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و اینک سرمقاله ...
گیدنـز در بـاب جامعـه و فرهنـگ پـس از محیـط مادی و سـازمان سیاسـی، عوامل فرهنگی را »سـومین 
عامـل عمـده ی موثـر در تغییـر اجتماعـی« معرفـی کـرده و می نویسـد: »از میـان عوامـل فرهنگی موثر 
بـر فرآیندهـای تغییر اجتماعی در دوره ی مدرن بسـط و گسـترش علم و سـکوالر شـدن فکر و اندیشـه، 

هـر دو در شـکل گیـری خصوصیـات انتقـادی و نوآورانه ی نگـرش مدرن نقش داشـته اند.« 
   دیالکتیـک در شـماره ی چهـارم خود به سـراغ »جامعه شناسـی فرهنگی« رفته اسـت. ایـن موضوع به 
واسـطه ی بحـث و گفتگویـی کـه در مجمـع عمومـی انجمن جامعـه شناسـی دانشـگاه خوارزمی صورت 
گرفـت، انتخـاب شـده اسـت. بـا بیـان دغدغـه هـای فرهنگـی اعضـا بـه نظـر مـی رسـید سـردرگمی از 
برداشـت مفاهیـم فرهنـگ و جامعـه که در میان جامعه شناسـان و اسـاتید این رشـته وجـود دارد کامال به 
دانشـجویان تسـری یافتـه و انهـا در عیـن حال که بـا تعاریـف »اسپنسـر« و »دورکیم« از فرهنگ سـرگرم 
شـده انـد، در شـناخت نسـبت خـود بـا ایـن مفاهیـم  احسـاس نیـاز مـی نماینـد. چـرا کـه طـی سـالیان 
گذشـته در حـوزه جامعـه شناسـی دانشـگاهی دیـدگاه »فرهنـگ واال« چنـان غلبـه داشـته که حتـی ندای 
فـرو پاشـیدن آن، از زمانـی کـه »مارکـوزه« فریـاد زد: »فرهنـگ ماننـد سـکس دسـترس پذیرتر میشـود 
ولـی بـه شـکلی وهـن امیـز« هنوز به گوش اسـاتید نرسـیده اسـت. بـاری، دیالکتیک سـال سـوم خود را 
بـا مجموعـه ای از تغییـرات اغـاز کـرده اسـت. تغییراتـی کـه بـا تـالش کادر جدیـد انجمن علمـی جامعه 
شناسـی و مشـورت و همیاری تمامی دوسـتان در جهت بهبود و افزایش نقش اموزشـی و علمی نشـریه 
لحـاظ گردیـد و سـعی کـرده به واکاوی ابعـاد مختلف جامعه و فرهنـگ بپردازد.  بر این اسـاس دیالکتیک 
پیـش رو نگاهـی بـه تامـالت نظـری پیرامون مسـائل گوناگون فرهنگ داشـته و عـالوه بر آن بـا تحلیل 
مسـائل اخیـر، نسـبت خـود را بـا مسـائل جـاری اجتماعی مشـخص کرده تـا به رسـالت خود عمـل کند. 
چـرا کـه به بیـان پیتر برگر »وظیفه ی جامعه شناسـی افشـاگری اسـت؛ یعنی کشـف کارکردهـای پنهان«

همچنیـن شـماره حاضـر بـا هـدف تبـادل علمـی و حفـظ  تنـوع دیـدگاه هـا، در کنـار اشـتیاق و تـالش 
سـتودنی دانشـجویان خوارزمـی، ازهمکاری دانشـجویان دیگر دانشـگاه ها بهره گرفتـه و در جهت توجه 

بـه ابعـاد روش شناسـانه پژوهـش در بـاب فرهنـگ، مقاالتی نیـز درج گردیده اسـت. 
در پایان کارگروه نشریه قدردان مشارکت تمامی اعضای هیئت تحریریه و ویراستاری می باشد.  

                                                                                                فرشته رضایی- سردبیر نشریه دیالکتیک
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علمی  انجمن  در  فعالیت  از  سال  دو  گذشت  با 
که  دانستم  موظف  را  خود  جامعه شناسی،  دانشجویی 
به عنوان دبیر انجمن در این دو سال، شرحی مختصر 
از آن چه بر انجمن مان گذشت را ارائه کنم؛ شرحی که 

قطعًا حاوی نکات ناگفته ی بسیاری است.
این شرح در سه بخش کلی تحت عناوین: مواجهات، 
کامیابی ها و ناکامی ها ارائه خواهد شد. مواجهات بیشتر 
این  دربرگیرنده ی مشکالت و مسائلی است که طی 
شامل شرح  کامیابی ها  روبه رو شدیم؛  آن  با  سال  دو 
و  یافتیم  دست  آن  به  بیش  و  کم   که  است  اهدافی 
دالیل  به  بنا  که  است  موضوعاتی  شامل  ناکامی ها 
از  بیش  این شرح  نداشتیم.  توفیقی در آن ها  مختلف 
فرایندهای  از  دانشجویان  کردن  آگاه  منظور  به  همه 
و  شیرینی ها  تلخی ها،  سختی ها،  انجمنی،  فعالیت 
البته،  بوده.  درگیر  آن ها  با  انجمن  که  است  مسائلی 
قطعًا این شرح، همزمان گزارش به همان دانشجویانی 
است که ما را به عنوان نمایندگان خود انتخاب کردند.

شرحی تحلیلی
بر عملکرد 

دوساله ی انجمن

مواجهات
ما  دانشگاه  در  انجمنی  فعال  پای صحبت هر  اگر  شاید 
را  دانشگاه مان  انجمن های  مشکل  بزرگترین  بنشینید، 
راه  سر  مانع  بزرگترین  قطعًا  این  بدانند.  مالی  مشکل 
دانشگاه  علمی  انجمن های  است.  ما  علمی  انجمن های 
کشور،  علمی  انجمن های  اکثر  برخالف  خوارزمی، 
بودجه ی مشخصی ندارند و باید برای برگزاری هر برنامه، 
تأمین بودجه ی آن را در اولویت کار خود قرار دهند. تنها 
بدون  دانشجویی  علمی  انجمن های  اداره ی  که  کمکی 
وقفه به انجمن ها می کند، چاپ پوستر است، به غیر از آن 
شما برای برگزاری هر برنامه باید منتظر درازشدن دست 
سخاوت از سوی اداره ی فوق باشید. بودجه ی مربوط به 
کانون ها و انجمن ها در دانشگاه ما همواره رقم محدودی 
نیز  محدود  رقم  همین  صرف  نحوه ی  اما  است،  بوده 
جالب توجه است. زمانی که اکثر انجمن ها برای برگزاری 
برنامه های خود یک ریال دریافت نمی کنند، صرف سالیانه 
30 تا 40 میلیون تومان  برای برگزاری جشنواره ای تحت 
انجمن های  مختص  که  حرکت«  »جشنواره ی  عنوان 
می باشد.  بحثی  قابل  امر  است،  دانشجویی  علمی 
از  مدعو  سخنرانان  آوردن  برای  که  هنگامی  همچنین 
تهران باید به جیب این یا آن دانشجو متوسل شد، صرف 
مبالغ هنگفتی جهت برگزاری اردوهای تفریحی از سوی 
آن اداره، نکته ی قابل تعمقی محسوب می شود. در این 
شرایط است که سخت ترین وضعیت برای انجمن ها به 

وجود می آید.
در واقع انجمن ها برای برگزاری برنامه های باکیفیت چند 
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راه پیش  رو دارند: اول این که به امید وعده های اداره-ی 
وعده ها  این  که  شوند  متوجه  نهایتًا  و  بمانند  انجمن ها 
برنامه هایی  این که  دوم  و  است  نبوده  سراب  جز  چیزی 
را بدون صرف هزینه، به کمک استادان داخل دانشگاه 
ترتیب دهند، که این راه هم آن چنان قابلیت تکرار ندارد و 
دست آخر این که بدون داشتن امیدی نسبت به مساعدت 
نهادهای داخل دانشگاه، خود به کسب درآمد بپردازند. ما 

در اکثر مدت دو ساله مان راه آخر را برگزیدیم.
سال،  دو  طی  انجمن ها  اداره ی  از  ما  دریافتی  مجموع 
تهیه ی  معدودی  دفعات  و  پوستر  چاپ  احتساب  بدون 
پذیرایی و اقداماتی از این قبیل، رقمی حدود 120 هزار 
به  ما  بود که  فعالیت  ابتدایی  ماه های  بود. همان  تومان 
خوبی متوجه سستی وعده های مسئولین شدیم. هنگامی 
علمی  انجمن های  اداره ی  رئیس  شخص  تأیید  با  که 
مناسبت  به  را  یادداشت نویسی ای  مسابقه ی  دانشجویی 
که  نمی کردیم  فکر  هیچ گاه  دادیم،  ترتیب  دانشجو  روز 
جایزه ی تعیین شده از سوی ایشان هرگز پرداخت نشود 
و ضربه ی سنگینی را به انجمنی که تازه در پی رشد و 
ارتقاء خود بود، بزند. البته این موضوع در رابطه با انجمن 
مسابقه ی  نیز   94 سال  در  است؛  نبوده  هم  بی سابقه  ما 
عکاسی توسط انجمن ترتیب داده شده بود که جایزه ی 

آن هیچ گاه به برندگان پرداخت نشد. 
به هر حال شاید از دید مسئولین، برگزار شدن هرساله ی 
اعتماد  وجه ی  شدن  خراب  ارزش  حرکت  جشنواره ی 
باشد. جشنواره ای  داشته  را  دانشجویان  قبال  در  انجمن 
که جوالنگاهی برای رشته های فنی و برزخی برای علوم 
حرکت،  جشنواره ی  نمایشگاهی  روزهای  است.  انسانی 
بازاری را به ذهن متبادر می کند که یک سر آن، یعنی سر 
فنی-مهندسی، پررونق و پررنگ و لعاب است و سر دیگر 
کساد.  دچار  انسانی،  علوم  غرفه های  قسمت  یعنی  آن، 
باید مسئول غرفه ی یکی از رشته های علوم انسانی مثل 
فلسفه یا جامعه شناسی باشید که سختی پاسخ دادن به 
این پرسش که »دستاوردتان چیست؟« را درک کنید. در 
جشنواره ای که اکثر مدیران دانشگاهی در حال مغازله با 
دستاوردهای انجمن های فنی از جمله دستاوردهایی مانند 
سازه ی بتنی، سنگ های زینتی، روبات ها و غیره هستند؛ 
فهماندن این که انجمن جامعه شناسی دستاوردی شئ واره  
ندارد و دستاورد ما برگزاری جلسات، سخنرانی ها، حلقه ها 
و برنامه هایی با رویکرد انتقادی است، کار طاقت فرسایی 
است. با همه ی این تفاصیل ما دو دوره در این جشنواره 
نظر  از  انجمن  بهترین  گذشته  سال  و  کردیم  شرکت 
)البته الزم  شناخته شدیم  ترویجی  برنامه های  برگزاری 

علی رغم  برگزیدگی،  این  مالی  پاداش  که  است  ذکر  به 
همه ی وعده های داده  شده، هیچ گاه پرداخت نشد(.

برنامه های  برگزاری  برای  ما  اوصاف  این  همه ی  با 
همکاری  یا  کارگاه ها  برگزاری  جز  چاره ای  باکیفیت 
چهار  سال،  دو  این  طی  نداشتیم.  بیرونی  نهادهای  با 
کارگاه آموزشی و یک برنامه با همکاری مؤسسه ی عالی 
پژوهش تأمین اجتماعی برگزار کردیم و از طریق مبالغ 
به دست آمده از این برنامه ها، امورات انجمن را گذراندیم. 
درست است که برای برگزاری این برنامه ها با شدیدترین 
با  مشکالت  این  همه ی  اما  شدیم،  روبه رو  مشکالت 
شنیدن صدای مجری مراسم جشنواره ی حرکت، که از 
مجریان صدا و سیما بود رفع شد، بسیار مسرور شدیم و 

این سختی ها را فراموش کردیم!
از مسئله ی مالی که بگذریم، یکی از مشکالت دیگری که 
در رابطه با اداره ی انجمن ها وجود دارد، برخورد سلیقه ای 
با قانون است. مطابق آئین نامه برنامه هایی که در سطح 
دانشکده برگزار می شود -رایج ترین برنامه هایی که یک 
دانشکده  معاونت  تأیید  به  باید  می کند-  برگزار  انجمن 
این  تمامی  مجوز  اخذ  برای  باید  ما  که  حالی  در  برسد؛ 
برنامه ها به معاونت فرهنگی مراجعه می کردیم. نکته ی 
دیگر آن که برنامه هایی که در سطح فرادانشگاهی برگزار 
به  تأیید  برای  آئین نامه،  بر خالف نص صریح  می شود، 
بر عهده ی  آن  ریاست  که  نفره ای می رود  کمیته ی سه 
رئیس دانشگاه است، در حالی که این گونه برنامه ها باید 
به کمیته ی حمایت و نظارت بر انجمن ها رفته و در آن جا 

در رابطه با آن تصمیم گیری شود.
و  نشریه  انتشار  مجوز،  صدور  به  مربوط  مشکالت  از 
مسائلی از این دست نیز بگذریم. حاِل انجمن های علمی 
حال  این  امیداورم  و  است  خراب  به شدت  ما  دانشگاه 

خراب سّدی بر سر راه فعالیت های افراد نشود.

کامیابیها
در این بخش سعی خواهم کرد تا مهم ترین کامیابی هایی 
که انجمن طی این دو سال موفق به کسب آن ها شده 
و  حفظ  در  آتی  انجمن های  که  است  الزم  برشمارم.  را 

استمرار این توفیقات حاصل شده کوشش کنند.
1- بزرگترین کامیابی ما در طول این دو سال، فعال کردن 
انجمنی بود که به حالت اغما درآمده بود. انجمن علمی 
و  نبود  اعتباری  کوچکترین  دارای  عمومی  فضاهای  در 
آن سخن می گفتند. مهم ترین  از  تمسخر  با  افراد  اغلب 
هدف ما بازگردادن پرستیژ و اعتبار برای این انجمن بود 
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که فکر می کنم تا حدودی در رسیدن به آن موفق بودیم.
2-استادان و دانشجویان مشارکت خوبی در فعالیت های 
انجمن داشتند و از این طریق به واسطه-ی کمک های 
پویاتر  اندکی  را  دانشجویی  راکد  فضای  توانستیم  آن ها 

کنیم.
جذب  را  بیشتری  دانشجویان  که  توانستیم  نسبتًا   -3  
انجمن و فعالیت های انجمنی کنیم. 4- نشریه ی انجمن 
از چندین سال وقفه، در سه شماره به چاپ رسید  پس 
نبود،  فرهنگی  معاونت  مداوم  سنگ اندازی های  اگر  که 
می توانست به پنج یا شش شماره هم برسد. 5- در اجرای 
برنامه ها، تا آن جایی که ممکن بود، سعی کردیم تا رأی 
این  در   -6 کنیم.  لحاظ  را  دانشجویان  اکثریت  نظر  و 
برگزار  منظم  به صورت  را  برنامه های مختلفی  دو سال 
حوزه ی  در  مهم  بسیار  برنامه ی  دو  میزبان  و  کردیم 
علوم اجتماعی با همکاری اتحادیه ی انجمن های علمی 
دانشجویی علوم اجتماعی کشور و انجمن جامعه شناسی 
ایران بودیم. 7- استقالل خود را نسبت به گروه آموزشی، 
معاونت فرهنگی و سایر نهادهای داخلی دانشگاه حفظ 
کرده و گاهی در راه حفظ این استقالل تبعات سنگینی 
را نیز متحمل شدیم. 8- در تمامی موارد بر اجرای دقیق 
انجمن ها   vاداره ی که  هنگامی  داشتیم.  تأکید  آئین نامه 
مجوز رأی گیری را، برخالف آئین نامه، صادر می کرد، تنها 
انجمنی بودیم که، مطابق آئین نامه، مجمع عمومی برگزار 
کردیم و از دل این مجمع عمومی بود که شورای مرکزی 
جریان های  حضور  برای  را  فضا   -9 آمد.  بیرون  بعدی 
 -10 گذاشتیم.  باز  اجتماعی  علوم  در  موجود  فکری 
مصرانه بر دفاع از علوم اجتماعی مستقل و منتقد تأکید 
داشتیم و به طرق مختلف به نقد جریان های مخرب و 

تحمیلی پرداختیم.

ناکامیها
بر ذمه ی ما است که به عنوان دانشجویان جامعه شناسی 
همواره به بازاندیشی انتقادی پرداخته و از این طریق به 
سایر افراد کمک کنیم. آن چه در ذیل می آید مهم ترین 
که  است  دیگرانی  و  خودمان  دید  از  ما  ناکامی های 
دلسوزانه طی این دو سال نقدهایی را بر ما وارد می کردند. 
امیداورم که انجمن های آتی بتوانند گام مؤثری را در رفع 

نواقص ما بردارند. 
عدم  من،  زعم  به  ما،  انجمن  ناکامی  بزرگترین   -1
داخلی  نهادهای  برابر  در  دقیق  و  درست  موضع گیری 
بردن  پیش   برای  اوقات  اغلب  ما  بود.  دانشگاه 

در شأن  که  کردیم  رویه هایی همراهی  با  برنامه هایمان 
رو، مهم ترین  این  از  نبود.  نام جامعه شناسی  به  انجمنی 
و  انتقادی  موضعی  گرفتن  بعدی  انجمن های  وظیفه ی 
روشن در برابر این نهادها و این رویه هاست. 2- نقص 
دیگر آن بود که برای برگزاری شماری از برنامه ها، غالبًا 
برنامه های بی کیفیت، سخت گیری الزم را نداشتیم. این 
مورد خصوصًا در سال اول فعالیت، موجب رنجش برخی 
از  شماری  برگزاری  برای   -3 بود.  شده  دانشجویان  از 
برنامه ها، مخاطبان، یعنی دانشجویان خود را در اولویت 
روبه رو  خالی  صندلی های  با  آن  تبع  به  و  ندادیم  قرار 
شدیم. 4- علی رغم برنامه هایی که در سال گذشته برای 
اکثریت  به  انجمن  معرفی  در  داشتیم،  جدید الورود  افراد 
درک  و  هماهنگی  عدم   -5 نبودیم.  موفق  دانشجویان 
رخ دادن  باعث  مرکزی  شورای  درون  در  الزم  تیمی 
برخی مشکالت، به خصوص در سال اول فعالیت، شد. 
6- در برگزاری اشکال متنوع تری از برنامه های علمی و 
برگزاری  مانند حلقه های مطالعاتی،  اشکالی  دانشجویی، 
استفاده ی  7-با  بودیم.  ناکام  غیره،  و  فیلم  پخش  اردو، 
مکرر از یک یا دو استاد برای برنامه های مختلف باعث 
و  دانشجویان  رنجش  و  استادان  آن  برای  ایجاد زحمت 
استادان دیگر شدیم. 8- با توجه به تمام مشکالتی که 
از  استفاده  در  می آورد،  بار  به  دانشگاه  مکانی  فاصله ی 

استادان و دانشجویان سایر دانشگاه ها ناکام بودیم.
خالصه آن که با تمامی این حواشی، مصائب و مشکالتی 
نظر من  به  دارد،  قرار  علمی  انجمن های  راه  بر سر  که 
رشته ای،  هر  برای  دانشجویی  علمی  انجمن  یک  وجود 
انجمن های  خصوصًا رشته ی ما، الزم و ضروری است. 
تأمین  را  خودشان  دانشجویان  منافع  بتوانند  باید  علمی 
و  آیند؛  فائق  شده  یاد  مشکالت  بر  راه  این  در  و  کنند 
با دیدن  دانشجویانی که ممکن است  راه مشارکت  این 
سختی های کار انجمنی از حضور در آن مأیوس شوند را 
می طلبد. انجمن با مشارکت و همراهی یکایک ما قوی تر 

می شود و می تواند از حقوق و خواسته های ما دفاع کند.
سخن خود را با نقل جمله ای از قابوس نامه ی عنصرالمعالی 
آری،  به که فساد«،  پایان می برم: »کون  به  کیکاووس 

بودن انجمن به خودی خود بهتر از نبودن آن است.

علیرضا اسکندری نژاد
دبیر پیشین انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
دانشگاه خوارزمی
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لوری هنکوینت، مایک سویج، سام فریدمن و آندریا 
میلز در مقاله ی تحت عنوان »جامعه شناسی فرهنگی 
منتشر   2۰1۵ سال  در  که  تمایز«  جدید  اشکال  و 
در مفهوم »سرمایه فرهنگی  به جست وجو  کرده اند، 
مقاله  این  در  پرداختند.  آن  بسط  و  ظهور«  حال  در 
هم  کنار  در  مختلف  فرهنگی  جامعه شناسان  آثار 
قرار داده شده و با رویکردی تحلیلی، چهار مضمون 
دوره،  از:  عبارتند  که  است،  شده  تشریح  کلیدی 
نمایش بصری و  نسل و سرمایه ی فرهنگی، قدرت 
به  نیاز  و  جدید  نخبه ی  فرهنگ های  اهمیت  تمایز، 
مضمون  نوشتار  این  در  روش شناختی.  کثرت گرایی 
برای  فرهنگی  سرمایه ی  و  نسل  دوره،  یعنی  اول 

ترجمه انتخاب شده است.

دوره،نسلوسرمایهیفرهنگی
به  مربوط  مباحثات  در  نسلی،  اختالفات  قدرت 
ظهور  حال  در  اشکال  بسط  و  فرهنگی  سرمایه ی 
ممکن، به طور برجسته ای نمود پیدا می کند. در این 
شده  کشیده  بیرون  کلیدی  درون مایه ی  سه  نوشتار 
قابل  رابطه ی  که  می شود  استدالل  ابتدا  در  است. 
فرهنگی  کانون  و  تاریخ  میان  متفاوتی  و  مالحظه 
کالسیک  نمادین  آثار  به  باال،  فرهنگ  دارد.  وجود 

جامعهشناسیفرهنگیواشکالجدیدتمایز1
شهرزادمسلمی،

کارشناسیجامعهشناسیدانشگاهمازندران

برای  سکویی  که  آوانگارد،  مانند  دارد؛  گرایش 
راه اندازی شکل های تازه ای است که در برابر هم قرار 
می گیرند. کانون تاریخی به معیاری تبدیل شده و در 
برابر تعالی ای که سنجیده می شود، قرار می گیرد حتی 
در میان آن هایی که نوآوری می کنند. در مقابل نیز 
این گونه استدالل می شود که سرمایه ی فرهنگی در 
حال ظهور، از )شکل های( نو و معاصر، برای منظور 
خود استقبال می کند و عالقه ی کمتری به موضوعات 
کانونی گذشته دارد و به بخش هایی که نیرو دارند و 
شکل های  در  تا  می دهد  اجازه  می شوند،  برانگیخته 
تازه و نوظهوری گره بخورند که مخصوصًا ظرفیت 
همراه کردن طیف وسیعی از ژانرها و نقاط عطِف با 

ارزش باال را دارند.
چگونه  این که  از  مستمر  آگاهی  یک  ثانی،  در 
از  که  زمانی  جدید،  نسل  سنی  مختلف  گروه های 
را  والدین  سیطره ی  و  شده  متمایز  فرهنگی  لحاظ 
فرهنگی  تمایز  از  مختلفی  انواع  می دهند،  دست  از 
مرتبط،  مورد  سومین  دارد.  وجود  کنند،  می  ابراز  را 
که  جایی  در  که  است  این  شده،  پرداخته  کمتر  اما 
کشمکش های افقی بین گروه های با پایگاه باال که 
متعلق به گروه های سنی مختلف هستند، وجود دارد، 
چگونه تمایز فرهنگی در )بستر( یک جامعه ی خاص 
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عمل می کند. در مجموع، در اینجا به هریک از این 
موضوعات مهم اشاره شده است. 

لیزاردو و اسکیلز2 در مقاله ی خود، الگوهای مخالفت 
نمادین  محرومیت  آن ها  که  فرهنگی-چیزی 
مسن تر  و  جوان تر  آمریکایی های  بین  را  می نامند- 
یک  که  دادند؛  قرار  آزمون  مورد  باال،  پایگاه  با 
فرهنگی  ترجیحات  و  دوره  از  سیستماتیک  تحلیل 
فراهم می کند و بر سلیقه ی موسیقایی ثبت شده در 
شده  متمرکز   2۰12 و   ۱۹۹۳ اجتماعی  نظرسنجی 

است.
چیزی که واقعًا در این مقاله اهمیت دارد، این نکته 
بر  که  است  دوره  هر  خاص  پویایی  این  که  است 
شکل بخشیدن به سرمایه ی فرهنگی تأثیر می گذارد. 
را  خودشان  می شوند  مجبور  جدید  های  نسل  پس 
متمایز  خود  از  مسن تر  افراد  فرهنگی  ترجیحات  از 
تغییرات  به  اسکیلز(  و  )لیزاردو  محققان  این  کنند. 
در  نمادین  زمینه های عمده ی محرومیت  در  نسلی 
اشاره می کنند که به طور  عرصه ی موسیقی آمریکا 
غفلت  مورد  پیش تر  که  ژانرهایی  پذیرش  برجسته، 
قرار می گرفت را پر رنگ تر می کنند. مؤّلفان این را به 
به سوی  که  ربط می دهند  وسیع تری  ریخت شناسی 
»امتناع از پذیرفتن« میان نسل  های جوان  تر متمایز 
نسل  های  به  نسبت  که  کسانی  دارد.  گرایش  شده، 
پیشین، برخوردهای بازتری با تنوع موسیقایی دارند. 
با این حال به طور قابل مالحظه ای، مؤّلفان در مورد 
در هم آمیختن این یافته ها با سایر دعاوی بزرگ تر در 
مدارای فرهنگی، مردد هستند. در عوض،  خصوص 
بیشتر احتمال دارد از این بنویسند که محرومیت های 
مخصوصًا  اینجا  -در  دارد  وجود  امروز  که  نمادینی 
موسیقی مذهبی و کانتری  را پر رنگ می کنند- به 
طور ساده تری ارزش های نمادین و اساسی بیشتری 

به دنبال می آورند.
ما می توانیم شواهد محکمی در کار لیزاردو و اسکیلز 
مبنی بر این که جایگاه سبک های قدیمی تر موسیقی 
در حال افول بوده و سبک های جدید در حال چیره 
آن  از  که  هیپ هاپ  و  رپ  ببینیم.  هستند،  شدن 
از  آمریکایی بیش  بین جوانان  اکنون  دوری می شد، 
اپرا، بلوگرس ، کانتری و گاسپل محبوب هستند. به 
طور مشابه نسل های جدید پایگاه باال، بیشتر متمایل 
را کنار  این هستند که موسیقی جاز و کالسیک  به 

بگذارند. در مقاالت دیگر با اشکال فرهنگی جدید نیز 
نشان می دهد  یافت می شود. هجارد  تأکیدی مشابه 
جدیدتر  اسلوب  مستعد  برزیلی،  نخبگان  چگونه  که 
سلیقه ی موسیقایی هستند و همچنین سرچشمه های 
اروپایی فرهنگ باال، در عالقه مندی به سبک بیشتر 

آمریکایی شده، را مورد پرسش قرار می دهد. 
به  نخبه،  احزاب  در  پویایی جنسیتی  از  میرز  تحلیل 
طور قاطع نشان می دهد که چگونه مردان مسن تر، 
به  وابسته  استراتژی های  از  بخشی  را  جوان تر  زنان 
مقام و موقعیت خود قرار می هند، تا برتری و تسلط 
که  می کند  مطالعه  او  دهند.  نشان  آن ها  به  را  خود 
توجهی  قابل  نمادین  قدرت  که  مسن تر،  زنان  بین 
برای مردان نخبه دارند، با زنان جوان تر که وجهه ی 
شاخصی  بسیار  دوره ای  تفاوت های  دارند،  بیشتری 

وجود دارد. 
اختالف های  تنها  که  می کند  اثبات  میرز  نهایت  در 
کننده  توصیف  مالحظه ای  قابل  طور  به  دوره ای، 
نیستند، بلکه خود یکی از بخش هایی هستند که نزاع 
را شکل می دهند.  تمایز میان مردان نخبه  درباره ی 
مطرح  نیز  کویپرز  طرف  از  مشابهی  نکته ی  چنین 
چهره  مانند  مرد،  پاسخ دهندگان  سن  که  می شود 
این  به  می گذارد.  تأثیر  آن ها  ترجیحات  بر  زنان، 
که  جایی  در  نسل،  و  دوره  از  بخش هایی  که  معنی 
زیبایی  علم  به  نسبت  بیشتری  نقش  فیزیکی  ظاهر 
شناختی کانت دارد و یا اعتراض بدنی، با تعداد جوانان 
بیشتری پیوند بخورد، می تواند به ماهیت بیرونی تری 

از سرمایه ی فرهنگی در حال ظهور مرتبط شود.

1. Hanquinet. Andrew. Savage. Mike. Friedman. 
(2015). Cultural sociology and new forms of 
distinction. The London school of economics and 
political science. 53. pp 8-1. ISSN 422-0304
2. Lizardo and Skiles
3. Country
4. Blue grass
5. Gospel
6. Hedegard
7. Mears
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نگاهیبرنامهیاعتراضآمیِزاساتیددانشگاهیبهریاستجمهوری

امینعلیباباییلکی،
کارشناسیارشدپژوهشگریعلوماجتماعیدانشگاهخوارزمی

فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی 2

دانشجویی  اعتراضات گسترده  ی  پیش شاهد  چندی 
در رابطه با احکام قضایِی سنگیِن صادر شده در مورد 
عده  ای از دانشجویان بودیم؛ که در این جریان، پس 
از مدتی، تعدادی از استادان دانشگاهی نیز با حضور 
در جمع این دانشجویان به این اعتراضات پیوستند، 
تا  و  داشت  مطالباتی  اعتراضات چه  این  آن  که  حال 
چه حد در راه رسیدن به آن مطالبات، موفقیت کسب 

کرده   است، موضوع بحث ما نیست. 
از طرف تعداد زیادی  اعتراضات،  این  از  اندکی پس 
برای  نامه  ای  مختلف،  دانشگاه  های  استادان  از 
رئیس  جمهور فرستاده   شد -که عده  ی نه چندان کمی 
از آنان از بدنه  ی استادان علوم اجتماعی کشور بودند- 
که در رسانه  ها بازتاب زیادی داشت. در متن این نامه 
از  چنین آمده   است: »در ماه های اخیر به ویژه پس 
اعتراضات دی ماه )سال 96(، تعدادی از دانشجویان 
کرده اند.  بازداشت  امنیتی  نهادهای  را  کشور  سراسر 
علیه  قضایی سنگین  احکام  اخباِر  و  بازداشت  ها  این 
دانشجویان، ما را بر آن داشت تا نکاتی را به شما به 
عنوان رئیس  جمهور و رئیس شورای امنیت ملی یادآور 
شویم؛ همان نکاتی که شما در سخنرانی هایتان، در 
دانشجویان  جمع  در  دانشگاه،  در  گذشته  سال  های 
کرده اید؛  بیان  کّرات  به  انتخاباتی  رقابت  های  در  و 

سخنانی که بسیاری از همکاران ما را نیز به حمایت 
از جنابعالی سوق کرد.

به نظر می رسد که عمده  ی دانشجویان بازداشت  شده 
افرادی هستند که پیش از این در فعالیت  های قانونی 
شرکت داشته  و احیانًا نسبت به عملکرد دولت شما، 
در حوزه  ی دانشگاه نیز، انتقاداتی مطرح کرده اند. این 
امر شائبه  ی آن را به وجود آورده است که عده ای در 
تالشند تا صدای منتقدان دانشگاهی را خاموش کنند؛ 

امری که بی شک به زیان آینده  ی کشور است.
اعالم  دیگر  بار  کشور،  دانشگاه های  استادان  ما  لذا 
می داریم که فضای دانشگاه را »امن می خواهیم، نه 
وعده های  و  وظایف  به  که  آنیم  و خواهان  امنیتی« 
خود در پاسداری از حقوق ملت و حمایت از فضای 
دانشجویان  از  و  نموده  عمل  دانشجویی،  انتقادی 

حمایت کنید.
بسیاری  بازداشت کننده  ی  نهاد  که  این  به  توجه  با 
و  است  شما  دولت  اطالعات  وزارت  دانشجویان،  از 
عطف به مسئولیت جنابعالی در شورای عالی امنیت 
ملی، از شما می خواهیم که بدون فوت وقت دستور 
به  دانشجویان  پرونده های  قضایی  روند  که  فرمائید 

طور کامل متوقف شود.«
از  پس  را  خود  تفاسیر  و  افکار  که  دارد  بنا  نگارنده 
آن  کنندگان  امضاء  اسامی  البته  و  نامه  این  خواندن 
ذکر  اینجا  در  نوشتاری  محدودیت  دلیل  به  -که 

10
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نشده  اند- به اشتراک بگذارد.
که  موردی  ابتدایی  ترین  نامه  این  خواندن  از  پس 
از  پس  باالخره  که  است  این  می  رسد،  ذهن  به 
دانشگاهی،  محترم  استادان  رخوِت  و  انفعال  سال  ها 
خوشتبختانه با یک حرکت نسبتًا اعتراضی و مثبت از 

سوی این قشر مواجه شده  ایم.
اما در وهله  ی بعدی، افکار به سمت امضاء نکنندگان 
این  ها  که  سوال  این  با  می  گردد؛  معطوف  نامه  این 
آکادمیک  را در فضای  این، چگونه سر خود  از  پس 
بدنه  ی  با  توانی  چه  با  و  می  دارند؟  نگه  باال  کشور 
دانشگاهی  هر  در  می  شوند؟ شما  روبه رو  دانشجویی 
که  می  کنید  فکر  مسئله  این  به  مسلمًا  باشید،  که 
استادان محترِم مدعی تفکر و دفاع از حق و آزادی، 
چگونه خود را راضی کرده  اند که حتی در حد یک نامه 
هم به پشتیبانی از دانشجو نپرداخته و از حق آزادی 
آنان دفاع نکنند؟ بله، ما در خوارزمی به خیل عظیمی 
از این محافظه  کاران برمی-خوریم؛ کسانی که ادعای 
مارکس خوانی و مارکس دانی می  کنند، اصالح  طلبان 
دورکیم دوست عزیزمان و انواع و اقسام مختلفی از 

این منفعالن عزیز.
اما با کمی تأمل و تعمق در اسامی امضاء کنندگان 
نامه و متن آن، می  توانیم این نامه را به دو صورت 
استادان  از  سری  یک  این  که  ابتدا  کنیم:  بررسی 
مرز  این  علوم   اجتماعی  سیستم  در  که  معلوم  الحال 
غنیمت  را  فرصت  است،  مشخص  تکلیفشان  بوم  و 
این  از  آن  ها  چرا  که  اندیشیده  اند  خود  با  و  شمرده   
فرصت برای بازگشت محبوبیتشان میان دانشجویان 
استفاده نکنند؟ آن  هایی که به وضوح، سال  ها است 
دانشجویی  بدنه  ی  بین  در  را  خود  قرب  و  ارج  که 
علوم  اجتماعی از دست داده   و بی  شک، خود نیز از این 

موضوع آگاهند.
اعتراضی  اصطالح  به  نامه  ی  این  در  اسامی  ای 
است.  معلوم  عموم  برای  سوابقشان  که  دارد  وجود 
به  را  دانشجو  برهه  های حساس،  در  انسان  هایی که 
این  درون  خودشان  که  افرادی  کشیدند،  سالخی 
سیستم قرار دارند و به نظر می  رسد که در این مورد 
به رئیس  جمهور محترم اقتدا می  کنند، به این نحوکه 
خودشان به خودشان اعتراض می  کنند و حتی افرادی 
که کشفیات جامعه  شناسانه  یشان برای همه مشخص 
شده است؛ آنان که معتقدند این دانشجویان حافظه  ی 

خیال  و  می  زنند  نصفه  را  حرف  ها  ندارند،  تاریخی 
استادان  اسامی  نخوانده  ایم؛  آدورنو  ما   که  می  کنند 
عزیزی در این سیاهه وجود دارد که هنوز نمی  دانند 
اصالحات نه تنها در دل دانشجو، بلکه سال  ها است 
ایران مرده، بله، دوستانی که مدت  ها، همین  که در 
دانشجویان تالش در حذف آزموشیِ  شان داشتند ولی 
از مقام استادی دل ببرند؛ و کسانی  آن  ها نتوانستند 
کنیم  باور  را  تنفیذشان  احساسی  متن  نمی  دانیم  که 
را  کسانی  می  بینیم  بین  این  در  و  را،  َقَسمِ  شان  یا 
که  دارند  را  هگلی  مباحث  تمام  دانستن  ادعای  که 
است  عاجز  شناختش  در  بود  مدعی  ژیژک  اسالوی 
و ده  ها فرد متفاوت و جالب دیگر که نام بردنشان از 

حوصله  ی بحث خارج است. 
این تنوع در سلیقه  ها و افراد، فکر را به سمت دیگری 
می  برد تا به تحلیل دوم برسیم. اگر دقیق  تر بنگریم، 
متوجه می  شویم که اندکی پیش  تر از تنظیم این نامه، 
و  توانایی  دولت  این  که  بودند  شده  مدعی  عده  ای 
صالحیت اداره  ی کشور را ندارد و درخواست استعفا یا 
استیضاح یا برکناری کرده بودند؛ این  جا بود که ما با 
یکپارچه شدن سیستم اصولگرا و اصالح طلب روبرو 
رئیس  پشتیبان دولت دوازدهم شدند؛  شدیم و همه 
جمهور هم در جوابیه  ای قاطع اعالم کردند که: من و 

دولتم به هیچ  وجه پا پس نمی  کشیم.
خیل  بخشیدِن  مشروعیت  با  نامه،  این  در  ما  اینک 
عظیمی از دانشگاهیان و در واقع سیستم علمی کشور 
این  در  ما  البته  روبه  رو می  شویم؛  به دولت دوازدهم 
مطلب، قصد ارزش  گذاری بر این عمل را نداریم، تنها 
آیا  که  است  این  است،  مطرح  این  جا  در  که  چیزی 
واقعًا کسی به فکر احقاق حقوق دانشجویانی که خود 
آیا  است؟  بوده  اند،  ملت  احقاق حقوق یک  دنبال  به 
کسی هم هست که واقعًا به این فکر کند که فضای 
دانشگاه باید امن باشد، نه امنیتی؟ که آیا چقدر این 
اتفاق ما را به یاد کتاب »فرهنگ برهنگی و برهنگی 
و  برهنه  لباس  ها  این  بار  منتها  می  اندازد؟  فرهنگی« 
مبهوِت دیگری و نماد خود فروختگی و قلب  شدگی 
نیستند، بلکه این  بار با یک جامعه  ی برهنهْ روح، طرف 

هستیم.
از  حمایت  نّیت  ا  ب که  افرادی  تمامی  برای  *نگارنده 
دانشجویان و دفاع از حق و آزادی این نامه را امضاء کرده  اند 

احترام قائل است.
11
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زیسْت  در  دگرگونی  آغاز  ایران،  به  مدرنیته  ورود 
بود.  جدیدی  نظم  پی ریزی  و  ایرانی  انسان  جهان 
روابط  و  روزمره  زندگی  از  کالن،  تا  خرد  سطح  از 
حتی  و  اجتماعی  روابط  سیاسی،  نظام  تا  خانوادگی 
کرد.  دگرگونی  و  تغییر  دستخوش  را  ادبیات  و  هنر 
اما برخی  آرامی رخ دادند  به  تغییرات  این  از  برخی 
آمرانه  و  پایین  به  باال  از  سریع،  روندی  نیز  دیگر 
و  ساز  و  نهادها  از  بسیاری  تغییرات  روند  داشتند. 
آگاهانه  را  ساله  چندهزار  قدمتی  با  کهن  کارهای 
و  ساز  و  نهادها  و  برداشتند،  میان  از  ناآگاهانه  یا 
کنند.  پر  را  آن ها  نتوانستند خأل  نیز  مدرن  کارهای 
یکی از مهم ترین این خألها از میان رفتن دانش ها 
بسا  چه  که  بود  زیستی  محیط  بومی  تجربیات  و 
می توانست پتانسیلی برای روند توسعه پایدار باشد.  
خود  پیرامون  طبیعت  ایرانی،  پیشامدرن  انسان      
را می شناخت و به ضعف هایش واقف بود، به همین 
سبب زندگی و زیست خود را به گونه ای در نسبتی 
هماهنگ با آهنگ طبیعت تعریف کرده بود تا آسیبی 
به آن وارد نشود. برای روشن تر شدن این موضوع 
غربی  نگاه  یعنی  آن،  مقابل  نگاه  به  اشاره ای  باید 
مسیحیت شکل  بطن  از  که  »خردی  باشیم.  داشته 

تلقی از طبیعـت در ایران پیشامدرن
سورنمصطفائی

کارشناسیارشدجامعهشناسیدانشگاهخوارزمی
نهایتًا به روشنگری منجر شد، همواره در  گرفت و 
افراط  سویه  دو  این  و  است  بوده  افراط  سویه  دو 
تفکر  بنیاد  در  تخیل  و  ِخرد  بین  دوگانگی  گونه ای 
در  از یک سو  این  رو،  از  است.  نهادینه کرده  غربی 
چالش و دشمنی با طبیعت آن چنان پیش می رود که 
به خرد ابزاری می رسد، و در سوی دیگر در واکنش 
به این افراط، در مقابل تحول خرد در روشنگری و 
محدودیت های آن تفکر رمانتیک شکل می گیرد که 
به تقدس طبیعت گرایش می یابد1.« اما نگاه ایرانی 
نه مروج استیصال در برابر طبیعت و نه در پی تسلط 
بر آن بود، بلکه به دنبال زیست مسالمت آمیز و صلح 

با طبیعت بود.
    درهم تنیدگی طبیعت با فرهنگ را می توان در 
باورهای  و  آموزه ها  در  همچنین  و  رسوم  و  آداب 
بتوان  شاید  کرد.  مشاهده  وضوح  به  ملی  و  دینی 
سنگ نوشته ای  را  آن  نمونه های  نخستین  از  یکی 
منسوب به کوروش هخامنشی دانست: »به فهم آب 
رسیدن و گندم را گرامی داشتن، این آیین من است، 
است2.«  آزرده  را  بیازارد، جهان  را  رونده ای  هر که 
آب یکی از عناصر کهن فرهنگ ایرانی، که در نزد 
ایرانیان مقدس بوده است. آناهیتا، الهه آب یکی از 
اساطیر ایران باستان بوده و همواره از ارزش واالیی 
برخوردار  فارسی  ادبیات  و  اسطوره ها  فرهنگ،  در 
بوده است3. در افسانه های قدیم آمده است هنگامی 
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که برای مدت طوالنی باران نمی بارید، آناهیتا را بر 
روی بام می بردند و آن قدر او را شالق می زدند تا 

دل آسمان به رحم آید و باران بیارد4.
طبیعت،  از  بهره برداری  شیوه های  و  معماری   
مختلف  مناطق  اقلیمی  شرایط  با  مستقیمی  نسبت 
سازه هایی  به  می توان  رو  این  از  داشت.  ایران  در 
همچون کاریز یا قنات، آب انبار، یخچال، کبوترخانه 
مربوط  نیز  آن ها  اغلب  که  کرد  اشاره  ایرانی  باغ  و 
معمواًل  است.  کویر  حاشیه ی  خشک  مناطق  به 
آب  به  دسترسی  که  می آید  پدید  جایی  در  آبادی 
حاشیه ی  از شهرهای  بسیاری  اما  باشد،  امکان پذیر 
کویر که از منابع آب بی بهره بودند همچون کرمان، 
دارند.  چندهزارساله  قدمتی  سمنان  و  یزد  اصفهان، 
حال پرسش این جاست که چگونه در حاشیه ی کویر 
خاستگاه  که  قنات  و  کاریز  بود؟  آمده  پدید  آبادی 
از قنات های شرق  ایران نوشته اند و بسیاری  را  آن 
دارند5،  ایران  کهن  تاریخ  با  برابر  عمری  ایران، 
عصر  به  را  کرمان  جوپار  قنات  قدمت  مثال  برای 
پرستش آناهیتا نوشته اند6. قنات با شیوه ای از انتقال 
و برداشت آب همراه بوده که به وسیله شیب زمین 
درواقع  است.  می شده  ساخته  آب   طبیعی  حرکت  و 
از منابع آب بهره برداری می شده بی آنکه آسیبی به 
اکوسیستم وارد آید، به قول یک مقنی یا آب شناس 
قنوات  و  می مکند  را  زمین  خون  »چاه ها  قدیم 
سازه های  برابر  در  امروزه  می دوشند«7.  را  آن  شیر 
نیمه عمیق و عمیق و  کوتاه مدتی همچون چاه های 
سد، قنات  ، سازه ای بلندمدت تلقی می شود؛ چرا که 
قدیمی ترین چاه ها در ایران قدمتی بیشتر از پنج یا 
شش دهه ندارند8 و قدمت قدیمی ترین سدها نیز در 
یک  بازدهی  و  عمر  و  است  حدود  همین  در  ایران 
درصورتی  این  و  نیست9  از یک سده  بیش  نیز  سد 
از  بیش  قدمتی  با  گناباد  قصبه  قنات  که  است 

دوهزاروپانصد سال هنوز فعال است10. 
در  نیز  آب انبار   و  یخچال  همچنین  و  ایرانی  باغ   
و  آمده اند  پدید  کم آبی  و  اقلیمی  شرایط  به  پاسخ 
رواج بیشتری نیز در مناطق کویری دارند. باغ های 
و  داستان ها  و  اساطیر  به  آن  شهرت  که  ایرانی 
فرش  هنر  نگاره های  و  رسیده  نیز  موسیقی  و  شعر 
ایرانی نیز تصویری از همان باغ است11، حکایت از 

درهم تنیدگی طبیعت و زندگی ایرانیان دارد.   

    می توان ایران را به سه جامعه  ی بزرگ روستایی 
)شهروند(  شهری  و  )کوچمند(  عشایری  )کشتمند(، 
به  مربوط  خاص  مسائل  کدام  هر  که  کرد  تقسیم 
پیش،  دهه  پنج  حدود  تا  هستند12؛  دارا  را  خود 
بخش عمده جمعیت ایران روستایی بودند و ساختار 
جمعیتی ایران به طور کلی با امروز تفاوت داشت. از 
این رو می توان به تکوین انواع مختلف خرد در بستر 
جغرافیا اشاره کرد که خود می تواند مقدمه ای باشد 
شرایط  اساس  بر  ایران  تاریخ  به  دیگر  نگاهی  بر 
اقلیمی و شکل گرفتن فرهنگ در  خاص و مسائل 
معرفتی  پیش  از  بیش  که  مسئله ای  جغرافیا،  بستر 
درون زا را طلب می کند، نه آن گونه که شرق شناسان 
ترکستان  به  ره  که  نگریسته اند  ایران  تاریخ  به 

می برند.   
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فرهنـگ، بـه عنـوان واژه  ای با گسـتره  ی عظیمی از 
معانـی و مفاهیـم در ابعـاد مختلـف حیـات بشـر، به 
ایفـای نقـش خـود می  پـردازد. بـا ظهـور مدرنیتـه و 
توجـه مبسـوط بـه آن در علوم پایه و انسـانی به این 
مقولـه و تکثرگرایـی قومـی و قبیلـه  ای آن، این واژه 
بـا زیـر شـاخه  های متعـددی -خـرده فرهنگ  هـا- 

روبـه  رو می  شـود.
در عصر ما، فرهنگ به مثابه شمشـیر دولبه اسـتفاده 
می  شـود. از طرفی، یکسان  سـازی و استانداردسـازی 
مدرنیتـه و تـالش در جهـت هرگونه همگون  سـازی 

مصرف فرهنگی و رسانه  های گروهی 
یگانهمحسنیپویا،

کارشناسیارشدپژوهشگریعلوماجتماعیدانشگاهخوارزمی

پیرامـون،  جهـان  در  رفتـاری  عقیدتـی/  فکـری/ 
باعـث کمرنگ شـدن مفهـوم بنیادی فرهنگ شـده 
اسـت، کـه همچـون فرایندی مسـتمر و ناخـودآگاه، 
از عنفـوان کودکـی و تحـت تأثیـر عوامـل متعـدد 
شـناختی و غیرشـناختی بـوده اسـت. در واقـع ایـن 
تـالش منجـر بـه تقلیـل دادن ایـن دامنـه  ی عظیم 
حداقـِل  بـا  اِلمان  هـا  از  انگشت  شـماری  تعـداد  بـه 
می  شـود.و  آن  هـا  در  هستی  شناسـانه  کثرت  گرایـی 
لبـه ی دیگـر شـامل تشـکیل خـرده فرهنـگ های 
گوناگـون در اقمـار مختلف شـده است.پژوهشـگران 
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در حـوزه  ی مطالعـات فرهنگی و باالخـص مطالعات 
فرهنـگ روزمره وارد بحث نشانه  شناسـی می  شـوند. 
و چگونگـی  نشـانه  ها  مطالعـه  ی  بـه  نشانه  شناسـی 
کارکـرد آن  هـا می  پـردازد و می  تـوان از آن تحـت 
عنـوان دکتریـن نشـانه  ها یاد کـرد. در طـول تاریخ، 
در مطالعـات نشانه-شـناختی، بـه پدیده  ی نشـانه، از 
دیدگاه  هـای گوناگـون نگریسـته شـده اسـت. بـرای 
مثـال روالن بـارت در مقالـه  ی »بـرج ایفـل« خـود 
از  بـا نشانه  شناسـی  بـا دقتـی کم  نظیـر، می  کوشـد 
مهم  تریـن و مشـهورترین یادمان تاریخـی/ فرهنگی 
و هنـری پاریـس رمزگشـایی کنـد. بـارت بـا نگاهی 
عمیق و آشـنا )آشـنا به منظـور وجود مسـتمر عنصر 
»حضـور« در عصـر حاضـر و حـال پاریـس و ایفل( 
بـرای بررسـی ایـن پدیـده و معانـی نهفتـه در آن 
شـروع بـه تجزیه و تحلیـل معانی روزمـره  ای که در 

ورای آن قـرار دارد می  کنـد. )1(
بودریـار نیـز، از متفکـران معاصـر فرانسـوی اسـت 
کـه در بـاب فرهنـگ و مصـرف فرهنگـی بسـیار 
را همچـون  »فرهنـگ«  اسـت. وی  رانـده  سـخن 
کاال می  دانـد کـه در جامعـه  ی مـا اشـاعه می  یابـد 
و »مصـرف« می  شـود. بـه ایـن ترتیـب فرهنـگ، 
ماننـد هـر مقوله  ی دیگـری از پیام، نیازمند نشـانه  ها 
اسـت و در ارتبـاط بـا آن نیـاز بـه تولید می  شـود. در 
ایـن بیـن، نقش رسـانه  های گروهی بسـیار اساسـی 
اسـت، نقشـی کـه بـه محتـوای فرهنگـی ارتباطـی 
پیـدا نمی  کنـد، بلکـه صرفـًا افـراد را در مجموعـه  ی 
غریبـی از نشـانه  ها شـرکت می  دهـد. در ایـن مطلب 
سـعی شـده اسـت که بـا نـگاه انضمامـی بودیـار به 
پدیـده  ی فرهنـگ و مصـرف فرهنگی، ایـن دو را از 
خـالل رسـانه  های گروهی مورد بررسـی قـرار دهد.

بـرای  مصرفـی«،  »جامعـه  ی  کتـاب  در  بودریـار 
از  خـوری  در  مثـال  فرهنگـی  مصـرف  توصیـف 
مارکـس مـی  آورد: »همان گونه کـه مارکس درباره  ی 
ناپلئون سـوم می  گفـت: گاه رویدادها دوبـار در تاریخ 
تکـرار می  شـوند: یک  بـار از اهمیـت تاریخـی واقعی 
برخوردارنـد و بـار دیگـر تنهـا تداعـی مضحـک یـا 
صـورت مسـخ شـده  ی آن رویـداد هسـتند -یعنـی 

هسـتی خـود را بـه مرجعـی حماسـی مدیوننـد.«
بودریـار من  بـاب بحـث اخبـار و زندگـی روزمـره و 
آن  هـا  فرهنگـی  فرهنگی-مصـرف  نشانه  شناسـی 

صـورت  بـه  حـوادث  انعـکاس  کـه  اسـت  معتقـد 
رگبـاری در اخبـار روزانـه  ی رسـانه  های گروهـی و 
در آمـاج قـرار گرفتن افـراد جامعه به طـور روزمره و 
مسـتمر، تنها بـا هدف برجسـته  تر کردن نشـانه  های 
انقـالب( صـورت  فاجعـه )مـرگ، قتـل، سـرقت و 
زندگـی  آرامـش  از  ترتیـب  بـه همیـن  و  می  گیـرد 
روزمـره، تمجیـد بـه عمـل می  آیـد. امـا ایـن تکـرار 
نوعـی  بـه هـر  و  در همه  جـا  نشـانه  ها،  رّقت  انگیـز 
قابـل مشـاهده اسـت: تمجیـد از افـراد بسـیار جوان 
یـا بسـیار مسـن، برانگیختـن هیجـان در صفحـات 
 ... و  سـلبرتی  ها  ازدواج  دربـاره  ی  روزنامه  هـا  اول 
در همه  جـا شـاهد تـالش تاریخـی بـرای متالشـی 
شـدن برخی از سـاختارها هسـتیم که تحت نشانه  ی 
بازسـازی  و  واقعـی  نابـودی  نوعـی  بـه  مصـرف، 
مصـداق  می-گذراننـد.  سـر  از  را  خـود  مضحـک 
بـارز و منطبـق بـا تحلیل  هـای وی را بی  وقفـه در 
رسـانه  های گروهـی خـود، مـن جمله صداوسـیمای 
ملـی شـاهدیم. در سـریال  های محبـوب مناسـبتی 
بـا هجمـه  ی خنـده  داری از ایـن بازسـازی فرهنگـی 
خانـواده  از  می  پاشـد؟  هـم  از  خانـواده  مواجهیـم؛ 
اغـراق  و  انتزاعی  تریـن  )در  می  شـود  سـتایش 
آمیزتریـن شـکل ممکـن، در جهـت القـای الگوهای 

ارتجاعـی اسـتاندارد رسـانه  ی ملـی(.
سـالمندان خـارج از گودنـد و دچار بحران سـالمندی 
جامعه هسـتیم؟ همه نسـبت به آن  ها احسـاس ترّحم 
بزرگ  نمایـی  بـه  روشـن  تر،  گونـه  ای  بـه  می  کننـد. 
آن می  پردازنـد، تـا جایـی کـه امکانـات واقعـی آن 
تحلیـل می  رود و بیش از پیش توسـط نظـام، کنترل 

بوروکراتیـک و ردگیـری می  شـود.
مصـرف  مسـئله  ی  کـه  می  شـود  مشـاهده  پـس 
فرهنـگ، بـه محتـوای فرهنگـی بـه معنـای دقیـق 
بسـتگی  فرهنگـی«  »مخاطبـان  بـه  نیـز  و  کلمـه 
تولیـد  ایـن  بـرای  امـروزه  دیگـر  فرهنـگ  نـدارد. 
نمی  شـود کـه تـداوم یابـد. البتـه فرهنگ بـه عنوان 
مرجعـی همگانـی و ایده  آل حفظ می  شـود و درسـت 
بـه همیـن دلیل اسـت کـه معنـا و مفهوم خـود را از 

می  دهـد. دسـت 
فرهنگ، از طریق رسـانه  های گروهـی در حال تولید 
و بازتولیـد مـداوم اسـت. درک ایـن پروسـه منوط به 
نشـانه-گذاری بـرای یافتن ارکان فرهنگی برجسـته 
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شـده و خوشـایند هـر نظـام حکومتـی اسـت. ایـن 
بـدان معناسـت کـه پیـام واقعـی رسـانه  هایی ماننـد 
رادیـو و تلویزیـون، پیامی کـه به شـکلی ناآگاهانه و 
عمیـق، رمزشـکنی و »مصـرف« می  شـود، محتوای 
ظاهـری صداهـا و تصاویـر نیسـت، بلکـه طرحـی 
ایـن  تکنیکـی  جوهـره  ی  بـه  کـه  اسـت  الـزام  آور 

رسـانه  ها وابسـته اسـت.
هـر پیامـی دارای ایـن کارکـرد اسـت که بـه پیامی 
دیگـر ارجاع دهـد، نمونه  ی بـارز آن اخبار سراسـری 
از  بخشـی  بـه  طالبـان  حملـه  ی  از  رسـانه  ها:  در 
بـرای  دالری  هـزار   25 جایـزه  ی  بـه  افغانسـتان، 
قهرمانـی در بازی  هـای کامپیوتـری. کنـار هـم قرار 
گرفتـن نظام  منـد آن  هـا در واقـع، شـیوه  ی گفتمانی 
رسـانه، پیـام و معنای آن اسـت. در این  جـا با کارکرد 
شرطی  سـازی و عـدم شـناخت مواجهیـم و روشـن 
می  شـود که رسـانه، نظـام دکوپاژ و تفسـیر جهان را 

بـر مـا تحمیـل می  کند.
ایـن امـر در کلیـه  ی رسـانه  ها و حّتی رسـانه-کتاب، 
یـا بـه عبارتـی »سـواد« نیـز مصـداق پیـدا می  کند. 
یعنـی موضوعـی کـه مـک لوهـان آن را بـه عنوان 
یکـی از محورهـای اصلی نظریه  اش برگزیده اسـت. 
عطـف  نقطـه  ی  چاپـی  کتـاب  ظهـور  می  گویـد  او 
مهمـی در تمـّدن مـا بـوده اسـت. البتـه نـه بـه این 
دلیـل کـه مطالـب را نسـل بـه نسـل انتقـال داده، 
بلکـه بیشـتر بـه ایـن خاطر کـه بنابر جوهـره  ی فنی 
خـود الـزام بنیـادی نظام  منـد بـودن را حاکـم کـرده 
اسـت. ایـن امـر بدیهی اسـت: محتـوا اغلـب اوقات 
کارکـرد واقعـی رسـانه را از دیـد مـا پنهـان می  کند. 
پیـام تلویزیون، تصاویری نیسـت کـه پخش می  کند 
بلکـه، شـیوه  های جدیـد رابطـه و ادراکـی اسـت که 

تحمیـل می  کنـد.
آنچـه رسـانه  ی تلویزیـون انتقـال می  دهـد، چیـزی 
نیسـت جـز ایـده  ی جهانـی کـه بـه دلخـواه شـکل 
بصـری پیـدا می  کنـد، بـه دلخـواه تقطیع می  شـود و 
در قالـب تصاویـر قابـل خوانـدن در می  آیـد. در ایـن 
مفهـوم، تبلیغـات شـاید قابـل توجه-تریـن عنصـر 

رسـانه  ی جمعـی در عصـر مـا باشـد. تبلیغـات یکی 
تبلیغـات  اسـت.  فراینـد  ایـن  اسـتراتژیک  نقـاط  از 
مـد  کـه  همان  گونـه  غلـط،  و  درسـت  فراسـوی 
)یکـی دیگـر از ارکان فرهنگـی دربردارنـده  ی دال و 
مدلـول( فراسـوی زشـت و زیبـا، و شـیء مـدرن در 
کارکـرد خـود، فراسـوی مفید و غیر مفید اسـت، قرار 
می  گیـرد. تبلیغات به این دلیل پیشـگویی محسـوب 
بـرای  نـه  و  اسـت  درک  بـرای  نـه  کـه  می  شـود 
یادگیـری، بلکـه برای امیدواری اسـت. همـه چیز در 
این  جـا در واقـع صرفـًا اسـتعاره  ی یـک چیـز اسـت، 
کـه تنهـا بـه شـواهد چرخه  ای ارجـاع داده می  شـود. 
پـس در همـه  ی آن  هـا »تکـرار« علّیتـی اثـر بخش 

مـی  آورد. پدید 
اهـداف  تبلیغـات،  بـا  فرهنگـی  و  اجتماعـی  نظـام 
اجتماعـی را مصـادره بـه مطلـوب کـرده و اهـداف 
خـود را بـه عنوان اهـداف اجتماعی تحمیـل می  کند. 
آنچـه واقعیـت دارد این اسـت که نظـام نیازهای ما، 
محصـول تولید اسـت. و همچنین نظـام فرهنگی ما 
کـه بـه نوعی وابسـته بـه نیازها می  باشـد، منشـعب 
از نظـام تولیـدی اسـت. همیـن نکتـه فرهنـگ را 
بـه عنـوان یـک مفهـوم گسـترده  ی انتزاعـی دچـار 
اصالت  زدایـی کـرده و آن را در دسـت نظـام تولیدی 

بـه سـالخی می  کشـاند.

منابع:

ی  ترجمـه  امـروز،  اسـطوره  ی  روالن:  1. بـارت، 
شـیرین  دخت دقیقیـان، تهـران، نشـر مرکـز، 1375

بودریـار، ترجمـه  ی مهـرداد  لیـن، ریچـارد: ژان   .2
پارسـا، تهـران، فرهنـگ صبـا، 1387 
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همـواره عـادت داشـته  ایم فرهنـگ را مجموعـه  ای 
از آداب و رسـوم، کردارهـا، ویژگی  هـا و رفتارهـای 
یـک قـوم خـاص یا یـک نـژاد خـاص تلّقـی کنیم؛ 
ولـی آنچـه همیشـه و هـر لحظـه در پشـت پـرده  ی 
فرهنـگ خودنمایی می  کند، سـلطه   اسـت. سـلطه  ی 
فریبنـده  ای کـه به جـای خشـونت، لبخنـد می  زند و 
نـدای تکّثـر سـر می  دهـد ولـی آنچـه بیـش از همه 
در خاطرمـان جلـوه می  کنـد، واژه  ی فرمـان اسـت. 
فرهنـگ فرمان می  دهـد، زیرا از پیش پذیرفته شـده 
اسـت و گویا رسـالت هر انسـانی در قبـال آن تبعّیت 
کـردن اسـت. آن کسـی کـه در مواجهه بـا فرهنگ، 
کـه  اسـت  کسـی  همـان  اسـت،  ناجـور  وصلـه  ی 
می  خواهـد بنیادهـای فرهنگـی را مـورد بازاندیشـی 
قـرار دهـد؛ او همـواره عنصـر طـرد شـده  ای اسـت 
کـه اصـول از پیش فرض شـده  ی فرهنگـی، او را از 
دایـره  ی گفتمان خـود بیـرون می  انـدازد. دانش  های 

تحـت انقیـاد، در نقطـه  ی مقابـل سـلطه  ی فرهنگی 
قـرار می  گیرنـد؛ دانش  هایی کـه تنها با نقـد فرهنگ 
مسـّلط، امـکان ظهـور می  یابنـد. دانش  هـای تحـت 
انقیـاد، بـه هیـچ عنـوان دانش محاسـبه  ای نیسـتند، 
اصـول جهـان  دانش  هایـی محلی  انـد، هیـچ  بلکـه 
شـمولی ندارنـد و فقـط به دلیل خالءهـای فرهنگی، 
بـه  نیسـتند،  جدیـد  نسـل  پاسـخگوی  دیگـر  کـه 
جداره  هـای خالـی می  پیوندنـد. مصـرف در ابتـدا باید 
بـه نفـع تولید فدا می  شـد و امـروزه همان سـلطه  ی 
فرهنگـی گذشـتگان با اسـتحاله  ی خود بـه فرهنگ 
مصرفـی، درصـدد آن اسـت کـه انسـان  ها را ابـژه  ی 
بنگاه  هـای  و  کارتل  هـا  بـه  را  آن  هـا  و  کنـد  خـود 
اقتصـادی خـود بکشـاند. حجـم انبـوه محصـوالت 
لحظـه  در  خـود  پویایـی  نیازمنـد  دنیـا،  تولیـدی 
لحظـه  ی زیسـت انسـان  ها اسـت. شـاید روزی برای 
جوامـع شـرقی، آزادی تنهـا در امـکان اعتـراض بـه 
قـوای حاکمـه خالصه می  شـد، امـا امـروز دغدغه  ی 
یـک شـهروند فرانسـوی ایـن اسـت کـه نیازهـای 
اقتصـادی  اش را تأمیـن شـده بیابد. این  کـه به راحتی 
روی مبلـش لـم دهـد و با خیـال راحت به تماشـای 
ال  کالسـیکو بنشـیند. بـرای چنین شـهروندی در آن 

تــــصویری از فرهنـــگ مصرفی
محمدرضاحیدری،

کارشناسیکامپیوتردانشگاهتهران

ریحانهباعزم،
دکتریعلوماجتماعیدانشگاهآزاداسالمی،علومتحقیقات
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لحظـه فقـط فرکانس  هـای ماهـواره  ای مهـم اسـت 
کـه تصویـر را بـدون تأخیر بـه گیرنده  ی او برسـاند. 
فرهنـگ مصرفـی، محیـط اجتماعـی را بـه گونه  ای 
مدیریـت می  کنـد کـه انسـاِن مصـرف کننـده  ، خود 
را در انتخـاب محصـوالت تولیـد شـده آزاد ببینـد، 
انتخاب  هایـی  فقـط  او  انتخـاب  ایـن حـال  بـا  امـا 
اسـت که توسـط سـرمایه  داری از قبل گزینش شـده 
اسـت. کار فرهنـگ مصرفی امـروز به جایی رسـیده 
کـه انسـان  ها را ابـژه  ی مصـرف انسـان  های دیگـر 
می  کنـد. شـاید هرگـز بـه مخیلـه  ی هیـچ انسـانی 
روزی  بـرده  داری،  فرهنـگ  کـه  نمی  کـرد  خطـور 
تبدیـل بـه صنعـت پورنوگرافیک شـود که بـر بازوی 
زن  هـا برچسـب فـروش چنـد سـاعته و چنـد روزه 
بچسـبانند و پـس از اتمام زمـان کامجویـی، او را به 

بفروشـند.  دیگری  مشـتری 
امـروزه فرهنـگ مدرنـی کـه هـر لحظـه از حقـوق 
بشـر و آزادی انسـان  ها حـرف می  زنـد، بیـش از هـر 
زمانـی قـرون وسـطایی اسـت. اسـطوره  های قـرون 
و  موزیسـین  ها  هنرپیشـگان،  بـه  امـروز  وسـطایی، 
سـتارگان پوشـالی تبدیـل شـده  اند کـه در تـوده  ی 
جمعیـت، بتـواره می  شـوند و با گوشـه   چشـمی جای 
خـود را بـه همتایـان خـود می  دهنـد. در شـوهای 
تبلیغاتـی، مـردم را بـه خریـدن فـالن کاال و فـالن 
وسـیله  ی مصرفـی دعـوت می  کننـد و بـه گونـه  ی 
می  کننـد.  سـرمایه  داری  ابـژه  ی  را  خـود  دیگـری 
ندارنـد،  کتاب  هـا  در  جایگاهـی  اسـطوره  ها  امـروزه 
بلکـه فقـط بـا خیـره شـدن چشـم  ها بـه کانال  هـا 
و رسـانه  های تصویـری سـاخته می  شـوند. فرهنـگ 
مصرفـی مرزهـا را شکسـته و دولت-ملـت را محـو 
کـرده اسـت و در یـد بیضـای خـود چیـزی دارد که 
نمی  تـوان آن را نظـام جهانـی مـدرن نامیـد. در حال 
حاضـر همـه از یـاد می  برنـد کـه بنتـون ایتالیایـی 
اسـت، بـادی شـاپر در انگلسـتان تأسـیس شـد، یـا 
فرهنـگ واکمـن از ژاپـن آمده اسـت. دنیـای دیروز 
گونـه  ای فرهنـگ قبیلـه  ای بـود کـه امـروز تبدیـل 

بـه دهکـده  ی جهانـی شـده اسـت و بـا دگرگونـی 
خـود مرزهـا را درنوردیده، امـا آنچه نمایانگر هسـته 
اصلـی  اش بـود، همـواره پابرجاسـت. فرمان، سـلطه 
و واژهایـی از ایـن دسـت در واقـع نماینـده همـان 
می  گویـد:  امـروزی  سـلبریتی  کـه  اسـت  جملـه  ای 
»مـن مـک دونالـد را ترجیـح می  دهـم«. می  تـوان 
بیـان کـرد شـاید اگـر شـوروی فروپاشـید، بـه ایـن 
دلیـل بـود کـه صـف مـک دونالـد در مرزهـای آن 
بـه هفـت کیلومتر رسـید. فرهنـگ مصرفـی همواره 
فضـای  و  رسـانه  ها  و  می  کنـد  فردی  تـر  را  جامعـه 
سـایبرِی جامعـه را بـه جزیره  های یکـه و تنها تبدیل 
می  کنـد کـه فقط به وقـت نیاز بـا هم ارتبـاط برقرار 
می  کننـد. امـروز می  تـوان اذعـان داشـت کـه جامعه 
وجـود نـدارد؛ رسـانه  ها به یـک معنا تاچری هسـتند 
چـون نـه به وجـود جامعه، کـه صرفًا به وجـود افراد 
اعتقـاد دارنـد. آنچـه جامعـه مصرفـی علیـه آن قـد 
برافراشـته اسـت، بی  شـک بنیادگرایـی بـوده اسـت، 
کـه شـاید نـه دانـش تحـت انقیـاد، بلکه رونوشـتی 
از ضدّیـت آن باشـد؛ ضدّیـت بـا وضـع موجـود، که 
همـه چیـز را در خـود حـل می کنـد تـا خـود چیزی 
باشـد. بـا محو تکثرهـای دیگر در خـود و وام گرفتن 
جهـات دیگـران بـرای ادامه  ی حیات خـود که معلوم 
نیسـت تـا کـی ادامه یابـد، امـروز دیگـر دولت  ها  بر 
سـر کنترل و تسـخیر قلمـرو با یکدیگـر نمی  جنگند، 
بلکـه بـه دنبـال حصـول اطالعـات دسـت اول از 
گوشـه و کنـار  جهاننـد. اطالعاتی که بـرای مصرف 
و در خدمـت مصـرف، فرهنـگ مصرفـی را پربارتـر 
انسـان  امـروز  برخـی معتقدنـد  و غنی  تـر می  کنـد. 
در  شـدن  محـو  و  سـرمایه  داری  از  گریـزی  هیـچ 
سـلطه فرهنـگ مصرفـی نـدارد. شـاید تنهـا چیزی 
کـه سـوژه خـودآگاه امـروز باید بـدان بیاندیشـد این 
اسـت کـه آیـا گریـزی از سـرمایه  داری هسـت؟ آیـا 
می  تـوان نسـبت بـه آن بی  تفـاوت بـود و بـه دنبـال 
روزنـه  ای گشـت کـه سـوبژکتیویته بتواند از سـاختار 

آن رهایـی یابـد؟ 



19

کارل مارکس در سال 1845 در یازدهمین نهاده  اش 
در  را  دگرگونی«  ی  »برنامه  فوئرباخ،  درباره  ی 
بعدها  سخن،  این  داد.  قرار  فیلسوفان  کار  دستور 
لحاظ  اجتماعی  و  فلسفی  متعدد  صورتبندی  های  در 
گردیده و مفاهیمی چون طبقه، ایدئولوژی، زیرساختار، 
روساختار، از خود بیگانگی و انقالب، وارد پویش  های 
مختلفی شد. مارکس با ترسیم الگوی روبنا-زیربنا و 
بیان این ایده که »موتور واقعی جامعه  ی سرمایه  داری 
شیوه تولید است.« به  عنوان نظریه  پرداز ضدفرهنگی 
ماتریالیستی  دیدگاه  براساس  شد.  معرفی  کالسیک 
قانون،  و  سیاست  عمده  ی  بعد  دو  با  فرهنگ  وی، 
در  ریشه  که  می  شود  محسوب  روبنایی  پدیده  ای 
سرشت اقتصادی جامعه دارد. چرا که هر دو، توسط 
نمایندگان طبقات ممتاز جامعه اداره می  شوند و این 
طبقات از طریق قوانین مدّون و قدرت دولت، همواره 

منافع خود را بازتولید و حفظ می  کنند.

اثبات  گرایانه  گرایشات  دسته  یک  که  زمان  آن  از 
لنین،  مانند  افرادی  و  آمد  پدید  مارکسیسم  درون  از 
پلخانف، البریوال و... با وفاداری به مارکسیسم راست 
و  انقالب  ایجاد  دستمایه  ی  را  وی  اندیشه  ی  آئین، 
تأسیس دولت قرار دادند، جریان دیگری به مطالعه  ی 
انتقادی رویکرد ارتودکس پرداخت که »شئگونه شدن 
مناسبات انسانی« را پیامد این رویکرد می  دانست. این 
جریان فلسفی-سیاسی مارکسیستی در دهه  ی ۱۹۲۰ 
و برای نجات مارکسیسم از پوزیتویسم و ماتریالیسم 
زمخت، مارکسیسم شوروری را به چالش کشید. این 
اقتصاد  از  را  مارکسیسم  تأکیدهای  نظری  جریان 
سیاسی و دولت، به فلسفه، فرهنگ و هنر تغییر داد. 
بومی  مفهوم  می  توان  را  ایدئولوژی  که  معنایی  به 
مارکسیسم خواند، فرهنگ، مفهوم بومی مارکسیستی 
از مهم  ترین بحث  ها در  این حال بسیاری  با  نیست. 
سده  ی بیستم در باب زیبایی  شناسی و مسائل کلی  تر 
فرهنگی به دست مارکسیست  ها انجام گرفته است. 
مسائل فرهنگ و ایدئولوژی چنان برای مارکسیسم 
وجود  نویسندگان  برخی  که  بوده  اند  محوری  غربی 

ـــوژی: ـــه ایدئول ـــه مثاب  فرهنـــگ ب
آنچه مارکسیسم غربی پیرامون فرهنگ می  گوید

فرشتهرضایی،
کارشناسیارشدپژوهشگریعلوماجتماعیدانشگاهخوارزمی
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را  فرهنگ  گرا«  »مارکسیسم  متمایز  گرایش  نوعی 
تشخیص داده  اند. )باتامور، 1388: 515(

مارکسیسم غربی ، در توصیف مکاتب فکری مختلف 
رشد  غربی  و  مرکزی  اروپای  در  که  مارکسیستی 
کرده بودند، به کار می  رود و به طور گسترده شامل 
متفکران مارکسیستی می  باشد که تحت تأثیر ایده  ی 
فرهنگ،  به  را  توجه  شان  و  بوده  دیالکتیک  هگلی 
و  حل  با  و  کرده    متمرکز  ذهنّیت  و  طبقاتی  آگاهی 
نقش  به  مارکسیستی،  چارچوب  در  فرهنگ  جذب 
مستقل و فعال فرهنگ در حفظ وضع سرمایه  داری 
ابعاد  با  را  مخالفتشان  ترتیب  این  به  پرداخته  اند. 
توجه  با  آن  ها  داشته  اند.  ابراز  سرمایه  داری  اقتصادی 
ایدئولوژی به عنوان عامل  به حوزه فرهنگ، بر نقد 
مهمی در فرایند رهایی تأکید کرده  اند و معتقدند صور 
و جلوه  های فرهنگی، بازتاب منافع و عالئق نیروهای 

نهفته  ی اجتماعی بوده ونیازمند افسون زدایی است.
وقوع  عدم  دالیل  توضیح  در  غربی  مارکسیسم 
وسیله  عنوان  به  ایدئولوژی  نقش  به  انقالب، 

است.  کرده    اشاره  کارگر  طبقه  رادیکالیسم  سرکوب 
ایدئولوژی حاکم  مانند  )اسمیت،1387: 70( فرهنگ 
تولیدی  روابط  از  ایدئولوژی  این  و  می  کند  عمل 
بوده  حاکم  طبقه  دیدگاه  و  منافع  بازتاب  برخواسته، 
و در پی مشروعیت بخشی به آن می  باشد، همچنین 
به  را  کنونی  مالکیت  شیوه  و  اجتماعی  قراردادهای 

عنوان قانون الیزال و طبیعی جلوه می-دهد.
مارکسیست  های غربی هر مفهومی را که می  توانستند، 
از سنت مارکسیستی به کار گرفتند تا با شکل  گیری 
شوند.  روبه  رو  اجتماعی  آگاهی  افتادگی  شکل  از  و 
پروژه  ی آن  ها مبنی بر پرداختن به نیروهای فکری و 
مادی فرهنگ بورژوایی، این باور را شکل داد که این 
فرهنگ، دارای زندگی و واقعیتی است که نمی  توان 
از طرح  های  است  و الزم  کرد  رد  سادگی  به  را  آن 
روبنای  و  مادی  مبنای  درباره  ی  سنتی  مارکسیسم 
ایدئولوژیک دست کشید، چرا که این طرح نمی  تواند 

کیفیت جان سخت فرهنگ غالب را بشناسد.
مفاهیم  بورژوایی،  فرهنگ  تشریح  منظور  به  آن  ها 
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از  را  فرهنگی  و هژمونی  کاذب، شئواره  گی  آگاهی 
عناوین  در  همواره  که  مفاهیمی  کردند،  کشف  نو 
آثارشان پدیدار می  شود. پرداختن به نقش اساسی و 
اعتبار  یا  سرمایه  داری  در حفظ  روشفکران  دوگانه  ی 
از  توده،  انقالبی  آموزش  و  مارکسیسم  به  بخشی 
جمله محورهای مهم نظریات آن  ها است. همچنین 
در مطالعه  ی گستره  ی پهناوری از فرهنگ که شامل 
مردم  پسند،  فرهنگ  می  شد،  هنر  و  موسیقی  ادبیات، 
که  چرا  کرده  اند؛  واکاوی  را  شده  تجاری  و  توده  ای 
کار،  فرایند  اندازه  ی  به  توده  ای،  فرهنگ  معتقدند 
)جکوبی،  می  دهد.  تشکیل  را  بورژوایی  جامعه  ی 

  )662 :1388
و  فرهنگ  برای  غربی  مارکسیسم  که  اهمیتی 
به  وابسته  تنها  هیچ  وجه  به  است،  قائل  ایدئولوژی 
نظریه نیست. آنچه ترنت شرویر)1973( »مارکسیسم 
نامید عنصری مهم در ضد فرهنگ دهه  فرهنگی« 
می  شود  محسوب  شمالی  آمریکای  تا  اروپا   1960
ارزش  های  بدیل،  اندیشه  ی  بر  عمیقی  تأثیر  و 

پساماتریالیستی و شکل  گیری جنبش  های اجتماعی، 
ویت: 519(  )اوث  است.  داشته  ویژه جنبش سبز  به 
حاصل  ایدئولوژی  و  فرهنگ  میان  پیوند  استحکام 
به  همگانی  رسانه  های  اهمیت  فزاینده  ی  شناخت 
بوده  ایدئولوژی  نظریه  های  توجه  کانون  عنوان 
در  اساسی  سهم  مارکسیست  تئورسین  های  است. 
پژوهش  های »فرهنگ مردم پسند« داشته  اند، که به 
عنوان شکلی از هژمونی ایدئولوژیِک تحمیل شده بر 

توده  ها درنظر گرفته شده است. 
گئورگ لوکاچ  و آنتونیو گرامشی  را عمومًا آغازگران 
مارکسیسم غربی می  دانند که بی  گمان سرآغاز سنتی 
است که بسیار بیشتر با مسائل فرهنگ سروکار دارد و 
با کشف دوباره  ی دست  نوشته  های اقتصادی و فلسفی 
مشروعیت  مارکسیسم  فرهنگی  وجه  به  مارکس 
بخشیدند. لوکاچ بر پایه  ی نظریه  ی مارکس درباره  ی 
خود  دیدگاه  های  طرح  به  کاال  پرستش  و  بیگانگی 
پرداخته و تبار بدیلی را نمایندگی می  کند که کماکان 
ریشه در اقتصاد دارد. )بوراوی،۱۳۹۳: ۵۲( لوکاچ در 
مقاله  ی »فرهنگ کهن و فرهنگ نو« )1920( متأثر 
از زیمل، تدوین مارکسیستی از مفهوم فرهنگ ارائه 
می  کند و آن را نقطه  ی مقابل تمدن: »مجموعه  ای از 
فراورده  ها و توانایی  های ارزشمند« می  شمارد که »در 
اجتناب  زندگی،  بی  واسطه  ی  ابقای  و  حفظ  با  رابطه 
ناپذیراست. برای نمونه زیبایی درونی و بیرونی یک 
خانه... در تقابل با دوام و احساس مراقبت و حمایت 
از آن است.« به این تعبیر، تولید سرمایه  داری برای 
که  آن  جا  از  و  می  کند  نابود  را  فرهنگ  بازار،  حفظ 
همچون  انسان  فرهنگ،  جامعه  شناختی  »پیش  شرط 
هدفی در خود است«، فرهنگ نو که ویژگی  های آن 
پیش  بینی ناپذیر است، فقط با فرارسیدن سوسیالیسم 
تحقق می  یابد. این آثار نخستین لوکاچ شالوده  ی کار 
گلدمن را در جامعه  شناسی ادبیات و تاریخ اندیشه  ها 

تشکیل می  دهد.
پرداختن  با  طبقاتی«  آگاهی  و  »تاریخ  در  لوکاچ 
توسط  اجتماعی  زندگی  ابعاد  استعماِر  راه  های  به 
سرمایه  داری، با تکامل جهان  بینی پرولتاریا در تقابل 
دارد.  سروکار  بورژوا  اروپای  شئواره  ی  کل  های  با 
از  کاذب  فهم  به  شئشدگی  و  شدن  کاالیی  پیوند 
به  اشاره  با  لوکاچ  اجتماعی منجر شده است.  جهان 
از  را  انسان  انتقادی  این  که فتیشیسم کاالیی موضع 
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با  که  می  پردازد  انسانی  عامل  اهمیت  به  برده،  بین 
خودآگاهی انتقادی، امکان مبارزه با اثرات ایدئولوژیک 
انتقادی  جنبه  ی  این  یافت.  خواهد  را  سرمایه  داری 
نظریه  ی لوکاچ منبع الهام مکتب فرانکفورت و عامل 
تعیین کننده  ی نظریه  ی انتقادی به شمار می  آید که 
هورکهایمر، آدورنو و مارکوزه چهره  های محوری آن 
فرانکفورت«  اجتماعی  تحقیقات  »مؤسسه  بودند. 
افراطی  صورت  به  که  شد  تأسیس   1923 سال  در 
بر این  که امیدی به اصالح تمدن مدرن وجود ندارد 
و  دولت  فزاینده  ی  همگرایی  بر  و  می  کردند.  تأکید 
تولیدات  با  سنتی  ایدئولوژی  جایگزینی  اقتصاد، 

استاندارد شده »صنعت فرهنگ«  تأکید داشتند.
مارکوزه  در مقاله  ای با عنوان »درباره  ی مفهوم ایجابی 
فرهنگ« فرهنگ را چنین تعریف می  کند: »مفهومی 
کلی از فرهنگ هست که مبّین معنای ضمنی ذهن 
در فرایند تاریخی جامعه است. این مفهوم بر کلّیت 
تا  دارد  داللت  معّین  شرایطی  در  اجتماعی  زندگی 
آن  جا که هم عرصه  ی بازتولید اندیشه  ای فرهنگ و 
هم عرصه  ی بازتولید مادی تمدن، وحدتی را تشکیل 
دریافتنی  و  تمایزپذیر  تاریخی  لحاظ  از  که  می  دهد 
نباید  معنا  این  به  را  فرهنگ   )94  :1968( است. 
را  آن  خودش  مالک  های  با  باید  و  شمرد  مستقل 
محض  بازتاب  را  آن  نباید  که  همچنان  کرد.  درک 
قلمروی  در  شمرد.  موجود  مستقاًل  شالوده  ی  یک 
زیبایی  شناسی وظیفه  ی نقد نباید جستجوی گروه  های 
هم منفعتی باشد که بتواند پدیده  های فرهنگی را به 
اجتماعی  گرایش  های  باید  بلکه  دهد؛  نسبت  آن  ها 
کلی را رمزگشایی کند که در این پدیده بیان می  شوند 
خود  نیرومندشان  منافع  که  است  آن  ها  طریق  از  و 
صورت  به  باید  فرهنگی  نقد  می  سازد.  متحقق  را 

قیافه  شناسی اجتماعی درآید.« ) همان:30(
فرهنگ که بر پایه  ی بت  وارگی کاالیی و شئوارگی 
مورد تحلیل قرار می  گیرد، به دو صورت عمده   پدیدار 
می  شود. صورت نخست آن، »فرهنگ ایجابی« است 
از  تعریف می  کند: »غرض  را چنین  آن  مارکوزه  که 
است  بورژوایی  عصر  فرهنگ  آن  ایجابی،  فرهنگ 
که در جریان تکامل خود به جدایی جهان ذهنی و 
از  برتر  است که همچنین  انجامیده  تمدن  از  روحی 
تمدن شمرده می  شود. ویژگی تعیین کننده  ی فرهنگ 
و  جاودانه  الزام  آور،  کاًل  جهانی  بر  پافشاری  ایجابی 

ارزشمندتر است که اساسًا با جهان واقعی تنازع بقای 
روزمره تفاوت دارد و با این  همه برای هر فرد از درون 
و  تغییر  هیچ  گونه  بدون  است:  پذیر  تحقق  خودش 
و  فرهنگ  سان  بدین  واقع«  »امر  وضع  در  تبدیلی 
به ویژه هنر نقش مبهمی دارد. میل به آزادی و میل 
مانع  آن  ها  برابر  در  مدرن  جامعه  که  نیک  بختی  به 
متوجه  را  امیال  این  ولی  ایجاد کرده حفظ می  شود، 
قلمروی توهمی می  سازد و با فرونشاندن میل شورش 
از  این قلمرو را تأیید و تصدیق می  کند. این مفهوم 

فرهنگ با دستگاه اداری حکومتی گره می-خورد.
تعالی حمایت  نوعی  از  بورژوایی سنتی  فرهنگ  اگر 
فرهنگ  سازی  صنعت  از  عنصر  همین  می  کند، 
کتاب »دیالکتیک  در  و هورکهایمر  آدورنو  که  است 
روشنگری«)1947( به تحلیل آن می  پردازند. در این  جا 
اصل کاالیی-سازی نه فقط در تولید زیبایی  شناسی، 
بلکه حتی در قلمروی شخصیت به منتها درجه  ی خود 
می  رسد. مارکوزه فرایند کاالیی شدن فرهنگ را به 
مثابه حل شدن فرهنگ واال در فرهنگ مادی قلمداد 
بالقوه  امکان  واال  فرهنگ  اساس  این  بر  که  کرده 

انتقادی خود را از دست می  دهد.
تأمالت  آلمانی،  مارکسیسم  این  رشد  با  هم  زمان 
آنتونیو گرامشی، کمونیست ایتالیایی، در زندان شکل 
از  سیر  معرف یک خط  لنین  مانند  گرامشی  گرفت. 
و  سیاست  قلمروی  سوی  به  که  می  باشد  مارکس 

ایدئولوژی حرکت می  کند. )بوراوی،۱۳۹۳: ۵۲(
در  لوکاچ  تأثیر  و  نفوذ  از  روشنی  نسبتًا  خط  اگر 
آلمان  فرهنگ  نقد  سنت  مارکسیستی  ضابطه  مندی 
بعد فرهنگی  بر  تأکید گرامشی  به چشم می-خورد، 
سیاست سوسیالیستی در جوامعی که در آن بورژوازی 
دارد،  حاکمیت  »هژمونی«  طریق  از  زور،  از  بیش 
تأثیر تعیین کننده  ای داشته است. )اوث ویت: 519( 
اندیشه  ی  از مارکسیسم پوزیتویستی،  انتقاد گرامشی 
او را در میان نگرش  های مارکسیستی بارز می  سازد. 
که  مارکسیست  هایی  ادعای  او  نقد،  این  پایه  ی  بر 
مبنای اقتصادی را در یک پیوستار مکانیکی، تعیین 
کننده روساختار ایدئولوژیک و سیاسی می  دانستند به 
فرهنگ  و  به سیاست  بی  اعتنایی  چالش کشید. وی 
اشاره  با  و  کرده  عنوان  مارکس  تفکر  کمبود  دو  را 
استراتژی  و  فرهنگ  سیاست،  میان  پیوندهای  به 
را  ایدئولوژی  و  فرهنگ  اساسی  نقش  سوسیالیستی، 
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به مضمون پایدار در کار او مبدل کرده است. گرامشی 
حیات  قواعد  تنظیم  در  دولت  نقش  تحلیل  ضمن 
سرمایه  داری،  دوام  برای  شرایط  حفظ  و  اجتماعی 
که  می  داند  اقتصاد  قلمروی  در  را  حاکمیت  ریشه 
نقش  که  فرهنگی  و  سیاسی  مؤلفه  ی  دو  کمک  به 
مؤثری در تغییرات اجتناب ناپذیر انقالبی دارد، منافع 

خود را حفظ می-کند.
مهمی  نقش  روشنفکران  و  دولت  گرامشی،  نظر  از 
سلطه  اعمال  بر  عالوه  دارند.  اجتماعی  تغییرات  در 
دستگاه دولتی، طبقه حاکم از طریق کنترل نهادهای 
هژمونی  به  دستیابی  درصدد  مدنی  جامعه  فرهنگی 
در  گرامشی  سهم  »هژمونی«  نظریه  ی  است. 
ایدئولوژی است. دولت  مطالعه  ی نظام  مند نظام  های 
عقاید  فرهنگی،  رهبری  و  هژمونی  واسطه  ی  به 
این  می  کند.  هدایت  و  داده  نظم  را  مدنی  جامعه 
بن  مایه  های فرهنگی غالب با سرکوب هر اندیشه  ی 
)نجف  را شدت می  بخشد.  نابرابری  انتقادی، جریان 
زاده،1381: 23( از آن  جا که کنترل آرا و عقاید یک 
می  شود،  محسوب  دولت  قدرت  در  عمده  مؤلفه  ی 
رشد سریع این قدرت به عنوان نماینده  ی منافع طبقه 
حاکم، جامعه  ی مدنی را مورد تهاجم قرار داده و به 

این ترتیب وارد حوزه فرهنگ می  شود.
دومین کاربرد گرامشی از اصطالح هژمونی، به نقش 
فرهنگی و آموزشی آن برای تولید آگاهی در پرولتاریا 
مقابله  برای  باید  سوسیالیستی  نیروهای  دارد.  اشاره 
فرهنگی  جبهه  ی  در  هژمونیک  نیروهای  فعالیت  با 
بر  تمرکز  جای  به  او  نظر  از  کنند.  فعالیت  سیاسی 
محتوای فرهنگ، باید به نقش آن و عملیات فرهنگ 
انتقادی  رویکرد   )74 )اسمیت،1387:  کرد.  توجه 
میان  رابطه  ی  و  مردم  فرهنگ  ادبیات،  به  گرامشی 
فرهنگ مردم  پسند و فرهنگ واال، بازتاب می  یابد و 
که  می  دهد  قرار  تحلیل  مورد  نظرگاه  این  از  را  آن 
می  یابند  پیوند  مردم  توده  ی  با  چگونه  روشنفکران 
او  می  شوند.  ملی-مردمی  فرهنگ  تکامل  باعث  و 
که  کرده،  تعریف  گسترده  به صورت  را  روشنفکران 
که  ارگانیک  روشنفکران  می  باشد:  دسته  دو  شامل 
نظم  یک  دادن  سازمان  برای  پیشرو  طبقه  ی  هر 
و روشنفکران سنتی  دارد  نیاز  آن  به  نوین  اجتماعی 
که دارای سنتی هستند که به دوره  ی تاریخی پیشین 
باز می  گردد. مجموع این ویژگی  ها گرامشی و تئوری 

او را در ردیف مارکسیست  های قرن بیستم قرار داده 
و  سرمشق   ۱۹۶۰ دهه  در  نو  چپ  روشنفکران  و 
توجیه فعالیت سیاسی و فرهنگی را در آرای او یافتند. 
همچنین در دهه  ی ۱۹۷۰ نظرات گرامشی پیرامون 
هژمونی با ابزارهای تفسیری قدرتمند جنبش مطالعات 
فرهنگی بریتانیا درآمیخت و پایه  های آن تالش  ها را 
در فهم رسانه  ها و زندگی روزمره مستحکم ساخت. 

)اسمیت، ۱۳۸۷: ۷۴(
مطالعه نظریات گرامشی ما را به این فرامی  خواند تا به 
جای انکار ایدئولوژی  های سرمایه  داری، به تحلیل  های 
دقیق، تطبیقی و تاریخی متناسب با زمینه  های خاص 
و منظومه  های ایدئولوژیک سرمایه  داری اقدام کنیم. 
توجه گرامشی به دولت، جامعه مدنی و روشنفکران 
این نکته را روشن ساخته که امکان موجودیت افکار 
هژمونیک بدون برخورداری از پشتیبانی سازمان  یافته 
کمک  امر  این  ندارد.  وجود  زیربنایی  تشکیالت  و 
می  کند که فرهنگ را در ساختارهای انضمامی دیده 

و به تأثیر عامالن ملموس توجه داشته باشیم. 
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فرهنگی، ترجمه حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش-

های فرهنگی.
فرهنگ،  و  نقد  نویسنده،   :)۱۳۷۹( جورج  4-لوکاچ، 

ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران: انتشارات آگاه.
و  غربی  مارکسیسم   :)1381( رضا  زاده،  5-نجف 

مکتب فرانکفورت، تهران: قصیده سرا.
6-Marcuse, H (1968); Negations, trans. 
Shapiro, london: allen lane
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»اخالق، فلسـفه  ی اولی اسـت« و بنیاد و اساس خود 
را از نظرورزی  های فلسـفی می  گیرد. فلسـفه  ی اولی 
از جبارّیـت عقـل می  گریـزد و به مرحله  ای می  رسـد 
کـه بـه جـای عقـل، خـود بـه بنیـاد ابـزاری  اش بـه 
مسـئولیت در قبـال »دیگـری« می  اندیشـد. فرهنگ 
تنهـا بـا تعریف »دیگـرِی« اخالقی محقق می  شـود. 
سـوبژکتیویته، خود را فدای یـک »دیگرِی« اخالقی 
هویت  بخـش  عنصـر  »دیگـری«  ایـن  می  کنـد. 

اخـــاق و فرهنـــِگ »دیگـــری« 
محمدرضاحیدری،

کارشناسیکامپیوتردانشگاهتهران

ریحانهباعزم،
دکتریعلوماجتماعیدانشگاهآزاداسالمیواحدعلومتحقیقات

خـود را از فرهنـگ می  گیـرد و فرهنـگ، خالـی از 
هرگونـه اقتـداری اسـت، کـه هویـت را بـه خـود و 
نهـاد خـود فـرو می  کاهد. فرهنـگ همـواره فرهنِگ 
»دیگـری« اسـت و تمام تکثرهـای اخالقی را درون 
خـود بازنمایی می  کند. سـوبژکتیویته همیشـه خود را 
در مقابـل »دیگـری« مسـئول می  داند و بـرای ادای 
احترامـش »دیگـری« را بر صدر می  نشـاند. رسـالت 
فرهنـِگ »دیگـری« دیـدن چیزهایی اسـت که گویا 
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در جامعـه گـم شـده  اند و امـکان حیـات خـود را از 
دسـت داده  انـد و فقط بـا رفع اقتدار مطلـق فرهنگی، 
امـکان ظهـور می  یابند. رسـالت فرهنـِگ »دیگری« 
»دیگـرِی«  یـک  برابـر  در  متواضعانـه  زدن  زانـو 
اخالقـی اسـت. »دیگـرِی« اخالقـی چیـزی اسـت 
متفـاوت بـا شـخصی خـاص یـا قومیـت یـا نـژادی 
خـاص، بلکـه هـر آن چیـزی اسـت کـه در هسـتی 
رخ می  نمایـد. هرچیـزی جـز یـک »مـن اخالقـی«. 
او خـود را قربانـی نـدای آغازیـن دیگـری می  کنـد. 
نـدای آغازیـن هنگامـی اسـت که شـخصی خواهان 
کمـک می  باشـد و فـرد دیگر بـه آن یـاری و کمک 
می  رسـاند. و ایـن ندا شـامل هرانسـانی، هرموجودی 
و هـر آن چیـزی می  شـود کـه صدایـش را به گوش 
یـک »مـن اخالقی« می-رسـاند. این نـدای آغازین 
گونـه، درخواسـت از »مـِن اخالقی« اسـت کـه باید 
آن را پاسـخ گویـد و ایـن پاسـخ در کلیـت فرهنـِگ 
»دیگـری« هویـت می  یابـد. »دیگـری« فرهنگـی، 
مقـدم بـر »مـن اخالقـی« اسـت و همـان عاملـی 
اسـت کـه یـک »مـن اخالقـی« را از خودآئینـی به 
را  هویـت  خودآئینـی،  می  کنـد.  رهسـپار  دگرآئینـی 
در درون خـود فـرد تعریـف می  کنـد ولـی دگرآئینی، 
منّیـت »مـِن اخالقـی« را به پای »دیگـرِی« اخالق 
ذبـح می  کنـد و بـا او همنشـین می-شـود. دگرآئینی 
یعنـی اتحـاد و یگانگی یـک من با »دیگـری« خود 
و ایـن اّتحـاد، »دیگری« را هویت  بخـِش خود تصور 
می  کنـد. به عبـارت دیگـر، دگرآئینی هنگامی اسـت 
کـه شـخص اصـول اخالقـی خـودش را از چیـزی 
بیـرون از خـود دریافـت کنـد، مثـل دیـن، سـنت و 
خودآئینـی هنگامـی کـه شـخص اصـول اخالقـی 

خـودش را از عقـل و فطـرت اتخـاذ می  کنـد.

***
فـداکاری  و  دیگـری  قامـوس  در  خـود  یافتـن 
خالصانـه  ی یـک »مـن اخالقـی«، برسـازنده  ی یک 
کلیـت فرهنگـی اسـت کـه خـط محـوری اقتـدار را 
بـه زیرخطوطـی می  شـکند کـه تنوعـات را هـرروز و 
هرلحظـه بیشـتر بـه رسـیمت می-شناسـد. عملکرد 

»مـن اخالقـی«، خـود انگیختـِی خودخواهانـه خـود 
بـه دامـان »دیگـری« اخالقـی می  کشـاند و در  را 
تمامیـت  یـک فرهنـِگ »دیگـری« حـل می  شـود. 
بـرای »مـن اخالقـی« هیـچ هویتـی ابـژه نمی  شـود 
و بـه مثابـه ابـزار فرهنگـی تلّقـی نمی  شـود، بلکـه با 
او بـه گونـه  ای رابطـه  ی همزیسـتی برقـرار می  کنـد. 
بتـواره  و  شئواره  فرهنـگ  در  موجودیتـی  هیـچ 
تعریـف نمی  گـردد. اسـتقبال از دیگـری و پذیرفتـن 
کـه  اسـت  امیـدی  »دیگـری«،  فرهنـِگ  در  او 
»دیگری  هـا«ی دیگـر را از اقتـدار واالمنشـانه رهـا 
می  کنـد. فرهنـِگ »دیگـری« فرهنگ آینده اسـت و 
پای  بسـت ایـن آینـده در حال »مـن اخالقـی« بنیاد 
گذاشـته می  شـود. در فرهنـِگ »دیگـری«، مـن از 
خـود فاصله می  گیـرد و از کوگیتوی )شـخصی که در 
درون خـودش بـه خـودش فکر می  کند( خـود پا پس 
می  کشـد و از اندیشـه  ی مطلق می  رهد و این رهیدن 
از اندیشـه  ی مطلق او را بـه گونه  ای گفتمان فرهنگی 
تبدیـل می  کنـد. خـود را بی  واهمه نثار صـدای رخداد 
دیگـری می  کنـد. رخـداد »دیگری« همـان لحظه  ای 
رخ می  دهـد کـه »دیگـری« فرهنگـی، وفـاداری  اش 
و  او  صـدای  شـنیدن  بـا  اخالقـی«،  »مـن  از  را 
گشـودن هویـت فرهنگـی خـود بـه سـوی او، اعالم 
می  کنـد. تنها بـا وفاداری نسـبت به یـک »دیگری« 
فرهنگـی، می  تـوان آمیزشـی فرهنگـی در همـه  ی 
سـطوح جامعـه بـه وجـود آورد. »مـِن اخالقـی« در 
فرهنـِگ »دیگـری«، خـود را جانشـین مکافات  های 
همـه  ی دیگری  هـا می  کنـد و هیچ  کـس نمی  توانـد 
خـود را جانشـین او کنـد. او برگزیـده اسـت و ایـن 
برگزیدگـی بـه هیـچ عنـوان برایـش امتیـاز نیسـت، 
بلکـه مشـخصه  ی ذاتـی هـر منی)هویـت( اسـت که 
اخـالق  می  کنـد.  زیسـت  »دیگـری«  فرهنـِگ  در 
اجتماعـی اگـر بـه مثابه اخـالق دیگری تعریف شـود 
و فرهنـِگ »دیگـری« را محقق کنـد، آئینی جدید را 
آشـکار می  سـازد که بـدون تصـور آرمان-شـهرهای 

واهـی بـه وجـود می  آیـد.
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چکیده:
حاکّمیـت نظام  هـای بـاوری متفـاوت از جملـه آییـن زرتشـت، ماَنـوی، اسـالم و 
عرفـان تـا به امـروز بر ایرانیان، باعث شـده اسـت که کشـور ایران همـواره دارای 
هوّیتـی چندفرهنگـی باشـد. از سـوی دیگـر هیـچ  گاه ایران پـس از اسـالم دارای 
ترکیـب تک  قومیتـی نشـد، بلکـه چندیـن قـوم از تـرک تا عـرب در آن زیسـتند و 
حتـی زورمندانه در سـپهر سیاسـی این خاک حکومـت کردند. از دیگر سـو همواره 
چندیـن سـبک زندگـی در ایـران از یک  جانشـینی تـا کوچ-نشـینی جـاری بـوده 
اسـت. پـس نـه یـک تجربـه، بلکـه تجربیـات چنـد فرهنگـی در این سـرزمین به 

پشـتوانه  ی تجربیـات مهاجرت  هـای دور و دراز بـه دسـت آمده اسـت. 
نخسـتین پناهندگان به ایران کسـانی بودند که از اسـترداد اتباع شـوروی در دوره 
پهلـوی اول در امـان مانـده بودنـد. ایـن اتبـاع با تشـکیل جمهوری سوسیالیسـتی 
مـاورای قفقـاز شـوروی و آغـاز سیاسـت  های اسـتالین  که بـه غائلـه  ی آذربایجان 
ختـم شـد، تمـام امیدهایشـان برای بازگشـت به موطن را از دسـت دادند. بخشـی 
از آنـان هـم برای کسـب سـهمی از بازار کار کـه طی تغییرات اقتصـادی و فرصت 
ادغـام اجتماعـی گسـترده بـا طلـوع صنعتـی سـازی در ایـران آغاز شـده بـود، به 

کردند.  مهاجـرت  تهران 
بـا نیم  نگاهـی بـه تاریـخ هنرهـای نـو در ایـران، اقلّیت  هـای فرهنگـی، باالخـص 
پناهنـدگان قفقـاز و پناهنـدگان اروپایـی که همواره پیشـاهنگ تغییـرات فرهنگی 
بوده  انـد را می  تـوان بـه دو گـروه اصلـی تقسـیم کـرد: یـک( گـروه مهاجـران 
آذربایجانـی قفقـاز کـه در مطالعـات و پژوهش  هـا، به  خاطـر دیـن و زبان مشـترک 
بـا سـاکنان آذربایجـان ایـران و همچنیـن میـل بـاالی آن  ها بـه ادغـام اجتماعی، 
کـه منجـر بـه پـرورش فرهیختگانی همچـون آیدین آغداشـلو، )بیضایـی، 1387( 
ایـران دّرودی، غالم  رضـا رحیـم  زاده ارژنگ، حسـن ارژنگ  نژاد و اسـماعیل ارژنگ 
در ایـران شـد. و دو( مسـیحیان و کلیمیـان کـه بـا حفـظ تفاوت  هـای فرهنگـی 

خویـش سـهمی در اعتـالی هوّیـت ایرانی داشـتند.

واژگان كلیدی: هنر ملی، هنر مهاجرت، هنر مسیحی، تندیسگری

تنوع فرهنگی
و هنرهای مّلی و بومی

مطالعهموردیآثاروزندگیحسنارژنگنژاد
علیخانمحمدی
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مقدمه
شـاهد  تاریخـی  مختلـف  بزنگاه  هـای  در  ایـران 
تـا  آریایی  هـا  از  گسـترده  مهاجرتـی  روندهـای 
مغـوالن بـوده اسـت، کـه برخـی از آنـان دسـت به 
در  بزرگـی  امپراتوری هـای  و  حکومت هـا  تشـکیل 
ایـن سـرزمین زدنـد. امـا مهاجـرت در دوران مـدرن 
مهاجرت هـای  از  امـروز  اسـت.  داده  شـکل  تغییـر 
فرهنگـی، اجتماعی و سیاسـی )پناهندگی( سـخن به 
میـان می  آیـد. ناآرامـی سیاسـی،که در پی شکسـت 
روسـیه در جنگ با ژاپن در سـالهای 1904 و 1905 
و انقـالب مشـروطة ایـران در سـال  های 1905 تـا 
1909 پدیـد آمد، شـرایط محیطی فرودسـتان مهاجر 
 ,Haşım oğlu Cavid) .ایرانـی را نیـز تغییـر داد
p ,1980. 12) )اتابکـی و دیگـران، 1396، 86-7( 
در بحبوحـة سـقوط نظـام تـزاری 1917 میـالدی، 
احـزاب سوسیالیسـت از فرقـة اجتماعیـون عامیـون 
ایـران تـا حـزب اسـتقالل ایـران از تمامیـت ارضـی 
ایـران دفاع می  کردنـد و ناسیونالیسـت  های آذری به 
تشـکیل حـزب و نشـریة مشـهور آچیـق سـؤز اقدام 
کردنـد و مذاکـرات با تبریـز برای پیوسـتن به فدرال 
دموکراتیـک قفقاز جنوبی  شـروع شـد کـه بی  نتیجه 
مانـد (Haşım oğlu Cavid, 1980). )اتابکـی و 
دیگـران، 1396( اّمـا بـا آغـاز سـیطره  ی کمونیسـم 
اسـتقالل  و  فروپاشـید  فدراسـیون  ایـن  قفقـاز،  بـر 
جمهـوری  و  ارمنسـتان  دموکراتیـک  جمهـوری 
دموکراتیـک آذربایجـان در 24 مـی ۱۹۱۸ میالدی، 
و جمهـوری دموکراتیـک گرجسـتان دو روز پـس از 
آن  هـا، پایـان یافـت، کـه پایـان کاری بـر جمهوری 
دموکراتیـک قفقـاز بـود؛ چنـد مـاه پـس از سـقوط 
ایـن جمهوری  هـا )جمهـوری دموکراتیک ارمنسـتان  
در تفلیـس و جمهـوری مسـتقل آذری  محمدامیـن 
آذربایجانیـان،  از  بسـیاری  گنجـه(  در  رسـول زاده  
ارمنیـان و گرجی  هـا بـا خانواده  هایشـان بـه ایـران 

شـدند. پناهنده 
 پناهنـدگان قفقاز، به عنوان اولیـن تجربة پناهندگی 
در ایـران بودنـد و بـا تهدیداتـی از اسـترداد به خاک 

شـوروی تا حتـی مرگ روبـه رو بودند.
  گزارش هـای واصلـه مبنـی بـر تیربـاران تنـی چند 
از کسـانی کـه بـه خـاک شـوروی بازگردانـده شـده 
بودنـد، نـه فقـط موجـب نگرانـی مقامـات ایرانی که 

باعـث اضطـراب و وحشـت پناهنـدگان نیـز گشـت. 
ادارة شـهربانی طـی تسـلیم گزارشـی در ایـن زمینه 
اظهـار داشـت: »… درصورتـی که ایـن خبر مقرون 
بـه حقیقـت باشـد اعـاده آنهـا که بـه عنـوان التجاء 
و پناهندگـی وارد شـده اند دور از عواطـف و در انظـار 
عمومـی نیز جالـب توجه خواهد بـود…« و خواهان 
دسـتورالعمل مشـخص  تر هیئـت دولت شـد.” )بیات، 
1372، 11(  )اداره  ی کل تشـکیالت نظمّیه مملکتی، 

۲۹ بهمـن ۱۳۰۸( 
ایـران بـه دو دسـته تقسـیم  اقلّیت  هـای دینـی در 
می  شـوند: یک( مسـیحیان )آشـوریان و ارامنه( و دو( 
غیرمسـیحیان)کلیمیان )تـاج پـور 1344(، سـنی  ها و 
زرتشـتیان(. ولـی جایگاه هنرمندان ارمنی و آشـوری 
)پاکبـاز،  اسـت  درخشـان  ایـران  نوگـرای  هنـر  در 
1394(. )خواجـه سـری، 1383( )داویدیـان، 1382( 
)یونانسـیان، 1392؛ یونانسیان، 1391( )نیکوقوسیان، 

1387( )میناسـیان، 1390(
هنـر ارمنـی سـابقه  ی بیـش از پنج  هـزار سـال دارد. 
منّبـت کاری،  معمـاری،  رشـته های  در  ارمنیـان 
نقاشـی، موسـیقی و تئاتـر پیشـینه طوالنـی دارنـد. 
بـا توّجـه بـه کوهسـتانی بـودن ارمنسـتان و وفـور 
اسـتفاده  و  کشـور  ایـن  در  سـاختمانی  سـنگ های 
ساختمان  سـازی،  امـر  در  سـنگ  ها  ایـن  از  دیربـاز 
کنـده  کاری بـرروی سـنگ ها نیـز از اعصـار قدیم در 
 ,Kouymjian).میـان ارمنیان مرسـوم گردیده بـود
1992) خاچـکار، هنـر حّجاری اسـت کـه در دوران 
باسـتان و سـده های میانـی منحصرًا در ارمنسـتان و 
سـرزمین هایی که ارمنیـان در آن اقامت گزیده بودند 
رواج داشـت.)اولوبابیان، ۱۳۸۴( با چنین سـابقه ای در 
حّجـاری و ارتبـاط ارامنـه با غرب، حضـور هنرمندان 
ارمنـی در تندیسـگری نوین ایرانـی همچون »لیلیت 
تریـان« بـه عنـوان پایه  گـذار، شایسـته توجه اسـت. 
)مشـهدی  زاده، 1392( )فـّرخ زاد، ۱۳۸۱( بـا شـروع 
نسل  کشـی ارامنـه در جنـگ جهانـی اول و یـورش 
کمونیسـت  ها بـه قفقاز، بسـیاری از ارامنـه از عثمانی 
و قفقـاز بـه ایران پناهنده شـدند و تا چنـد دهه ایران 
 ,Alboyadjian)محـل امنی برای زندگی آنان شـد
1961). )مانوکیـان، 1394( )بیات، 1372( )رسـولی، 

)1394
هنـر آشـوری دوره ای در تاریـخ هنر اسـت که در آن 
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اهمّیت نقش برجسـته ها بیشـتر شـد، یکـی از دالیل 
ایـن امـر آن بـود کـه آشـوریان قومی شـمالی بودند 
و در آن مناطـق، سـنگ بیشـتر یافـت می شـد. بـا 
این  حـال، از آشـور غالبـًا نقـش برجسـته باقی  مانـده 
از آن دوران برجـای  اسـت و تنهـا یـک مجسـمه   
مانـده. آثـار دوره  ی آشـور، هـم حالتـی اسـطوره ای 
دارنـد و هـم حالتـی زمینـی، و بـه قدرت پادشـاهان 
می پردازنـد. صحنه هـای نبـرد در این دوره مشـاهده 
می شـود و نقـش برجسـته ها بسـیار شـلوغ هسـتند. 
)مرزبـان، ۱۳۸۳،  6-14( از آن  رو که آشـوریان ایران 
تا پیش از اکتشـافات دهه  ی 60 میالدی، از گذشـته 
تاریخـی خویـش اطـالع کاملی نداشـتند، بـه همین 
همچـون  پیشکسـوتانی  حضـور  موجبـات  خاطـر 
هانیبـال الخـاص و بهـروز دارش در هنـر فرامـدرن 
ایـران فراهم شـده اسـت. (Naby, 1977) )انجمن 

دوسـتداران هانیبـال الخـاص، 1395( 
ولی مهاجران آشـوری عثمانی که از نسل  کشـی  های 
ایـران  بـه  ترکیـه  و  عـراق  از  اول  جهانـی  جنـگ 
پناهنـده شـده بودند، خاطـره  ی جمعی باستانی  شـان 
را کـه از ابنیـه  ی اطـراف خویش الهام گرفتـه بودند، 
بـه ایـران آوردنـد و رهـاورد آن دوران، بازگشـایی 
انجمن  هـای دینی )انجمن آشـوریان تهـران، 1393( 
و معمـاری کلیسـای شـرق آشـوری تهـران توسـط 
داویـد بیـت اوشـانا بـوده اسـت. )آشـوریان ، 1385( 
ایسـنا،  خبرگـزاری  هنـری  و  فرهنگـی  )سـرویس 
تجسـمی  هنرهـای  و  موسـیقی  )سـرویس   )۱۳۸۹

خبرگـزاری مهـر، ۱۳۹۳(
هنـر هخامنشـی نمـاد همـه هنرهای جهان باسـتان 
بـود و اگرچـه طـرح و هدف هـا و هویـت آن ایرانـی 
بـود، اجـزای آن از هنرهـای مـردم باتجربـه جهـان 
کهن یعنی آشـوریان، مصریـان، اوراتوئیـان، بابلیان، 
لودیـان، ایونیـان، هنـدوان، سـکائیان و غیـره گرفته 

شـده بود. )شـاهپور شـهبازی، 1384، 11(
در معابد زرتشـتی، هنر آشـوریان باسـتان بیشتر قابل 
رؤیـت اسـت، کـه در دوران نوسـازی پهلوی  هـا، بـه 
خاطـر تسـّلط گفتمان باسـتان  گرایی و ناسیونالیسـم، 
در تمامـی بناهـا و تندیس  هایـی که آفریده شـده نیز 

به چشـم می-خورد.
هنـوز دودمـان نوپـای پهلوی نتوانسـته بود مسـائل 
پناهنـدگان قفقـاز را بـه طـور کامل سـامان دهد که 

مـوج دومـی از پناهندگـی طی جنگ جهانـی دوم به 
ایـران آغـاز شـد کـه پرتعدادتریـن آنان لهسـتانی  ها 
بودنـد. »بعـد از گذشـت دو سـال و بـا آغـاز حملـه 
آلمـان به شـوروی، اسـتالین مجبور شـد بـا دولت در 
تبعیـد لهسـتان از در دوسـتی درآمـده و فرماندهـی 
واحـدی در مقابـل آلمـان در جبهـه لهسـتان ایجـاد 
کنـد. طبـق ایـن توافق قـرار بر این شـد کـه عالوه 
بـر عبـور افـراد نظامـی تجهیـز شـده لهسـتانی از 
خـاک ایـران، زندانیان و افراد داخـل اردوگاه ها نیز از 
طریـق ایـران بـه فلسـطین و آفریقا مهاجـرت کنند. 
ایـن عمـل با نقـض بی طرفی ایـران و اشـغال ایران 
توسـط قـوای انگلیسـی و سـپس روسـی در تاریـخ 
سـوم شـهریور ۱۳۲۰، امکان پذیـر گشـت.« )کریمی 

و کریمـی ، 1378،  7(
”بـه   عّلـت تأخیـر در خـروج، لهسـتانی ها به  تدریـج 
و بـرای گـذران زندگـی وارد بـازار کار گردیدنـد در 
بعضـی رسـتوران ها و کاباره هـا گروه  هایـی از آنان به 
آوازه  خوانـی و اجرای موسـیقی مشـغول شـدند. افراد 
فرهیختـه ای نیـز که در میـان آنان بودند بـه دبیری 
و آمـوزش زبـان لهسـتانی و نویسـندگی پرداختنـد، 
روزنامـه ای هـم بـه زبـان لهسـتانی به  نـام »نـدای 
لهسـتان«  منتشـر می کردنـد و کتاب هایـی درباره  ی 
مانده اسـت.”  یـادگار  بـه  آن  هـا  از  ایران شناسـی 

)کریمـی و کریمـی ، 1378،  38(

1-1بیانمسئله
ایران همواره چندفرهنگی و متشـّکل از چندین قوم، 
سـبک زندگـی و دیـن و باور بـوده اسـت و در تاریخ 
دور و دراز خـود در عصرهـای طالیـی  اش تجربیاتی 
از چندفرهنگی را نشـان داده اسـت. سـهم مهاجرت 
در شـکل  گیری ایـن پدیـده   نظیـر اسـت. مهاجـرت 
پدیـده اجتماعـی کثیراالبعـاد و دارای تأثیرات عمیق 
فرهنگـی بـر نسـل  ها اسـت. امـا بررسـی  های ایـن 
پدیـده در ظـرف تاریـخ اجتماعـی معنا پیـدا می کند. 
بـه همیـن خاطـر درک شـرایط تاریخی-اجتماعـی 
مهاجـران در کنـار اینکه چه تأثیر و تأثـری از جامعه 
مقصـد دریافـت کرده  انـد، اهمیت می  یابـد. در دوران 
پرآشـوب دو جنـگ جهانـی، ایـران بـه عنـوان یک 
سـرزمین بی  طـرف جـای امنـی بـرای پناهنـدگان 

قفقـاز، آسـیای میانـه و اروپایی شـرقی بود.
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بدیـن جهـات پناهنـدگان قفقـاز و عثمانـی کـه در 
پهلـوی  دوره  ی  در  فرهنگـی  سیاسـت  های  ظـرف 
قـرار داشـتند، کـه بسـیار یکپارچـه کننـده بـوده و 
داشـته  مهاجـران  ایـن  فرهنگـی  جـذب  در  سـعی 
اسـت. از سـوی دیگـر حکومـت رضاشـاهی بـرای 
تفاوت  هـای  پیشـتازی و  از  نّیـات خویـش،  تحّقـق 
فضـای  شکسـتن  بـرای  اقلّیت  هـا  ایـن  فرهنگـی 
سـنتی فرهنگ جامعـه بهره می  برد و از سـوی دیگر 
ایـن اقلّیت  هـا بـه نوعی خاطـره  ی جمعی خـود را در 
ایـن دسـتاوردهای فرهنگـی حفـظ نمـوده و ترویـج 
مهاجـر  دسـته  دو  از  کّلـی  به    طـور  امـا  می  دادنـد. 
می  توان سـخن راند: یـک( مهاجران مسـلمان و دو( 
مهاجـران غیرمسـلمان که هرکدام سـهمی بزرگ در 

فرهنـگ و هنـر معاصـر داشـتند.
پناهنـدگان قفقـاز، کـه در موطـن  بـه طـور کلـی 
تسـلط  تحـت  سـال  ها  این  کـه  به  خاطـر  خویـش 
امپراتـوری تـزاری یـا اروپایـی بودنـد بسـیار پیش  تر 
از ایرانیـان بـا مظاهر مدرن آشـنا شـده بودند و حّتی 
در خـاک ایـران بـا مراکـز علمـی فرهنگـی اروپایی 
ارتبـاط برقـرار می  نمودنـد و بـا ورود بـه  راحت  تـر 
ایرانـی کـه در دوران پهلـوی قـدم بـه مدرن سـازی 
گذاشـته بـود، بـه راحتـی جذب ایـن برنامه شـدند و 
در ایـن مسـیر هـم دسـتاوردهایی داشـتند. پـس در 
برخـی زمینه  هـا از جملـه هنرهای تجسـمی، ادبیات، 

هنرهـای نمایشـی و موسـیقی منشـأ اثـر بودند.

سؤاالت تحقیق:

مشـارکت  فرهنگی  اجتماعـی  1.زمینه  هـای 
پناهنـدگان قفقـاز در فراینـد مدرنیزاسـیون فرهنگی 

چیسـت؟ پهلوی  هـا 
گفتمـان  در  فرهنگـی  سیاسـت  های  2.تاثیـر 
آثـار  در  پهلوی  هـا  باسـتان  گرایی  و  ناسیونالیسـم 

چیسـت؟ تندیسـگران 
3.تأثیـر سیاسـت حافظـه  ای مسـیحیان و زرتشـتیان 
ایـران در آثـار تندیسـگران دوران پهلـوی اّول و دوم  

؟ چیست

پیشینهتحقیقومبانینظری

2-1پیشینهتحقیق
در مطالعـات و پژوهش  هـای پیشـین حـوزه  ی تاریخ 
هنـر نویـن باالخص »مجسـمه سـازی« بحـث هنر 
مهاجـرت امـری تـازه و بدیـع اسـت و بیشـتر کتـب 
زبـان  بـه  پایان  نامه  هـای  و  مقـاالت  هنـر،  تاریـخ 
بـه  مسـتقل  و  مجـزا  به  طـور  حـوزه  ایـن  فارسـِی 
ایـن امـر نپرداخته  انـد از جملـه: 1(کتـاب »نوشـت 
و نقدهایـی دربـاره  ی پیشـگامان هنـر معاصـر« اثـر 
محمـد شـمخانی، کـه در ایـن کتـاب به پیشـگامان 
هنـر نو اشـاره شـده اسـت؛ اّما بـرای هنـر مهاجرت 
بـرای مجسمه  سـازی بخـش مجزایـی  و بالخـص 
اختصـاص داده نشـده اسـت. )شـمخانی، 1384( 2( 
کتـاب دیگـری که در مورد تاریخ تندیسـگری  ایران 
نگاشـته شـده، »تاریخ مجسمه سـازی در ایران« به 
قلـم پرویز تناولی اسـت، که در ایـن کتاب تخصصی 
هنـر مجسمه  سـازی، نـه تنهـا بخشـی مجـزا بـرای 
هنـر مهاجرین اختصاص داده نشـده، بلکـه به اولین 
کارگاه  هـای مجسمه  سـازی داخـل خاک ایـران نیز، 
هیـچ اشـاره  ای نشـده اسـت. )تناولـی، 1391( و 3( 
آخرین کتاب »اسـناد مجسمه  سـازی معاصـر ایران« 
جمع  آوری شـده توسـط محمدحسـن حامدی اسـت، 
کـه در آن نـه تنهـا بخـش مجزایی بـرای مهاجرین 
اختصاص داده نشـده اسـت، بلکه با وجود دسترسـی 
کامل به اسـناد سـازمان زیباسـازی شـهر تهران، به 
وجـود کارگاه  های مجسمه  سـازی قبـل از دهه  ی 50 
شمسـی نیز اشاره نشـده اسـت. )حامدی، 1391( اّما 
در میـان کتـب، مقـاالت و پایان  نامه  های رشـته  های 
هنـر و پژوهـش هنـر، بـه دو اثـر بـه زبـان فارسـی 
مهاجـرت«  »هنـر  بـه  کـه  برنمی  خوریـم  بیشـتر 
پرداختـه باشـند، کـه عبارتنـد از: 1( در کتـاب »هنر 
معاصـر ایـران: ریشـه ها و دیدگاه هـای نویـن« اثـر 
حمیـد کشمیرشـکن، بـا نـگاه بـه هنـر مهاجـرت، 
فصلـی بـه آن اختصـاص داده اسـت اّمـا تمرکـز آن 
بـر نقاشـی تـا مجسمه  سـازی اسـت )کشمیرشـکن، 
1394( و 2( پایان  نامـه کارشناسـی ارشـد خانم الهام 
حسـن  زاده قالب  سـاز بـا عنـوان »تحلیـل گفتمـان 
هنرمنـدان  از  چنـد  تنـی  آثـار  در  مهاجـرت  هنـر 
تجسـمی معاصـر ایـران بـر اسـاس نظریـات هومی 
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بابـا« در خصـوص بررسـی تاثیـر مهاجـرت در آثـار 
سـه هنرمنـد تجسـمی، علـی بنی  صـدر، سـارا رهبر 
و اسـد فاولـول بـا رویکـردی پسااسـتعماری بـه آن 
پرداخته اسـت، کـه در میـان آنان تندیسـگری مورد 
بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت. )حسـن  زاده قالب  سـاز، 
1392( اّمـا در چنـد سـال اخیـر چندین اثر درخشـان 
بـه زبان انگلیسـی در تاریـخ هنر معاصـر و مطالعات 

فرهنگی نگاشـته شـده اسـت.
 1( کتـاب تصویر مهاجر )هنر و مسـتندهای سیاسـی 
از بحران  هـای جهانـی( تی. جی دیمـوس  به تحلیل 
زیسـت هنرمنـدان پناهنـده  ی سیاسـی و اجتماعـی، 
مهاجـر و بی  وطـن از کشـورهای خاورمیانه و شـمال 
 ,Demos) .آفریقـا، به اروپـا و آمریـکا می-پـردازد

(2013
 دو( کتـاب »مرزهای شکسـته شـده: هنـر، مهاجران 
و اسـتعاره  ای از پس  مانده  هـا« )گنجینـه یـا فرهنـگ 
بین  المللـی( )گنجینـه یـا مطالعات فرهنگـی جهانی( 
بهره  گیـری  بـا  مطالعـه  ی  در  اسـتاین  جولیـت  از 
مطالعـات  اندیشـمندان  از  تـن  دوازده  نظریـات  از 
پسااسـتعماری کـه مهم  تریـن آن  ها یعنـی زیگمونت 
تلـف  »زندگـی  دیـدگاه  بـه  نیم  نگاهـی  بـا  باومـن 
شـده« بـا رویکرد مطالعـات بین فرهنگی با بررسـی 
وضعیـت هویـت فرهنگـی مهاجران )هنـر مهاجران( 
در اروپـا پـس از جنـگ جهانـی، بـه سـه مکانیسـم 

(2014 ,Steyn) .کلـی اشـاره مـی کنـد
فرهنـگ  در  دیدگاه  هـا  و  »هنـر  کتـاب  سـوم(   
بـه  عاملیـت(«  و  مقاومـت  )کشـاکش،  مهاجـرت 
گـردآوری مایـک بـل و میگوئـل هنردانـز نـاوارو ، 
کـه حـاوی مقاالت هفـده تـن از اندیشـمندان علوم 
اجتماعـی در مـورد جایـگاه مهاجـرت و پدیده  هـای 
هنـری در فضـای سیاسـی  بـا نگاهـی بـه تجربیات 
»مقاومت شـکننده« در برابر مکانیسـم  های یکسـان 
و عمومی  سـازی دنیـای معاصـر می  باشـد، به  خاطـر 
بـه موطـن خویـش،  نسـبت  مؤّلفیـن  دغدغه  هـای 

مطالعـه  ی آن می  توانـد سـازنده باشـد.
(2011,Bal & Hernández-Navarro)

و  )مهاجـر(  خارجـی  »هنرمنـدان  کتـاب  چهـارم(   
تـا  پاریس)سـال  های1870  در  مـدرن  اجتماعـات 
پژوهـش  شـانزده  آن  در  کـه  میـالدی(«   1914
تاریخـی توسـط سـوزان والر گردآوری شـده اسـت، 

کـه بـه زندگی و آثـار هنرمنـدان مهاجر سراسـر دنیا 
بـه شـهر پاریـس می  پـردازد کـه به  عنـوان یکـی از 
مهاجرت  هـای  عصـر  در  جهانـی  فرهنگـی  مراکـز 
بررسـی  بـه  همچنیـن  می  شـود.  شـناخته  جهانـی 
چگونگـی ارتبـاط هنرمندان مهاجر، پناهنده سیاسـی 
و فرهنگـی، و دانشـجویان خارجی بـا فرهنگ بومی 
در  فراملـی  هویت  هـای  شـکل  گیری  و  خویـش 

پاریـس در قـرن نوزدهـم می  پـردازد.
(2015 ,Carter & Waller) 

 پنجـم( کتاب »هنرمندان و مهاجرت از سـال 1400 
تـا 1850 میالدی )بریتانیا، اروپا و مسـتعمرات(« که 
در آن مقـاالت چندیـن محّقـق بـه کوشـش کاترین 
واگنـر، جسـیکا داوید و ماتیـج کلمینچیـچ گردآوری 
شـده که به بررسـی آثـار هنرمنـدان مهاجر بـه اروپا 
در عصـر انقـالب صنعتـی بـرای نیـل بـه کشـف 
نسـبت میان فرهنگ کشـورهای صنعتـی و فرهنگ 
بومـی هنرمنـد می  پـردازد. در ایـن کتـاب از ارتبـاط 
میـان قواعد و شـرایط کارگاه  های کشـورهای مقصد 
و شـرایط جغرافیایـی مهاجـران و میـراث فرهنـگ 
بومـی هنرمنـد در سـبک هنـری آثـارش تـا معمای 
درمی  یابیـم.  را  نـو  هنـِر  آثـار  در  فرهنگـی  تبـادل 
  (2017  ,Wagner, David, & Klemenčič)

2-2مبانینظری
بـاب  در  خویـش  آثـار  مجموعـه  ی  در  بکـر 
جامعه  شناسـی هنـر بـه شـبکه  ای از فعالیت  هایی که 
توسـط سـاختارهای اجتماعـی و عرف  هـای هنـری 

می  کنـد. اشـاره  می  گیـرد  شـکل 
بکـر در کتـاب مشـهورش بـا عنـوان »دنیـای هنر«  
به  طـور مفصـل در مـورد دیـدگاه »هنـر بـه مثابـه 
آن  »هنرمنـد  اسـت.  داده  شـرح  جمعـی«  فعالیـت 
طـوری که تعریف شـده کـه خود باید تمـام کارهای 
خلـق هنـری را انجام دهـد، نیسـت. بنابراین هنرمند 
در مرکـز یک شـبکه  ی بـزرگ همکاری از انسـان  ها 
کار می  کنـد، همـه ایـن همکاری  هـا بـرای نتیجـه 
نهایـی ضروری اسـت. هربخِش فعالیـت هنری او به 
دیگـران بسـتگی دارد، یـک ارتبـاط همـکاری وجود 
دارد. همکارانـی کـه در خلـق ایده  ی هنری شـریک 
می  باشـند. به احتمـال زیاد این توافـق وجود دارد که 
در هـر زمانـی، هرکـس کـه می  توانـد، فعالیت  هـای 
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الزم را به  خوبـی انجـام دهـد، انـگار که یک تقسـیم 
کار حاکـم اسـت و هیـچ گـروه   کاری تخصصـی و 

(2 .p ,1982 ,Becker) ».نخبـه وجـود نـدارد
در طـی ایـن کتـاب به ایـن نکته اشـاره می  گردد که 
برخـی فعالیت  هـای هنـری به  طـور انفـرادی شـکل 
می  گیـرد، اّمـا بـرای توضیـح ایـن شـبکه همـکاری 
تولیـد جمعـی هنـری، بـه تمثیل  هایی از موسـیقی و 
تندیسـگری پرداختـه مـی شـود. »ذکـر ایـن مطلب 
کـه هنرمنـد فقـط با همـکاری دیگـران آثـار هنری 
نیسـت  معنـا  ایـن  بـه  نهایـت  در  می  کنـد  خلـق 
کـه او نمی  توانـد بـدون ایـن همـکاری کار کنـد.« 
(p ,1982 ,Becker. 7) اّمـا فّعالّیت جمعی هنری 
زیبایی  شـناختی  »درگیری  هـای  نیسـت  بی  چالـش 
میـان کارکنان پشـتیبان و هنرمند نیـز رخ می  دهد.« 

(25  .p  ,1982  ,Becker)
به  طـور کلـی بکـر در کتـاب توضیـح می  دهـد تولید 
جمعـی هنری راهبردی اسـت کـه هنرمنـد می  تواند 
آن را انتخـاب کنـد، اّمـا باوجود این  که بایـد انرژی و 
هزینـه زیـاد صـرف کنـد، باألخـص در هنرهایی که 
نیـاز بـه حامیـان مالـی و اجرایـی داشـته باشـد، این 
همـکاری جمعـی امری حتمـی اسـت. »در واقع اگر 
همـان نیـروی انسـانی حتـی در هـر مورد مشـترکًا 
باهـم عمـل نکننـد، فقـط بـا اسـتفاده از روش  هـای 
ماهـر می  تواننـد همـکاری  و  افـراد خبـره  مشـابه، 
کارآمـدی شـکل دهنـد و جایگزیـن آن  هـا شـوند. 
در  باصرفه  جویـی  و  سـاده  تر  جمعـی،  اقـدام  روش 
زمـان، انـرژی و منابـع صـورت می  گیـرد؛ اّمـا روش 
کار غیـر جمعـی کارآمد تنهـا با صرف هزینه بیشـتر 

و دشـوارتر ممکـن اسـت.«
(7 .p ,1982 ,Becker) 

در انتهـا »برای شـکل  گیری نظریه  هـای تعمیم  یافته 
در مـورد فعالیت  هـای هنری، مـا می  توانیم مطالعه  ی 
اجتماعـی در همـه  ی اشـکال سـازمان  ها با جسـتجو 
در شـبکه  های مسـئولیت تولیـد پـروژه، در مـواردی 
شـبکه  های  چنیـن  میـان  همپوشـانی  همچـون: 
همـکاری، چگونگی روش  های کار بـرای هماهنگی 
فّعالّیت  هـای آنـان، چگونگـی روش  هـای کار موجود 
کـه بـه طـور همزمـان هماهنـگ کننـده و محـدود 
اسـت و چگونگـی  آن  هـا  اشـکال عمـل  کننـده  ی 
امـکان پذیـری توسـعه اشـکال جدیـدی از منابـع 

کسـب درآمـد، را ترتیـب دهیم.«
(370 .p ,1982 ,Becker) 

باتوجـه بـه طـرح »تولیـد اجتماعی هنر« کـه به  طور 
جمعـی،  کنش  هـای  تأثیـر  توضیـح  بـه  مفصـل 
قواعـد و قوانیـن عرفـی بـر فّعالّیت  هـای هنرمنـدان 
می  پـردازد، بـه عقیـده بکـر، در واقـع بـرای به  وجود 
آمـدن یـک اثر هنـری َاعمـال زیـادی بایـد صورت 
گیـرد كه مسـتلزم مسـاعدت و همكاری بسـیاری از 
انسـان  ها اسـت. اّمـا همان  طـور کـه وی در سـنت 
کنـش متقابـل نمادیـن حرکـت می  کنـد و به  طـور 
شـبکه  ای بـه فعالیـت هنرمنـدان می  نگـرد، نیـروی 
محـرک هنر نوگـرای ایـران در حقیقـت، اقلیت  های 
دینـی و پناهنـدگان قفقـازی و لهسـتانی بـه ایـران 
هسـتند، و ایـن امـر در این شـبکه  ی همـکاری فقط 
گئـورگ  غریبـه«  جامعه  شـناختی  »فـرم  طـرح  بـا 
زیمـل قابـل تفسـیر اسـت کـه بـه درسـتی موقعیت 

ایـن هنرمنـدان را شـرح می  دهـد. 
اگـر »سـرگردانی«، جدایـی از هرنقطـه  ی معلومـی 
مفهومـی  اش  متضـاد  و  محسـوب   شـود  مـکان  در 
آنـگاه  باشـد،  نقطـه  ای  چنیـن  بـه  »وابسـتگی« 
»غریبـه«  جامعه  شـناختی  فـرم  گفـت  می  تـوان 
ترکیبـی از هـردو ویژگـی   را عرضـه می-کنـد. )این 
نشـانه  ی دیگـری اسـت از این  کـه روابـط مکانی، نه 
تنهـا شـرایط تعییـن کننده  ی روابـط میان انسـان  ها 
اسـت، بلکـه نمـاد آن روابط هـم هسـت.( از این  رو، 
غریبـه در این  جـا بـه معنـای معمول ایـن اصطالح، 
فـردا  و  می  آیـد  امـروز  کـه  پرسـه  زنی  مثابـه  بـه 
مـی  رود، در نظـر گرفتـه نخواهد شـد، بلکـه به  جای 
انسـانی تلّقـی خواهـد شـد که امـروز می  آیـد و فردا 
می  مانـد -بـه عبارتـی، پرسـه  زنی بالقـوه، اگرچه راه 
خـود را ادامـه می  دهـد، بـر آزادی رفـت و آمد کامال 

غلبـه نکـرده اسـت. )زیمـل، 1392،  269( 
در حقیقـت غریبـه در موقعیت اجتماعـی  ای قرار دارد 
بـا منافـع گروه  هـای  کـه فاصلـه  ی اجتماعـی وی 
اجتماعـی و فرم  هـای اجتماعـی باعـث شـده اسـت 
تـا زمانـی ایـن موقعیـت را حفـظ کند کـه در اذهان 
مـردم در برخـی حوزه  هـا دور فـرض می  شـود و در 
برخـی حوزه  هـای دیگـر نزدیـک، »به عبـارت دیگر 
گفته  هـای ذیـل درباره  ی غریبـه به منظور اشـاره به 
ایـن مطلب اسـت که چگونـه عوامل دافعـه و فاصله 
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کار می  کننـد تـا فرمـی از باهم بودن، فرمـی از اتحاد 
مبتنـی بـر تعامل را خلق   کند« )زیمـل، 1392، 270( 
و در تفسـیِر جایـگاه یهودیـان اروپـای قـرن نوزدهم 
اسـت کـه اغلـب تاجـر بودنـد. »اگرچـه در قلمروی 
شـیوه  های  بـه  غریبـه  شـخصی  صمیمـی،  روابـط 
بسـیار ممکـن اسـت جـّذاب و ارزشـمند باشـد، ولی 
تـا زمانـی که غریبـه تلقی می  شـود در نظـر دیگری 
شـدن  محـدود  نیسـت.  مالـک«  یـا  دار  »زمیـن 
گویـی  )چنان  کـه  اغلـب  و  واسـطه  ای  تجـارت  بـه 
واالیـش یافتـه از آن( بـه سـرمایه  گذاری محـض، 
ویژگـی خـاِص تحرک  را بـه غریبه می  دهـد. ظهور 
ایـن تحـرک درون  گروهِی محصور شـده، آن ترکیب 
را موجـب می  شـود کـه موضـع  دوری  و  نزدیکـی 
رسـمی غریبه را برمی  سـازد.« )زیمـل، 1392، 271( 
»بـه معنـای دقیـق کلمـه، غریبـه در زمـان واحـد 
نزدیـک و دور اسـت، همان  طـور که در هـر رابطه  ی 
مبتنـی بـر شـباهت  های کّلـی انسـانی چنین اسـت. 
بـا ایـن همه، میـان دو عامل نزدیکـی و دوری تنش 
عجیبـی رخ می  دهـد، چـرا کـه صرفًا آگاهی داشـتن 
از امـر کّلـی، به  طور مشـترک، دقیقًا تأکید گذاشـتن 
بـرای  دیگـر  بـار  نیسـت،  مشـترک  چیـز  آن  بـر 
غریبـه  ای نسـبت بـه کشـور، شـهر، نـژاد و از ایـن 
دسـت، آن  چـه تأکیـد می  شـود چیزی فردی نیسـت، 
یعنـی خصیصـه  ای  اسـت،  بیگانـه  بلکـه خاسـتگاه 
کـه او مشـترکًا بـا غریبه  هـای بسـیار دیگـر دارد، یا 
می  توانـد داشـته باشـد. بـه ایـن دلیـل غریبه  هـا در 
واقـع نـه بـه مثابه افـراد، بلکه بـه مثابـه غریبه  هایی 
از نوع خاص مشـاهده می  شـوند. دوری آن  ها دسـت 
نزدیکی  شـان.«  کـه  اسـت  کّلـی  همان  قـدر  کـم 

)زیمـل، 1392،  275-6(
امـا ایـن بیگانگـی بـرای اقلیت  هـای دینـی و قومی 
وضعیـت اجتماعـی را خلق می  کند؛ آنـان را در حفظ 
میـراث فرهنگـی خویش بـا بهره  گیـری از هنرهایی 
کـه در قلمـروی نظری هنـر به مثابـه فعالیت جمعی 
از  میراثـی  می  کنـد،  تشـویق  می  گیـرد  جـای  بکـر 
قبیـل تندیسـگری. امـا این  کـه چـه نیـرو و واقعیت 
اجتماعـی در ایـن فرآینـد دخیـل اسـت را بایـد در 

مفهـوم »خاطـره  ی جمعـی« یافت.
عالقه  منـد  شـیوه  هایی  بررسـی  بـه  هالبواکـس 
بازنگـری  را  گذشـته  آن  هـا  بـا  آدم  هـا  کـه  اسـت 

اکنـون  کـه  حالـی  در  می  کننـد.  اسطوره  سـازی  و 
دسترسـی ذهنـی مسـتقیم بـه رویدادهـای پیشـین 
گذشـته  ی  رخدادهـای  ولـی  داریـم،  را  زندگی  مـان 
تاریخـی تنهـا به  واسـطه  ی نهادهـای اجتماعـی بـه 
مـا ربـط می  یابنـد. پـس فراینـد یـادآوری هیـچ نوع 
خصلـت خودبه  خـودی نـدارد. هالبواکـس همچنیـن 
از  مـا  جمعـی  خاطـره  ی  کـه  می  کنـد  اسـتدالل 
گذشـته، بـه هیچ  وجـه یکدسـت نیسـت. برخـی از 
بـه  دیگـر  برخـی  و  می  شـوند  فرامـوش  رخدادهـا 
یـادآورده می  شـوند. گروه  هـا، نهادهـا و آیین  هایـی 
که مسـئول زنـده نگه  داشـتن رخدادهای گذشـته  اند، 
رخدادهـای خاصـی از گذشـته را در خاطره  ی جمعی 
نگه  می  دارنـد.  زنـده  را  آن  هـا  و  کـرده  برجسـته 

  )138  ،1394 رایلـی،  و  )اسـمیت 
هالبواکـس نظریـه  ی خاطـره  ی جمعی خـود را با کار 
دورکیـم دارای همخوانـی دیـد. او گفت که خاطره  ی 
جمعـی در جهـت بـا هـم نگه  داشـتن جامعـه عمـل 
می  کنـد. )اسـمیت و رایلـی، 1394، 139( »درباره  ی 
هـر دینـی می  تـوان گفـت، که بـه صورت  هـای کم 
و بیـش نمادیـن، تاریـخ مهاجرت  هـا و ادغـام نژادها 
و قبایـل، یـا رخدادهـای بـزرگ، جنگ  هـا، برپایـی 
نهادهـا، کشـف  ها و اصطالحاتـی کـه می  تـوان در 
خاسـتگاه جوامـع مـورد بحـث پیـدا کـرد را، بازتولید 
و  )اسـمیت   (84  .p  ,1992  ,Coser) می  کنـد.« 

رایلـی، 1394، 140(
اّمـا در رویکردهـای نظری جدیدتـر همچون رویکرد 
متأثـر  شـّدت  بـه  یـادآوری  فراینـد  حال  گرایانـه، 
اسـت.  جامعـه  در  قـدرت  درونـی  سـازوکارهای  از 
حافظـه جمعـی،  فکـری،  نحلـه  ایـن  در  بنابرایـن، 
رویکـردی بی  طـرف در نظـر گرفتـه نمی  شـود؛ بلکه 
از »سیاسـت حافظـه« سـخن گفته می  شـود. به این 
اعتبـار، حافظـه جمعـی می  توانـد محـل منازعه بین 
احـزاب و گروه  هـای رقیـب در درون جامعـه نیز قرار 
گیـرد. رونالـد برگـر )1995( نیـز بـا تأسـی از همین 
رویکـرد در یـک مطالعـه ژرف نشـان داده اسـت که 
سیاسـت  زده  شـدت  بـه  معاصـر  دوران  در  موزه  هـا 

شـده  اند. )رسـولی، 1394،  322(
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روشپژوهش
در پژوهـش کنونـی ،مطالعـه زیسـت نگاری  شـکلی 
از مطالعـه روایـت پژوهی اسـت که در آن پژوهشـگر 
تجـارب زندگـی فـرد دیگـری را نوشـته و ثبـت مـی 
کند. (Ellis, 2004) )کراسـول, 1396, ص. 76(برای 
جمـع  آوری داده های شـفاهی، از روش کیفی مصاحبه 
روایـی و در جمـع  آوری داده  هـای مکتـوب، از تحلیل 
اسـناد اسـتفاده شـده اسـت. و سـعی بر آن اسـت که 
بـه فهم تأثیـرات اجتماعـی عوامـل کالن فرهنگی و 

اجتماعـی در زندگـی یـک هنرمند دسـت یازیم. 
مصاحبـه روایـی بهـره گرفتـه شـده اسـت زیـرا »در 
پیش  زمینـه  ی نظـری، مصاحبـه  ی روایـی را بـه کار 
تفسـیر  روش  هـای  بـه  این  کـه  ضمـن  می  گیرنـد، 
مـورد اسـتفاده بی  توجـه نیسـتند، عمدتـًا بـه تحلیـل 
می  پردازنـد.  شـخصی  فعالیت  هـای  و  دیدگاه  هـا 
سـؤال  های تحقیـق متعلـق به ایـن دیدگاه بـر فرآیند 
زندگـی در بسـتر و زمینـه  ی شـرایط و مقتضیات عام 

و عینـی متمرکزنـد.
غالبـًا هـدف تحلیـل ایـن نـوع داده  هـا تدویـن یـک 
تیپولـوژی از دوره  هـای زندگـی افـراد اسـت کـه خود 
ایـن عمـل گامـی در جهـت تدویـن یـک نظریـه به 

حسـاب می  آیـد.« )فلیـک، 1394،  200-1(
در تحلیل داده  های شـفاهی و مکتوب از روش تحلیل 
مضمونـی بهـره بردیـم. تحلیـل محتـوای مضمونی، 
یکـی از روش  های تحلیل محتوا اسـت کـه با تحلیل 
داده  هـا،  مشـترک  مضامیـن  شـناخت  در  مضمـون 
مشـابهت دارد. اما پژوهشگر براسـاس معرفت  شناسی 
عینیت  گـرا، آن را به کار می  گیـرد. در تحلیل محتوای 
مضمونـی، برخـالف تحلیـل مضمـون، از تفسـیر در 
کمتریـن حـد ممکـن، صرفـًا از آن بـرای نامگـذاری 
و گروه  بنـدی مضامیـن اسـتفاده می  شـود. در تحلیـل 
محتـوای مضمونـی به احساسـات و افکار پژوهشـگر 
دربـاره مضامیـن، اعتنایی نمی  شـود. به همیـن دلیل، 
پژوهشـگر از هرگونه تفسیر و توضیح معانِی مضامین، 
پرهیـز می  کنـد و صرفـًا در بحث نتیجه  گیـری خیلی 
مختصـر مضامیـن را توضیـح می  دهـد. به  طـور کلی، 
تحلیـل محتـوای مضمونی، بیشـتر، تحلیـل توصیفی 
اسـت در حالی  کـه تحلیـل مضمون، تحلیل تفسـیری 

   (2007 ,Anderson) .اسـت

یافتهها
تهـران،  در  ناصـری  دوران  شهرسـازی  تحـّوالت 
محـدود بـه سـاخت دیوارهای تـازه بـه دور پایتخت 
البتـه شـهرهای دیگـر  بـود و از آن فراتـر نرفـت. 
بـر  )مبتنـی  اسـالمی  شـهرهای  اصـول  از  ایـران 
تثلیـث بـازار، مسـجد و ارگ( خـارج نشـدند. اّمـا تـا 
ظهـور عصـر پهلـوی هیـچ عزمـی بـرای نوگرایـی 
در شـهرها وجـود نداشـت. »وقتـی در سـال 1288 
قمـری ناصرالّدیـن شـاه اقدام بـه تخریـب باروهای 
قدیمـی دوران صفـوی کـرد، می  خواسـت بـه تهران 
ابعـاد جدیـدی بخشـد. می  شـد انتظـار داشـت که به 
جـای دیوارهایـی که خراب می  شـوند، چیـز دیگری 
بنـا نشـود. اّمـا او تـا حـّدی مثـل پاریسـی هـا عمل 
کـرد، زیـرا باروهـای تـازه  ای بنـا کـرد که سـرانجام 
ولـی سـاخت  گذاشـتند،  باقـی  را  ]باروهـا[  مسـئله 
خیابان  هـای بـزرگ بـه شـیوه  ی عثمانـی را دنبـال 
نکـرد.« )جهانبگلـو،1380، 66( »اقتباس از تحّوالت 
عثمانـی هیـچ  گاه واقعـًا تحقـق نیافـت، مگـر پنجاه 
سـال بعـد در زمـان رضاشـاه. در سـال  های دهـه  ی 
1310، نخسـتین نشـانه  های مـدرن شـدن سـاختار 
شـهر ظاهر می  شـوند؛ تـا آن زمان زندگـی اجتماعی 
همـواره در محله  هـای کوچـک سـازمان می  یافـت. 
از  بخشـی  بـزرگ،  خیابان  هـای  شـدن  سـاخته  بـا 
زندگـی بـه خیابان  هایـی انتقـال یافـت کـه در آن 
اتومبیـل رفـت و آمـد می  کـرد، اّمـا بخشـی دیگر در 
کوچه  هـای کوچـک و در خانه  هایـی ادامـه یافت که 
در آن  هـا نظـام سـنتی بسـته همچنـان حاکـم بود و 
امـکان حفاظـت فرهنگـی را بـه نحو بهتـری فراهم 

)65-6   ،1380 )جهانبگلـو،  می  کـرد.« 
دارای  کشـورهای  قدیمی  تریـن  از  یکـی  »ایـران   
جامعـه  ی شـهری اسـت، یکـی از معدود کشـورهای 
غیرعربـی، کـه تمـّدن شـهری کهـن آن، قرن  هـا 
تـداوم یافتـه اسـت. بـا وجـود ایـن، در آغـاز قـرن 
بیسـتم بـا تمرکـز نظام  منـد و منّظـم امـور سیاسـی، 
اقتصـادی و فرهنگی در تهران، توازن شـهری ایران 
برهـم خـورد، زیرا شـهرهای دیگـر همچـون تبریز، 
مشـهد، اصفهـان و شـیراز تـا دهـة 1340 از ایـن 
تحـّوالت بی  نصیـب می  ماننـد.« )جهانبگلـو،1380، 
در  پهلوی  هـا  نوسـازی  سیاسـت-های  اّمـا   )68
زمینـه  ی فرهنـگ، از منع حجـاب تا حمایـت دولتی 
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از هنرهـای نـو، بـا یکپارچه  سـازی هویتـی -همـان 
راهـی کـه روشـنفکران جامعـه تنهـا راه نجـات مام 
وطـن می  انگاشـتند-، برای میـراث فرهنگی اقلیت-

و  قفقـازی  پناهنـدگان  همچـون  فرهنگـی،  هـای 
اروپایـی، هـم فرصت و هـم تهدید به  شـمار می  آمد. 
براسـاس گفتمانـی  اّول  شهرسـازی دوران پهلـوی 
بسـیار آمرانـه و بدون مشـارکت مردم شـکل گرفت 
و حتـی تجلی-گاه قـدرت هم بوده اسـت، چونان  که 
و  شـیراز  تبریـز،  اعتراضـات  و  شـورش  ها  از  پـس 
اصفهـان علیه مدرنیزاسـیون رضاشـاهی، این فرآیند 
خشـن  تر شـکل می  گیـرد. »مقامـات نظامـی، تحت 
پوشـش شهرسـازی، حتـی نابـودی واقعـی مراکـز 
فیزیکـی طبقـات تجـاری و روحانـی را آغـاز کردند. 
آن  هـا بـه تخریب تعداد بسـیاری از خانه  هـا و بازارها 
و سـاختن خیابان  هـای جدیـد پرداختنـد کـه یکی از 
آن  هـا میـان محله  ی شـتربان )دوه چی( می  گذشـت 
کـه آن زمـان مـکان شـدیدترین اعتراضـات بـود. 
بی  خانمـان شـده  ها بـه مسـجد پنـاه بردند اّمـا آن  ها 
را از مسـجد بیـرون راندند و مقامـات نظامی آن  ها را 
بـه دارالعجـزه فرسـتادند، آسایشـگاه  هایی کـه غذا و 
سـرپناه بی  خانمان  هـای بی  چیـز را تأمیـن می  کردند. 
 (1928,Tabriz British Consulate, Nov)

)اتابکـی، و غیـره، 1396، 147-8(
طبعًا تندیسـگری نویـن در ایران در چنین شـرایطی 
بـه   یکـی از تجلی  گاه  هـای »سیاسـت حافظـه مّلی« 
مبـّدل شـده بـود. رژیـم پهلـوی بـا سیاسـتگذاری 
فرهنگـی خویـش در تـالش بـود تـا تمامـی آثـار 
هنـر ملـی را بـه مثابـه هنـر ایدئولوژیـک دولتـی و 
رسـمی شـکل بخشـد و سـایر رویکردهای هنری را 
مسـتحیل کند. )محمدرضا و تقی زادگان، 1391( اّما 
هنرمنـدان ایرانـی با مقاومـت در برابر ایـن گفتمان، 
در شـکل  دهی یـا محتـوای آثـار هنری  شـان با خلق 
آثـاری همچـون میـدان حـر )گرشاسـپ(، دیـواره  ی 
کاخ دادگسـتری غالمرضا رحیم  زاده ارژنگ و حسـن 
ارژنگ  نـژاد و مـوزه هـالل   احمـر علی  اکبـر صنعتی، 
و »خاطـره  ی  )فولکلـور(  بومـی  هنـر  بـرای حفـظ 
جمعـی« مفاخـر و هویـت فرهنگـی مشترکشـان بـا 

فرهنـگ ایرانـی هّمت گماشـتند. 
بـا ایـن وجود، پیشکسـوتان تندیسـگری نـوی ایران 
فرهنگـی  تنـوع  مسـئله  ی  بـه  زیـاد  دوره  ایـن  در 

نپرداخته  انـد و در ایـن زمینـه چندین تندیس سـاخته 
شـده کـه تـا بـه امـروز باقی  مانـده اسـت، اّمـا تنهـا 
یـک هنرمنـد مسـلمان در ایـن دوره به تندیسـگری 
از بـزرگان و مفاخـر اقلیت  هـای دینی هّمـت گمارده 
وی  زندگی  نامـه  ی  بررسـی  در  را  آن  عّلـت  کـه 

کردم. جسـتجو 
بـا بررسـی زندگـی هنرمنـد پیشکسـوت تندیسـگر 
برخـی  کشـف  بـه  ارژنگ  نـژاد«  »حسـن  ایرانـی 
عوامـل گرایـش ایشـان در همـکاری بـا اقلیت  های 
دینـی و آمـوزش آن  هـا در دوران پهلـوی اول و دوم 
و  باسـتان  گرایی  گفتمـان  گیـری  اوج  بـا  مصـادف 

ناسیونالیسـم بـه قـرار زیـر دسـت یافتیـم:
د در یـک خانـواده مهاجـر قفقـازی )نخسـتین  1.تولـّ
خـود  منطقـه  ایـن  کـه  ایـران(  بـه  پناهنـدگان 
چندفرهنگـی، ولـی همـواره در جنگ  هـای قومـی و 

مذهبـی بـوده.
2. وقایـع جنـگ جهانـی اول در ایـران کـه ذهـن 
بسـیاری از هنرمنـدان را به خود مشـغول کـرده بود.

3. همـکاری و آمـوزش بـه اقلّیت  هـای دینـی کـه 
در بخشـی از مصاحبـه ایشـان بـه راه  انـدازی مغـازه 
پاپانوئـل، فـروش نقاشـی و هدایـای کریسـمس و 
آمـوزش زنـده یـاد نشـان تانیـک اشـاره کـرد. )دز، 

 )1380  -  1379
سـبک  در  کـه  وی  ملی  گرایانـه  گرایش  هـای   .4
هنـری  اش مشـهود بـود )بـا توجه بـه نظـر منتقدان 
و مصاحبه  هـای ایشـان با اصحاب رسـانه، از سـبک 
حّکاکـی ساسـانی الهام گرفته شـده بـود( و باالخص 
در اثـر مشـهور ایشـان بـر بدنـه  ی کاخ دادگسـتری، 

قابل شناسـایی اسـت.
5. تندیسـگری هنری اسـت که حاصل کار جمعی و 
متأثـر از عوامـل اجتماعی  فرهنگـی زمانـه  ی خویش 
اسـت. بـه همین خاطر تحـّوالت اجتماعـی همچون 
شـروع  و  مهاجـران  اول  نسـل  از  بخشـی  مـرِگ 
غائلـه  ی  و  اسـتالین  اجبـاری  کـوچ  سیاسـت-های 
آذربایجـان، منجـر بـه قطـع ارتبـاط پناهنـدگان بـا 
قفقـاز شـد و ایـن وقایـع باعـث شـد که بـرای حفظ 
خاطـره  ی جمعـی خانوادگـی، دسـت به خلـق آثاری 
در مـورد مفاخـر اقلیت  هـای دینـی ایـران بزنـد کـه 
نسـبت بـه پیشکسـوتان و معاصران ایشـان همچون 
علی  اکبـر صنعتـی و ابوالحسـن صدیقـی یـک وجـه 
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ممیـزه در کارنامـه  ی هنری اوسـت.
6. هنـر نوگرایـی ایـران حتـی در دوران پهلـوی دوم 
نیـز متأثـر از پیشـگامی هنرمنـدان مسـیحی بود که 
براینـد آن، حفـظ خاطـره  ی جمعـی قومـی و مذهبی 
آنـان در بناهـای عمومـی در معمـاری دوران پهلوی 

دوم را بـه دنبال داشـته اسـت.
موقّعیـت  کـه  پناهنـدگان  ایـن  شهرنشـینی   .7
اجتماعـِی همچـون یک غریبه زیملـی را در ارتباطی 
هـم دور و هـم نزدیـک بـا هویـت ایرانی، برایشـان 

بـه ارمغـان آورد.
8. از طـرف دیگـر چـون بـر مسـائل محتوایـی آثـار 
فرهنگـی  بنیادهـای  توسـط  شـهرها  در  حجمـی 
وابسـته بـه دربـار و وزارت فرهنـگ و هنـر سـابق 
نظـارت می  شـد، کـه هنرمنـدان اقلیت دینـی زیادی 
و  می  کردنـد  کار  آن  هـا  بـرای  مشـاور  عنـوان  بـه 
مطالـب فنی توسـط کمیسـیون نصب مجسـمه  ها و 
یادبودهـای ایـران در وزارت فرهنـگ و هنـر سـابق 
صـادر می  گردیـد کـه اعضـای مسـیحی  ای همچون 
اسـتاد لیلیـت تریـان )۱۳۴۵ تـا ۱۳۵۵( در آن عضـو 
بودنـد، می  توانسـت یکـی از راه  های حفـظ خاطره  ی 

جمعـی آنان باشـد.
9. بسـیاری از آثـار مفاخـر زرتشـتی و مسـیحی از 

طریـق حمایـت مالـی خّیریـن و انجمن  هـای دینـی 
آنـان و البتـه توسـط هنرمندان مسـیحی و زرتشـتی 
خلـق شـده اسـت. کـه دو اثـر نیمـه تنه  هـای میرزا 
یپرم  خـان و لیمجـی مانوکچـی زرتشـتی کـه یـک 
مسـلمان آفریـده اسـت اسـتثنایی بـر حاصـل ایـن 

اسـت.  تالش  هـا 
بررسی نمادگرایانه آثار حسن ارژنگ  نژاد

در آثـار ایشـان اغلـب عناصر ایران فرهنگی به چشـم 
می  خـورد کـه وفـاداری ایشـان بـه گفتمان هنـر مّلی 
را بازگـو می  کنـد و از طرفـی در سـال  های اولیـه  ی 
فعالیت ایشـان سـبک هنـری وی درون  مایه  های هنر 
شـرق اروپایی و حماسی را همراه داشت و دوره  ی دوم 
فعالّیتـش که با تندیـس آرش کمانگیر در مجموعه  ی 
سـعدآباد بـه پایـان رسـیده، عناصـر حماسـی بـا فرم 
امپرسیونیسـتی ترکیب گشـته اسـت که روح حماسی 

بن-مایـه فعالیت  های هنری ایشـان اسـت.
نیـم تنه  ی میـرزا یپرم  خـان از نظر نمادگرایانه نسـبت 
بـه تندیـس مشـابه که توسـط لیلیـت تریان سـاخته 
شـده، حماسـی  تر اسـت و تـا حـدی بـا تندیس  هـای 
فردوسـی شـباهت  هایی دارد و در نیـم تنـه  ی لیمجی 

مانوکچـی همـان لحن حماسـی جاری اسـت.
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نتیجهگیری
فرهنگـی  فضـای  در  دلیـل  چنـد  بـه  تندیس  هـا 
جملـه:  از  برخوردارنـد،  زیـادی  اهمیـت  از  شـهرها 
1( تندیس  هـا قـدرت نمادپـردازی زیـادی در ذهـن 
شـهر  فیزیکـی  فضـای   )2 دارنـد.  ملت  هـا  روح  و 
آن،  جـزء  مهم  تریـن  و  میدان  هـا  اهمیـت  باعـث 
یعنـی تندیس  هـا شـده اسـت. 3( تندیس  هـا یکـی 
از فضاهـای سـاماندهی »سیاسـت حافظـه« قومـی 
و دینـی در بسـیاری از کشـورها اسـت. بـا توجـه به 
ایـن دالیـل، حکومت  هـا کنتـرل زیادی بـر محتوای 
ایـن هنـر در شـهرها دارنـد. تهـران هـم از ایـن امر 
سیاسـتگذاری  دوره  در  ویـژه  بـه    نبـوده،  مسـتثنی 
فرهنگـی ناسیونالیسـم و باسـتان  گرایی پهلـوی  ، که 
بعدهـا توسـط دربـار، بنیادهـای فرهنگی وابسـته به 
دربـار و وزارت فرهنـگ و هنر سـابق شـکل گرفتند.

از خاطـره  ی جمعـی  ردپایـی  در حقیقـت می  تـوان 
مسـیحی و زرتشـتی )در طـی تحـّوالت اجتماعـی 
معاصـرش( در تمامـی آثار حسـن ارژنگ نـژاد یافت، 
بـا وجـود این  کـه معاصـران وی در حفـظ خاطـره  ی 
جمعـی فرهنـگ ایرانـی، مقّیـد بـه حفـظ خاطـره  ی 
جمعـی اقلیت  هـای فرهنگـی نبودنـد، ولـی عناصـر 
ایـن خاطـره  ی جمعـی، جـزء الینفـک آن و هوّیـت 

ایـران محسـوب می شـود.
بنابرایـن اقلیت  هـا و پناهنـدگان قفقـاز و اروپایـی، 
غریبـه  اجتماعـی  موقعیـت  بـودِن  دارا  به  خاطـر 
بـا  توأمـان  نزدیکـی  و  دوری  اصـل  )حاکمیـت 
بی  طرفـی( در ایـران، از طرفـی بـر ارتباطـات آن و 
از طـرف دیگـر در شـبکه  ی کنـش جمعـی هنـری 
آن روزگار بسـیار تأثیرگـذار بودنـد. در نتیجـه آن  هـا 
گفتمـان  محـّرک  نیـروی  و  محـوری  عنصـر  بـه 
ناسیونالیسـم و باسـتان  گرایی پهلـوی بـدل گشـتند 
و در پرتـوی فضـای اجتماعـی ایـن سیاسـتگذاری 
پهلـوی،   تـالش   آنان برای حفـظ »خاطره  ی جمعی« 
خویـش در قالـب گفتمـان مذکـور، منجـر بـه خلـق 
آثـار هنـری در مورد مفاخرشـان گشـت تـا خاطره  ی 
جمعـی تاریخی  شـان را در فضـای اجتماعـی جـاری 
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و  آمـوزش  برجسـته  متفکـران  جملـه  از  پی  یربوردیـو 
پـرورش در فرانسـه بـود کـه آثـار بسـیار کمـی از او به 
زبان هـای دیگر ترجمه شـده اسـت. شـاید بـه این دلیل 

کـه آثـار او از پیچیدگـی خاصـی برخـوردار اسـت.
تصـور  برنشـتاین  کار  را می  تـوان مکمـل  بوردیـو  کار 
کـرد، زیـرا هـر دو می  کوشـند تـا دیدگاه  هـای مارکـس 
و دورکیـم را بـه یکدیگـر پیونـد دهنـد. به اعتقـاد آن  ها 
نابرابـری، بیشـتر ماهیـت فرهنگـی دارد تـا اقتصادی و 
فاصلـه  ی بیـن فرهنـگ مدرسـه و خاسـتگاه اجتماعی–

تعییـن موفقیـت  اقتصـادی کـودک عامـل مهمـی در 
امـا  می شـود.  محسـوب  آموزشـی  نظـام  در  کـودک 
برنشـتاین بیشـتر بـه مسـأله انتقـال قدرت و شـیوه  های 
آن توجـه دارد در حالی  کـه بوردیـو بیشـتر بـه شـرایط 
سـاختاری کـه انتقـال قـدرت در چارچـوب آن صـورت 

می  گیـرد، پرداختـه اسـت. )رابیـز، 1991(

پی  یربوردیو: سرمایه  ی فرهنگی و آموزش
عاطفهسمائی،

دانشجویکارشناسیپژوهشگریعلوماجتماعیدانشگاهخوارزمی
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بوردیو از مفهوم کلیدی »خشـونت نمادین« اسـتفاده 
می کنـد، یعنـی طبقات مختلـف در دوره  های مختلف 
تاریخـی با تسـهیل معنـی و مفاهیم خـاص در افکار 
و ارتباطـات، بـه اعمال قـدرت می  پردازنـد. با کنترل 
آمـوزش و پـرورش، طبقـات مسـلط، تولیـد فرهنگ 
بنایرایـن  می  کننـد.  تضمیـن  را  خویـش  خـاص 
میـراث  می کنـد،  منتقـل  مدرسـه  کـه  فرهنگـی 
طبقـات  فرهنـگ  بلکـه  نیسـت،  جمعـی  فرهنگـی 
مسـلط اسـت، پس مدرسـه نوعـی خشـونت نمادین 

می شـود. محسـوب 
بوردیـو معتقـد اسـت کـه بازتولیـد فرهنگی )ناشـی 
از آمـوزش و پـرورش( یکـی از مهم  تریـن راه  هایـی 
اسـت کـه از ایـن طریـق، سـاختار طبقاتـی بازتولید 
از  اجتماعـی  بازتولیـد  دیگـر  عبـارت  بـه  می شـود. 
بـه  می  گیـرد،  آموزشـی صـورت  نهادهـای  طریـق 
همیـن جهـت او معتقـد اسـت کـه نظـام آموزشـی 
بهتریـن راه حلـی اسـت که تاریخ بشـر برای مسـأله 

انتقـال قـدرت پیـدا کـرده اسـت. )بوردیـو، 1973(
خانـواده بایـد هـم بـه منابـع مالـی و هـم بـه منابع 
فرهنگـی فرزنـدان توجـه داشـته باشـد. بـر اسـاس 
قادرنـد  ثروتمنـد  والدیـن  اقتصـادی،  فرضیـه  ی 
نـام  را در مدرسـه  ی بهتـری ثبـت  فرزنـدان خـود 

)1974 )بـودن،  کننـد. 
ولـی موفقیـت در مدرسـه صرفـًا بـه اتـکای منابـع 
سـرمایه  ی  نظریـه  ی  اسـاس  بـر  نیسـت.  مالـی 
فرهنگـی، بخشـی از تأثیـر خاسـتگاه خانوادگـی بـر 
موفقیـت تحصیلـی، ناشـی از برخـوداری برخـی از 
دانش  آمـوزان از منابع فرهنگی بیشـتر اسـت. منظور 
بـا قواعـد  از منابـع فرهنگـی، آشـنایی دانش  آمـوز 

حاکـم بـر فرهنـگ و تجلیـات آن می  باشـد.
بـر اسـاس نظریـه  ی سـرمایه  ی فرهنگـی، فرهنـگ 
متعالـی نقش بسـیار مهمی در بازتولید و مشـروعیت 
نابرابـری اجتماعی-اقتصـادی ایفـا می  کنـد. منظـور 
از فرهنـگ متعالـی، تمایـز اجتماعـی از طریق انجام 
دادن فعالیت  هایـی اسـت کـه بـا درجـه باالیـی از 
تفکـر همراه باشـد. مدرسـه از دانش  آمـوز انتظار دارد 
کـه از ظرفیـت باالیـی برای جـذب و درونی سـازی 
مجموعه  ی عناصـر فرهنگ متعالی برخوردار باشـد.، 
ولـی خود مدرسـه و مراکز آموزشـی تأمیـن کننده  ی 
ایـن ظرفیـت بـرای او نیسـتند. بخش مهمـی از این 

ایـن  تأمیـن می شـود.  خانـواده  از طریـق  ظرفیـت 
دسـته از دانش  آمـوزان می  تواننـد از آمادگی فرهنگی 
خـود در خدمت اهداف آموزشـی و تحصیلی اسـتفاده 
کننـد و در نتیجـه به موفقیت بیشـتری دسـت یابند. 
)مـاس، 2005( لـذا بوردیو معتقد اسـت کـه فرهنگ 

متعالـی، نوعی سـرمایه ی فرهنگی اسـت.
سـرمایه  ی  توزیـع  سـرمایه،  انـواع  دیگـر  هماننـد 
بیـن  برابـر  و  یکسـان  به  صـورت  نیـز  فرهنگـی 
گروه  هـای اجتماعـی مختلـف صورت نگرفته اسـت. 
کـه  فرهنگـی  سـرمایه  ی  میـزان   )1973 )بوردیـو، 
دانش  آمـوز از خانـواده  ی خـود به دسـت مـی  آورد به 
پایـگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده  اش بسـتگی دارد. 
سـرمایه  ی فرهنگـی به همـراه سـرمایه  ی اقتصادی 
و اجتماعـی، بـه اعضای طبقه مسـلط جامعـه امکان 
بازتولیـد  جامعـه  در  را  خـود  موقعیـت  تـا  می  دهـد 
کننـد. )بوردیـو، 1997( بـه راحتی می  تـوان امتیازات 
آموزشـی ناشـی از سـرمایه  ی اقتصادی و سـرمایه  ی 
آثـار  شناسـایی  ولـی  کـرد،  مشـاهده  را  اجتماعـی 
آموزشـی ناشـی از سـرمایه  ی فرهنگـی بـه راحتـی 
امکان  پذیـر نیسـت، بـه همیـن  دلیـل اغلـب اوقات 
بـه اشـتباه، آثـار مثبت ناشـی از سـرمایه  ی فرهنگی 
بـه شایسـتگی  های فـردی دانش  آمـوز نسـبت داده 
می شـود. )مـارس، 2005( بدیـن ترتیـب بـر اسـاس 
نظریـه  ی سـرمایه  ی فرهنگی بوردیو، تأثیر خاسـتگاه 
فرزنـد،  تحصیلـی  موفقیـت  بـر  خانـواده  اجتماعـی 
ناشـی از نـوع و میـزان منابـع فرهنگـی اسـت کـه 
والدیـن بـرای فرزنـد خـود فراهـم می  کننـد، )گراف 
و دیگـران، 2000( زیـرا کـودک بـا اسـتفاده از ایـن 
را  مدرسـه  انتظـارات  می  توانـد  فرهنگـی  منابـع 

بـرآورده سـازد. )گـراف و دیگـران، 2000(
المونـت و الرو )1988( معتقدنـد کـه بخـش مهمی 
از سـرمایه  ی فرهنگـی را عالئـم فرهنگـی با منزلت 
نگرش  هـا(  و  ذائقه  هـا  سـلیقه  ها،  رفتارهـا،  )نظیـر 
تشـکیل می  دهنـد کـه افـراد از ایـن عالئـم بـرای 
اسـتفاده  اجتماعـی  و  فرهنگـی  امتیـازات  کسـب 
می  کننـد. بدیـن ترتیب گروه  هـا و طبقـات اجتماعی 
مسـلط بـا اسـتفاده از قدرت خود، شـرایط سـاختاری 
الزم را بـرای دفـاع از منافعشـان به وجـود می  آورند. 
مدرسـه و نظـام آموزشـی نیـز بـه گونـه  ای طراحـی 
شـده  اند کـه موفقیت فرزنـداِن این گروه  های مسـلط 
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را تضمیـن کننـد. به  عبـارت دیگـر، دانش  آموزانی که 
و  زیبایی  شـناختی  ترجیحـات  زبانـی،  دارای سـبک 
شـیوه تعاملی مسـلط هسـتند، مورد تشـویق معلمان 

قـرار مـی گیرند.
بدیـن ترتیب کودکانـی که با مظاهـر فرهنگ و هنر 
)نظیـر موسـیقی، موزه، ادبیـات و ...( آشـنایی ندارند، 
مدرسـه را محیطی بیگانه و حتـی متخاصم می  یابند. 
از آن سـو، کـودکان دارای سـرمایه  ی فرهنگـی باال 
بـه راحتـی می  تواننـد بـا معلمان خـود ارتبـاط برقرار 
کننـد. آنچـه ایـن کـودکان در مدرسـه می  آموزند به 
آن  هـا شـوکی وارد نکـرده و آنـان هرگـز مدرسـه را 

متخاصـم احسـاس نمی  کنند. )فـارکاش، 1996(
بـا توجـه به آنچـه گفته شـد به  طـور کلی منظـور از 
سـرمایه  ی فرهنگـی، یعنـی آشـنایی فـرد بـا قواعـد 
نظیـر  در جامعـه،  فرهنگـی مسـلط  فعالیت  هـای  و 
سـبک زبانـی، ترجیحـات زیبایی  شـناختی و شـیوه 
تعامـل، بدین ترتیب سـرمایه  ی فرهنگـی ترکیبی از 

شایسـتگی  های زبانـی و فرهنگـی اسـت.
ایـک )1977( سـرمایه  ی فرهنگـی  تعبیـر وان  بـه 
عبـارت اسـت از شـناخت و ادراک فرهنـگ و هنـر 
متعالـی، برخـورداری از ذائقـه خوب و شـیوه  ی عمل 
مناسـب. نکتـه  ی مهـم ایـن اسـت کـه انسـان  ها از 
انحصـار  ایجـاد  بـرای  فرهنگـی  نشـانه  های  ایـن 
بوردیـو  می  کننـد.  اسـتفاده  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
نمی  خواسـت فقـط ایـن را نشـان دهـد کـه طبقـات 
مختلـف دارای میـزان و نوع متفاوتی از سـرمایه  های 
فرهنگـی هسـتند، بلکه وی می  خواسـت نشـان دهد 
سـرمایه  ی  ایجـاد  طریـق  از  مسـلط  طبقـات  کـه 
فرهنگـی جایـگاه و قدرت کـودکان خـود را بازتولید 
می  کننـد. )فاضلـی، 1384( به دلیـل اهمیت موضوع 
در ادامه   به ابعاد و سـازوکارهای سـرمایه  ی فرهنگی 

مـی پردازیم.

سازوکارسرمایهیفرهنگی
بوردیـو تأثیر سـرمایه  ی فرهنگی بر مصـرف، فعالیت 
و سـبک زندگـی را بـا توسـل بـه نظریـه  ی تمایـز 
بیـان می کنـد، به طـوری کـه دارندگان سـرمایه  ی 
فرهنگـی زیـاد، خـود را بـا مصـرف فرهنـگ و هنـر 
متعالـی، از بقیـه   متمایز می  کنند. داشـتن سـرمایه  ی 
فرهنگـی بیشـتر، به معنای داشـتن شـناختی بهتر و 

گرایـش بـه هنر متعالی، ناشـی از شایسـتگی بیشـتر 
دارنـدگان این سـرمایه اسـت. )فاضلـی، 1382:38(

بوردیـو معتقد اسـت کـه طبقه  های جامعـه، عالوه بر 
امکانـات اقتصـادی و به تبع آن سیاسـی، سـرمایه  ی 
فرهنگـی و اجتماعـی را نیـز در اختیـار دارنـد. ایـن 
امـر ماننـد سـرمایه  ی اقتصـادی، موجـب می شـود 
کـه آنـان در چرخـه  ی بازتولیـد قرار گیرنـد و موجب 
افزایـش آن شـوند و از طریـق سـرمایه  ی فرهنگـی، 
شـیوه  ی رفتـار و گفتـار خـود را از دیگـر طبقات جدا 
کننـد: بـه طـوری که ایـن طبقه بـا داشـتن امکانات 
و ملزومـات فرهنگـی، از لحـاظ ذهنـی و عینـی، در 
سـاختاری قـرار می  گیرد کـه خـود را از دیگر طبقات 
جامعـه جـدا می  دانـد. نمونـه  ی بـارز ایـن سـاختار 
ذهنـی و تأثیـر آن بر سـاختار عینـی از نظـر بوردیو، 
ذائقـه  ی زیباشـناختی اسـت. بـه زعم وی ایـن ذائقه   
همـراه انسـان پـا بـه عرصـه وجـود نمی  نهـد؛ بلکه 
اکتسـابی اسـت و برخـی طبقـات از طریـق آن، خود 
را از اعضـای دیگـر جامعـه جـدا می  کننـد و در واقع 

ذائقـه، بیشـتر جایگاه طبقاتـی دارد. 
خدمـت اصلی تفکـر بودیو در توسـعه مجموعه  ای از 
اسـتعاره  های قـوی بـرای بیـان موشـکافانه رابطه  ی 
قـدرت و سـلطه در جهـان اجتماعـی و به طـور کلی 
قشـربندی فرهنگـی اسـت. بـه نظـر وی فرهنـگ 
درون یـک فضـای اجتماعـی پخـش شـده اسـت؛ 
سـپس به وسـیله  ی میـراث، انتقـال یافتـه و باألخره 
می شـود.  گـذاری  سـرمایه  فرهنـگ،  صـورت  بـه 

)1381:721 )ریتـزر، 
داشـتن این سـرمایه برای دارندگان آن کارکردهایی 
دارد از جملـه آن که موجب کسـب مشـروعیت برای 
داشـتن دیگـر سـرمایه  ها می شـود. کسـی کـه بـه 
واسـطه  ی سـرمایه  ی فرهنگی منزلـت دارد، می  تواند 
روایـت خود را از دنیای اجتماعـی بر دیگران تحمیل 
کنـد یـا دارنـدگان ایـن سـرمایه می  توانند خـود را از 
الزامـات زندگـی روزمره جـدا کنند و نوعـی گزینش 
دلخـواه در عرصـه فرهنـگ انجـام دهنـد. بـه بیـان 
بوردیـو )زیباشـناختی مختـص از اخـالق یـا همـان 
خلـق و خـوی، فاصله گرفتـن و گزینشـی از الزامات 

طبیعـی و اجتماعی اسـت.( )فاصلـی، 1382:38(
نکتـه  ی حائـز اهمیت در اندیشـه  ی بوردیـو پیرامون 
گوناگـون  اشـکال  کـه  اسـت  آن  سـرمایه،  انـواع 
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سـرمایه، قابـل تبدیل به هم هسـتند؛ پـس می  توان 
گفـت که جوهـر نظریه  ی بوردیـو در این امـر نهفته 
اسـت کـه سـرمایه  های غیراقتصادی و یـا غیرمادی 
نیـز قابلیـت انباشـت، مبادلـه و تبدیل به سـایر انواع 

سـرمایه را دارنـد . )کروبـی، 1387،313(

ابعادسرمایهیفرهنگیازدیدگاهبوردیو
)ایـن سـرمایه  یافتـه  سـرمایه  ی فرهنگـی تجسـم 
بـا شـخصیت، کـه در آن تجسـم می  یابـد ارتبـاط 
نزدیـک دارد؛ در واقـع نوعی ثروت بیرونی اسـت که 
بـه عنـوان بخش جـدا ناپذیـری از فرد درآمـده، این 
همان بخشـی اسـت که بوردیو آن را ُبعد سـرمایه  ی 
فرهنگـی همـراه بـا تولیـد می  نامـد کـه نمی  تـوان 
آن را از راه هدیـه، خریـد و یـا مبادلـه بـه دیگـری 
منتقـل کـرد. این  نـوع سـرمایه به صـورت آمادگی 
مـداوم ذهن و جسـم متجلی می شـود. )شـارع پور و 

خوشـفر، 1381:137(
این بعد از سرمایه  ی فرهنگی، توانایی بالقوه دارد که 
به بخشی از وجود فرد تبدیل شده و در او به تثبیت 
برسد و می  تواند با سرمایه  گذاری زمان در شکل  گیری 
یابد. این سرمایه در فرد عجین و  افزایش  یادگیری 
آنی  به طور  نمی  تواند  بنابراین  او می شود؛  اجزای  از 

انتقال یابد. )نوغانی، 1383:137(

سـرمایه  ی فرهنگی  ای که بیشـتر در ادراک و اشـیاء 
مادی تجسـم می  بایـد، از بدیهی  ترین و آشـکارترین 
نـوع ابعاد سـرمایه  ی فرهنگی اسـت که افـراد جامعه 
می  تواننـد از آن بهرمنـد شـوند. از ویژگی  هـای بـارز 
آن، قابـل انتقـال بـودن آن اسـت. ایـن سـرمایه بـه 
نوعـی در شـکل اقتصـادی هـم مطـرح شـده و در 
عیـن حـال جنبـه  ی نمادیـن آن حفـظ می  شـود. به 
طـور خالصه بـه تمامی اشـیاء و کارهـای فرهنگی، 
سـرمایه ی فرهنگـی عینـی می-گوینـد امـا خصلت 
اساسـی ایـن سـرمایه در این اسـت که اثر آموزشـی 
بـر دارنـدگان آن می  گـذارد. )شـارع پـور و خوشـفر، 

)1381:137

سرمایهیفرهنگینهادینهشده
این نوع سرمایه از طرفی با وجود افراد با صالحیت و 
مستعد در جهت کسب انواع مدارک و از طرف دیگر 
با وجود نهادهای رسمی و دانشگاهی تعریف می شود 
که این مدارک تحصیلی را صادر کرده و به آن رسمیت 
می  بخشند. از ویژگی  های بارز این سرمایه، این است که 
به شکل پلی میان اقتصاد و فرهنگ عمل می کند و این 
توانایی را دارد که سرمایه ی فرهنگی را از راه کاربرد آن 
به طریق معقول و رسمی به نوعی سرمایه ی اقتصادی 

تبدیل نماید. 
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و  قانـون  بـا  شـده،  نهادینـه  فرهنگـی  سـرمایه ی 
بـرای  و  می شـود  حاصـل  شـده  نهادینـه  مقـررات 
دارنـده آن پایـگاه اجتماعـی ایجـاد می کنـد. این بعد 
از سـرمایه ی فرهنگـی بـه کمـک ضوابـط اجتماعی 
و بـه دسـت آوردن عناویـن مانند مـدارک تحصیلی، 
موقعیـت می  کنـد.  آن کسـب  دارنـده  افـراد  بـرای 
ایـن سـرمایه قابـل انتقـال و واگـذاری نمی  باشـد و 
بـه دسـت آوردن آن بـرای افـراد بـه شـرایط معینی 

بسـتگی دارد. )نوغانـی، 1383(
بوردیـو معتقد اسـت کـه افـراد تحت تأثیر خاسـتگاه 
اجتماعـی خـود، بـا دانـش فرهنگـی مختلـف و بـا 
وارد  مختلـف  فرهنگـی  سـرمایه ی  از  برخـورداری 
نظـام آموزشـی می  شـوند. نظـام آموزشـی نـه تنهـا 
بـه برابرسـازی ایـن تفاوت-هـای اولیـه در زمینه  ی 
سـرمایه ی فرهنگـی نمی  پـردازد، بلکه حتـی آن  ها را 
تشـدید می  کنـد. لـذا دانش  آموزانی که از سـرمایه ی 
فرهنگـی بیشـتری برخوردارنـد بهتـر قادرنـد قواعـد 
موفقیـت در مدرسـه را فراگیرنـد و در نتیجه موفقیت 
تحصیلـی بیشـتری دارند. بدیـن ترتیـب تفاوت  های 
اولیـه در سـرمایه ی فرهنگـی دانش  آمـوزان، خـود 
را در عملکـرد تحصیلـی و مـدارک تحصیلـی آنـان 
موفقیـت  بـر  نهایـت  در  و  سـاخته  متجلـی  نیـز 
طبقاتـی و شـغلی آنـان در آینـده تأثیـر می  گـذارد. 
لـذا دانش  آموزانـی کـه بـا سـبک زبانـی، ترجیحات 
بـه  متعلـق  ارتباطـی  سـبک  و  زیبایی  شـناختی 
معلـم  سـوی  از  هسـتند،  آشـنا  مسـلط  گروه  هـای 
ومدرسـه تشـویق می  شـوند. ایـن عناصـر فرهنگـی 
مربـوط بـه خانـواده، انطبـاق دانش  آموز بـا الزامات و 

شـرایط مدرسـه را تسـهیل می  سـازند.
می  تـوان گفـت کـه نظریـه  ی سـرمایه ی فرهنگـی 
فعالیت  هایـی  بـا  فـرد  جامعه  پذیـری  اهمیـت  بـر 
نظیـر عالقـه بـه هنـر و ادبیـات، تأکیـد دارد. از این 
ایـن  بـا  کـه  دانش  آموزانـی  از  دسـته  آن  دیـدگاه، 
نـوع فعالیت  هـا آشـنا نیسـتند، مدرسـه را محیطـی 
متخاصـم خواهنـد یافت. به  عـالوه، افـرادی که فاقد 
ایـن عـادات و سـبک زندگی هسـتند، یا بـه آموزش 
عالـی راه نمی  یابنـد و یـا اگر هم وارد آمـوزش عالی 
شـوند، موفقیت زیـادی نخواهند داشـت؛ لـذا بوردیو 
معتقد اسـت کـه ترجیحـات، نگرش  هـا و رفتارهایی 
کـه بیـن طبقـات اجتماعی مسـلط رایج اسـت، مورد 

تشـویق نظـام آموزشـی اسـت و همیـن بـه بازتولید 
نابرابـری منجـر می  شـود.

در واقـع، فرضیـه  ی اصلـی بوردیـو ایـن اسـت کـه 
سـرمایه ی فرهنگـی والدیـن بـه فرزند آن  هـا نوعی 
قـدرت نمادیـن می  دهـد و او را قـادر می  سـازد که با 
قواعـد فرهنگی نظام آموزشـی آشـنا شـود. آشـنایی 
بـا ایـن قواعـد فرهنگـی، شـرط موفقیـت تحصیلی 
اسـت. بـه همیـن دلیـل بوردیـو معتقـد اسـت کـه 
از طریـق  ابـزاری اسـت کـه  سـرمایه ی فرهنگـی 
آن، نابرابری  هـای خاسـتگاه اجتماعـی، خـود را بـه 
عرصـه  ی تحصیـالت منتقـل کـرده و در نهایـت بر 
موفقیـت اقتصـادی فرد اثـر می  گذارند. )آشـافنبورک 

و مـاس، 1997(
دانش  آمـوز  کـه  گفـت  می  تـوان  ترتیـب  بدیـن 
موفق کسـی اسـت کـه ظرفیـت دریافت سـرمایه ی 
فرهنگـی و رمزگشـایی آن را داشـته باشـد. مدرسـه 
دارد  را  رمزگشـایی  ای  چنیـن  انتظـار  دانش  آمـوز  از 
بـدون این  کـه خـودش روش و ابـزار ایـن کار را بـه 
دانش  آمـوز یـاد دهد. در نتیجه، اکتسـاب سـرمایه ی 
فرهنگـی بـه آن چیزی بسـتگی دارد که خانـواده به 

فرزنـدان خـود منتقـل می  کنـد.
بـا توجه بـه نظریـه  ی فوق می  تـوان گزاره  هـای زیر 

را اسـتنتاج کرد:
بـر  مسـتقیمی  تأثیـر  خانوادگـی  خاسـتگاه  الـف( 

دارد. دانش  آمـوز  فرهنگـی  سـرمایه ی 
ب( سـرمایه ی فرهنگـی تأثیر مسـتقیمی بر موفقیت 

تحصیلـی دانش  آموز دارد.
از  غیرمسـتقیم  طـور  بـه  خانوادگـی  خاسـتگاه  ج( 
طریـق سـرمایه ی فرهنگـی بـر موفقیـت تحصیلـی 

اثـر دارد.
براسـاس نظریـه  ی بازتولیـد فرهنگـی بوردیـو، نظام 
فرهنـگ طبقـه  ی  انتقـال  و  تشـویق  بـه  آموزشـی 
مسـلط می-پـردازد. در ایـن فراینـد، دانش  آمـوزی 
سـرمایه  ی  دارای  کـه  می  شـود  محسـوب  موفـق 

فرهنگـی طبقـه مسـلط باشـد. 
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فرصت های آکادمی موازی
با نگاهی به کارگاه »نظریه  ی جفری الکساندر«

علیرضااسکندرینژاد،
کارشناسیپژوهشگریعلوماجتماعیدانشگاهخوارزمی

بدون شک اکثر افرادی که سابقه  ی حضور در محافل 
تا  گرفته  مدرن  مدارس  و  مکتب خانه ها  )از  آموزشی 
تلخ  تجربه  ی  داشتن  در  دارند،  را  ایران  دانشگاه ها( 
آموزش اجباری و بدون ایجاد رغبت، تدریس مطالبی 
که یا برای آموزنده جالب  توجه نیست یا کاربردی ندارد، 
استادان  و  معلمان  آموزش،  زمان  طوالنی بودن مدت 
واقع  در  این دست مشترکند.  از  و مسائلی  آزاردهنده 
آکادمی موازی راهی برای برون رفت از این خرابه های 
آموزشی است که به جای پرورش توانایی های فردی 
و اجتماعی افراد، به شکنجه گاه و البته امروزه به محلی 
موازی  آکادمی  است.  شده  بدل  درآمد،  کسب  برای 
مجموعه ای از برنامه های آموزشی ای را شامل می شود 
که  آن  جا  تا  دست کم  رسمی،  آموزشی  قیود  به  که 
ممکن است، تن  درنمی دهند. این مجموعه می کوشد 
در یک  را،  دانش  فراگیران  نیاز  مورد  آموزش های  تا 
محیط غیررسمی، در اختیار آنان قرار دهد. البته باید 
اذعان کرد که آکادمی موازی در ایران، مانند بسیاری 
از حوزه های دیگر، به یک بنگاه سودرسان تجاری بدل 
بلندمدت آموزشی  شده است؛ دوره های کوتاه مدت و 
که گاهی شهریه هایی چند برابر دانشگاه های غیردولتی 
دانشگاه های  که  هیاهو  این  در  می کنند.  طلب  را 
می شوند،  نزدیک  تر  پولی شدن  به  روز  به  روز  دولتی 
گران تر  را  خود  شهریه های  خصوصی  دانشگاه های 
می کنند، مؤسسات قارچ گونه  ی آموزشی سبز می شوند 
بازار  به  خریداری  چونان  باید  معرفت  کسب  برای  و 
رایگان  موازی  آکادمی های  نقش  شد،  وارد  آموزش 

یا نزدیک به رایگان بدون شک غیرقابل چشم پوشی 
است. بسیاری از سازمان ها و مؤسسات مردم نهاد، در 
داخل  در  دانشجویی،  تشکالت  و  دانشگاه،  از  بیرون 
برنامه های  قبیل  این  برگزاری  به  اقدام  دانشگاه، 
آموزشی می کنند. در ادامه سعی خواهم کرد تا بر این 
اساس نگاهی به کارگاه »نظریه  ی جفری الکساندر« 
جامعه شناسی  دانشجویی  علمی  انجمن  توسط  که 

برگزار شد، بیاندازم.
صحبت  موازی  آکادمی  فرصت های  از  که  هنگامی 
می کنیم، انتظار ما از برنامه هایی که تحت این گفتمان 
برنامه های  از  است که  این  برگزار می شوند  آموزشی 
آموزشی رسمی، کارآمدتر، کم هزینه تر، و پربازده  باشند. 
از این منظر و با عنایت به موضوع خاص این مطلب، 
می توانیم مقایسه ای را میان آموزش رسمی نظریه  ی 
جامعه شناسی در دانشگاه و کارگاه نظریه انجام دهیم. 
آکادمیک  محافل  در  جامعه شناسی  نظریه  ی  آموزش 
ایران پیش از هر نکته  ی دیگری با یک مسئله پیوند 
خورده است و آن هم مسئله  ی فشردگی زمانی ارائه  ی 
واحدهای  دانشگاه ها،  اکثر  در  است.  نظری  دروس 
نظریه چیزی مابین 4 تا 8 واحد است. فارغ از بحث 
درباره  ی اهمیت ویژه  ی نظریه و مباحث نظری در علوم 
اجتماعی و با مفروض گرفتن اهمیت ویژه  ی این مبحث، 
این فشردگی ها مصائب متعددی را به بار می آورد که 
مهم ترین آن  ها ناگزیری استادان از به کار بردن منابع 
دست دوم است. جدای از دور شدن دانشجویان و خود 
استادان از منابع اصلی، برخی از این منابع دست دوم 
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منسوخ،  و  نادرست  تفسیرهای  از  مجموعه ای اند 
گمراه کننده به علت توضیح مختصر و فشرده )یا به 
قول ریتزر توضیح »کپسولی«(، سطحی نگری و نگاه 
غیرتخصصی نویسنده به نظریه و نظریه پرداز. در میان 
تعداد کثیر منابع دست دوم، برخی از آن  ها در محافل 
آکادمیک ما بیش از همه شناخته  و مطرح شده اند؛ از 
آرون، کوزر، کرایب و دیلینی گرفته تا ریتزر که به مثابه 
بالیی بر جان نظریه  ی جامعه شناسی است. با توجه به 
محدودیت زمانی و واحدی دروس نظریه و اشکاالت 
عمده ای که منابع دست دوم به وجود می آورند، دو راه 
حل پیش روی آموزگاران نظریه است: نخست این  که 
از  از میان کتب دست دوم نظریه یکی را برگزینند و 
روی آن حجم قابل توجهی از نظریه پردازان را تدریس 
کنند، که در این میان، علی الظاهر ریتزر مناسب ترین، 
گزینه  ی  دسترس ترین  در  و  ساده ترین  فشرده ترین، 
موجود است، و یا این  که به تدریس تعداد معدودی از 
کنند.  اکتفا  آنان  خود  آثار  واسطه  ی  به  نظریه پردازان 
پرواضح است که قاطبه  ی استادان راه نخست را انتخاب 
کرده اند. حال به واسطه  ی این تقسیم بندی می توانیم به 
تدریس نظریه در گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی 
بپردازیم. پیش از پرداختن به این موضوع الزم است 
دو  هر  کالس های  در  حضور  تجربه  ی  که  کنم  قید 
استاد نظریه، یعنی دکتر مسعود گلچین و دکتر سید 
تجربه،  این  واسطه  ی  به  و  داشته ام  را  نبوی  حسین 
ما  می پردازم.  استادان  تدریس  روش های  بررسی  به 
به صورت مشخص در مقطع کارشناسی، سه عنوان 
درسی نظریه داریم: »نظریه-ی 1«، »نظریه  ی 2« و 
»بررسی آثار صاحب نظران جامعه شناسی«، تدریس دو 
درس نخست، در سالیان متوالی، بر عهده  ی دکتر نبوی 
بوده  گلچین  دکتر  عهده  ی  بر  سوم  درس  تدریس  و 
است. منبع اصلی دو درس نخست کتاب »نظریه های 
اثر  معاصر جامعه شناسی و ریش های کالسیک آن« 
تقریبًا  حجم  کتاب  این  واسطه  ی  به  و  است  ریتزر 
مکاتب  تا  کالسیک ها  از  نظریه پردازان،  از  وسیعی 
متأخر جامعه شناسی، تدریس شده است. فارغ از تمام 

وارد  او  آثار  و  ریتزر  تقسیم بندی های  بر  که  ایراداتی 
آشنا  آن  با  حدودی  تا  کمی  که  ضعف هایی  و  است 
جز  چیزی  آن،  روی  از  تدریس کالسیک ها  هستیم، 
جنایت در حق آنان نیست. خواندن سه یا چهار صفحه 
از نظریات مارکس، دورکیم و وبر کم ترین مشکلی که 
دارد این است که دانشجویانی که قرار است در فصول 
آتی با جزئیات بیشتری از نظریات متأخرین و معاصرین 
روبه  رو شوند را دچار سردرگمی می کند. اساسًا چگونه 
بنیان گذاران  با  به خوبی  که  دانشجویی  است  ممکن 
جامعه شناسی آشنایی ندارد، به درک عمیقی از نظریات 
معاصر دست یابد؟ این اساسی ترین ایرادی است که 
می توان به طرح  درس دکتر نبوی وارد کرد. البته این 
دیگری  در درس  ایشان  که  است  اهمیت  حائز  نکته 
تحت عنوان »تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم« رویه  ی 
چیزی  آن  مطابق  گرفته اند.  پیش  را  متفاوتی  کاماًل 
نظریه  تدریس  دوم  الگوی  عنوان  به  پیش تر  که 
پرداختن  جای  به  درس  این  در  ایشان  کردیم،  طرح 
به کثیری از متفکرین مسلمان به واسطه  ی یک منبع 
دست دوم، به تدریس تنها یک متفکر، یعنی ابن خلدون، 
اثر اصلی وی، یعنی مقدمه، می پردازند.  به واسطه  ی 
تحت  این  از  پیش  که  نقدی  علی رغم  شخصه،  به 
ابتنای  جغرافیایی:  دترمینیسم  و  »ابن خلدون  عنوان 
به طرح  متزلزل«   بنیانی  بر  بومی گرا  اجتماعی  علم 
و  غنا  از حیث  این کالس  کردم،  وارد  ایشان  فکری 
بار نظری کالس مفیدی بود. فکر می کنم به کار بردن 
این الگو در درس های نظریه، درست مانند روشی که 
دکتر گلچین در کالس »بررسی آثار« پیگیری کرده و 
به تدریس کتاب »قواعد روش جامعه شناسی« دورکیم 
بسنده می کند، می تواند دست کم بخشی از مشکالت 
نظری دانشجویان را حل کند. نظریه به هیچ عنوان 
ساده نیست و تدریس آن به واسطه  ی ریتزر و سایر 
کتب دست دوم به این خیال که می توان تعداد بیشتری 
از نظریه پردازان را با سرعت و سادگی بیشتری تدریس 

کرد، نهایتًا به قربانی کردن تفکر نظری می انجامد.
برگزاری  ضرورت  حدودی  تا  توضیحات  این  با 
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و  کّلی،  صورت  به  نظریه،  غیررسمی  برنامه های 
کارگاه نظریه، که انجمن علمی در برگزار کردن آن 
اساسًا  آکادمی رسمی  است.  روشن شده  است،  مصّر 
توان تدریس نظریه را، با عمق و غنایی که مورد نیاز 
نباید به  انجمن علمی هم  این میان  ندارد. در  است، 
نظری  برنامه های  برگزاری  یا  دست دوم  منابع  دام 
تفاصیل  این  با  افتد.  »مک دونالدی«  و  »کپسولی« 
مثابه    به  را  آن  بتوان  که  گزینه ای  بهترین  شاید 
جبران کننده  ی ضعف های آکادمی رسمی مطرح کرد، 
همین »کارگاه نظریه پرداز« باشد؛ کارگاهی که بنا دارد 
با  و  انضمامی  و  جزئی  به صورت  نظریه پرداز  هر  به 
همراهی ارائه  دهنده گانی بپردازد که تا حدی در رابطه 
با آن نظریه پرداز صاحب نظر هستند. کارگاه »نظریه  ی 
اولین گام در  با حضور دکتر نبوی  الکساندر«  جفری 
این مسیر بود. کارگاهی که در آن خبری از ریتزر و 
تحلیل های دُمده اش، تدریس مونولوگ و غیرانتقادی 
نظریه  رسمی  کالس های  در  که  مشکالتی  سایر  و 
نظریه پرداز  با شش  نه  جلسه  در شش  نبود.  هست، 
به صورت  نظریه پرداز  یک  با  که  تیتروار،  به صورت 
ادعا  این حیث می توان  از  و  آشنا شدیم  مبسوط تری 
کرد که این سلسله کارگاه ها در گام نخست موفق شده 
که ضعف های آکادمی رسمی را جبران کند و این خود 

آغازی امیدوارکننده است.
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مقدمه :
 سیاستگذاریفرهنگیونظریه

سیاستگذاری و تحلیل سیاست، نوعی فعالیت دام  گستر 
یا  نظریه  هیچ  ظرفیت  های  که  معنی  این  به  است 
نظر  به  کافی  آن  پیچیدگی  های  تشریح  برای  مدلی 
نمی  رسد. یک تحلیلگر و به همان نسبت سیاستگذار 
از  را  سیاستگذاری  فعالیت  کثرت  گرای  سرشت  باید 
به  نیاز  و  تحقیق  کیفیت  بودن  رشته  ای  میان  نظر 
تحلیل  بنابراین  بپذیرد.  را  تنّوع  هرمنوتیکی  تحّمل 
و  مفاهیم  عقاید،  از  شبکه  ای  پذیرای  سیاستگذاری 

جامعه  شناسی فرهنگی
و مواجهه آن با سیاستگذاری فرهنگی

احمدجعفری
دانشجویدکتریسیاستگذاریفرهنگیدانشگاهخوارزمی

می  بخشد؛  شکل  را  تفسیر  جهان  که  است  واژگانی 
تحقق  تحلیل،  و  سیاستگذاری  آن  در  که  جهانی 
می  یابد. )پارسونز، 1392: 117( اساسًا سیاستگذاری 
خواه   ناخواه با انبوهی از نظریه  ها و گفتمان  ها سروکار 
و  معیارها  مبانی،  به  رسیدن  دغدغه  می  کند.  پیدا 
توانایی  مرزهایی که به تحلیل  گران و سیاستگذاران 
ساخت یک چارچوب تحلیلی قدرتمند را بدهد، خود 
مشّوق تکثرگرایی معرفتی و روشی در سیاستگذاری 
از   )156  :2014  ، اسویدلر  و  )المونت   است.  بوده 
که  مباحثاتی  شکل  گیری  فرایند  تحلیل  گذشته  آن 
از  تقویم  های سیاستگذاری هستند  و  سازنده مسائل 
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است.  برخوردار  سیاستگذاری  در  اساسی  محوریت 
)پارسونز، 1392: 231( در این جوامع سیاستگذاری در 
هرعرصه به  وسیله مجموعه متعارضی از خط مشی  ها، 
در  این  رو،  از  می  شود،  انجام  تکنیک  ها  و  عملکردها 
ناپذیر  اجتناب  بحران،  حتی  و  مسئله  بروز  عمل، 
و  اجتماعی  اقتصادی،  باالی  پیچیدگی  شاید  است. 
تکنولوژیکی، یکی از دالیل این وضعیت باشد؛ ولی 
توسط  آن  ویژگی  های  به  توجه  و  فرهنگ  شناخت 
در  فرهنگی  چرخش  از  پس  ویژه  )به  مدرن  دولت 
یکی  آن(  ظرفیت  های  مجدد  کشف  و   1970 دهه 
به  اساسی است. در دولت مدرن، فرهنگ  از دالیل 
عنوان یک عرصه حکمرانی تعریف می  شود. از این  رو 
دیگر در وضعیت مدرن با فرهنگ اصیل یا راستین 
سروکار نداریم. فرهنگی که هدف محور نبوده و خود، 
را  آدمی  بازاندیشی  استعداد  که  فرهنگی  بود.  هدف 
شکوفا ساخته و امکانات خاصی را برای تفکر مستقل، 
جهت  در  فرهنگ  این  می  گذاشت.  او  پای  پیش 
فراتر  بلکه  نمی  شد،  کانالیزه  افتاده  پا  پیش  واقعیت 
از آن می  رفت. فرهنگ اصیل، منحصر به فرد بوده 
پیش  ساخته  طرح  های  از  هیچ  یک  به  نمی  توانست  و 
تنزل یابد. دیگر از آن فرهنگ اصیل خبری نیست، 
پیوسته  صورت  به  مدرن  فرهنگ  آن،  به  جای 
ساخته، ترکیب  بندی، نظارت و َمفصل  بندی می  شود. 
نخبگان،  جهانی،  سازمان  های  دولتی،  نهادهای 
روشنفکران، هنرمندان و از همه مهم  تر، شرکت  های 
عامالن  مؤثرترین  از  فرهنگی،  صنایع  و  تجاری 
تأثیرگذاری  برای  اهرمی  عنوان  به  فرهنگ  ساخت 
تنوعات  به  احترام  ادعای  با وجود  در جامعه هستند. 
چندفرهنگ  گرایی،  فریبنده  برچسب  و  فرهنگی 
محیط فرهنگی بیش از گذشته انحصاری و هدایت 
مختلف  عامالن  توسط  آن  استقالل  و  است  شده 
چون  مدرنی  ارزش  های  می  گیرد.  قرار  تعرض  مورد 
ابراز  تکثرگرایی فرهنگی، دموکراسی فرهنگی، حق 
مختلف  بهانه  های  به  فرهنگی،  تنوع  و  خویشتن 
امنیت،  و  اقتصادی  توسعه  ملی،  هویت  حفظ  مانند 
می  شوند.  وانهاده  یا  سرکوب  مختلف  شیوه  های  به 
سیاستگذاری  نیازمند  جوامع  پیش  از  بیش  امروزه 
فرهنگی تکثرگرا، دموکراتیک، برابری  خواه و انسانی 
هستند تا به نیازهای انسانی با دغدغه  های جهانی و 
ارزش  های فرامادی پاسخ گویند؛ اما به طرز عجیبی 

سیاستگذاری فرهنگی در حوزه حکمرانی دولت/بازار 
غرق شده و دغدغه  های سیاسی، تجاری و مدیریتی 
بر آن غلبه کرده است. دیگر نمی  توان جنبه سیاسی 
همین  به  گرفت.  آن  از  را  مدرن  فرهنگ  تجاری  و 
دلیل سیاستگذاری فرهنگی مدرن دست کم شامل 
سه وجه نهادی، سیاستی و گفتمانی است و به همین 
می  کند:  بهره  برداری  مطالعاتی  حوزه  سه  از  خاطر 
و  علوم  سیاستی  مطالعات  جامعه  شناختی،  مطالعات 
رویکردها و تجربیات مدیریتی. )اوبرین ، 2014: 10( 
اما مسئله اساسی این است که وجه نهادی و سیاسی 
و  معرفتی  وجوه  از  جدید  فرهنگی  سیاستگذاری  در 

گفتمانی برجسته  تر شده است. 
از آنجا که سیاستگذاری فرهنگی، همزاد دولت مدرن 
در پروژه دولت-ملت  سازی و آفرینش و حفظ هویت 
سیاسی  و  اداری  فعالیت  یک  به صورت  است،  ملی 
مثل  بین  المللی  نهادهای  پیدایش  با  و  شده  شناخته 
یونسکو و تأکید بر نقش دولت  ها در توسعه فرهنگی و 
تنوع فرهنگی بیشتر به داخل قلمروی دولتی کشیده 
وجود  با   )296  :1392 براویت،  و  )میلنر  است.  شده 
اینکه سیاست فرهنگی امروزه فعالیتی همه  گیر است، 
کمتر به بنیادهای معرفتی و نظری آن توجه شده و 
در مورد چیستی و چگونگی برنامه  ریزی و فعالیت  های 
و  نشده  چندانی  پرسش  نظری  لحاظ  از  فرهنگی 
می-گیرند.  صورت  ابهام  در  بیشتر  فعالیت  ها  این 
)فاضلی و قلیچ، 1392: 29( اینکه فرهنگ چیست و 
سیاستگذار چه تلقی از آن دارد؟ اینکه سیاستگذاری 
چیزی  فرهنگ  اینکه  نه؟  یا  است  ممکن  فرهنگ 
است که از پیش موجود است یا در رابطه و تناسب 
اینکه  می  گیرد؟  شکل  اجتماعی  نظام  های  دیگر  با 
سیاستگذاری فرهنگ از اقتصاد و سیاست و اجتماع 
چه تاثیری می  پذیرد و چه آورده  ای برای آن  ها دارد؟ 
چیست؟  فرهنگی  سیاستگذاری  بنیان  های  این  که 
از  فرهنگی  سیاستگذاری  ارزیابی  معیارهای  این  که 
کجا باید اخذ شود؟ این  که پویایی و ایستایی فرهنگ 
تحت تأثیر چه عوامل و مکانیسم  هایی است؟ و دیگر 
ارزشمند  داللت  های  از  سرشار  مشابه،  پرسش  های 
بی  شک  و  هستند  آن  مطالعه  و  سیاستگذاری  برای 
دربرگیرنده الزاماتی نیز می  باشند. این پرسش  ها بدون 
نظریه  های  ترکیب  از  معرفتی که  ایجاد یک فضای 
با  بی  تردید  نیست.  امکان  پذیر  شده،  ساخته  مختلف 
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را  محیطی  می  توان  نظری  فضای  چنین  به  ارجاع 
می  گیرد،  شکل  آن  در  فرهنگی  سیاستگذاری  که 
به  نظریه  ها  فرهنگی،  سیاست  در  شناخت.  بهتر 
صورتی عمل  گرایانه یا ابزاری و انتقادی صورت  بندی 
مطالعه  در  فرهنگ  مطالعات  توجه  می  شوند. هرچند 
داشت؛  انتقادی  وجهی  ابتدا  در  فرهنگی  سیاست 
این  در  نیز  عمل  گرایانه  نظریه  های  تدریج  به  ولی 
غلبه  با  اخیر،  سال  های  در  اما  گرفتند.  شکل  رابطه 
بینش  های مدیریتی و سیاستی در حوزه سیاستگذاری 
فرهنگی، بینش  های مدیریتی و عمل  گرایانه که گاه 
بر  می  بینند  نظری  بحث  هرگونه  از  بی  نیاز  را  خود 
قلیچ،  و  )فاضلی  گشته  اند.  غالب  انتقادی  بینش  های 

)131 :1392

جامعهشناسیفرهنگیجفریالکساندر

نظریه  اهمیت  دادن  نشان  فوق  مقدمه  از  هدف 
برای سیاست فرهنگی و مطالعات سیاست فرهنگی 
فرهنگی  جامعه  شناسی  رهیافت  زمینه  این  در  بود. 
مطالعه  در  که  است  داللت  هایی  حاوی  الکساندر 
زیرا  نمود.  توجه  آن  ها  به  فرهنگی می  توان  سیاست 
را  فرهنگ  به  خاصی  بینش  دارد  تالش  الکساندر 
نماید.  ارائه  از آن  صورت  بندی کند و درک جدیدی 
معناسازی  نظام  های  از  ترکیبی  را  فرهنگ  الکساندر 
نظام  های  دیگر  از  مستقل  که  می  داند  ذات  به  قائم 
اجتماعی به حیات خود ادامه می  دهد. حیطه فرهنگ 
سایر  و  معانی  روایات،  نمادها،  از  آکنده  وی  نظر  از 
زیرا  دارند،  منحصربفردی  قدرت  که  است  وجوهی 
می  کنند.  درک  را  خود  جهان  آن  ها  براساس  مردم 
این  الکساندر،  زعم  به  اما   )142  :2012 )الکساندر، 
فرهنگی  محیط  از  خارج  در  دیگری  منبع  قدرت 
قائل  فرهنگ  برای  منحصربفردی  کارویژه  او  ندارد. 
است. نظام فرهنگی ضرورت ساختاری هرجامعه  ای 
)جمشیدی،  است.  الزم  آن  بقای  برای  که  است 
برای  انگیزه  مهم  ترین  وی  این  رو،  از   )88  :1392
صورتبندی جامعه  شناسی فرهنگی )به مثابه بازسازی 
به  پاسخ  را  فرهنگ(،  مبنای  بر  جامعه  شناختی  تفکر 
چالش  های تحلیلی پیش روی جامعه  شناسی در طول 
از  بسیاری  شده  باعث  امر  این  می  داند.  بیستم  قرن 
موضوعاتی که قباًل حاشیه  ای و درجه دومی محسوب 

می  شدند، به تدریج نقش محوری برای تعیین آینده 
این رشته پیدا کنند. این سنت، فرهنگ را اثر همایند  
روابط و ساختارهای اجتماعی نمی  داند و به مرکزیت 
فرایند معناسازی  در تولید و بازتولید زندگی اجتماعی 
تأکید  اجتماعی  پدیده  ی  تبیین  در  آن  کاربست  و 
حیات  سازنده  بنیادی  نیروی  این  که  زیرا  می  کند. 
الکساندر جامعه   )992 :2014 ، )نتو  اجتماعی است. 
شناسی فرهنگی را تکامل یافته موضع منحصربفرد 
آنچه  به ویژه  آثار متأخرش  تغییریافته دورکیم در  و 
در صور ابتدایی حیات دینی آمده می  داند. )جالیی  پور 
الکساندر، در سال  و محمدی، 1388: 459( به نظر 
جامعه  در  هرچیزی  که  کرد  کشف  دورکیم   1895
این  بر  بایستی  اساسًا دینی است و همه مطالعاتش 
مبنا و از این منظر طرح و بررسی گردد. )الکساندر، 
روشی  دورکیم  است  معتقد  او   )150-147  :2003
به  را  افراد جهان  آن  در ضمن  که  می  دهد  را شرح 
راهی  کار  این  می  کنند.  تفکیک  دنیوی   و  مقدس  
معنی  ایده ساختارهای  تا  باز می  کند  الکساندر  برای 
، 2013: 5( مفهوم  )لینچ  و شلدون  نماید.  را طرح 
بازنمایی  های جمعی دورکیم نیز در این بین از جایگاه 
مهمی برخوردار است. این  ها از نمادهای واضح توتمی 
گرفته، تا باورهای اخالقِی تعّهد در جامعه مدرن به 
مؤّلفه  های  این  می  شوند.  شامل  را  فردی  استقالل 
فرهنگی، ابزاری برای بازنمایی معنادار جهان، برای 
به  توسل  با  که  هستند،  خاص  گروه  یک  اعضای 
رویکردهای جا افتاده جامعه  شناسی مثل پوزیتیویسم 
و روش  های مرتبط به آن، به سختی می  توان به آن 
هستند  مهمی  معانی  حامل  بازنمودها  یافت.  دست 
عقالنی  مدرِن  دنیای  در  حتی  را،  واقعی  تأثیراتی  و 
شده، برجای می  گذارند. تحت تأثیر دورکیم و دیگران 
تلفیقی  او کوشش  های  پارسونز و شاگردانش(،  )وبر، 
برای تلفیق دیدگاه خرد و کالن، ساخت و فرهنگ، 
تضاد و نظم را رضایت بخش ندانسته و تالش کرد 
و  برود  معاصر  و  کالسیک  نظرگاه  های  فراسوی  به 
بر  مفیدی  تأثیرات  پدیدارشناسان  مسیر،  این  در 
موجب   ، گیرتز  گیلفورد  آثار  با  آشنایی  گذاشتند.  او 
را  فرهنگ  به  اجتماعی  علوم    سنتی  دیدگاه  او  شد 
محدود قلمداد کند. گیرتز در کتاب تفسیر فرهنگ  ها  
ژرف  توصیف  را  فرهنگ  مطالعه  ی  روش   )1973(
متن فرهنگی می  داند. الکساندر معتقد است که گیرتز 
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جامعه  شناسی  اصلی  نظری  و  روش  شناختی  عناصر 
فرهنگی را پی  ریخته است. )الکساندر، 2008: 157( 
نظریات  و  تأویل  از  استفاده  وی  گیرتز،  از  تأسی  با 
نظر  به  گرفت.  نظر  در  مفید  را  پساساختارگرایی 
الکساندر حوادث جهان مدرن، استفاده از دیدگاه  های 
در  الکساندر  بنابراین،  می  کند؛  ایجاب  را  ترکیبی 
و  مدنی  جامعه  دموکراسی،  به  اخیرش،  تالش  های 
پیشرفت در جوامع از این نظرگاه توجه می  کند و سعی 
دارد تحلیلی عمیق از این پدیده  های مدرن ارائه دهد. 
برای  فرهنگی  نظریه  ی  یک  تأسیس  حقیقت  در 
کشف  و  بنیادها  به  بازگشت  معنی  به  الکساندر، 
مجدد نشانه  شناسی، ساختارگرایی و پساساختارگرایی 
دورکیم، آن هم در فضای پساپارسونزی بود. )کوردرو 
و همکاران، 2008: 525 به نقل از نبوی، 1392: 18( 
در این راستا، مفهوم واقع  گرایی نمادین رابرت بال که 
بر نقش دین در جامعه تأکید دارد، در پیش  برد نظریه  ی 
واقع  گرایی  داشت.  اساسی  تأثیر  الکساندر  فرهنگی 
قطع  فی  نفسه،  دین  برای  توجیهی  واقع  در  نمادین، 
دین  در  )ترنر، 1383: 58(  بود.  آن  از محتوای  نظر 
مدنی  )1967( بال با رهیافتی تراژیک اما صریح، به 
اهمیت و مرکزیت اسطوره و نمادهای سکوالر، مسیر 
آینده را به جامعه  شناسی فرهنگی معرفی کرد. او از 
فرمالیسم تحلیلی پارسونز به فرمالیسم روایتی حرکت 
و  ژرف  روایت  به  ضعیف،  تحلیلی  روایت  از  و  کرد 
تاریخی. مهم  ترین دستاورد نظریه  ی بال این است که 
وی سازمان جامعه  ی سکوالر را به طور دینی توصیف 
می  نماید و تاریخ را به مثابه اسطوره تفسیر می  نماید و 
آیین مدنی را دقیقًا در مرکز آن قرار می  دهد. )نبوی، 

)20 :1392
به زعم الکساندر، زندگی ما هنوز هم تحت سطله  ی 
هنوز  ما  خودآگاه.  دالیل  تا  است  ناخودآگاه  دالیل 
هدایت  درونی  غرایز  و  قلبی  احساسات  توسط  هم 
می  شویم. )الکساندر، 2003: 3(. او با الهام از منطق 
دورکیم معتقد است که بسیاری از پدیده  های بزرگ 
مثل تروریسم و هولوکاست، در لفافه  ای از احساسات، 
و  دشمن  شر،  و  خیر  مورد  در  استعارات  و  باورها 
دوست، افتخار، وجدان، وفاداری، خدا و میهن پیچیده 
یا  جمعی  احساسات  استعارات،  این  که  می-شوند، 
همان ساختارهای فرهنگی هستند. به نظر الکساندر 
اسطوره  ها  به  نیز  و سکوالر(  )عقالنی  مدرن  جوامع 

نیاز  زندگی  روزمرگی  از  فرارفتن  برای  افسانه  ها  و 
در  را  خود  تجربه  های  و  پیشرفت  ها  جوامع،  دارند. 
قالب روایات، مثاًل تراژدی  ها، بیان می  کنند. آن  ها به 
تفکیک امر مقّدس از نامقّدس برای پیگیری امر خیر 
و محافظت از خود در برابر امور شر ، نیازمند هستند. 
مطالعات  مجموعه  ی  از  بزرگی  بخش  از  الکساندر 
انجام گرفته در حوزه  ی فرهنگ )مطالعات فرهنگی 
بیرمنگام و مارکسیسم غربی، برنامه مطالعاتی بوردیو، 
پژوهش  های  و  پساساختارگرایی  و  پسامدرنیسم 
گرفتن  نادیده  دلیل  به  فرهنگ(  دریافت  و  تولید 
تحقیرآمیز  عنوان  با  فرهنگ،  برای  مستقل  وجود 
زیرا  می  کند؛  یاد  ضعیف«  پژوهشی  »برنامه  های 
ارزش و جایگاه فرهنگ را در جامعه  ی مدرن نادیده 
گرفته  ، یا از آن بی  خبر بوده  اند. عدم توجه به این اصل 
مهم، یعنی خودمختاری فرهنگ )از نظر الکساندر و 
اسمیت(، موجب ایجاد تناقض  های عمیق در منطق 
شده  فرهنگ  نظریه  ی  در  اگزیوماتیک  و  شالوده  ای 
کل  در   )11  :2002 اسمیت،  و  )الکساندر  است. 
را  فرهنگ  که  دارد  این  به  تمایل  برنامه  ی ضعیف، 
به محصول ساختارها یا رسوم اجتماعی تقلیل دهد. 
همچنین، وقتی فرهنگ را به  عنوان یک خرده نظام، 
همانند اقتصاد یا حقوق می  بیند، کارکردهای آن را نیز 
تقلیل می  دهد. در واقع بر علل غیرفرهنگی فرهنگ 
 :1388 محمدی،  و  )جالئی  پور  می-شود.  متمرکز 
460( در برنامه  ی قوی، به فرهنگ به  عنوان شبکه  ای 
باید  از معانی نگریسته می  شود که تفسیر هر کنش 
به آن ارجاع داده شود. برنامه  ی قوی براین باور است 
معنی  اجتماعی  کنش  هیچ  فرهنگ،  فراسوی  که 
احساسات  جنبه جمعی  فرهنگ  و  ندارد  داری وجود 
بیش  و  کم  فرهنگ  دیگر،  عبارت  به  است.  فردی 
آن،  به  ارجاع  با  مردم  که  است  معانی  از  شبکه  ای 
یا یک شی را  یک موقعیت، یک کنش اجتماعی و 
زیرا  تقریبًا مستقل است،  معانی  می  فهمند. شبکه  ی 
این معانی در زیرساخت  های جمعی مثل رسانه  های 
جمعی، مناسک، نمادها و غیره نشان داده می  شوند. از 
زمانی که چرخش فرهنگی مجموعه  ای از روش  های 
ایجاد کرد، همانند کاربردپذیری ، نظریه  ی  جدید را 
تصویرّیت،  و  شمایلیت  جدیدًا  یا  کنشگر-شبکه 
به  و  دارند  را  خود  میانجی  منطق  معنایی  نظام  های 
وسیله  ی ابزارهای روش شناختی خاص خود مطالعه 
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می  شوند. )الکساندر و دیگران، 2012: 141(
ظاهرًا الکساندر در صورتبندی برنامه  ی قوی، مدلی 
الگوی خود قرار داده که پیشتر در فلسفه  ی علم  را 
و  بلور  دیوید  بود.  شده  پیشنهاد  علم  مطالعات  یا 
باری بارنز ، لزوم شکل  گیری برنامه  ای عمیق را در 
برنامه  این  در  دادند.  قرار  بحث  مورد  علم  مطالعات 
به  پیشین  رویکردهای  با  مقابله  آن  ها  اصلی  هدف 
معرفت علمی بود. مفهوم برنامه  ی قوی در مطالعات 
علم، چنین ادعا دارد که علم، هرگز یافته  های آیینه-

نتیجه  ی قراردادهای  را  نبوده و آن  از طبیعت  سانی 
فرهنگی و کنش  های عینی کنشگران جامعه  ی علمی 
می  داند؛ و در نهایت نگاه جبرگرایانه به علم را مردود 
عنوان  به  باید  علم،  رویکرد  برمبنای  و  کرده  اعالم 
یک متن ساخته شده از معانی و دالیل، مورد تفسیر 
قرار گیرد. بلور با دفاع از تفسیر اجتماع  گرای پیروی از 
قواعد، در مقابل تفسیر فردگرا، تالش دارد نشان دهد 
که قواعد )به عنوان مثال قواعد ریاضی یا اخالقی( 
و  نیستند  کالسیک  معنای  به  عینی،  و  استعالیی 
باورهایی نهادینه شده  اند که قابل تغییرند و می توان 
در آن  ها نوآوری ایجاد کرد؛ هرچند نباید این توصیف 
بودن  هرجهت  به  باری  یا  بودن  به  خواهی  دل  با  را 
قواعد، اشتباه گرفت. )بلور، 2002: 40( همین مفهوم 
شکلی  به  فرهنگی،  تئوری  در  الکساندر  جفری  را 
مشابه به آن، معنا می  بخشد. او با تعمیم تحلیل  های 
گیرتز از جنگ خروس  های بالی، به جنگ  های مدرن 
جنگ  محصول  که  هولوکاست  حادثه  ی  ویژه  به  و 
مردم  ژرف  توصیف  تا  می  کوشد  است،  دوم  جهانی 
شناختی گیرتز را به  عنوان یک درون داد ارزشمند به 

برنامه قوی جامعه  شناختی خود وارد نماید. 
الکساندر تحت تأثیر منطق جامعه  شناسی چند بعدی 
خود و در تالش برای تبیین رابطه  ی کنش اجتماعی 
و  اجرا  مثل  مفاهیمی  اخذ  با  کرد  سعی  فرهنگ،  و 
عمیق  تری  و  کارآمدتر  تبیین  هنر،  دنیای  از  ترکیب 
از کنش در ساختار فرهنگی جوامع مدرن ارائه نماید. 
)فخرایی، 1388: 33( او با استفاده از مفهوم اجرای 
به  فرهنگ  تلفیق  برای  فراوانی  ، کوشش  اجتماعی 
معنی ساختار و فرهنگ به معنی عمل، انجام داد، تا 
به برخی انتقادها در مورد عدم توجه نظریه  ی او به 
گوید.  پاسخ  اجتماعی  زندگی  مادی  جنبه  ی  و  عمل 
این تالشی است در جهت تلفیق نظریه و عمل در 

متنی  برداشت  در  ریشه  که  تالشی  روزمره.  زندگی 
را  از فرهنگ  از فرهنگ داشت. گیرتز فهمی  گیرتز 
بسط داد که فرهنگ را به مثابه نمایشی ، بیانی  و 
اجرای نمایش داده شده  در نظر می  گیرد. )اسمیت، 

)181 :2008
از آنجا که الکساندر نظریه  هایی که صرفًا به ساختار 
بر  تنها  که  رهیافت  هایی  همچنین  و  دارند  توجه 
برای  تنهایی  به  را  می  کنند  پافشاری  هرمونتیک 
نوعی در  به  و  نمی  داند  درک ماهیت فرهنگ کافی 
به  را  معنا  هرمونتیکی  شیوه  ی  به  که  است  تالش 
ساختار تزریق کند، تالش زیادی دارد تا با نظریه  ی 
اجرای اجتماعی، از تقسیم  بندی مرسوم ساختارگراها 
کنش  گراها  و  می  نگرند(  متن  همچون  معنا  به  )که 
)معنا را حاصل کنش می  دانند( بگذرد و ساخت  های 
شیوه  ی  به  را  ماّدیت  و  قدرت   ، پیشایندگی  ها  معنا، 
جدیدی با همدیگر ادغام کند؛ و ماّدیت کنش  ها را با 
مفهوم چند بعدی  تر اجرای اجتماعی جایگزین نماید. 
مطالعات  حوزه  از  استفاده  با  فرهنگی  عمل-گرایی 
اجتماعی،  اجرای  چگونه  که  می  دهد  نشان  نمایشی 
خواه فردی یا جمعی می  تواند به صورت نظام  مندی 
)الکساندر،  همانند یک چهارچوب نظری عمل کند. 
2006: 29( او با مفهوم اجرای اجتماعی، بین جوامع 
جدید  جوامع  می  بیند،  مشابهت  نوعی  قدیم  و  جدید 
از اجراهای اجتماعی پیچیده  تری برخوردارند، عناصر 
بیشتری داشته و ناترکیبی  تر هستند. الکساندر به این 
واسطه به-دنبال توسعه مدل کالن کنش اجتماعی 
به عنوان اجرای فرهنگی است. در جوامع جدید نیز 
همانند جوامع قدیم، هدف کنشگران از اجرا، آشکار 
ساختن معنای موقعیت اجتماعی و اهمّیت آن است. 
)پریور و دیگران، 2017: 3( افزایش پیچیدگی جامعه 
با تفکیک بیشتر در عناصر اجرا همراه است. بنابراین 
با  زیاد  تفکیک  عّلت  به  مدرن  فرهنگی  اجراهای 
یکپارچگی  بازترکیب،  زمینه  در  اساسی  چالش  های 
مجدد و حقیقی تلّقی شدن روبرو هستند. )الکساندر، 

)81 :2006
الکساندر در چارچوب منطق نظری برنامه  ی قوی در 
جنبه  های  بررسی  دنبال  به  فرهنگی،  جامعه  شناسی 
شمایل  مفهوم  است.  اجتماعی  زندگی  تصویری 
باورها،  اشیاء،  اشخاص،  )مثل  چیزی  هر  می  تواند 
واقعی مثل جنایات  اتفاقات، و حتی حوادث  مکانها، 
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خارج شوند، تکه تکه می  گردند. )الکساندر، 2003: 5( 
بنابراین اهمیت فرهنگ به مراتب بیشتر از ساختارها 

و نیروهای مادی و ابزاری است. 
ب( تلفیق ساختار با معنا و نظریه با عمل: الکساندر 
تحت تأثیر گیرتز تالش دارد برداشتی متنی-تاویلی 
مثابه  به  را  فرهنگ  گیرتز  دهد.  ارائه  فرهنگ  از 
نمایشی ، بیانی  و اجرای نمایش داده شده  در نظر 
الکساندر  نظر  به   )181  :2008 )اسمیت،  می-گیرد. 
همانند  اجتماعی  تئوری  در  عمل  و  نظریه  تلفیق 
است.  هرمنوتیکی  بازسازی  نیازمند  روزمره،  زندگی 
و  تأویلی غرق شد  در سطح  خاطر  این  به  نباید  اما 
نظریه را با نوعی نزدیک  بینی منحرف نمود. به نظر 
او، طرفداران هرمنوتیک ناب )مثل دیلتای و ریکور( 
تمایل دارند از مسأله مادی نمونه  سازِی ایده  آل  ها در 
که  همان  گونه  اّما  کنند.  پوشی  چشم  واقعی  دنیای 
مارکس می-نویسد، هرچند نظریه و عمل از هم جدا 
هستند، آن  ها به شکل الزام آوری درهم تنیده شده  اند. 
)الکساندر، 2006: 1( مهم  ترین راهبرد الکساندر برای 
تلفیق ساختار و معنا یا نظریه و عمل، همان رویکرد 

اجرای اجتماعی است. 

)مثل  آن  ها  بین  پیچیده  روابط  حتی  و  بوده  جمعی( 
باشد.  شدن  ها(  حل  درهم  و  ادغام  ها  همپوشانی  ها، 
وی،  زعم  به   )223  :2012 دیگران،  و  )الکساندر 
از  بهتر  )شمایل(  تصویری،  جامعه  شناسی  مفاهیم 
مفاهیم جامعه  شناسی معاصر، پژوهش  های فرهنگی 
را از مشکالت تقلیل  گرایی   اقتصادی، زبان  شناختی و 

غیره می  رهاند.
آنچه را که در مورد رهیافت الکساندر به جامعه  شناسی 
فرهنگی گفته شد، می  توان در چند بند خالصه کرد: 
هرچیز  از  قبل  فرهنگ:  خودمختاری  بر  تأکید  الف( 
واسازی  قصد  الکساندر  که  کرد  اشاره  این  به  باید 
و  دارد  را  فرهنگ  مطالعات  و  جامعه  شناسی  منطق 
مدعی است با به رسمیت شناختن استقالل فرهنگ، 
چارچوِب  و  دهد  انجام  را  کار  این  است  تالش  در 
ارائه  بر مبنای فرهنگ  تحلیلی  ای در جامعه  شناسی، 
یاد  قوی  برنامه  ی  عنوان  با  برنامه  این  از  او  نماید. 
به  فرهنگی،  جامعه  شناسی  وی  زعم  به  می  کند. 
فرهنگ به عنوان یک متغیر مستقل یا عّلت می  نگرد 
به  را  اجتماعی  صور  همه  ی  ریسمانی،  همچون  که 
از این صورت  های اجتماعی  هم ربط می  دهد و اگر 
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ج( چارچوب معرفت  شناختی فرهنگ محور: همان  طور 
را  امر فرهنگی  لحاظ هستی  شناسی  از  الکساندر  که 
آمیخته با معانی، اسطوره  ها، روایات، نمادها و حضور 
نیز  معرفت  شناسی  لحاظ  به  واقعی می  داند،  و  مادی 
به دنبال نظریه  ای است که الیه  های مختلف واقعیت 
اسطوره  ها،  ناخودآگاه،  دالیل  و  بشکافد  را  فرهنگی 
مدد  به  را  استعاره  ها  و  جمعی  احساسات  افسانه  ها، 
الکساندر   )5  :2003 )الکساندر،  سازد.  برمال  ذهنی 
گرچه براین باور است که دست  یابی نظری کامل به 
واقعیت موجود امکان  پذیر نیست، ولی به حصول نوعی 
معرفت قابل اطمینان در مورد ساختارهای فرهنگی، 
نمادها، معانی و کدها معتقد است. به نظر او نظریه  ها 
را منعکس  بیرون  به صورت ساده و مستقیم جهان 
نمی  کنند، بلکه آن  ها در جهت درک نسبی ما از قواعد 
و قانون  مندی  های قدرتمند در جامعه هستند. به این 
ترتیب معیارهای اعتبار در علوم اجتماعی پایدار است. 
)الکساندر، 1992: 531( الکساندر در آثارش می  كوشد 
)امر  معنا  برای  جایی  باشد،  ایده  آلیسم  این  كه  بدون 
و  اجتماعی  ساختار  نظریه  های  در  تفسیر  و  معنادار( 
كنش اجتماعی باز كند و شاید این مهم  ترین سهمی 
جامعه  شناختی  و  اجتماعی  نظریه  ی  در  او  كه  باشد 
داشته است. او در زندگی علمی خود تالش كرده تا 
از طرق مختلف معنا را به نظریه  ی ساختار اجتماعی 

تزریق كند. )جالیی  پور و محمدی، 1388: 459(
مباحث  حساسیت  روش  شناختی:  مالحظات  د( 
سیاستگذاری  در  معرفت  شناختی  و  روش  شناختی 
فرهنگی به این خاطر است که سیاستگذاری فرهنگی 
نهادی،  متعارض  گاه  و  فزاینده  مطالبات  به  باید 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پاسخ گوید. )اسکولین و 
گارسیا ، 2005: 114( راهبرد روش  شناختی الکساندر 
اساسی  مؤّلفه  چند  شامل  فرهنگی  جامعه  شناسی  در 
براساس منطق  دارد  او تالش  این  که  است: نخست 
رویکردهای  از  تلفیقی  چندبعدی،  جامعه-شناسی 
روش  شناختی و معرفت  شناختی را به  کار برد. بنابراین 
عناصر  شدن  یکپارچه  و  سازگار  دنبال  به  الکساندر 
عملگرایی  و  نسبی  گرایی  اثبات  گرایی،  از  مختلفی 
به  عنوان  این  که  دوم   )39  :1388 )فخرایی،  است. 
زدن  پیوند  روش  شناسی،  حوزه  در  وظیفه  مهم  ترین 
نظریه به فرایندهای تجربی -که شامل راهبردهایی 
برای مرتبط ساختن ساختارهای فرهنگی و اجتماعی 

روابط  و  فرهنگی  کدهای  بین  ارتباط  تشریح  و 
اجتماعی است- را پی می  گیرد. )نتو، 2014: 930( به 
عنوان سومین ویژگی روش  شناختی، الکساندر معتقد 
است از آنجا که نظام  های فرهنگی و معنایی منطق 
میانجی خاص خود را دارا هستند، بایستی به وسیله  ی 
شوند.  مطالعه  خود،  خاص  روش  شناسی  ابزارهای 
مهم  ترین  اما   )145  :2012 دیگران،  و  )الکساندر 
جامعه  شناسی  در  الکساندر  روش  شناختی  راهبرد 
فرهنگی، توصیف ژرف گیرتزی است. توصیف ژرف، 
بازسازی قدرتمند امر تجربی است. همچنین، دانش 
محلی  ای که گیرتز آن را طرح می  کند، در ساختارهای 
یا  منافع  دارد.  ریشه  فراگیر  و  جهان  شمول  معنایی 
ساختارهای  و  باشند  عینی  نمی  توانند  هرگز  عالیق، 
اجتماعی  اند.  هم  و  فرهنگی  هم    همزمان  فرافردی 
ساختارها، بسیار اساسی و پراهمیت هستند اما از نظر 
نحوه شکل  گیری، از طریق فرایند احتمال یا حدوث 
شکل می  گیرند و با این فرایندها، در هم تافته و درهم 
پیچیده هستند. )الکساندر، 2008: 158( به نظر وی 
گفتمان  تحلیل  مثل  فنونی  با  ژرف  توصیف  راهبرد 
قابل اجرا است. الکساندر معتقد است از طریق تحلیل 
گفتمان  ها است که پژوهشگر می-تواند به بازسازی 
نایل  نمادها  و  نمایش  ها، شمایل  رمزگان،  روایت  ها، 
آید. )الرسون ،2014: 5( الکساندر از روش و چارچوب 
تحلیلی خود در تحلیل رویدادهایی مثل هولوکاست 
نظر وی، یک  از  این  ها  استفاده می  کند.  واترگیت  و 
روایت هستند و تحلیل فرهنگی بایستی نشان دهد 
شکل  تاریخی  بستری  در  روایاتی  چنین  چگونه  که 
منحصربفرد،  تاریخی  واقعه  ی  یک  چطور  می  گیرند. 
یا  اخالقی،  شر  حتی  و  بشر  رنج  عام  نماد  به  عنوان 
درومی  و  )الکساندر  می  شود؟  برساخته  رسوایی  یک 

)21 :2012 ،
نقد رهیافت جامعه  شناسی فرهنگی الکساندر 

رهیافت جامعه  شناسی فرهنگی، خود بر پایه نقد دیگر 
رهیافت  های پژوهشی فرهنگی شکل گرفته و تثبیت 
شده است. در واقع جامعه  شناسی فرهنگی با تعریف 
مطالعات  فرهنگ،  جامعه  شناسی  چون  رهیافت  هایی 
فرهنگی را به عنوان برنامه ضعیف، تعریف و نشان  دار 
نیز  اساسی  انتقادهای  آماج  اما همزمان  است.  کرده 
بودن،  کل  گرا  به  منتقدان  نمونه  برای  است.  بوده 
داشتن،  ضعیف  تجربی  جنبه  ی  فرهنگی،  جبرگرایی 



55

نظریه  ی  یک  مختصات  نداشتن  و  بودن  غامض 
توکل،  51؛   :1388 )فخرایی،  کرده  اند.  اشاره  کالن، 
همچنین،   )21:  1389 ارمکی،  آزاد  و  10؛   :1387
طرد همه  ی مطالعات خارج از جامعه  شناسی فرهنگی 
ارزشمندشان  بوردیو( و داللت  های  آثار  نمونه  )برای 
برای برنامه  ی قوی، با برچسب برنامه  ی ضعیف نیز 
مورد انتقاد قرار گرفته است. )سانترو ، 2011: 11( به 
فرهنگی  جامعه  شناسی  نقد  می  توان  منظم  تر  شکلی 

الکساندر را در موارد زیر خالصه کرد: 
متن  گرایی:  بن  بست  از  خروج  در  ناتوانی   )1
به  و بسطهای خود،  با همه شرح  الکساندر  رهیافت 
تنگ  محدوده  ی  از  نمی  تواند  و  متن  گراست  شّدت 
تأثیر  نتیجه  در  این  یابد.  خالصی  ساختارگرایی 
چرخش فرهنگی و تلّقی فرهنگ به مثابه یک متن 
به  عنوان  را  فرهنگ  الکساندر  است.  بوده  ساختاری 
یک متن اجتماعی در نظر می  گیرد که آکنده و مملوء 
از رمزگان، روایات، ژانرها و استعاره  هاست. )الکساندر 
یک  را  فرهنگ  رهیافت،  این   )382  :2009 رید،  و 
ساختار، روایت و حتی متنی از پیش موجود می  بیند؛ 
به همین دلیل جهت  گیری  ای به شدت عینیت  گرا دارد 
و در آن هیچ  گونه عالقه  ای از هر نوع نسبت به نّیات 
یا حالت ذهنی نویسنده به چشم نمی  خورد. )اسمیت، 
1391: 297( دیدن فرهنگ به مثابه متن و ساختار 
نادیده گرفتن نقش نهادها  به معنی  از پیش موجود 
فرهنگ  هست.  نیز  فرهنگ  سازنده  ی  کنشگران  و 
شامل  بلکه  نیست.  آگاهی  و  بازنمایی  متن،  فقط 
و  تشکیالت  و  اداری  روش  های  نهادی،  روّیه  های 
سازمان  های خاص نیز هست. )فاضلی و قلیچ، 1392: 
74( این مهم  ترین ضعف رهیافت الکساندر در ایجاد 
سیاستگذاری  مطالعات  برای  مفهومی  پوشش  یک 
مادی  جنبه  های  درک  توان  زیرا  است؛  فرهنگی 

زندگی و قدرت را به اندازه کافی ندارد. 
2( محافظه  کاری: جامعه  شناسی فرهنگی همانند َسلف 
به  زیادی  تا حدود  کارکردگرایی،  مکتب  یعنی  خود، 
لحاظ سیاسی محافظه  کار است. هرچند تالش  هایی 
برای تلفیق ساختار و معنا صورت گرفته، ولی هردو 
بنیاد این نظریه، یعنی ساختارگرایی و هرمنویتیک، از 
لحاظ سیاسی خنثی بوده و جنبه  ی انتقادی یا سیاستی 
ندارند. در نگرش متنی جامعه  شناسی فرهنگی،  نقش 
قدرت در بنای متون و نظام  های نمادین و نقش فعال 

مغفول  متون،  ابهامات  درک  ضرورت  و  خوانندگان 
مانده است. )اسمیت، 1391: 296( سیاست فرهنگی 
در  بلکه  نیست،  نظریه  به  خاطر خود  نظریه،  به  دنبال 
آن، نوعی گرایش استراتژیک در توجه آن به نظریه، 
در راستای تولید دانش کاربردی و روشنفکر ارگانیک، 
سهیم است. به  طور کلی ناکارآمدی نظریه  ی فرهنگی، 
تعّهد  و  وابستگی  فرهنگی،  در هدایت سیاستگذاری 
جالب  متن  گراست.  خوانش  به  آن  اندازه  از  بیش 
نظریه  به  بیشتری  نیاز  -که  ایران  در  که  است  این 
نیاز در عرصه سیاستگذاری  و مباحث معرفتی مورد 
به  دارد-  فرهنگی وجود  تحلیل سیاست  و  فرهنگی 
بر  دولت  سلطه  ی  و  مدیریتی  رویکرد  غلبه  ی  عّلت 
عرصه  ی سیاست فرهنگی از یک طرف، و از طرف 
در  انتقادی  نظریه  ی  میراث  بودن  برجسته  دیگر، 
تعامل  ارتباطات و  به  بین روشنفکران توجه چندانی 
به  نمی  شود.  فرهنگی  سیاست  و  فرهنگ  نظریه  ی 
حال  در  نیز  فرهنگی  جامعه  شناسی  می-رسد  نظر 
با  امر  این  است.  جایگاهی  چنین  در  گرفتن  قرار 
قابل  فرهنگ  به  بی  وقفه  و  دائمی  عالقه  ی  نوعی 
گوناگون  حوزه  های  عالیق،  این  است.  تشخیص 
فکری، دانشگاهی –رشته  ای، نهادی و حکومتی- را 
درمی  نوردند. این وضعیت کلید فهم بزنگاه حاضر به 
ساختاری،  لحاظ  به  که  فضایی  در  می  آید.  حساب 
در  عمل  امکان  نداشتن  و  فروبستگی  آن  ویژگی 
معنا  داللت،  بازنمایی،  با  دل  مشغولی  است،  سیاست 
پیوند صریح و  با  و متون فرهنگ عامه، در مقایسه 
باشد.  داشته  مزّیت  می  تواند  سیاسی،  امر  با  مستقیم 
حسینی،  حاج  و  کاظمی  از  نقل  به  1396؛  )سمتی، 

)13 :1396
اقتصاد سیاسی  مثل  مادی  به مسائل  توجه  3( عدم 
با عدم توجه به  الکساندر  و زندگی روزمره: رهیافت 
مفصل  بندی  های فرهنگ با دیگر نظام  های اجتماعی، 
از  غیرواقعی  درکی  عماًل  اقتصاد،  و  سیاست  مثل 
فرهنگ در جامعه مدرن به  دست می  دهد. همان  طور 
تعامل  در  فرهنگ  مدرن  جامعه  ی  در  شد،  گفته  که 
اثر  آن  ها  بر  و  می  گیرد  شکل  دیگر  ساختارهای  با 
عرضه  ی  پرشتاب  جریان  این  واقع  در  می  گذارد؛ 
می  سازد.  را  تقاضاها  که  است  فرهنگی  محصوالت 
است  ُمصّر  الکساندر   )125  :1392 قلیچ،  و  )فاضلی 
به  عنوان  نمادین  فرایندهای  و  باورها،  معانی،  که 
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تأثیر  تحت  و  بوده  فرهنگ  درونی  مؤّلفه  های 
دلیل  همین  به  نمی  گیرند.  قرار  سیاست  و  اقتصاد 
است  بوردیو  نظریه  ی  مثل  رویکردهایی  مخالف  او 
با کشمکش  های  آمیخته  را  فرهنگی  فرایندهای  که 
متمایز  می  بیند،  مادی  نابرابری  درنهایت  و  قدرت 
او  اسمیت، 2003: 15( هرچند  و  )الکساندر  می  کند. 
ندیده  معنی  به  فرهنگی  جامعه  شناسی  است  معتقد 
گرفتن عامل مادی نیست. بلکه توجه دقیق  تری به 
عامل مادی را در اشکال و صور مختلفش می  طلبد. 
نژادی،  گروه  های  منافع  فرهنگی،  جامعه  شناسی  در 
ملیتی، طبقه  ای، مذهبی، سیاسی و حزبی مدنظر قرار 
گرفته می  شود. به مطالبات اقتصاد سرمایه دارانه، به 
نیروهای  به  جمعیتی،  کننده  ی  ریشه  کن  فشارهای 
ژئوپولتیکی  الزامات  به  و  بوروکراسی  شده  متمرکز 
روایت  گرایی،  اما در عمل  توجه شده است.  دولت  ها 
بر  اندازه  از  بیش  پافشاری  و  متنی  تحلیل  به  تعّهد 
رهیافتی  صورت  بندی  از  مانع  فرهنگ،  استقالل 
اقتصاد  سلطه  ی  واقعیت  از  پرده  بتواند  که  می  شود 
نظر مک گوییگان  به  بردارد.  بر فرهنگ  و سیاست 
و  آزاد  بازار  اقتصاد  پذیرش  به  انتقادی  تفکر  از  فرار 
است.  منجر شده  فرهنگ  در عرصه  ی  سرمایه  داری 
در اقتصاد سیاسی فرهنگ، قدری از کار متنی فراتر 
چگونه  که  می  شود  پرداخته  مسئله  این  به  و  رفته 
فرهنگ  بازار  در  چندملیتی  یا  فراملیتی  شرکت  های 
به شکل سازمان  یافته دخالت می  کنند، تغییر می  دهند 
و از طریق میدان دادن به ذائقه بیشتر مردم، موجب 
کنندگان  مصرف  میان  در  خاص  کاالهای  رواج 
می  شوند. )فاضلی و قلیچ، 1392: 69( مسائل مادی 
دارد  اهمیت  فرهنگ  برای  آن جهت  از  اقتصادی  و 
اشیاء  کردن  جابه  جا  نتیجه  ی  امروزی  فرهنگ  که 
)مثاًل اشیاء تاریخی و میراث فرهنگی( از محل قبلی 
در  انسان  ها  و  اشیاء  با  آن  ها  روابط  مجدد  تنظیم  و 
شبکه  های جدید است، که حامل ارزش  های فرهنگی 
از  خاصی  نوع  که  هستند  جدیدی  قدرت  روابط  و 
و  خودش  با  رابطه  در  انسان  برای  بازتابی  آگاهِی 
جامعه تولید می  کنند. )بنت، 2007: 618( در تفکیک 
حوزه  های جامعه  ی مدرن )فرهنگ، اقتصاد و سیاست( 
از همدیگر، بیش از آن  که ماهیتی قائم به  ذات باشند، 
انجام  همدیگر  با  مفصل  بندی  در  و  بوده  بخشی 
می  شود که توجه به این مفصل  بندی بسیار ضروری 

است. همچنین الکساندر در خوانش خود از دورکیم، 
تفکیک امر مقدس و امر دنیوی یا روزمره را محور 
دینی  و  مقّدس  جنبه  ی  به  به    شّدت  او  می  دهد.  قرار 
زندگی اجتماعی توجه کرده و امر عادی و روزمره را 
وامی  گذارد. الکساندر به جنبه  های غیرعقالنی زندگی 
روزمره عالقمند است و معتقد است مردم در زندگی 
و  )لینچ  نمی  کنند.  به سمت عقالنیت حرکت  عادی 
معانی،  بازنمایی،  در  شلدن، 2013: 14( غرق شدن 
خودمختاری  ایده  ی  و  ناخودآگاه  نیروهای  و  نمادها 
باورها و کنش  های فرهنگی، موجب دوری رهیافت 
با  آن  مناسبات  و  روزمره  زندگی  درک  از  الکساندر 
وقتی  است  آنچه مسلم  است.  قدرت شده  و  اقتصاد 
یک نظریه  ی فرهنگی نتواند به زندگی روزمره توجه 
فرهنگی  سیاست  برای  مناسبی  فضای  نماید،  کافی 

نیز نخواهد گشود.
را  فرهنگ  مطالعه  ی  در  قوی  برنامه  ی  الکساندر   )4
براساس درکی از الگوی موجود در مطالعات علم بنا 
می  نهد. این الگو فرض اصلی جامعه  شناسی علم مبنی 
اجتماعی  بنیادین  ساختارهای  توسط  علم  این  که  بر 
فّعال  نقش  بر  و  زیر سوال می  برد  را  تبیین می  شود 
کردارهای علمی به  عنوان نیرویی مستقل تأکید دارد. 
در این الگو علم یک بازنمایی جمعی در نظر گرفته 
منعکس  که  خودمختار  زبانی  بازی  یک  می  شود، 
است.  معناسازی  فعالیت  پیشین  الگوی  کننده  ی 
پیش  فرض  نیز  فرهنگی  جامعه  شناسی  ترتیب  بدین 
ساختارهای  تأثیر  بر  مبنی  فرهنگ  جامعه  شناسی 
بنت  نظر  به  اما  می  کند.  رد  را  فرهنگ  بر  دیگر 
درک الکساندر از الگوی مطالعات علم ناقص است. 
می  کند  تصور  الکساندر  ناقص،  فهم  این  برمبنای 
اجتماعی شکل  نهادهای  و  کنش  ها  به  نیز  فرهنگ 
است.  ابزاری  و  مادی  نیروهای  از  و مهم  تر  می  دهد 
به عالوه بنت معتقد است الکساندر استدالل نمی  کند 
که چرا فرهنگ از دیگر ساختارهای اجتماعی مستقل 
از  این خودمختاری چگونه ساخته می  شود؟  و  است 
و  مستقر  پیش  از  امری  فرهنگ،  استقالل  نظر وی 
ثابت است. در واقع الکساندر بیش از آن  که در مورد 
کند،  تبیین  فرهنگ  شکل  گیری  نحوه  ی  و  ماهیت 
الگوی  با  حتی  این  می  پردازد.  آن  کنش  تحلیل  به 
الگو، هنگامی  این  ناهمساز است،  نیز  مطالعات علم 
بر تاریخی و موقعیتی بودن مکانیزم  های علمی تأکید 
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دارد، که در ضمِن آن  ها، اهداف جدید، موجودیت  ها 
و عمل  کننده  ها در حوزه  ی علم ساخته شوند. )بنت، 
2007: 625(   از این  رو تفکیک فرهنگ از نیروهای 
ماّدی به شّدت با الگوی مطالعات علم تعارض دارد 
از درک رابطه مستقل فرهنگ  و به نظر بنت، مانع 
این  در  که  با همدیگر می  شود؛  ارتباط  در  اجتماع  و 
ارتباط هرگز یکی خدمتکار آن دیگری نیست. )بنت، 
)اجتماع،  جامعه  نظام  های  خرده  درک   )13  :2007
اقتصاد و سیاست( به شکلی که آمیخته به فرهنگ 
است و توسط آن از قبل شکل داده و معنادار شده، 
بدون در نظر گرفتن مفصل  بندی  های بین آن  ها، هیچ 
و  فرهنگی  سیاستگذاری  پروژه  پیشرفت  به  کمکی 
نحوه  ی  تحلیل  این  که  کما  کرد.  نخواهد  آن  تحلیل 
به  آن  هم  اجتماعی  مختلف  حوزه  های  شکل  گیری 
درک  برای  مناسبی  فضای  تبارشناسانه،  شکلی 
نقش  و  می  کند  باز  جامعه  بر  فرهنگی  سیاست  آثار 
حقیقت  رژیم  های  واسطه  )به  شده  ساخته  فرهنگ 
تنظیم و شکل  تکنولوژی  های قدرت( در هدایت،  و 

دادن به جامعه را آشکار می  سازد.
از  بزرگی  بخش  الکساندر  فرهنگی:  جبرگرایی   )5
رهیافت خود را در سایه  ی نقد اندیشه  های پیشینیان 
و معاصرانش صورتبندی می  کند. از جمله این  که وی 
اندیشه  های افرادی مثل پارسونز و بوردیو را به دلیل 
را  اندیشه بوردیو  او  جبرگرایی فرهنگی نقد می  کند. 
جبرگرا می  داند، زیرا به زعم وی بوردیو خودمختاری 
فرهنگ را، با اهمیت دادن به ساختارهای اقتصادی 
و  انسانی  کنش  های  دانستن  استراتژیک  طبقه،  و 
قدرت محور بودن آن  ها، نادیده گرفته و جنبه ماّدی 
را بر فرهنگ تعیین کننده می  داند. )گارتمن ، 2007: 
385( با وجود این، به عقیده کالینز، الکساندر خود نیز 
دچار  ایده ای،  و  فکری  عوامل  استقالل  بر  تأکید  با 
جبرگرایی شده است. )فخرایی، 1388: 52( در واقع 
الکساندر با تأکید بر خودمختاری عناصر فرهنگی )از 
طبقه، دولت یا بازار( به نوعی از ماتریالیسم جبرگرای 
مارکسیستی فراتر رفته، ولی در عمل، کنش انسانی 
را در چنگال فرهنگ و نیروهای غیرمادی قرار داده 
که بخش بزرگی از آن، ناخودآگاه و مبهم است. در 
نادیده  با  او  اجتماعی )2003(  کتاب معنای زندگانی 
به  صراحتًا  سیاسی  و  مادی  آشکار  عوامل  گرفتن 
در  مبهم  نیروهای  و  عوامل  کننده  ی  تعیین  نقش 

شاید  اّول  نگاه  در  می  کند.  تأکید  اجتماعی  زندگی 
مستقل دیدن فرهنگ از قید ساختارهای اقتصادی و 
سیاسی، گامی در جهت آزادی انسان، کنش و آگاهی 
فراطبقه  ای باشد، اما این نظر به نوعی در برابر آزادی 
را  مادی  ای  نابرابری  های  اثر  تفسیر،  این  زیرا  است؛ 
انتخاب را محدود می  کنند، کمرنگ جلوه  که اختیار 
می  دهد و بدین ترتیب مانع از انجام اقدامات آگاهانه 
برای غلبه بر ساختار اقتصادی نابرابر یا کاهش تعیین 
کنندگی آن می  شود. استقالل فرهنگ از ساختارهای 
تعبیر  الکساندر  که  شیوه  ای  )به  اقتصادی  اجتماعی 
می  کند(، پیش شرط الزم برای درک درست زندگی 
واقع،  در   )411  :2007 )گارتمن،  نیست.  اجتماعی 
ناتوانی در فهم مفصل  بندی  های بین فرهنگ، اقتصاد 
یک  صورت  بندی  برای  مانعی  تنها  نه  سیاست،  و 
است،  اجتماعی  علوم    در  مناسب  تحلیلی  چارچوب 
هر  در  خودمختاری  تحقق  برای  بزرگی  مانع  بلکه 

عرصه  ، به ویژه فرهنگ است.

نتیجهگیری

برای  است  تالشی  فرهنگی،  جامعه  شناسی 
منحصربفرد  شیوه  ای  به  که  نظریه  ای،  صورت  بندی 
فرهنگ را فهم  پذیر نماید. مهم  ترین محوری که این 
می  گیرد،  شکل  آن  پیرامون  مفهومی  صورت  بندی 
ساختارهای  دیگر  از  فرهنگ  استقالل  بر  تأکید 
جامعه  شناسی  در  این،  بر  عالوه  است.  اجتماعی 
قلمداد  فرهنگی  اجتماعی،  هستی  کّلیت  فرهنگی 
می  شود که توسط »فرهنگ« به همدیگر پیوند داده 
در  همکارانش  و  الکساندر  اساس،  این  بر  شده  اند. 
جهت ارائه یک چارچوب تحلیلی مبتنی بر فرهنگ، 
ایشان  گفته  به  که  برمی  دارند  گام  جامعه  شناسی  در 
و  کند  دگرگون  بنیاد  از  را  جامعه  شناسی  می  تواند 
این  برنامه  ی قوی پژوهشی را سامان دهد. در  یک 
تمرکز  با  رهیافت  این  ضعف  و  قوت  نقاط  نوشتار 
رهیافت  این  شد.  بررسی  فرهنگی  سیاستگذاری  بر 
منطق و شیوه  ی تقریبًا متفاوتی برای درک فرهنگ، 
ارائه  فرهنگی  سیاستگذاری  در  گام  اولین  به  عنوان 
رهیافت  معرفت  شناسی  و  هستی  شناسی  می  نماید. 
محیط  شناسی  و  مسئله  شناسی  در  می  تواند  الکساندر 
استدالل  وجود  این  با  باشد.  داشته  کاربرد  فرهنگی 
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از  الکساندر خالی  بنیادهای معرفتی رهیافت  شد که 
ایراد نیست و این امر به انتقادهای فراوانی بر علیه 
و  بنت  بین  این  در  است.  زده  دامن  وی  نظریه  ی 
همکاران به صورت اساسی پیش  فرض  های الکساندر 
از حد بر  امر فرهنگی، تأکید زیاد  در مورد استقالل 
جنبه  ی متنی و روایتی فرهنگ و در نهایت فرهنگی 
دیدن کّلیت هستی اجتماعی را زیر سوال برده   و به 
نقاط ضعف اساسی این نظریه اشاره کرده  اند. با الهام 
رهیافت  ضعف  بزرگترین  می  توان  بنت  نظریه  ی  از 
جامعه  شناسی فرهنگی در عرصه سیاست فرهنگی را 
امتناع این نظریه از درک فرهنگ ساخته شده دانست، 
به این معنی که در جامعه  ی مدرن، فرهنگ چیزی 
بلکه  انتقال می  یابد؛  نیست که فقط  از پیش موجود 
به صورتی اساسی ساخته می  شود. جنبه  ی ساختگی، 
به  عنوان  نباید  را  فرهنگ  بودن  سیاستی  و  ترکیبی 
بعد منفی در نظر گرفت )هرچند نظریه  پردازان  یک 
انتقادی با تکیه بر همین بعد فرهنگ، به نقد اساسی 
فرهنگ  فرهنگ،  صنعت  قالب  در  مدرن  فرهنگ 
بلکه فرهنگ  پرداخته  اند(،  تولید مکانیکی  و  توده  ای 
ساخته شده، اولین قدم برای گشودن راه سیاستگذاری 
به  فرهنگ،  درک  آن  از  فراتر  و  فرهنگ  عرصه  در 
عنوان عرصه  ای برای حکومت  مند شدن جامعه است. 
به عقیده بنت، دیدن فرهنگ، تنها به  عنوان متن یا 
به  گرامشی(،  )مثل  ایدئولوژیک  مبارزه  یا  و  آگاهی 
نوعی غفلت از شرایط نهادی و تکنولوژی  های مادی 
قدرت و نقش دستگاه  های فرهنگی است که محل 
اعمال قدرت بر جامعه و مدیریت آن است. )کاظمی 
و حاج حسینی، 1396: 135( وی در چارچوب خوانش 
با  دارد،  فوکو  حکومت  مندی  نظریه  ی  از  که  خاصی 
به  الکساندر،  رهیافت  مثل  رهیافت  هایی  به  حمله 
ظرفیت  های بی نظیر فرهنگ )مثل نظمی که اشیاء 
می  شوند  مرتب  آن  ها  اساس  بر  موزه  ها  در  باستانی 
ایجاد  در  می  کنند(  کمک  جامعه  تنظیم  به  خود  و 
و  نظارت  ترکیب،  تقسیم،  بندی،  رده  برای  فرصت 
بین  مناسبات  به  توجه  می  کند.  اشاره  جامعه  کنترل 
فرایندهای ساخت فرهنگ از یک سو و تغییر جامعه 
از سوی دیگر، نشان خواهد داد که چگونه نظام  های 
فرهنگی، اهرم  هایی را می  سازند که در ضمِن آن  ها 
رفتارهای  به هدایت و مدیریت  کردارهای حکومتی 
در   )14  :2015 )بنت،  می-شود.  منجر  شهروندان 

جامعه  شناسی،  مثل  دانش  هایی  یافته  های  اینجا 
حتی  و  باستان  شناسی  زیست  شناسی،  انسان  شناسی، 
مطالعات فرهنگی، به صورت  بندی رژیم  های حقیقت 
با  حقیقت  رژیم  های  این  ضمن  در  می  شوند.  منجر 
تکنولوژی  های فرهنگی دستگاه  های فرهنگی، وظیفه 
اصلی پیشبرد پروژه حکومت-مندی از طریق فرهنگ 
را بر عهده می  گیرند. با این  که جامعه  شناسی فرهنگی 
مطالعات  مکاتب  و  نظریه  ها  از  بسیاری  حتی  و 
سیاستگذاری  برای  ارزشمندی  یافته  های  فرهنگی 
به  فرایندها  این  به  توجه  عدم  ولی  دارند،  فرهنگی 
معنی نادیده گرفتن بنیادهای اصلی سیاست فرهنگی 
و ناتوانی در درک جایگاه آن در جامعه مدرن خواهد 
بود. شاید بتوان گفت رهیافت الکساندر در نظریه  ی 
درکی  به  را  ما  شکلش،  مفیدترین  در  فرهنگ، 
فرهنگ  از  اجتماعی-سیاسی(  )نه درک  زیباشناسانه 
رهنمون می  سازد؛ زیرا جامعه  شناسی فرهنگی چنین 
می  پندارد که منابع مفهومی ساخته شده در نظریه  ی 
ادبی و هنری برای صید معنا، غنی  تر از منابع مفهومی 
اثباتی و مادی هستند. )نبوی، 1392: 39( چیزی که 
رهیافت  های اخیر مثل نظریه  ی حکومت  مندی بنت، 
ضعف بنیادهای معرفت  شناسانه و هستی  شناسانه آن 
را آشکار ساخته  اند. تلّقی الکساندر از فرهنگ هرچند 
می  تواند در سیاستگذاری هنر، ادبیات و فرهنگ واال 
کاربرد داشته باشد، اما به بهای غفلت از جنبه-های 
مادی فرهنگ و تعامل آن با قدرت و سیاست به  دست 
رهیافت  این  به  اقبال  دالیل  از  یکی  شاید  می  آید. 
از  است که  آن  زیباشناسانه  ایران همین جنبه  ی  در 
نظر سیاسی محافظه  کار بوده و فضای مناسبی برای 
به  دست  زبانی  بازی  های  و  مفاهیم  با  شدن  سرگرم 

می  دهد. 
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فمینیسِم فرهنگی نوعی از فمینیسم می  باشد که به تفاوت هاِی ذاتِی میان زن و 
مرد، بر مبناِی تفاوت هاِی زیستی در ظرفیت هاِی باز تولید کننده،     تأکید می    کند. 
فمینیسِم فرهنگی به تفاوت هاِی اخالقِی ممتاز و برتر در زنان تأکید دارد. در این 
یگانگی،  خواهری،  برای  را  مبنایی  زنان،    مشترِک  اخالقِی  ویژگی  هاِی  رویکرد، 
فرهنگی،  فمینیسِم  بنابراین  سازند.  فراهم می  هویِت مشترک  و همچنین  اتحاد   

ساختِن یک فرهنِگ مشترِک زنانه را ترغیب می کند.
عبارِت »تفاوت هاِی ذاتی« به  این  باور که تفاوت هاِی جنسیتی ُجزء ذاتِی زن 
اما   بخشی  نیستند،  انتخاب شده  ها  تفاوت  این  دارد.  اشاره  بودن هستند،  یا مرد 
  از طبیعِت زن یا مرد هستند. فمینیست هاِی فرهنگی میاِن »تفاوت« با ریشه  ی 
زیستی  و »تفاوت« با ریشه  ی فرهنگی، تمایز قایل می شوند. آنها  باور دارند که 
»تفاوت  ها« ریشه  ای  ِژنتیکی یا زیستی ندارند و داراِی مبنایی فرهنگی هستند، 
بنابراین  نتیجه می  گیرند که خصوصیاِت اساسِی زنان به واسطه ِی فرهنگ، ریشه 

دار شده و ) فرهنگ ( موجب ماندگارِی آنها شده  است.

نویسنده:ُجنجوهانسونِلویس
َبرگردان:مرضیهآبکار

فمینیسِم فرهنگی 1
ماهیِت زن بودن چیست؟

60
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تاریخچهِیفمینیسِمفرهنگی

ابتدا  بسیاری از فمینیست هاِی فرهنگِی پیشین، در 
فمینیسِت رادیکال بودند، برخی به استفاده از این نام 
)رادیکال( ادامه دادند، هرچند در راستاِی طرِح تغییر 
)فرهنِگ(جامعه حرکت کردند. گرایِش جدایی  دادِن 
طلب و پیشتاز، که در واکنش به جنبش هاِی دهه  ِی  
جایگزینی  هاِی  انجمن  و  نهادها  کرد،  رشد   1960
برای تغییر در جامعه بنا کرد، که نتیجه  ای در تغییِر 

آن )جامعه( حاصل نکرد.
فمینیسِم فرهنگی در پیونِد با آگاهِی روز افزوِن هویِت 
همجنس خواهان بوده  است. از جمله، استفاده از ایده 
به  دادن  بهاء  شامِل  خواه،  همجنس  فمینیسِم  هاِی 
زن  فرهنِگ  و  محور  زن  هاِی  رابطه  زنانه،  ارتباِط 

محور.
به  فرهنگِی«حداقل  »فمینیسم  اصطالِح  تاریِخ 
ویلیس4  اِلن  توسِط   1975 سال  در  آن  از  استفاده 
آن  از  که  کسی  برمیگردد.  إستاکینگز5  ِرد  گروِه  از 
)اصطالح( براِی سرزنش کردِن فمینیسِم فرهنگی و 
تمایز گذاشتن میان آن و ریشه  هایش در فمینیسِت 
رادیکال استفاده کرد. فمینیست هاِی دیگر، فمینیسِم 
فمینیسِم  هاِی  ایده  به  خیانت  دلیِل  به  را  فرهنگی 
آن  ایکولز6  آلیس  می  کنند.  سرزنش  مرکزی 
فمینیسِم  از  زدایی  سیاست  را  فرهنگی(  )فمینیسِم 

رادیکال توصیف می  کند.
بوم شناسِی/ زن8  اثِر  ، بخصوص  دالی7  ماری  آثاِر 
به  رادیکال  فمینیسِم  از  حرکت  بعنوان   ،  )1979(

سمِت فمینیسِم فرهنگی شناخته شده  است. 
 

ایدههاِیاصلِیفمینیسِمفرهنگی

فمینیست هاِی فرهنگی استدالل میکنند ، آنچه که 
می شود  تعریف  مردانه  سنتِی  رفتارهاِی  عنواِن  به 
بودن،  گر  سلطه  و  جویی  سبقت  پرخاشگری،  ماننِد 
برای جامعه و زمینه های ِآن جامعه ماننِد تجارت و 
سیاست  ُمضر هستند. در عوض فمینیسِت فرهنگی 
کردن،  نگهداری  و  مراقبت  بر  تأکید  که  دارد  باور 
همکاری داشتن و برابری میان بشر، دنیاِی بهتری را 
خواهدساخت. کسانی که معتقدند زنان بطور زیستی 
یا ارثی )نسبت به مردان( بیشتر مهربان، نگاه دارنده، 

استدالل  هستند،  همکاری  اهِل  و  دهنده  پرورش 
در  باید  زنان  دلیِل همین خصوصیات(  )به  می  کنند، 
هاِی  زمینه  و  جامعه  در  گیری  تصمیم  ِی  پروسه 

خاص و حساِس آن، مشارکت داشته  باشند.

فمینیستهاِیفرهنگیحامِیمواردزیرهستند:

زنان شامِل مادری و خانه  فعالیت  هاِی  و  - مشاغل 
با   ی  مقایسه  )در  برابر  صورِت  به   ، کردن  داری 

مشاغِل مردان( ارزش گذاری شوند. 
احترام  خانه،  در  ِکودکان  نگهداری  مبحِث  به    -

گذاشته   شود.
-  به زنان  )براِی انجاِم اموِر خانه و خانواده ( دستمزد 
اقتصادی  منظِر  از  خانه  در  ماندن  تا  شود،  پرداخت 

قابل رشد باشد.
-  از زنان بابِت انجاِم اموِر تغذیه و پرورش دادن و 

نگاه داری و... قدردانی شود.
-  تالش برای تغییر دادِن فرهنگی که، برای سلطه 
زنان  بخشندگی  و  مهربانی  از  بیشتر  مردان  جویی 

ارزش قایل میشود .
-  با همکارِی دیگر رویکردهاِی فمینیستی، مراکزی 
قربانیاِن  )ماننِد  بحرانی  وضعیِت  در  زناِن  مختِص 
تجاوِز جنسی( و همچنین پناهگاه هایی براِی  زنان  

ساخته   شود.
-  در عوِض تأکید بر تفاوت هاِی زنان ،  بیشتر بر 
ارزش هاِی مشترِک زنان )سفید، آفریقایی–آمریکایی 

و دیگر فرهنگ ها( تأکید شود.
)با  برابر  قدرِت  مبناِی  بر  زنان  جنسِی  تمایالِت   -
جنسی  )میل  کنترِل  بجاِی  بنابراین   ، است  مردان( 
(، رابطه  ی جنسی باید بر اساِس دوطرفه بودن، نقش 
بنا  ِسلطه  بازتولید  از  خودداری  و  نشده  قطبی  هاِی 

شود.
 

تفاوتهاِیفمینیسِمفرهنگی
بادیگررویکردهاِیفمینیستی

سه منظِر اصلِی فمینیسِم فرهنگی که مورِد نقِد دیگر 
رویکردهاِی فمنیستی است بدین شرح می باشد:

- ماهیت گرایِی )فمینیسِم فرهنگی(، ایده ای است 
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که معتقد به ذاتی بودِن تفاوت هاِی )اخالقِی( زنان 
و مردان است.

بجاِی  که  فرهنگی(،  )فمینیسِم  طلبِی  جدایی   -
چالش  به  راِه  از  موجود  فرهنِگ  کردِن  دگرگون 
کشیدِن سیاسی، ساختِن یک فرهنِگ جدید را ترجیح 

می  دهد.
سنتی  خانواده  ِی  رادیکال  فمینیسِت  که  درحالی   -
قرار  نقد  مورِد  بودن،  پدرساالری  نهاِد  دلیِل  به  را 
خانواده،  تغییِر  براِی  فرهنگی  فمینیسِت  یک  میده؛ 
تنها بوسیله  ِی تمرکز و تأکید بر ) کم و کیِف ارزش 
گذارِی( انجاِم اموِر خانه، مادری کردن و اموری این 

چنینی تالش می  کند. 
آلیس ایکولز در سال 1989 نوشته است »فمینیسِم 
حذِف  براِی  که  بود  سیاسی  جنبِش  یک  رادیکال 
سیستِم طبقه بندی بر اساِس جنس )زن یا مرد بودن( 
تالش می  کرد ، در حالی که فمینیسِم فرهنگی یک 
جنبِش ضِد فرهنِگ )موجود است( که هدفش وارونه 
کردِن ارزش گذارِی فرهنگِی مردان و  ارزش زدایِی 

از زنان است.
، فمینیست هاِی فرهنگی  لیبرال  - فمینیست هاِی 
مورِد  رویکرد(  این  در  )موجود  گرایِی  ذات  براِی  را 
نقد قرار می  دهند، آنها )فمینیست های لیبرال( اغلب 
ارزش  ها و تفاوت  هاِی رفتارِی زنان و  باور دارند که 
مردان ، محصوِل جامعه  ِی کنونی هستند. فمینیسِت 
فمینیسم  از  زدایی  سیاست  مخالِف  لیبرال  هاِی 
می  دارد(،  وجود  فرهنگی  فمینیسِم  رویکرِد  در  )که 
باشند. فمینیست هاِی لیبرال همچنین، جدایی طلبِی 
ترجیح  و  می  کنند  نقد  را  فرهنگی  هاِی  فمینیست 
می  دهند )بجاِی ساختِن فرهنگ جدید( دروِن سیستِم 
)فرهنگِی موجود( کار کنند. فمینیست هاِی فرهنگی 
، فمینیست هاِی  لیبرال را، با این ادعا که ارزش ها 
و رفتارهاِی  مردان  را بعنواِن »هنجار« پذیرفته  اند، 

نقد می کنند.
بعنواِن  اقتصاد«  بر«  سوسیال  هاِی  فمینیست   -
که  درحالی  کنند،  می  تأکید  نابرابری  ریشه  ِی 
اجتماعی  ریشه  ِی مشکالت  فرهنگی  فمینیست  هاِی 
طبیعِی  تمایالِت  و  گرایش  ها  کردِن  ارزش  »کم  را 
هاِی  فمینیست  نمونه،  بعنوان  می  دانند.  زنان« 
افسردگِی  »ریشه  ِی  رابطه  ِی  پذیرفتِن  از  فرهنگی 
اعمال  توسِط مردان  مناسباِت طبقاتی، که  با  زنان« 

می شود، خودداری می  کنند.
- فمینیست   هاِی فرامنطقه  ای و فمینیست   هاِی سیاه 
، فمینیست   هاِی فرهنگی را برای کم اهمیت جلوه 
دادِن مقوله  ِی »تجربه  ِی زنانگِی متفاوت« در قوم ها 
و نژاد ها و گروه  های مختلف و همچنین براِی عدِم 
دو  عنواِن  به  طبقه«  و  »نژاد  حیاتِی  نقِش  بر  تأکید 

عنصِر مهم در زندگِی زنان، نقد می  کنند.

1. cultural  feminism
2. Sheila Rowbotham   
3.  living a liberated life
4. Ellen Willis
5. Redstockings
6. Alice Echols
7. Mary Daly
8. Gyn / Ecology
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میشـل فوکـو در قسـمتی از درس  گفتـار »امنیـت، 
قلمـرو و جمعیـت« بـه ایـن مسـأله اشـاره می کنـد 
بـر  مبتنـی  کـه  مرکانتیلیسـتی  سیسـتم  در  کـه 
نظـارت و کنتـرل دقیـق بـر محصـوالت کشـاورزی 
از وقـوع  بـود، هـدف اصلـی، در اصـل جلوگیـری 
»بحـران« بـود. در واقـع منظـور آن اسـت کـه در 
مرکانتیلیسـم، دولـت بـا نظارتـی دقیـق بـر این  کـه 
هـر کشـاورز چـه چیـزی و چـه مقـدار بایـد بـکارد، 
درصـدد آن بـود کـه بحران  هایـی همچـون قحطی، 
گرانـی و غیـره رخ ندهـد. همه  ی این مکانیسـم های 
حکومتـی و نظارتـی در ایـن راسـتا صورت بنـدی و 
اعمـال می شـدند؛ در ایـن شـیوه از حکومـت کردن، 
بحـران همچـون امـری مضـر و شـر صورت بنـدی 
می شـود که می بایسـت جلـوی رخ دادن آن را گرفت 

تـا باعـث ایجـاد شـورش های شـهری و اعتراضـات 
مـردم نشـود. بایـد کاری کـرد تـا بحـران رخ ندهد.

سیسـتم قنـات بـه مثابه یک سیسـتم آب رسـانی، در 
چـه راسـتایی عمـل می کنـد؟ وظیفـه  ی اصلـی هـر 
رشـته-قنات آن اسـت کـه بـه صـورت »طبیعـی« 
آب را از زمینـی کـه دارای سـفره های آب زیرزمینی 
اسـت بـه منطقـه ای برسـاند کـه در آن آب وجـود 
نـدارد. ایـن جابه  جایـی آب در قنـات دو ویژگی مهم 
دارد: ۱( سیسـتم انتقـال آب در قنـات کامـاًل طبیعی 
اسـت؛ ایـن ویژگـی را بایـد در قیـاس بـا نقطـه  ی 
مقابلـش فهمیـد؛ یعنـی سیسـتم چاه هـای عمیـق؛ 
کـه در یـک نقطـه چاهـی عمیـق کنـده می شـود 
همچـون  تکنولوژی هایـی  و  وسـایل  بـا  سـپس  و 
موتـور بـرق بـه طـرز وحشـتناکی آب را بـه میـزان 
زیـادی بیـرون می کشـند؛ ایـن یـک جریـان طبیعی 
برداشـت آب نیسـت؛ بلکـه نقطـه  ی مقابـل طبیعت 
برداشـت طبیعـی آب  قنـات  ایـن معنـا،  اسـت. در 
اسـت. ۲( در سیسـتم قنـات تمـام مسـأله بر سـر آن 
اسـت که »بحـران« رخ ندهـد؛ و این بحـران همان 

در ستایش بحران
)تأّماتی درباب بحران آب(

آرش نریمانی،

کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
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خشکسـالی و نابـودی حیـات انسـان ها در منطقـه  ی 
کم آب اسـت؛ سیسـتم قنـات به صـورت طبیعی آب 
را بـه منطقـه  ی کم آب مـی آورد تا بحـران رخ ندهد؛ 
در اینجـا شـباهتی میـان سیسـتم آب رسـانی قنـات 
بـا سیسـتم مرکانتیلیسـم، در »هدف«شـان وجـود 
دارد.)بایـد توجه داشـت این شـباهت فقط در سـطح 
هـدف اسـت؛ وگرنـه ایـن دو نسـبتی با هـم ندارند(. 
هسـتی قنـات نیز آن اسـت که »بحـران« رخ ندهد.

شـرکت های عظیـم آب رسـانی امـروزه چـه وظایفی 
برعهـده دارنـد؟ وظیفـه و رسـالت اصلـی آن هـا در 
ظاهر شـبیه به رسـالت قنات هاسـت؛ یعنی رسـاندن 
و انتقـال آب از منطقـه ای پرآب )این بـار از یک دریا، 
دریاچـه، رودخانـه و غیـره( بـه منطقـه ای کـه دچار 
کم آبـی و خشکسـالی شـده اسـت. اّمـا ایـن ظاهـر 
قضیـه اسـت. در ظاهـر، شـرکت های آب رسـانی نیز 
هـدف اصلی شـان رخ نـدادن »بحـران« اسـت؛ اّمـا 
بـه »بحـران«  بالعکـس  ایـن شـرکت ها،  واقـع  در 
نیـاز دارند؛ هرجـا بحرانی اتفـاق بیفتد )خشکسـالی( 
سـروکله  ی آنها پیدا می شـود. بحران و خشکسالی ای 
کـه یکـی از عواملـش دقیقـًا خـود طرح هـای همان 
ایـن  اسـت!  سدسـازی  و  آب رسـانی  شـرکت های 
مسـأله دقیقـًا مصـداق همـان پزشـکی اسـت که به 
بیمـار نیـاز دارد؛ وگرنه هسـتی اش بی معنـا می گردد. 
شـرکت  های آب رسـانی نه در جهـت جلوگیری از رخ 
دادن بحـران عمـل می  کنند، بـل عاشـق بحران اند؛ 
ایـن بحـران اسـت کـه تولیـد سـود می کنـد. ایـن 
بحـران اسـت کـه قراردادهـای چنـد صـد میلیاردی 
کتـاب  همچـون  می کنـد؛  ممکـن  را  آب  انتقـال 
ویژگـی  کـه  کالیـن«  »نائومـی  شـوک  دکتریـن 
اصلـی سـرمایه داری حاضـر را فاجعه محـور بودن آن 
می دانـد. بایـد فاجعـه و بحرانی رخ دهد تـا از طرفی 
انسـداد جریـان سـرمایه رفـع شـود و از سـوی دیگر 
آن فاجعـه، باعث پیدا شـدن سـروکله  ی شـرکت  ها و 
طرح هـای خصوصـی   شـود. شـرکت های انتقال آب 
نیـز بـر همیـن منطـق سـوارند. بحران هسـت، پس 
مـن هسـتم تـا سـود ببـرم. در صورتـی   که شـعار و 
رسـالت آب آوران ایـن سـرزمین در دل قنات هـا این 

: بود
مـن هسـتم و در دل زمیـن رنج می کشـم تـا بحران 

ندهد. رخ 
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»هجـوم طوفـان مدرنیتـه بـه عمیق تریـن الیه های 
فرهنگی-اجتماعـی جوامـع مکانیکـی« شـاید ایـن 
عبـارت بهتریـن توصیفـی باشـد کـه می تـوان برای 
تورناتـوره  جوزپـه  دقیقـه ای  نـه  و  صـد  شـاهکار 
بـرد. کنش هـا  بـه کار  ایتالیایـی  کارگـردان شـهیر 
و واکنش هـای اجتماعـی در قالـب یـک جامعـه   ی 
در  فاشیسـم  ایدئولـوژی  نفـوذ  عمـق  و  مکانیکـی 
نبـض زندگـی اجتماعی افـراد از هر گـروه اجتماعی، 
دو نکتـه  ی برجسـته  ای اسـت کـه در سراسـر فیلـم 

حضـور دارد.
تورناتـوره در تمـام صـد و نـه دقیقـه اثـر خـود بـه 
دنبـال پیامد ها و آسیب  شناسـی فاشیسـم موسـیلینی 
فریـاد  سـکانس  هـر  در  کارگـردان  گویـی  اسـت. 
می  زنـد کـه اّولیـن قربانـی عقده هـای ملی_تاریخی 
مـردم هسـتند و نه رهبـران متعصب هـر ایدئولوژی؛ 

و اساسـًا کاری بـا ریشـه های فاشیسـم نـدارد. 
 فیلـم روایتگـر زندگـی زنـی اسـت بـه نـام مالنـا 
کـه بـه تازگـی بـه همـراه خانـواده  اش )همسـر و 
جنـگ  آغـاز  بحبوحـه  ی  در  خـود(  پدر کم شـنوای 

شـده اند. سیسـیل  جزیـره ی  وارد  دوم  جهانـی 

نقد و بررسی یک فیلم: مالنا
عارف پورحسین،

کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی
سـکانس آغازیـن بـا نمایـی از سـربازان فاشیسـت 
رهبـر  جانـب  از  کـه  می شـود  شـروع  حالـی  در 
بـزرگ  بـه مـردم دسـتور می دهند کـه امـروز برای 
شـنیدن سـخنرانی او می  تواننـد کار را تعطیـل کنند. 
ایـن اولیـن نشـانه ی تورناتـوره بـرای نمایـش دادن 
زندگـی  جنبه هـای  تمـام  بـر  فاشیسـم  سـلطه  ی 
مـردم اسـت. حتـی بـا اندکـی مسـامحه می  تـوان 
گفـت نویسـنده  ی اثـر، بـا عینکـی لیبـرال بـه نقـد 
سیاسـت های اقتصـادی دولـت فاشیسـم می  پـردازد.

دو  بـا  برش هایـی  بـا  مخاطـب  حیـن،  همیـن  در 
رناتـو،  می شـود،  آشـنا  فیلـم  اصلـی  شـخصیت 
نوجوانـی کـه در بجبوحـه ی بحـران بلوغ قـرار دارد 
و مالنـا، کـه بـرای گـردش در شـهر آماده می  شـود. 
کامـاًل  داریـم  مالنـا  از  مـا  کـه  اطالعاتـی  اولیـن 
بصـری اسـت. نماهایـی بسـته از موهـای مجّعـد او 
و تأکیـد فیلم  بـردار بـر زیبایـی و تفـاوت او بـا سـایر 
دقیـق  فهـم  بـه  تورناتـوره  زنـان سیسـیل. گویـی 
اسـت:  رسـیده  مـدرن  عصـر  از  جامعه شـناختی  و 
عیـن  در  و  تنش هـا  تضاد هـا،  از  ماالمـال  دنیایـی 
حـال فرصت هـا و زیبایی هـا. در سـینمای معاصـر، 
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مخاطـب بـه فهمـی تمامًا سیاسـی-نظامی و شـاید 
جوزپـه  این  بـار  امـا  می رسـد.  مدرنیتـه  از  صنعتـی 
تورناتـوره هـر دو رنـگ صفحـه ی شـطرنج را باهـم 
می  بیند؛ فاشیسـم موسـیلینی از یک سـو و مالنا زنی 
رمانتیک، آرام و عاشـق از سـوی دیگر. اتفاقًا بحران 
جدیـد زندگی مالنا از همین عشـق شـروع می  شـود: 
شـوهر مالنا به دسـتور موسـیلینی به خدمت سربازی 
بـرای ارتـش فاشیسـم فراخوانده شـده  اسـت. از این 
نقطه داسـتان، تـا کوچ اجباری مالنا از شـهر، شـاهد 
زنـی تنهـا در جامعـه ی بسـته ی فاشیسـتی هسـتیم 
کـه در ادامه با خبر کشـته شـدن شـوهر مالنا اوضاع 
روزبـه  روز بدتـر می  شـود. تورناتـوره با تمرکـز بر این 
جنبـه  از زندگـی مالنـا به  عنوان یـک زن تنها و بدون 
حامـی کـه بـرای تأمیـن مخـارج زندگی مجبـور به 
تن  فروشـی می  شـود، به تحلیل و بررسـی مسـئله ی 
فحشـا و تنهایـی زنان در عصر جدید پرداخته اسـت.

آفرینـی  نقـش  )بـا  مالنـا  کـه  هنگامـی  پایـان  در 
دلیـل  بـه  بلوچـی(  مونیـکا  تأثیرگـذار  و  بی  نقـص 
سـوءظن زنان سیسـیل و بدون هیچ جرم و کجروی 
اثبـات شـده ای، مـورد ضرب و شـتم قـرار می  گیرد، 
کارگـردان بـه  مـا هشـدار می دهـد کـه حملـه بـه 
غلـط  یـا  درسـت  از  فـارغ  جامعـه ای   ارزش هـای 
بـودن آن، واکنش هـای غیرقابـل پیش  بینـی و بعضًا 
مخربـی را بـه همـراه خواهد داشـت، علی الخصوص 
کـه آن جامعـه ویژگی  هـای جوامع سـنتی-مکانیکی 

را یـدک بکشـد.
در کنـار نـگاه بـه فاشیسـم و نقـد اجتماعی مسـائل 
تشـکیل  را  فیلم  نامـه  اصلـی  دو سـتون  زنـان کـه 
می  دهنـد، نویسـنده عنصـر سـومی هـم به داسـتان 
اوج  در  کـه  نوجوانـی  رناتـو  کـرده  اسـت؛  اضافـه 
بحـران بلوغ، عاشـق مالنا می  شـود. او کـه تقریبًا در 
تمـام فیلـم در تعقیـب مالنا و مشـغول تخیـل کردن 

فانتزی هـای جنسـی بـا او اسـت.
تغییـرات  از  رناتـو و هم سـاالنش نمـادی  بی شـک 
پیشـنیان  ارزش هـای  دگرگونـی  و  انـکار  غیرقابـل 
سـکانس های  در  کـّرات  بـه  نکتـه  ایـن  هسـتند. 
مختلـف قابل فهم اسـت. بـرای مثال، در سکانسـی 
ابتدایـی از فیلـم، کـه مالنا مشـغول گردش در شـهر 
اسـت، دوسـتان رناتـو که چنـد سـالی از او بزرگترند 
در حیـن آزار یـک مورچـه بـا اسـتهزاء می خواننـد: 

»مـن از ایـن عـذاب در امانـم، فرزنـد مریـم پیامبـر 
 » منه

در ایـن هنـگام کارگـردان بـا برش هایـی به سـمت 
مالنـا، ایـن حـس را القـا می  کند کـه، اگرچـه مالنا از 
دنیایـی متجدد و پیشـرفته پـا به سیسـیل می  گذارد، 
امـا ارزش  هـای پوسـیده  ی ایـن جامعـه ی محـدود 
مکانیکی-فاشیسـتی )البتـه از نگاه مالنـا( باالخره او 
را متالشـی می  کنـد. بـا ایـن وجـود تورناتـوره پالن 
بـه پـالن سـاختار را مقـدم بـر افـراد می دانـد؛ گـو 
این  کـه کارگـردان شـخصًا نفرتی عمیق از فاشیسـم 
و فاشیسـت ها دارد. ایـن شـک در صحنـه ای از فیلم 
تبدیـل بـه یقیـن می  شـود کـه رناتـو در مدرسـه به 
دور از چشـم همـگان مجسـمه ی موسـیلینی را بـا 

بغـض و نفرتـی تمـام بـه پاییـن پرتـاب می  کند.
و  شـده  تمـام  جنـگ  فیلم  نامـه،  سـوم  پـرده ی  در 
شـوهر مالنـا که همـه گمـان می  کردند مرده اسـت، 
بـه شـهر بازمی  گـردد. او سـرگردان بـه دنبـال مالنـا 
اسـت، امـا او را نمی  یابـد، حتـی در حین جسـت  وجو 
در دعوایـی لفظـی مـورد تمسـخر فرماندهـان پایین 

رتبـه ی فاشیسـت قـرار می  گیـرد.
در پایـان، رناتـوی جـوان کـه به عنوان چشـم سـوم 
و منطـق صحیـح اجتماعـی در پـرده ی سـوم، انگار 
دوبـاره متولـد شـده، بـا نامـه ای ناشـناس بـا آگاه 
کـردن شـوهر مالنا از برچسـب   زنی  هایی کـه حاصل 
سـاختار عقده  پـرور فاشیسـم و جهان راکـد مکانیکی 
اسـت، باعـث تغییـر در فضـای اجتماعی و بازگشـت 
مجدد مالنا و همسـرش به سیسـیل می-شـود. شاید 
مهم تریـن نقـد هنـری وارد بـر مالنـا، حضـور یـک 
نوجـوان، بـه   عنوان یـک عنصر معقـول و معتدل در 

پـرده ی آخـر و تأثیرگـذاری مثبت او باشـد.
بـا پایـان فیلـم، هنگامـی کـه تکه هـای سیاسـی-

اجتماعـی ایـن پـازل را کنـار هـم می  چینیـم، یـک 
پیـام مهـم نمایـان می-گردد؛ مالنا هشـداری اسـت 
بـرای تمـام کسـانی کـه بـه بهانـه ی جامعه  گرایـی 
در البـه الی ایدئولوژی هـای بـزرگ، در پـی کنتـرل 
هسـتند؛  انسـان  ها  بـر  جانبـه  همـه  سـلطه  ی  و 
جمع  گرایـی و کنترلـی کـه در خیلی از مـوارد ضمنی 
اسـت. حـال می  خواهـد فاشیسـم )ایتالیـا(، نازیسـم 
)آلمان(، کمونیسـم )شـوروی( و یا بنیادگرایی باشـد.
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اگـر فرهنـگ را قلمـروی کلی نهادها، مصنوعـات و عملکردهایی قلمـداد کنیم که 
دنیـای نمادیـن مـا را شـکل داده و آن را روایـت )narrate( یـا بـه تعبیـر  هال، 
بازنمایـی )represent( می کنـد و از طـرف دیگـر ایـن فـرض را هـم بپذیریـم 
کـه گفتمان هـا فقـط زمانـی بـه شـکل آگاهانـه خصلـت نظـری پیـدا می کننـد و 
می  تواننـد بـه تأمـل در خـود )self-reflection(  دسـت بزننـد، کـه موضـوع 
مـورد مطالعـه آن ها به نحـو قابل مالحظه ای پروبلماتیک شـود، می  تـوان گفت در 
جوامـع پیشـامدرن کـه فرهنـگ در بطن زندگـی فئودالی یـا قبیله ای قرار داشـت، 
آن هـا معمـواًل هیـچ درکی از امـر فرهنگی به مثابـه چیز جداگانه و مجزا نداشـتند. 
از ایـن  رو، فرهنـگ و بـه طبـع آن نظریه  ی فرهنگی، »دیگری« سـرکوب شـده  ی 
جامعـه  ای اسـت کـه سـخنگویان رسـمی آن، اقتصـاد و سیاسـت هسـتند. بنابراین 
مابه  ازاهـای  و  مدرنیزاسـیون  حـول  نوشـتار  ایـن  محـوری  پرسـش های  تمـام 
فرهنگـی آن صورت بنـدی می شـود؛ پـس قاعدتـًا پرسـش مـا از موسـیقی نیـز 
واجـد تمایـز بنیادیـن بیـن الگوهـای سـنتی و جدیـد موسـیقی از حیـث نظریـه  ی 
فرهنگـی معاصـر اسـت. موسـیقی پاپـی کـه مدنظر این نوشـتار اسـت، بـه   عنوان 
سـبکی درنظـر گرفتـه می شـود که بـه تعبیر بوردیـو،  هابیتـوس یا سـازه ی ذهنی 
طبقـه  ی متوسـط نوظهـور جامعـه را کـه متأثـر از ترکش هـای جامعـه  ی مصرفی 
)بودریـار( و جامعـه  ی نمایـش )دوبور( اسـت، راهبـری می  کند؛ از این حیـث، انواع 
موسـیقی های سـنتی و فولکلـور را بایسـت به  صـورت تاریخ  منـد و مکان  منـد در 

بسـتر زیسـت جهـان و افق هـای فکـری ویـژه آن جامعـه تفسـیر کرد.
طـرح پرسـش های بنیادیـن از موسـیقی پـاپ، بـه طور عـام و پاپ ایرانـی به طور 
خـاص، از آن  رو کـه منطـق درونـی  اش همسـاز و همـدم بـا منطق تولیـد و مبادله 
اسـت، واجـد دشـواری های گوناگـون اسـت زیـرا دیگـر مسـائلی از آن  گونـه کـه 
ویلیـام فاکنـر معتقـد بـود: »نـه به قصـد افتخار و کمتـر از آن مـال، بلکـه به این 

تأملی نظری بر موسیقی پاپ
پژمان برخورداری،

کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
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قصـد کـه از مصالـح روح آدمـی  چیزی آفریده شـود 
که پیش از آن وجود نداشـته اسـت« مطرح نیسـت. 
علیـه موسـیقی پـاپ نوشـتن از ایـن نظـر شـاید به 
نوعـی تکـرار مکـّررات باشـد، زیـرا نـه تولیـد کننده 
محصـوالت موسـیقی پـاپ بـه تولیداتـش بـه مثابه 
مخاطبـان  نـه  و  می نگـرد  زیبایی  شـناختی  امـری 

تجربـه  ای از زیبایی  شناسـی دارنـد.
نگاهـی بـه انبـوه آلبوم های تولید شـده ی موسـیقی 
پـاپ دو مدعـای اصلـی آدورنـو را در این  بـاره تأییـد 
می کند. اول اسـتاندارد شـدن؛ بدین معنا که سـاختار 
و  می شـود  یکسـان  تر  روزبـه  روز  ترانه هـا  اصلـی 
بخش هـای اصلـی آن هـا با هـم قابل تعویض اسـت 
و دوم فردیـت مجـازی؛ یعنـی بـا نـوآوری ظاهـری 
و رنـگ و لعاب هـای قالبـی به  خصـوص در ویدئـو 
کلیپ هـا شـنونده بـه دام نوعـی فانتـزی می افتـد و 
در واکنـش بـه، یـا برای شکسـت های خـود )عمدتًا 
میانجـی  بـه  کـه  نوجوانانـه  عشـقی  شکسـت  های 
انبـوه سـریال  های ملـودرام بی  محتوا برجسـته می-

این  کـه  از  ]غافـل  می کنـد  سـرایی  مرثیـه  شـوند( 
ایـن تجربـه  ی بـه ظاهـر فـردی، نوعـی تجربـه  ی 
دسـتکاری شـده و ُمنقـاد توسـط امـر کلی )سـرمایه 
و مابه ازاهـای فرهنگی پسـت مدرنیسـتی آن( اسـت 
کـه تمـام واکنش هـا را قابـل پیش  بینـی و خنثـی 
می کنـد.[ و یـا فـرد که بـا ِاعِوجـاج میل و سـرکوب 
آن مواجـه شـده اسـت، بـه   واسـطه  ی این موسـیقی 
و ایـن نـوع ویدئـو کلیپ هـا از طریـق لذت بـردن از 
ژوئیسـانس دیگـری لذتـی به غایت سـوبژکتیو می-

یابـد. ایـن فردیـت مجـازی در واقـع همـان ایده  آل 
فردیـت در جامعـه لیبرال اسـت، که خـود را به تعبیر 
از  و  می نمایانـد  تنـش  بـدون  و  بی  واسـطه  لـوکاچ 
طرفـی منطـق خود را یکسـره طبیعی و اسـطوره  ایی 
روزهـای  ایـن  کلیپ هـای  از  بسـیاری  می انـگارد. 
موسـیقی پاپ ایرانی یـادآور تحلیل درخشـان آدورنو 
پرتحـرک(  رقـص  )نوعـی  جیتربـاگ  گروه هـای  از 
اسـت: »گروه هایـی از بیـن توده هـای عقـب مانـده 
متمایـز  فعالیـت کاذب  واسـطه  ی  بـه  را  کـه خـود 
می داننـد... هم  زمـان، فقـدان فردیـت خـود و تبدیل 
شـدن بـه سوسـک هایی کـه بـا شـعف بـه اطـراف 
می دونـد را ثابـت می کننـد. شـعف آن هـا بی  محتوا و 
تشـنجی اسـت، مثل شـعف قبایل وحشـی به هنگام 

کوبیـدن روی طبل هـا!« 

تولیـد  شـیوه های  آدورنـو،  اظهـارات  طبـق 
در   )regression( پـس  روی  سـرمایه  داری 
گـوش دادن را شـرطی می کننـد و افـراد نسـبت بـه 
واقعیـت دهشـتناک موجـود بی  تفـاوت می شـوند و 
بـا تخلیـه  ی هیجانـی، آن نـوع آزردگـی و انـدوه را 
که می  بایسـت ابـراز اجتماعی شـود، در خـود درونی 
بـه  پـاپ  موسـیقی  می کننـد.   )internalize(
مـردم آرامـش و فرجـه  ای را می  بخشـد کـه پـس از 
اتمـام کارهای ماشـینی و سـخت بـه آن نیـاز دارند، 
دقیقـًا بـه ایـن دلیـل کـه دشـوار نیسـت و در حالت 
بی  توجهـی هـم امـکان گـوش دادن بـه آن وجـود 

دارد.
غیرزیباشـناختی/  اِلمان هـای  بـا  شـده  تولیـد  آثـار 
غیرموسـیقایی صدمـات جبـران ناپذیـری بـه تجربه 
و سـابقه  ی شـنیداری فـرد وارد می کننـد. آثـاری که 
بـه نـدرت در آن سـازی نواختـه می شـود و اگـر هم 
نواختـه شـود درگیـر چند نـت و آکورد سـاده خواهد 
بـود. امـا در عـوض بـا صداگذاری هـای کامپیوتـری 
و انـواع اِفکـت، بـه جبـران ایـن نقـص پرداختـه تـا 
خواننـده بتوانـد ترانه هایـش را در آن فضـا بگنجاند. 
خواننده هایـی کـه بسـیاری از آن هـا جهـت ژوسـت 
 )auto tune( اتوتیـون  از  صدایشـان  کـردن 
اسـتفاده می کننـد تـا از ایـن طریـق فالشـی صـدا 
را بپوشـانند و آن را بـه طـور کامـاًل تصنعـی کـوک 
کننـد. از آن  جـا که موسـیقی ایـن آثـار از آکوردهای 
همچنیـن  و  متنـوع  دومینات هـای  عاریـه ای، 
آکوردهـای غیرهارمونیـک بی بهـره هسـتند، اثـر بـا 
آن  در  کـه  می شـود  روبـه  رو  کودکانـه  ای  سـادگی 
خبـری از جزئیـات تنالیته نیسـت. در موسـیقی تنال 
بـه وسـیله  ی پروگرشـن های متنـاوب بیـن گام های 
مینـور و مـاژور، کّلیـت موسـیقی سـازمان می  یابد و 
نوعـی نیـروی دینامیـک بین گام هـا وجـود دارد که 
مخاطـب را بـه خـود الحـاق کـرده و به سـوی خود 

می کشـد.
دارای  کـه  جهـت  آن  از  موجـود  پـاپ  ترانه هـای 
معنـای مسـتقل از موسـیقی نیسـتند، بـا لیریک های 
فولکلـور هـم متفـاوت هسـتند و مسـئله  ی اصلی در 
پـاپ، چسـباندن چنـد ایمـاِژ بـه شـدت سـاده و بـه 
دسـت دادن یـک کّلیـت دروغیـن و انتزاعی اسـت. 
ترانه هایـی کـه اگـر وجـه ملودراماتیـک آن حـذف 
شـود چنـان بی  مایـه می شـوند کـه خواننـدگان آن 
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دسـت بـه جعـل و شـیادی می زننـد. جعـل کـردن 
دروغینـی  میزانسـن  حتـی  و  باسـن  گونـه،  بینـی، 
کـه وجـوه متناقـض و بـه شـدت پرتنـش واقعیـت 
اجتماعـی موجـود را حـذف کـرده تـا فرم ایـده  آل و 
خلسـه  آور خود را با رانه هایی از سـکس و نوسـتالژی 

بـه پیـش ببرد.
کّلیـت،  شـدن  پـاره  تکـه  از  بحـث  ادامـه  ی  در 
سـونات های بتهـوون همـان نقشـی را بـرای آدورنو 
ایفـا می کنـد کـه رمان های رئالیسـتی بالـزاک برای 
لـوکاچ ایفـا می کـرد. هـردو، رو بـه   سـوی کّلیـت و 
مقابلـه بـا کذب  هـای جامعـه  ی بورژوایـی داشـتند. 
تکامـل جامعـه بورژوایـی بـرای آدورنـو بـه سـمت 
آزادی فـردی و آزدی بیان )expression( بیشـتر 
نبـود، بلکه بالعکس، بیشـتر در جهـت ویرانی تجربه، 
عمـل می کـرد. پایـان پیانـو سـونات های بتهـوون، 
پیونـد درون  مانـدگاِر تجلـِی کل در جـزء و بالعکـس 
را تداعـی می  کـرد و تحلیـل آدورنـو مبتنـی بـر این 
قضیـه اسـت کـه اجـزای موسـیقایی می  بایسـت به 
صـورت مونادگونه، کّلیـت را بازتاب دهنـد. آنچه که 
در این  جـا آدورنو در مورد موسـیقی بیـان می کند، در 
واقـع تصریـح کننـده موضع او نسـبت بـه جامعه نیز 
هسـت. سـوژه ها یا ایگوهای منفرد »هیچ« هسـتند. 
سـوژه ها از طریـق میانجی هـا و درونـی کـردن امـر 
کل، قـوام می یابنـد. ایـده  ی جامعه به مثابه سـونات 

موسـیقی هـم از این  جـا نشـأت می گیـرد.
از نـگاه دیگـر، فراگیـر شـدن عالقـه بـه موسـیقی 
پـاپ را می  تـوان حاصـل جهانـی شـدن و در پـی 
انـواع    )normalization( شـدن  بهنجـار  آن 
خاصـی از قهرمانـان توخالـی پاپ در قالب شـوهای 
تلویزیونـی Idols دانسـت، کـه در آن  هـا ذائقه های 
موسـیقایی توسـط نـگاه خیـره و اسـتاندارد شـده  ی 
دیگـری سـازمان می یابـد. پـس شـکل  گیری ایـن 
نـوع موسـیقی بی  تأثیـر از التفـات جامعـه بـه بیرون 
نبـوده و به حیث مکانی همیشـه »آن  جـای ایده  آل« 
را در پـس ذهـن خـود دارد. بـا مقایسـه و تحلیـل 
روایـت بیـن موزیـک ویدئوهـا، می  تـوان خـط سـیر 
ملودراماتیـک و روایـت اسـتیضاح  گر آن هـا را، چـه 
در قالـب فـرم بـدوی موسـیقایی و چـه در قالـب 
ترانه هـای  همچنیـن  و  سـینمایی  آپاراتوس هـای 
آن هـا کـه در کّلیتـی وهـم آلـود بـه نـام موسـیقی 
خالتوری )موسـیقی رقص( ارائه می شـود، تشـخیص 

داد.
بازنمایـی  موجـود،  پـاپ  موسـیقی های  بنابرایـن 
از هـم گسـیختگی  ها و ضّجه هـای  ایـن  کننـده ی 
منفـک در برهوتی هسـتند که هیـچ  گاه میانجی های 
خـود را نمی یابنـد و بالفاصلـه در خـود خفـه شـده 
و وضـع موجـود را تـداوم می بخشـند. در جامعـه  ی 
آنتاگونیسـتیک که بر مبنای اسـتثمار طبیعت سـامان 
گرفتـه اسـت، همـه ی هوّیت هـا زخم آنتاگونیسـم را 
بـر چهـره ی خـود دارنـد؛ از ایـن  رو رمانتیزه کـردن 
واقعیـت یـا پناه بـردن به نوسـتالژی همان سـودای 
تحّقق ناپذیـر بازگشـت بـه مـادر اسـت، نـه مواجهه 
بـا تناقضـات و تـن دادن بـه منطـق نفـی متعّیـن. 
جامعـه ی مـا نیـز که بـر پیکر خـود از یک سـو زخم 
تروماهـای تاریخـی را دارد و از سـوی دیگـر نوعـی 
سـرمایه داری عقـب افتـاده  ، در حال تغییر مناسـبات 
اجتماعـی آن اسـت، همان  طـور کـه در اول بحـث 
هـم اشـاره کردیـم، وضعیـت فرهنگـی آن در ایـن 
بنابرایـن  شـده،  گفتمانـی  تغییـر  دچـار  مناسـبات 
بـه  نـه  آیتم هـای فرهنگـی آن  موسـیقی و دیگـر 
مثابـه اعیـان طبیعـی، بلکـه نشـان   دهنـده  ی تجّلی 
انـواع »دیگری« هـا و کشـمکش و منازعـه ی بیـن 
آن هاسـت. البتـه پرواضـح اسـت کـه نـوک پیـکان 
سـاختارهای  بـه  معطـوف  بیشـتر  این  جـا  در  نقـد 
سیاسـی اسـت که عماًل بـا تحمیل نوعـی ضرورت، 
در  آن  همگانـی  تدریـس  و  آزادانـه  آمـوزش  از 
مـدارس جلوگیـری می  کننـد. طبیعتـًا افـرادی که از 
طرفـی آمـوزش موسـیقی ندیـده و از طـرف دیگـر 
فّلـه  ای  موسـیقی  های  جـز  پیرامونشـان  محیـط  در 
آمـاج  مـورد  نمی  تـوان  را  نمی  شـنوند  بی  محتـوا  و 
فضـای  در  اساسـًا  داد.  قـرار  انتقـادات  و  حمـالت 
غیـرآزاد کـه تاروپـود جامعـه را بـا صداهـای واحد و 
ایدئولوژی  هـای دگـم تنیده  انـد، نقـد افـراد منطقـی 
نیسـت. امـا بـه   هـرروی، کاالهـای فرهنگـی تولید 
شـده در چنیـن فضایـی را نه چنان چیـزی خودآیین، 
بلکـه همچـون پسـماند خطابه  هـای قـدرت و رژیـم 
حقیقـت بـازار باید مـورد ُمداقه قـرار داد. لـذا بدبینی 
و منفیـت نسـبت بـه آهنگ هـای پـاپ نـه نشـان 
پارانویـا، بلکـه دارای سـویه  ای بـس عقالنی اسـت. 
ملودی هایـی که چـون  هاله ای اهریمنی از خراشـیده 
شـدن واقعیـت جلوگیـری می کنند و به تعبیـر آدورنو 

اِلمان هـای آن عمـل »هیـچ« اسـت.
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