربارة تغيير اجتماعي توسعه انساني، نظريه. ١٣٨٢ ،...ولز، كريس، و

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

  .سينا  ابن، تهران، ترجمة ابوالقاسم طاهري،شناسي تاريخ مردم. ١٣٤٠ ، ر . هيس، ه

  . گوتنبرگ، تهران،تاريخ تمدن و فرهنگ. ١٣٥٢ ،يكتايي، مجيد
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