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فرهنگ توسعه در میانه فلسفه فرهنگ و انسانشناسی توسعه
رضا ماحوزی

1

دریافت1211/1/42 :؛ پذیرش1211/10/01 :

چکیده

توسعه در معنای جدید آن ،نیازمند فرهنگ ویژه خود استت بتهاینمعنا کته از بنتن فرهنتگ خا تی
برمیخیزد و همین فرهنگ ،حامی و پشتوانۀ آن است .برپایۀ ایتن ست،ن ،هتر کشتوری کته شت لی از
ش لهای توسعه را دنبال کند ،به ناچار باید زمینۀ فرهنگی آن را نیز فراهم کنتد و فرهنتگ آن را بستازد
درغیراین ورت ،توسعه به ضد خود تبدیل میشود .اما تحول فرهنگی معنوف بته توستعه ،گتاهی بتا
فرهنگی ازپیشموجود همراه میشود .انسانشناسی فرهنگی -که فرهنگ در
حذف برخی از مؤلفههای
ِ
معنای عام آن را منالعه میکند -در دد این است که ازیکسو ،با پذیرش ا ل نسبیتگرایی فرهنگی،
ت ثر فرهنگها را بهرسمیت بشناسد و ازسویدیگر ،بنا به اقتضاهای توسعه ،ملزومات فرهنگی توستعه
را درنظر بگیرد و با نگاهی ارزشگذارانه دربارۀ فرهنگهتا قضتاوت کنتد .ایتن کوشتش کته بته شتاخۀ
جدیدی از انسانشناسی بهنام انسانشناسی توستعه اناامیتده استت ،تتیش میکنتد بتهکمک مننت
بومیهای فرودست ،فرادستان توسعهگرا را بهچالش ب شتد و آنهتا را متوجته پیامتدهای تصتمیمهای
شتابزدهشان کند .این نوشتار در دد است ،چالش پیشروی انسانشناسی فرهنگی در جمت ایتن دو
مؤلفه را تشریح و راهحلهای پیشنهادشده را تحلیل کند .انسانشناسی در شرایط امتروزی ازیکستو در
پی ایااد پیوند میان واقعیتهای چندگانۀ جهان انسانی است و ازسویدیگر ،برای حفظ ت ثر فرهنگتی
بهمثابه منب ذخیرۀ خیقیت فرهنگی تیش میکند.
کلیدواژهها :فرهنگ ،توسعه ،فرهنگ توسعه ،نسبیتگرایی فرهنگی ،انسانشناسی فرهنگتی ،ت ثرگرایتی
فرهنگی ،واقعیتهای چندگانه ،انسانشناسی توسعه

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1دانشیار فلسفه علم ،گروه منالعات فرهنگی ،مؤسسه منالعات فرهنگی و اجتماعی ،تهران ،ایران


مقدمه

ی ی از مهمترین مقولههای زندگی بشتر ،فرهنتگ استت .مفهتوم فرهنتگ ،یتک برستاختۀ
تحلیلی است که به ما کمک میکند ،ب،شها و اجزایی از واقعیت زندگی را در قالت ایتن
مفهوم برجسته کنیم ،به آن بیندیشیم ،و برای آنها برنامهریزی کنیم .ا ل موردتوافت تمتام
پژوهشگران حوزۀ فرهنگ این است که فرهنگ بر ش،صیت افراد و جامعه مستلط استت و
اثری انگیزاننده و هنااری دارد .این سینره و اثرگذاری ،ا لیترین کارکرد فرهنگ در تداوم
و همبستگی میان افتراد یتک جامعته ،در قالت باورهتای مشتتری ،اندیشتهها ،ارزشهتا،
معیارها ،و الگوهای رفتاری است (پهلوان .)03 ،0345 ،در بیانیۀ یونس و دربارۀ فرهنتگ،
چنین بیان شده است:
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این فرهنگ است که به انسان ام ان واکنش درمقابل خود را میدهد ،ما را از زیست بشتریمان آگتاه
میکند ،و زیست عقینی ،قضاوت نقادانه ،و احستاس تعهتد اخیقتی بته متا میب،شتد .ازرریت
فرهنگ است که انسان خود را تعریف میکند ،به خودآگاهی میرسد ،ضعفهای خود را میپذیرد،
از موفقیتهایش میپرسد ،به ابزارهتای جدیتد دستت مییابتد ،و آثتار جدیتدی خلت میکنتد کته
بهواسنۀ آنها ،محدودیتهای خود را برررف کند (بهنقل از :الحی امیری.)51 ،0341 ،

این ا ل ،بهاندازهای اهمیت دارد که کروبر و وایت ،فرهنگ را پدیدهای مستقل از افتراد و
اش،اص درنظر گرفته و اینگونه بر عاملیت آن تأکید کردهاند ( الحی امیتری.)05 ،0341 ،
این س،ن ،بهاینمعنا است که چون فرهنگ تبهعنوان پدیتدهای نامحسوس ت سمتوستوی
اف ار و کردار افراد و جامعه را مش،ص میکند ،هرگونه تصمیمی برای تغییر اندیشه و رفتار
افراد و جامعه ،نیازمند تغییر در بنیانهای فرهنگ حاکم است ،که این ختود ،مستللۀ بستیار
پیچیدهای است (ماحوزی.)03۳5 ،

1

در ایناا الزم است ،بین انسانشناسی توسعه تتکه توستعه را بتهعنوان ستوۀۀ ختود منالعته

میکندتت و انسانشناسی توسعهای - 2که بیانگر نقش انسانشناسی در تحق توسعه استت و متا

را با انسانشناسی کاربردی روبهرو میکند -تف یتک قائتل شتویم (ببینیتد ادلمتان و هتاگرود،3
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 )5112اولی ،برای ساحتی از انسانشناستی ا تالت قائتل میشتود کته تحلیلهتای ختود را
مستقل از برنامههای توستعه ارائته میدهتد ،و دومتی بتر رابنتۀ انسانشناستی و توستعه و حتل
چالشهای بین تلقیهای کیسیک از فرهنگ و اقتضاهای توسعه متمرکز میشود.
بااینحال ،هر دو گرایش بر این نظرند که رفتارها ،نتیاۀ فرهنگهای مش،ص و ویژهای
است و در فقدان این زمینۀ فرهنگی نمیتوان به فهم چیستی رفتارهای یادشده دست یافت.
بهبیان روشنتر ،فرهنگ نتهتنها رفتارهتای موجتود را هتدایت و ستاماندهی میکنتد ،بل ته
زمینههای الزم را برای رفتارهای مم ن و احتمالی آینده نیز فراهم میکنتد .بههمینستب ،
نهتنها کنشهای فعلی افراد از فرهنتگ تتأثیر میپتذیرد ،بل ته کنشهتای محتمتل آینتده و
واقعیتی که در آینده نیز ساخته میشتود ،متتأثر از فرهنتگ و ام انهتای درونتی آن استت
بهعنوان مثال ،ماکس وبر ،سرمایه داری را نتیاۀ دگرگونی فرهنگی در نوعی ساختار مذهبی
خاص ،و دو توکویل ،1نظام سیاسی آمری ا را نتیاۀ گرایش فرهنگی آن به دموکراسی دانسته
است .همچنین ،بانفلد ،ریشههای فرهنگی فقر و سلنهجویی در جنوب ایتالیتا را بتهعنوان
نمونهای که به تمام دنیا قابلتسری است ،بررستی کترده استت (هریستون )3۳ ،0343 ،و
الندس نیز فرهنگ و اقتصاد را بههم وابسته دانسته و بر این نظر است کته تغییتر در ی تی از
آنها ،به تغییر در دیگری میاناامد .وی برای تأییتد ادعتای ختود ،از وضتعیت فرهنگتی و
اقتصادی تایلند قدیم و جدید نمونههایی آورده است .بهنظتر او ،جوانتان چنتد نستل پتیش
تایلند ،سالهای متمادی از عمرشان را رف مناسک مذهبی در معابد بودا میکردند و پس
از پاالیش روح و روان خود ،در فعالیتهای سنتی اقتصادی شرکت میکردند ،امتا امتروزه
مردان جوان تایلندی ،تنها چند هفته را رف آموختن مسائل مذهبی میکنند و بیدرنگ به
جهان مادی بازمیگردند و همین امر سب شده استت کته تایلنتد بتا سترعت چشتمگیری
پیشرفت کند (الندس .)15-13 ،0343 ،بهبیان روشنتر ،توسعۀ مدرن غربی ،محصتولی
از دل فرهنگ همان تمدن است بنابراین ،اگر ب،واهیم با این دیدگاه به توسعه در کشورهای
ً
دیگر نگاه کنیم (روندی که معموال پیموده شده و میشود) گرفتار نقاط کور آن و در نتیاته
بدفهمی یا فهم ناقص از فرهنگهای دیگر خواهیم شد (ببینید ادلمان و هاگرود.)5112 ،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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با وجود تأکید بسیاری از اقتصاددانان و جامعهشناسان ،انسانشناسی فرهنگی بتهمنظور
دوری از نتایج این ادعا ،پیوند فرهنگ و توسعه را با نگاهی انتقتادی بررستی میکنتد .ایتن
م،الفت تا حد بسیار زیادی ،به تعهد ایتن شتاخۀ علمتی بته ت ثرگرایتی فرهنگتی مربتوط
میشود ازاینرو ،انسانشناسان فرهنگی تیش میکنند بتا تعبیرهتای فراوانتی ،بتر نستبیت
پیوند فرهنگ و توسعه و درنتیاه ،لزوم احتترام بته فرهنگهتای بتومی و درمقابتل ،توستعۀ
جهانی و جهانیشدن توسعه ،تأکید ورزند .بهمنظور تشریح موض انسانشناستی فرهنگتی
در تقابل با نزاع پیروان پیوند ضروری فرهنتگ و توستعه و درنتیاته ،لتزوم تغییتر و تعتدیل
فرهنگها با نظر به توسعۀ سیاسی ،اقتصادی ،و اجتماعی ،الزم است ن،ست ،مفهوم علمی
فرهنگ در انسانشناسی فرهنگی تعربف و بررسی شود و سپس ،چیستی چالش پتیشروی
انسانشناسان دربارۀ نسبت فرهنگ و توسعه تحلیل گردد.
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 .1مفهوم علمی فرهنگ در انسانشناسی فرهنگی

مفهوم فرهنگ ،مفهوم مرکزی و نقنه ثقل انسانشناسی فرهنگی است .این علم ،حول ایتن
مفهوم در منالعۀ جوام غیرغربی سامان یافته و رشتد کترده استت .تیلتور ،1انسانشتناس

انگلیسی ،با نگارش کتاب «فرهنگ ابتدایی» ،مفهتوم فرهنتگ را در معنتای علمتی تتازهای
بهکار برده است .او با نشاندن دو واۀۀ «فرهنگ» و «ابتدایی» در کنار ی دیگر ،دری عامتری
از فرهنگ بهعنوان تمام ویژگیها و پدیدههای زندگی و شیوههای زیستت بشتری ارائته داده
است بهگونهای که هر قومی ،حتی اقوام ابتدایی ،بهدلیل سبک و شیوۀ خاص زندگی خود،
دارای فرهنتگ هستتتند .برایناستتاس ،وی فرهنتتگ را «ماموعتتهای بههمپیوستتته از دانتتش،
عقاید ،هنرها ،اخیق ،رسوم ،و سایر یافتههای اجتماعی انسان» تعریف کرده است (کوش،
 .) 0 ،0340این تعریتف فرهنتگ در فضتای اروپتای آن زمتان ،نتوعی ت،نتی از برداشتت
ن،بهگرایانه از فرهنگ و اختصاص آن به اقشار باالدست غربی بود.
در برداشت تیلور ،فرهنگ و تمدن تتتکه در ایناتا بته یتک معنتی بتهکار رفتهاندتتت در
روی ردی تو یفی و نه دستوری و ارزشی ،بهعنوان کل پیچیدهای متشت ل از شتناختها،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

باورها ،حقوق ،آدابورسوم ،و تواناییها یا عادتهای دیگتری کته انستان ،بتهعنوان عضتو
ً
ً
جامعه کس میکند ،درنظر گرفته شده است که اوال ویژگی جمعی دارد ،و ثانیا ،اکتستابی
بوده و ارتباری با میراث زیستشناختی و بیولوۀی ی انسان ندارد (مور.)4-2 :511۳ ،1

تیلور در «فرهنگ ابتدایی» ،تمتام اقتوام را در پیشترفت فرهنتگ ستهیم دانستته استت
ً
بهاینمعنا که اوال انسان ،موجودی فرهنگی است و بنابراین ،تفاوتی ذاتی و سرچشتمهگرفته
از ربیعت و نژاد ،میان انسان وحشی و انسان متمدن و ی تاپرست امتروزی وجتود نتدارد و
ً
درنتیاه ،منالعۀ تاری،ی انسان ،نیازمند نسبیتگرایی فرهنگی است و ثانیا ،میتان فرهنتگ
پیشرفتۀ امروزی و فرهنگ ابتدایی و ن،ستین ،نوعی پیوستگی وجود دارد (پهلتوان،0345 ،
 .)0۳-21تیلور ،خود با روش منالعۀ تنبیقی ،فرهنگهای خاص را منالعه کرده است تتا
بتواند تقدم و تأخر و بهرهمندی فرهنگها از ی دیگر را نشان دهد .او با توجه به تاربتههای
میدانیای که بههمراه یک باستانشناس دربارۀ فرهنگهتای باستتانی در م زیتک داشتت،
روی رد نظری خود به فرهنگ را تدوین کرده است (متور .)511۳ ،هرچنتد ایتن روی ترد،
همچنان از تلقی خنی و ت املی فرهنگ تأثیر میپذیرد ،ولی برخیف نژادپرستان و برختی
ً
از اندیشمندان و افراطگرایتان متدرن ،اوال فرهنتگ را پدیتدهای عتام درنظتر گرفتته استت
ً
بهگونهای که برپایۀ آن ،اقوام اولیه و ن،ستین نیز بافرهنگ هستند و ثانیا ،همین اقوام اولیته و
اقتتوام غیراروپتتایی دیگتتر را نیتتز در فراینتتد پیشتترفت فرهنتتگ ستتهیم دانستتته استتت
برایناساس ،تیلور ،علم انسانشناسی فرهنگی را بهرور رسمی بنا نهاده است.

پس از شروع این جریان ،بتوآس 2نیتز بتا منالعته مستتقیم است یموها و سر پوستتان

(همچون تیلور) ،عامل تفاوت بنیادین میان گروههای انسانی را فرهنگ دانستت و برداشتت
نژادپرستانۀ رایج دربارۀ تفاوتهای بشری را مردود اعیم کرد .درمقابل ،وی با نفتی م تت
ا الت ت امل خنی و روش منالعه تنبیقتی تیلتور ،بتا هرگونته کلیتتنگری در میحظته

فرهنگ اقوام ،م،الفت ،و بهجای آن ،بر نسبیت فرهنگی 3بهمعنای دقی و کامتل ایتن واۀه،
تأکید کرد .بهنظر او ،چون هر فرهنگی با فرهنگهای دیگر متفاوت است ،پژوهشگر نبایتد
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

.
.
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فرهنگهای دیگر را برپایۀ مقولههای ذهنی فرهنگ ختود منالعته کنتد .برایناستاس ،الزم
است هر فرهنگ را در ارتباط با کلیتی که به آن پیوسته است تتیعنی بستر فرهنگی آنتت دری
و منالعه کرد .روش وی که با نام تکنگاری (مونوگرافی) شناخته میشود ،گویای میحظۀ
تو یفی و موردی دقی فرهنگها ازرری حضتور مستتقیم و روالنیمتدت پژوهشتگر در
بنن آن فرهنگ است (ببینید کوش .)30-32 ،0340
بوآس با ررح مفهوم خاصگرایی فرهنگی ،تأکید ختود بتر ختاصبودگی هتر فرهنتگ،
تاریخ ،و میرایی آن را نشان داده است .ایتن ایتده ،بتهاینمعنا استت کته نمیتتوان قواعتد و
آموزههای ناشی از یک فرهنگ را به فرهنگهای دیگر تعمیم داد ،زیرا هتر عنصتر و ویژگتی
فرهنگی در بستر خود معنادار است (مور .)32-33 :511۳ ،در نشست  0۳45یونس و که
در م زی وسیتی برگزار شد ،مفهوم فرهنگ با توجه به میحظات انسانشناختی آن ،اینگونه
تعریف شد:
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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کنف ترانس معتقتتد استتت ،در گستتتردهترین دریافتتت ،میتتتوان فرهنتتگ را کلیتتتی دانستتت مرک ت از
ویژگیهای خاص مادی ،معنوی ،ف ری ،و احساسی که شاخصه یک جامعه یا گروه است .فرهنگ،
نهتنها هنرها و آثار م توب یک جامعه ،بل ه حالتهتای زنتدگی ،حقتوق بنیتادین افتراد ،نظامهتای
ارزشی ،سنتها ،و باورهای آن جامعه را دربر میگیرد (بهنقل از :الحی امیری.)51 ،0341 ،

این نگرش انسانشناختی به فرهنگ ،در پتی ختروا از معیارهتای ت املگرایانتۀ تف تر
غربی در منالعۀ دیگری است نگاهی که دیگری را در نردبان تمدن ،هم پتایینتر از غترب
می دانست و هم در مسیری که سراناام باید به غرب برسد بنابراین ،در ایتن نگتاه ،غترب
بهرور ضمنی و ناخودآگاه ،معیار هرگونه فهم و نقد فرهنگی دیگران بهشمار میآید معیاری
که انسانشناسی همیشه تیش کرده است آن را تتبهویژه در برنامههای توستعه و منالعتات
توسعهتت نقد کند.
حال با توجه به تعریف علمی فرهنگ نزد تیلور و بوآس و انسانشناسان دیگتر میتتوان
گفت ،چون «انسان بودن» بهمعنای «فرهنگ داشتن» است ،نميتوان هیچ قوم و انستانی را
کمبهره از فرهنگ ،یا بیفرهنگ خناب کرد (پهلوان 05 ،0345 ،آشوری 051 ،0340 ،و
 .)05۳این تأکید بهاینسب است که در برداشت یادشده ،منشأ فرهنگ ،رف نیازهای اولیۀ

آدمی است و انسانها برای رف نیازهای زیستی و اولیۀ خود ،آداب ،عادتهتا ،و نظامهتای
فرهنگی فراوانی را رراحی کردهاند تا بتوانند به زیست خود ادامته دهنتد (ر.ی :متاحوزی،
 .)010 ،03۳5بهبیان روشنتر ،فرهنگ را میتوان بهمثابه راهبردهایی دانست که آدمی آنها
را در رول تاریخ و در بستر زندگی خود ،ساخته است تا ازیکستو ،بتوانتد نیازهتا و غرایتز
حیوانیاش را در مسیری اجتماعی هدایت و مهار کنتد و ازستویدیگر ،بته ایتن نیازهتا بته
شیوهای فرهنگی پاسخ دهد .باید توجه داشت که هرچند بتهتعبیر مالینوفست ی ،ختود ایتن
منن فرهنگی برای رف نیازهای اولیه ،سب ش لگیری نیازهای دوم و نیازهای متعتالی در
انسان میشود ،ن تۀ ا لی این است که راهبردهای هر فرهنگی برای کنترل و رف نیازها در
ً
همۀ سنوح ،ویتژه آن فرهنتگ بتوده و لزومتا قابتلتعمیم نیستت (مالینوفست ی.)031۳ ،
بهاینمعنا ،فرهنگ تتبا درنظر گرفتن تمام تنوعها و تفاوتهاتت همچون سایۀ آدمی ،در تمام
دورههای تاریخ حضور داشته و بالیده است:
در مرحلۀ ن،ست باید گفت که ارضای نیازهای اولیه یتا ارگانیتک انستان ،نیازمنتد کتارکرد حتداقل
وضعیتهایی است که فرهنگ ،تاب آن است بهاینمعنا کته مشت یت ناشتی از نیازهتای غتذایی،
باروری ،و بهداشتی انسان باید حل شوند .برآورده کردن این نیازها ،مستلزم ایااد محینی جدیتد یتا
مصنوعی است .محیط جدید که درواق چیزی جز فرهنگ نیست ،باید بهرور دائم تادید ،مراقبت،
و اداره شود (مالینوفس ی.)15 ،031۳ ،

بهنظر انسان شناسان ،این تبدیل وضعیت از اننباق با محیط ربیعی به اننباق فرهنگتی،
پانزده میلیون سال رتول کشتیده و ختود را به تورت عقت رانتدن غرایتز بتهنف

تورت

ت املیافتهتری از فرهنگ ،نشان داده است (کوش.)1 ،0340 ،

 .2چالش فرهنگ و توسعه

ی ی از مهمترین ویژگیهای برنامۀ توسعه در قرن بیستم ،مفروضتات ت املگرایانتهای استت
که در بنن آنها نهفته است .این مفروضات ،سب نگاهی ن،بهگرایانته و از بتاال بته عنا تر
فرهنگی شده است بهاینترتی که مقولۀ فرهنگ باال و فرهنتگ پتایین در بنیتاد و پیشزمینتۀ
یک ن،بهگرایانه و ت املگرایانه ،دوگانۀ بافرهنتگ/
برنامههای توسعه قرار گرفته و برپایۀ این تف ِ
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بیفرهنگ پیش کشیده شده است .این مسلله در توسعه و برنامههایی کته کتارگزاران غربتی یتا
متولیان غربگرا در کشورهای غیرغربتی اناتام میدهنتد ،بته یتک برداشتت غیرتتاری،ی از
ستنتی ختودی
فرهنگ توسعه و همچنین ،نوعی گرایش ضمنی به ت،ری و سرکوب فرهنتگ
ِ

مناتتر شتتده استتت (استت وبار .)5100 1،بتتههمیندلیل ،بتتهنظر برختتی از اقتصتتاددانان و
شناسان پارادایم سنتی توسعه ،جهانیشدن اقتصاد ،نیازمند ایااد نظام فرهنگی خا ی
جامعه
ِ
است که همچون شرط توستعه بهشتمار میآیتد و از آن جتدا نیستت ختواه ایتن همراهتی را

گامبهگام یا به ورت تقدم فرهنگ بر توسعه درنظتر بگیتریم (ر.ی :داوری اردکتانی،0340 ،
 ،)01بهنظر این گروه ،توسعه نیازمند فرهنتگ ویتژهای استت کته بها تنیح از آن بتا عنتوان
«فرهنگ توسعه» یاد میشود فرهنگی که اجرای آن نیازمند فقدان موان توسعه است.
بهنظر پیروان دیدگاه یادشده ،نظام ارزشی هر جامعهای درمقابل برخی از اثرات و نتایج
توسعه واکنش نشان میدهد .حال اگر این واکنش ،بازدارنده باشد و نظام ارزشی یادشده در
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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مقابل توسعه ظاهر شود ،نظام فرهنگی دربردارندۀ این ارزشها ،نامتناس با توسعه است و
همچون مانعی درمقابل آن عمل میکند (اینگلهتارت ،)040-045 ،0343 ،امتا اگتر ایتن
واکنش ،تأییدگر توسعه و مشوق آن باشد ،از نظام فرهنگی دربردارندۀ این ارزشها ،بهعنوان
«سرمایه اجتماعی» یاد میشود (ر.ی :فوکویاما .)511 ،0343 ،بهخوبی میتوان در ایتن
برداشت از فرهنگ توسعه ،نوعی روی رد تاریخزدایانه به فرهنگ توسعه را مشاهده کرد کته
فرهنگ توسعه را حقیقتی فراتاری،ی میداند و فرهنگهای دیگر را با آن مقایسه میکند.
فرهنگ توسعه ،با توجه بته وضتعیت آینتدۀ جهتان و کتم شتدن فا تلههای
بهنظر پیروان
ِ

اجتمتاعی ،سیاستی ،اقتصتادی ،و ...در قالت بتتازار آزاد و ده تدۀ جهتانی و بتهبیان دیگتتر،
جهانیسازی ،الزم است موان توسعه ،اعتم از موانت فرهنگتی ،سیاستی ،اجتمتاعی ،و ...از
بافت فرهنگی کشورها و ملتها حذف و ارزشهای جهانشمول و مورداتفتاقی کته میتوانتد
ضامن توسعۀ پایدار و ی ستان تمتام کشتورهای جهتان باشتد ،جتایگزین آن شتود .آنچته در
سالهای اخیر ،با عنوان ا یح وضعیت فرهنگی برخی از کشورهای ستنتی ،جهانیستازی،
پیشرفت ،و توسعۀ پایدار آنها منرح شتده و نهادهتای بینالمللتیای ماننتد بانتک جهتانی،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

.

سازمان ملل ،و کشورهای توسعهیافته نیز بر اهتمام به آنها تأکید دارند ،ناظر به همین فتر
است .نتیاۀ این اقدام ،حذف یا بهحاشیه رانده شدن تمتام یتا دستتکم برختی از مؤلفتههای
تش یلدهنده و قدیمی یک فرهنگ و آمدن مؤلفههای جدید از فرهنگهای همستو بتا توستعه
است .البته این خروا و ورود ارزشهای فرهنگی در یک بدنۀ فرهنگی ،نته پدیتدهای ستاده و
آسان است و نته اندیشتمندان حتوزۀ فرهنتگ و اجتمتاع دربتارۀ آن اتفتاقنظر دارنتد .تاربتۀ
پژوهشهای توسعه نشان داده است که برنامههای توسعه ،بهدلیل لحاظ ن ردن بافت و زمینتۀ
کشورهای غیرغربی ،درنهایت ،منار به توسعۀ آنها نشده ،بل ه در مواردی ستب فروپاشتی
اجتماعی و بحرانهای اقتصادی و سیاسی در آنها شده است (ازکیا و غفاری.)03۳3 ،
برپایۀ دیدگاههای انتقادی اخیر ،ایدۀ جهانیشدن فرهنتگ یتا فرهنتگ جهتانی ،بیتانگر
مرحلهای متأخر در نظام سرمایهداری است که به آن «سرمایهداری فرهنگی» گفته میشود.
در این مرحله ،منن سرمایهداری به عر ۀ فرهنگ ،بهمثابه آخرین سپهر استثمار اقتصادی،
هاوم آورده و درنتیاته ،مننت اقتصتادی را بتر مننت فرهنتگ نیتز تحمیتل کترده استت.
ً
سرمایهداری فرهنگی ،روی دیگر فرهنگ توستعه استت کته منتقتدان ،آن را نته لزومتا یتک
پیشرفت مثبت ،که بهشیوۀ انتقادی موردنظر قرار دادهاند.
برکنار از بحثهتای بستیار پیچیتده و مفصتل دربتارۀ آشتتیناپذیری ستنت و تاتدد و
درنتیاه ،فرهنگهای سنتی و فرهنگ یا فرهنگهتای متدرن (دوکوستتر15-13 ،0340 ،
ماحوزی ،)000 ،03۳5 ،انسانشناسی فرهنگی با هرگونه ی سانسازی و حتذف تنوعهتای
فرهنگی م،الف است .انگیزۀ ا لی این م،الفت ،به ماهیت و هدف ا لی انسانشناستی
فرهنگی مربوط میشود ،زیرا انسانشناسی فرهنگتی از آغتاز ،ختود را از قضتاوت و داوری
ً
ً
دربارۀ فرهنگها برکنار داشته است و اساستا «محتتوایی کتامی تو تیفی دارد و از هرگونته
متتأخر
موض گیری ا تولی بتهدور استت» (پهلتوان .)005 ،0345 ،هرچنتد دیتدگاههای
ِ
انسانشناسی نیز بر تفسیر و تبیین تأکید دارند ،انسانشناستی هنگتام تو تیف میتدان ،بته
ات ای تاربۀ دور و ترکی آن با تاربۀ نزدیک ،میتواند تحلیتل عمیقتی از یتک فرهنتگ و

روندهای آن ارائه دهد(گریتز.)0۳۳2 ،1

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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گیرتز در تیشهای خود برای تحلیل فرهنگ ،همواره بر تنوع ش لهای فرهنگ و منن
بنیادین آنها تأکید کرده و بههمینسب  ،از انواع مدرنیته بحث کترده استت .او در توضتیح
تاریخ مدرنیته تتکه در غرب شروع شدتت از فراگیر شدن آن و توستعۀ شت لهای محلتی آن
بحث کرده است فرایندی که ناگهان به ظهور ملتهای جدید اناامیتد و نتام نوستازی یتا
توسعه را به خود گرفت .گیرتز به ت ثر معنایی این فرایند و همچنین ،بته ستادهانگاری آن در
این ه بهسادگی میتوان توسعه یافت ،اشاره کرده است (گیرتز .)03۳-001 ،0۳۳2 ،او نیتز
منتقد تقلیلگرایی در تعریف توسعه و مصداقها و معیارهای واحد و خاص آن است .بنابته
همین انگیزه ،برخی از انسانشناسان ،ازجمله رابرت ادگرتن ،1با نفی رابنۀ فرهنگ و توسعه

فرهنگ توستعه را رد کننتد (هریستون .)01 ،0343 ،ایتن
تیش کردهاند ،استدالل موافقان
ِ
انسانشناسان که بته نستبیتگرایی فرهنگتی معتقدنتد ،بتر ایتن نظرنتد کته «هتر فرهنتگ،

مش،صکنندۀ اهداف و ا ول اخیقی خاص خود است و نمیتوان آن را در قبال اهداف و
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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ا ول اخیقی فرهنگی دیگر ارزیابی کرد» (هریسون.)00-02 ،0343 ،
فرهنگ توسعه ،فرهنگهای دیگر را از چشمانداز
این س،ن ،بهاینمعنا است که پیروان
ِ

توسعه و ارزشهای فرهنگی مناس آن ،ارزیابی ،و درباره آنها داوری کردهاند درحالیکه
غربیها ح ندارند فرهنگهای دیگر را برپایۀ ارزشهای موردپذیرش خود ،تغییر دهند یتا
حتی مس،ره کنند ،یا دربارۀ آنها اظهارنظر کنند .بهبیان روشنتر ،انسانشناسی فرهنگی بر
این نظر است که در پس گفتمانهای توسعه ،نتوعی رابنتۀ قتدرت میتان فرهنتگ غترب و
غیرغرب وجود دارد که برپایۀ آن ،فرهنگ غربی میخواهد خود را بتر آنهتا تحمیتل کنتد.
بههمیندلیل ،در انسانشناسی فرهنگی ،بحثی روالنی بر سر شیوههای تف ر و انواع ذهنیت
ً
وجود دارد که نشان میدهد لزوما یک نوع تف ر و فرهنگ ،آنهم از نوع غربتی نیستت کته
درست است ،بل ه شیوههای پرشتماری از زنتدگی ،فرهنتگ ،اندیشته ،و اندیشتیدن (ف تر
کردن ،احساس کردن ،و عمل کردن) وجود دارد(اری سون .)533 ،5100 ،2این مقاومتت

بهحدی بود که انامن انسانشناسی آمری ا در سال  0۳01با تصتوی بیانیتۀ حقتوق بشتر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

.

م،الفت کرد ،زیرا بهعقیده آنتان ،بیانیتۀ یادشتده ،نژادپرستتانه و تبلیت گر ارزشهتای دیتن

مسیحیت است (نک :هریسون .)02-01 ،0343 ،گلیزر 1نیز خودبرتربینی فرهنگ غرب را
ن وهش کرده و دراین باره مدعی است که هرچند ضوابط اخیقی شیوۀ زندگی وجتود دارد،
اما هیچ دلیلی برای برتری ا ول اخیقیات غربی بر اخیقیتات متردم دیگتر جهتان وجتود
ندارد .به نظر او ،حتی جوام اروپایی و آمری ای شمالی نیز دچتار کمبودهتای اجتمتاعی،
اخیقی ،روحی ،و سیاسی فراوانی هستند .همچنین ،در بسیاری از فرهنگهتای پیشترفته،
اندیشمندان و فیلسوفان در شرایط نامناسبی زندگی میکنند (گلیزر.)5۳5-5۳3 ،0343 ،
وی دلیل روان شناختی خودبرتربینی را پیشرفت مادی و فناورانۀ غرب نستبت بته ملتهتا و
کشورهای دیگر دانسته و انگیزۀ ا لی انسانشناسی فرهنگی را مقابله بتا ایتن تعصت های
میهنپرستتتانه و بتتهبیان روشتتنتر ،قومپرستتتی دانستتته استتت (گلیتتزر.)311 ،0343 ،
انتقادی انسانشناسی فرهنگی ،نهتنها در مورد منن و نحوۀ دری جوام
بههمینسب  ،نگاه
ِ
دیگر ،بل ه در نقد خود غرب نیز دیده میشود.

انسانشناسان فرهنگی در حینۀ پژوهشهای تاری،ی خود تیش کردهاند ،مفهوم تاریخ
در سنت غربی را نقد کرده و نشان دهند که این مفهوم در خود غرب نیز به ش لهای متنوع
و پرشماری دری ،روایت ،و بازنمایی شده است بنابراین ،نمیتوان آن را به دری خا ی از
مفهوم تاریخ و پیامدهای علی و اخیقی آن محدود کرد .هستترا  2دراینبتاره مینویستد:

«دری خاص غربی از تاریخ ،آن را بهمثابه شیوهای از آگاهی تعریف کرده که فر

میگیرد،

تغییرات اجتماعی باید همگن ،مداوم ،و خنی باشتند» (هستترا  .)0-5 ،0۳۳5 ،بتهنظر
هسترا  ،برخیف انسانشناسی معمول -که «دیگری» را از تاریخ «ما» حذف کرده و آن را
در یک زمان دیگر قرار داده است (همتان) -در انسانشناستی فرهنگتی ،بتا درنظتر گترفتن
ام ان انواع زمان ،دیگر نمیتوان گفت ،جامعهای از تاریخ بیرون افتاده استت .او در ادامته
توضیح میدهد که چگونه اروپاییها در تحلیلهای خود در مورد تاریخ ،در پی این بودهاند
که مردم غیراروپایی را در منن خاص اروپایی خود در تاریخ جهان ستهیم کننتد .هرچنتد
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

.
.
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ً
این عمل رد بر تاریخ اروپا و جهان مؤثر بوده است ،اما لزوما بهمعنای این نیست کته دری
یگانهای از تاریخ در جهان ش ل گرفته است و وجود دارد .هسترا سراناام تأکید میکند،
نباید غیراروپایی ها را به قال تاریخ خودمان درآوریم ،بل ته بایتد اجتازه دهتیم ،آنهتا در
منن و تاریخ خودشان ایفای نقش کنند (همان).
در این نگاه ،بهتر میتوان مسللۀ نسبیتگرایی فرهنگی را فهمیتد و توضتیح داد .بتهنظر
انسانشناسان ،ا ل نستبیتگرایی فرهنگتی بته ارزشهتای مردمتان و ملتهتای دیگتر در
راستای حفظ هویت و حقتوق انستانی آنهتا احتترام میگتذارد و بتر ایتن نظتر استت کته
ً
فرهنگها ،منحصربهفرد هستند و مردم ساکن در آنها تواناییهای معرفتی و شناختی کامی
متفاوتی دارنتد .دان استپربر ،1ایتن وضتعیت را «آپارتایتد معرفتتی» و ارنستت گلنتر 2آن را

«آنارشی معرفتی» نامیده است ،زیرا بهنظر آنها ،افراد در نظامهای فرهنگی پرشمار ،منن ،
استنباطها ،و پردازش اریعات متفاوتی دارند (ادگرتون.)521-521 ،0343 ،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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این مسلله ،پیشتر نیز در تاریخ انسانشناسی فرهنگی آمری ا و در نظریتههای بتوآس بتا
عنوان «خاصگرایی فرهنگی» منرح شده بود .او بتر ایتن نظتر استت کته هتر فرهنگتی در
تمامیت خاص خویش معنادار ،و در همتین تمامیتت و ختاصبودگی نیتز قابتلفهم استت
(ف وهی .)0340 ،بهنظر انسانشناسان ،ارزشهتای پرشتماری کته یتک نظتام فرهنگتی را
ً
سامان ب،شیدهاند ،معموال با هم سازگاری دارنتد و بتا یتافتن چنتد استتثنا بتهعنوان «متان
توسعه» نمیتوان از ناسازگاری مؤلفههای تش یلدهندۀ یک نظتام فرهنگتی ست،ن گفتت.
بهنظر آنها ،گذشته از ی پارچگی و آرامش چشمگیر جوامت بتدوی و ابتتدایی (ادگرتتون،
 ،) 520،0343تداوم و استتمرار تتاری،ی یتک نظتام فرهنگتی ،ختود دلیلتی بتر ستازگاری
مؤلفههای تش یلدهندۀ آن نظام است .البتته ایتن ست،ن بتهاینمعنا نیستت کته هیچگونته
ناسازگاریای در ماموعۀ این نظامهتا وجتود نتدارد ،بل ته مم تن استت بتر اثتر عوامتل
پرشماری ازجمله برخی از دگرگونیهای محینی یا اجتماعی ،برای مدتی برخی از مؤلفهها
و ارزش های فرهنگی ،ناسازگار شوند ،اما این ناسازگاری ،استمرار ن،واهد داشت و کلیتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

نظام فرهنگی میتواند در رول زمان این ناسازگاری را برررف کند .ب،تش دیگتری از ایتن
ناسازگاری ،معلول ناتوانی انسان در ات،اذ تصمیمهای مناس برای حل مشت یت بتزر
است .این مسللهای است که حتی امروزه نیز بسیار مشاهده میشود .شتاید ی تی از دالیتل
این اشتباهها ،نداشتن اریعات کامل و درست و تمرکز تصمیمگیرندگان بر خنرهایی است
که بهرور مستقیم افراد و جوام را تهدید میکنند و درنتیاه ،خنرهای دیگری که برخی از
آنها بسیار بزر هستند ،نادیتده گرفتته میشتوند .برایناستاس ،حتتی دیتده میشتود کته
مننقیترین افراد نیز ،ادعاهای غیرمننقیای را ررح میکنند یا تصمیمهایی میگیرنتد کته
پیامدهایی بتدتر از شترایط فعلتی دارد (ادگرتتون .)52۳-510 ،0340 ،بتا توجته بته ایتن
ضعفها ،گلیتزر از ختود بتهعنوان یتک «ت ثرگترای فرهنگتی» یتاد میکنتد کته بته ا تل
کنفسیوسی باور دارد:
یک پیرو کنفسیوس معتقد است که اگر دنیای محسوس را از هتر دیتدگاهی بنگتریم ،نتاقص بتهنظر
میرسد .اگر همزمان آن را از تمام دیدگاهها ببینیم ،آشفته استت و اگتر آن را از هتیچ دیتدگاه خا تی
نبینیم ،پوچ و تهی بهنظر میرسد .من از بین ناقص ،آشفته ،و پوچ ،ناقص را انت،اب میکنم اگرچته
به روشهای گوناگونی برای مشاهده و ارزیابی جهان عقیده دارم .از میان ناکامل ،غیرجتام  ،و پتوچ
بودن ،من غیرجام بودن را انت،اب میکنم هرچند تفاوتهای چشتمگیری در مشتاهده و ارزیتابی
جهان وجود دارد (گلیزر.)5۳1-5۳1 ،0343 ،

بهنظر گلیزر و پیروان این عقیتده ،حتتی انستانهای روزگتار متا کته از فرهنتگ توستعه
برخوردارند و بها نیح ،بافرهنگ خوانده میشوند نیز اشتباههای ف ری بسیاری مرت ت
میشوند و ازاینرو ،همیشه نقصهایی در جوام وجود دارد.
در نتیاۀ دفاع انسانشناسان فرهنگی از ت ثر فرهنگی و نفی قضتاوت ارزشتی در متورد
فرهنگهتتای غیراروپایی تآمری ایی و همچنتتین ،مبتتارزه بتتا ستتو تفاهمهای نتتژادی و
خودخواهیهای اخیقتی و استتعمار فرهنگتی (گلیتزر 5۳0 ،0343 ،ادگرتتون،0343 ،
 ،)521برخی از انسانشناسان ررفدار فرهنگ توسعه ،دیدگاههای خود را تعدیل کردهانتد.
اما درمقابل ،باور به نسبیتگرایی فرهنگی و تثبیت جایگاه «دیگری» ،زمینۀ سو استتفاده را
در کشورهای جهان ستوم فتراهم کترده استت .ایتن امتر ستب شتده استت کته برختی از
انسانشناسان جدید ،روی رد بیتفاوتی در تحلیل و تو یف فرهنگ را نادرست دانسته و به
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ات،اذ روی ردی ارزشی و قضاوتی روی آورند .این تغییر گرایش تاحدی است که برختی از
انسانشناسان جدید ،تمایتل دارنتد ،مفهتوم فرهنتگ را رد کننتد ،زیترا بتهنظر آنهتا« ،واۀۀ
فرهنگ ،بهگونهای نامناس و برای دفاع از شرایط حاکمان اقتدارگرا و اجتازه دادن بته آنهتا
بتترای دستتت زدن بتته قتتتل و ختتونریزی استتتفاده میشتتود» (گلیتتزر.)5۳0 ،0343 ،
برهمیناساس ،آنها دوباره به شعار توسعۀ فرهنگی تتکه یادآور شرایط قرن نوزدهم استتت
بازگشتهاند .این گرایش با نقد روی ردهای سنتی ،به نوعی پاالیش فرهنگتی میاندیشتد .در
ایناا ،تیش ا لی معنوف به فهم جهانهای دیگر انسانی ،و تیش برای گفتگویی عمیت
با جهانهای یادشده برای رسیدن به خودآگاهی انتقادی دربارۀ خویشتن است.
جدال بین این دو موض  ،یعنی موضت ررفتداران انسانشناستی فرهنگتی و ررفتداران
روی رد ارزشی ،سب توجه دو ررف به مقولۀ ارزشهای جهانشمول فرهنگتی و اخیقتی
شده است .بهنظر پژوهشگران حوزۀ فرهنگ ،برخی از ارزشها ،ازجمله این ه «زندگی بهتر
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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از مر است»« ،سیمتي بهتر از بیماری است»« ،رفاه بهتر از فقر است»« ،آزادی بهتتر از
بردگی است»« ،عدالت بهتر از بیعتدالتی استت»« ،ستواد بهتتر از جهتل استت» ،و،...
مقبولیت همگانی و جهانی یافتهاند .متناس با این ارزشها ،اگر اثبات شود کته برختی از
ارزشهای فرهنگی جوام  ،مان ارزشهای یادشده و مان توستعۀ آنهتا استت ،تغییترات
فرهنگی در اینگونه جوام تو یه شده است:
اگر برخی ارزشهای فرهنگی ،موان بنیادین پیشرفت بهشمار میآیند و اگر آنها میتوانند بته توجیته
مش یت دشواری همچون فقر و بیعدالتی در جهان سوم کمک کنند ،آنگاه هیچ جتایگزینی بترای
اناام تغییرات فرهنگی وجود ن،واهد داشت .درواق  ،نباید به این موضوع از دریچۀ اقتدامات غترب
نگریست (هریسون.)20 ،0343 ،

متناس با موض اخیر و در راستای ررح مضتمونهای انسانشناستی توستعه ،برختی از
درونی مؤلفههای فرهنگ بهعنوان ضتابنهای بترای
انسانشناسان جدید با نفی ا ل سازگاری
ِ
ارزشمندی و کارآمدی فرهنگهای سنتی ،بتر ایتن نظرنتد کته ستازگاری ،شترط بقتای تمتام
فرهنگها است و نمیتتوان از آن بتهعنوان ضتابنهای بترای ختوب بتودن برختی از ارزشهتا
استفاده کرد بهعنوان مثال ،اگرچه مم ن است جادوگری ،مزایایی داشته و با کلیت ماموعتۀ

فرهنگیای که در آن قرار دارد ،سازگار باشد ،تنهتا ستازگاری ،دلیلتی بتر درستتی آن نیستت

چنانکه بنا به پژوهش کیید کیکهن و دوروتی الیتون ،1جادوگری در قوم ناواها ،سب نوعی
خشونت و تحمیل مصائ شدید به افراد بیگناه میشود (ادگرتون:)520 ،0343 ،
بنابراین ،نباید فر کرد که هر عقیده و عمل قدیمی یا مستمر بایتد در یتک جامعته ستازگار باشتد.
درعو  ،باید فر کرد که هر عقیتده یتا عملتی میتوانتد در سلستلهای از ارزشهتای ستازگار و
ً
جهانشمول] ر دهد .مم ن است این عقاید و اعمال ،خنثی یا نسبتا خوب باشند یتا بترای برختی
افراد جامعه سودمند و برای برخی دیگر مضر باشد .گاهی اوقات نیتز آنهتا بترای همته متردم مضتر
هستند (ادگرتون.)551 ،0343 ،

با توجته بته آنچته منترح شتد ،انسانشناستی فرهنگتی کته مایتل استت همچنتان بته
نسبیتگرایی فرهنگی و احترام به هویت ش،صی و فردی فرهنگهتا پایبنتد باشتد ،متوجته
چالش و پارادوکس و تناقضی جدی است ،زیرا ازیکسو ،بنابته ا تل نستبیتگرایی ،بایتد
هرگونه قضاوت دربتارۀ فرهنگهتا را کنتار بگتذارد و ازستویدیگر ،بتا توجته بته توستعه و
ملزومتتات آن ،بایتتد برختتی از ارزشهتتا و مؤلفتتههای تشت یلدهندۀ فرهنگهتتای ستتنتی و
غیرمتادد -که بهعنوان موان توستعه عمتل میکننتد -را کنتار بگتذارد (داوری اردکتانی،
 02 ،0340هریسون .)01 ،0343 ،بهاینمعنا ،گرایش جدیتد انسانشناستی فرهنگتی بته
توسعه و ملزومات فرهنگی آن -که بها نیح ،فرهنگ توسعه نیز خوانده میشود -چتالش
پیشروی انسانشناسی فرهنگی است .شاید از میتان دیتدگاههای گونتاگون انسانشناستان،
بیش از همه بتوانیم نظر هسترا را که پیشتر نقل شد ،بپذیریم مبنیبر این ه بهتر استت بته
دیگ تران اجتتازه دهتتیم فرهنتتگ و تتتاریخ خودشتتان را داشتتته باشتتند .مستتللۀ ا تتلی ب ترای
انسانشناسی این نیست که نمیتوان در مورد فرهنگها قضاوت کرد ،بل ه این است که چه
کسی باید معیار و ماری این قضاوت باشد .نقدی که انسانشناسی به این مسلله (قضاوت
کردن) دارد ،ناشی از این است که مفرو

ارزیابی میان فرهنگ در تف ر غرب ایتن استت

که سراناام ،خود را معیار بداند و دیگران را از زاویۀ دید خود و برپایتۀ تصتور و معیارهتای
خود وارد تاریخ کند.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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چالش یادشتده ،هنگتامی عمیت تر میشتود کته توستعه درمعنتای امتروزی آن را تنهتا
محصول فرهنگ معا ر غربی بدانیم و هرگونه تزری ارزشهای متناس با آن به نظامهای
فرهنگی سنتی و غیرغربی را بیفایده یا ناسازگار بهشمار آوریم .برپایۀ چنین برداشتی ،ورود
عنا ر فرهنگ غرب بته نظامهتای منستام فرهنتگ ستنتی و غیرغربتی ،بته ویتران شتدن
ساختهای نظام موجود و درنتیاه ،فروپاشی آن میاناامتد .ایتن فروپاشتی یتا دوگتانگی
فرهنگی ،پدیدۀ بی هنااری را درپی دارد .برپایۀ ایتن تحلیتل ،دوگتانگی فرهنگتی و ایاتاد
موقعیتهای بیهناار ،نتیاۀ تصادم ارزشهای سنتی با ارزشهای غریبه و ناسازگار است
(دو کوستر )11-11 ،0340 ،ازاینرو ،تزری فرهنگ توسعه به نظام فرهنگی جوام سنتی
و غیرغربی ،افزونبر نفی شعار نسبیتگرایی فرهنگی ،مم ن است در مرحلهای شدیدتر به
حذف کلیت این فرهنگها منار شود .بهبیان روشنتر ،فرهنتگ خودمحتور غربتی کته در
قال مفاهیم تنوری و تکخنی از تاریخ و پیشترفت ،جهتان را بته کتام گردونتۀ پرقتدرت
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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مدرنیزاسیون میکشد ،سراناام با وض این رویارویی نامتوازن ،سب از بین رفتن برخی از
میراثهای تمدنی و فرهنگی شده است یعنی فرهنگهایی که امروزه درنتیاۀ توسعۀ غرب
و ادغام آنها در خود ،دیگر اثری از آنها نیست.
 .3لزوم توسعه فرهنگی

با پذیرفتن ا ل پیوند فرهنگ و توسعه و این ه برخی از ارزشهای فرهنگی ،سترعتب،ش
توسعه و برخی متان آن هستتند ،انسانشناستی فرهنگتی در آخترین مواضتعش ،انعنتاف
بیشتری از خود نشان داده و تتیش کترده استت ،فردیتت و انحصتارگرایی فرهنگهتا را بتا
فرهنگ توسعه آشتی دهد .دراینمیان ،بنابر قاعدۀ نسبیت فرهنگی،
جهانشمولی ارزشهای
ِ
نوعی منن میانفرهنگی را در رویارویی با فرهنگها و رابنتۀ آنهتا مبنتا قترار داده استت.

دراینراستا ،دیدگاههای پرشماری ررح شده است بهعنوان مثال ،دو کوستتر بتر ایتن نظتر
است که برخی از مضمونهای فرهنگ جدید میتوانند بهآرامی در کنار مؤلفههای فرهنتگ
سنتی و غیرغربی قرار گیرند ،همچون عضوی از اعضتای آن ختانواده شتوند ،و بته زیستت
جدید خود ادامه دهند (دو کوستر .)10 ،0340 ،برپایتۀ ایتن برداشتت ،اگتر مضتمونهای

فرهنگتتی
فرهنگتتی جدیتتد بتتهآرامی و از ستتر احتتترام و همزیستتتی در کنتتار ارزشهتتای
ِ
ازپیشموجود قرار گیرند ،در شدیدترین وضعیت ،ارزشهتای ستنتی بیشتتر بتهعنوان ترمتز
توسعه و نه انسداد توسعه عمل میکنند .براساس این ادعا ،هرچند «فرهنگ ستنتی از بنیتاد
با فرهنگ امروزین متفاوت میماند ،اما] در نتیاتۀ تمتاس بتا آن میتوانتد متحتول شتود،
بیآن ه پایههای نظام بهلرزه درآید» (دو کوستر.)13 ،0340 ،
ی ی دیگر از اینگونه تعدیلها را میتوان نزد انسانشناسان توسعه یافت .در ایناتا بترخیف
موا ن،ست توسعه که با نگاهی ت املی ،مساهمت کشورهای گونتاگون در برنامتههای توستعۀ
جهانی و رشد عقینیت و مدنیت مدرن را برپایۀ میزان دوری و نزدی ی آنها از غایتهای معتین
ارزشیابی میکرد ،روی ردی که بهدلیل تأکید بر خط سیر مشابه در دگرگونی فرهنگی ،موردانتقاد
کارکردگرایان و انسانشناسان بتود ،تتیش میکنتد بتا تأثیرپتذیری از برختی از پستتمدرنها و
پساساختارگرایانی چون فوکو ،راه سومی را پیشنهاد دهد .آرتور اس وبار ،1بترای ترستیم ایتن راه،

بین انسانشناسی توسعه و انسانشناسی توسعهای فرق نهتاده استت .بتهنظر او« ،انسانشناستی
توسعهای در مقایسه با انسانشناسی توسعه ،به کارهای پزش انی اشتاره دارد کته درعمتل درگیتر
تعیین ،اجرا ،یا ارزیابی برنامههای جهتیافتۀ تغییتر هستتند بتهویژه برنامتههایی کته بتا هتدف
تس ین فقر در کشورهای فقیر پیاده میشوند .درمقابل ،انسانشناسی توسعه ،عنوانی است بترای
نقد رادی ال از استقرار توسعه و نیز دوری گزیدن از آن» (ادلمن و هاوگرود .)0343 ،بتهاینمعنا،
انسانشناسان توسعه (برخیف انسانشناسی توسعهای که خود را در خدمت برنامتههای توستعه
تعریتتف کتترده استتت) ،بتتر ارزیتتابی دستتتگاههای نهادینهشتتده ،تثبیتتت قتتدرت بهوستتیلۀ دانتتش
ت،صصی ،تحلیلهای مردمنگاری ،و انتقاد از ساختارهای مدرنیستتی تمرکتز کردهانتد .ایتن راه
سوم ،درعین توجه به توسعه ،آسی ها و محدودیتهایی را که در این فرایند برای عر ۀ فرهنتگ
پیش میآید ،شناسایی کرده و موردانتقاد قرار میدهد .این گروه ،برخیف سنت جامعهشناستانی
چون وبر و پارسونز ،به آنسوی توسعه تتیعنی شت افها و زخمهتای ناشتی از توسعهتتت توجته
میکنند .در ایناتا بته الگتویی از توستعه اشتاره میشتود کته در آن« ،متردم بتومی» ،دولتتی را
بهرسمیت میشناسند که برای آنها کار میکند.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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این جریان ،با تأثیرپذیری از پستمدرنها تتکه «بحث توسعه را چیزی جتز دستتگاههای
کنترل و نظارت نمیبینند و مقولۀ توسعه را ی تی از ابزارهتای کنترلکننتدۀ عصتر روشتنگری،
یعنی دوران گسترش ررح اروپایی عامگرایانه به تمام نقتاط جهتان میداننتد و آن را در قالت
مقولۀ دانشتقدرت تحلیل میکنند» (همان)1۳ :تت رابنۀ فقتر و نتابرابری را برجستته کترده و
بهاینترتی  ،به ا یح نظام توسعه ،نه ان تار آن ،کمتک میکننتد .آنهتا در اناتام ایتن کتار
همواره مراق هستند تا با توسعهگران همدست نشوند ازایتنرو ،همچتون شت اکانی متاهر،
پیشنهادهای توسعهگران را پیچیدهتر از آنچه در نگاه ن،ست بهنظر میرسد ،متصور میشوند.
اس وبار ،پیشرو این حوزه ،در کتاب «رویارویی با توستعه :ستاختن و ویتران کتردن جهتان
سوم» ( )5100تیش کرده است ،سیاستهای توسعهای موسوم بته سیاستتهای مدرنستازی
جهتتان ستتوم را برپایتتۀ مفهتتوم تفتتاوت تحلیتتل کنتتد .است وبار متتدعی استتت ،فقتتدان حضتتور
انسانشناسان در برنامههای توسعه ،به نوعی استعمارگرایی مدرن در کشتورهای جهتان ستوم یتا
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کشورهای موسوم به جنوب اناامیده استت کته در نتیاتۀ آن ،انتواع برچست ها ،دستتگاههای
کنترلی اجتماعی ،و ابزارهای تغییر ،شرایط زندگی افراد را ش ل داده و تغییتر ستبکهای زنتدگی
پیشین را ضرورت ب،شیدهاند .وی نیز با پذیرش انتقادهتای رایتج بته توستعه ،در قالت مفهتوم
«پساتوسعه» یا بدیلهای توسعه ،تصورات مربوط به «بومیسازی» را برجسته کترده و بترخیف
توسعهگرایان تتکه ارزشهای فرهنگی بومی را موانعی بر سر راه توسعه تحلیتل میکردندتتت ایتن
ارزشها را منب ارزشمندی مییابد که بهنظر وی« ،بازسازی خیق» آنها میتواند به بازستازی
خیق انواع دیگری از زندگی و فعالیت اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی منار شود .رویهمرفته،
اس وبار بر این نظر است که توسعه در ش ل کیسیک آن ،درعین عرضۀ دانش جدید در هیتأت
نظام حقیقت و دانایی ،آن را بهگونهای هماهنگ و منستام بترای رستیدن بته قتدرت بهختدمت
میگیرد .در این رابنۀ همسو ،علوم ،بهرورکلی ،و علوم انسانی و فرهنگی ،بهرور خاص ،بهمثابه
ابزارهای عقینیسازی جامعه در راستای رسیدن به برنامههای توسعه رشد میکند رشدی که با
تحقیر فرهنگ بومی جهان سوم همراه است (شهرکی.)0341 ،
بهنظر اس وبار ،با روش قومنگاری مقاومت میتوان منن فعالیت گروههای فرودستت
علیه گروههای فرادست و سلنهگر را بازخوانی کرد .بهاینترتی  ،روی ترد اقتصتاد سیاستی

انتقادی یا همان نظریۀ وابستگی ،باید جای خود را به روش قومنگاریهای توسعه و نظریتۀ
فرهنگهای م،تلط بدهد تا از این راه ،نظامهتای محلتی بتهلحاظ متادی و نشانهشتناختی
تقویت شوند و درنهایت ،از موقعیت فرودست در روابط جهانی رها شوند و بتوانند با دست
پر ایفای نقش کنند (سیدمن.)0344 ،
افزونبر این روی رد ،برخی دیگر از انسانشناسان بر این نظرند کته در ختود نظامهتای
سنتی ،ارزشها و مؤلفههایی ستازگار بتا پیشترفت و توستعه وجتود دارد کته بایتد بتهدقت
شناسایی و با حفظ محتوا ،متناس با منلوب ،بتازخوانی و تعریتف شتوند .ب،تش عمتدۀ
تیشهای روشنف ران قرن بیستم کشورهای درحالتوسعه معنوف به ایتن روی ترد استت
بهعنوان مثال ،در ایران ،برخی از مهمترین انسانشناسانی که به قابلیت میراث ستنتی بترای
ساختن فرهنگی جدید و البتته پیشترو معتقدنتد ،بتر بازشناستی و بازستازی خیقانته ایتن
ارزشها و دانش سنتی تأکید دارند .در ایران ،دو تن از مهمترین انسانشناسانی کته در ایتن
حوزه کار کردهاند ،جواد تفینژاد ( )0314 ،031۳و مرتضتی فرهتادی (،0311 ،0311
 )0315هستند .این پژوهشگران که سالها دربارۀ میراث کهن ایران تحقی کردهاند ،بر ایتن
نظرند که روند نوسازی ،بیش از آن ه به توسعۀ جوامعی مانند ایران کمک کرده باشد ،سب
آشفتگی و گاه ت،ری این جوام شده است .بههمیندلیل ،آنها بر نتوعی توستعۀ بتومی و
درونزا تأکید دارنتد .دیتدگاه انسانشناستان بتومیای ماننتد فرهتادی و تفینژاد ،بیتانگر
تاربهای مشابه در پژوهشهای انسانشناسی در منار دیگر دنیا است .مسللۀ ا لی ایتن
است که مدرنیزاسیون و فرهنگ جدید توسعه ،نهتنها موف نبوده ،بل ه در مواردی ،موجت
تحریف فرهنگی و فروپاشی اجتماعی هم شده است بنابراین ،از دیدگاه این پژوهشتگران،
توسعه نهتنها برمبنای ارزشهای بومی ،بل ه برپایۀ ادعاهای ختود نیتز ررحتی قابلنقتد و
ارزیابی منفی است.
هرچند این روی رد با اقبال فراوانی روبهرو شده است ،اما در این مورد نیز ،مسللۀ عتدم
ً
تناس میان ارزشهای سنتی و توسعه تتکه ذاتا از سنخ مدرن و غیرسنتی استت و برمبنتای
تف ر فلسفی سدههای اخیر بنا شده استتت بهگونهای تبییننشده کنار نهاده شده است.
برخی از نسبیتگرایان فرهنگی در مورد جم دو مؤلفۀ یادشده بر این نظرند کته در هتر
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نظام فرهنگیای ،ارزشهای جهانشتمولی چتون عتدالت ،ستودمندی ،استتقیل ،آزادی،
وفاداری ،اناام وظتایف ،قداستت ،و ...وجتود دارد ،امتا ایتن ارزشهتا بتهعنوان اهتداف
ارزشمند زندگی ،متنوع و متغیر هستند و به گونههای پرشتماری و در ستنوح و درجتههای
متفاوتی تحق مییابند ازاینرو ،تمام خوبیهای زندگی را نمیتتوان ی ستان و ی اتا بته
حداکثر رساند و همین امر ،سب تفاوت در ارزشها و فرهنگها میشتود .بتهدلیل همتین
تفاوتها است که هیچ سنت فرهنگیای نتوانسته است بهگونهای دقی مش،ص کند که چه
چیزی خوب است (نک :گلیزر .)5۳1 ،0343 ،ایتن روی ترد درواقت  ،هیچگونته راهحتل
مش،صی برای جم فرهنگ و توسعه در معنای جدید آن عرضته نمیکنتد ،بل ته تنهتا در
قال ررحوارهای ناقص ،جهانشمولی و فردیت فرهنگها را خاررنشان میکند.
ب،ش دیگری از دیدگاهها معنتوف بته عرضتۀ الگتویی غیرغربتی و درنتیاته ،بتومی ،از
پیشرفت و توسعه است که برمبنای ارزشها و ا ول فرهنگی هر کشتوری رراحتی و عرضته
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شده است .برپایۀ این روی ترد ،مم تن استت بتا منالعتۀ بنیتادین ا تول و مبتانی فلستفی،
فرهنگی ،و علمی هر قوم و سرزمین ،بتوان تصویری غیرغربی از توستعۀ اقتصتادی ،سیاستی،
اجتماعی ،و انسانی ارائه داد و بهاینترتی  ،نسبتی سازگار میان فرهنگ و توستعه برقترار کترد.
ررح اخیر ،با وجود جذابیت ،منلوبی مش ل و بستیار پیچیتده استت و درنتیاته تحقت آن
نیازمند تیش و کوشش علمی و پژوهش فراوان است ،زیرا است،راا مبتانی ف تری و فلستفی
سنتهای ریشهدار در نسبت با توسعه در معنتایی متفتاوت از دنیتای قتدیم ،حقیقتتی بستیار
پیچیده و مش ل است .آنچه پیچیتدگی ایتن رترح را بیشتتر و مشت لتر میکنتد ،الگتوگیری
پژوهشگران از مؤلفتههای ف تری جدیتد و پیشترفتهای فناورانتۀ چشتمگیری استت کته از
مقبولیت گستردهای نیز برخوردار است .شاید تغییر این گفتمتان و پتارادایم و عرضتۀ نگتاهی
متفاوت با نگاه موجود ،مستتلزم نمایتان شتدن ضتعفهای بتزر و عمتدۀ گفتمتان فعلتی و
احساس ضرورت تغییر آن به ورت خودجوش باشد .البته بنا به نظر پژوهشگران متداف ایتن
دیدگاه (مانند فینژاد و فرهادی که پیشتر به آنهتا اشتاره شتد) ،افزونبتر این ته ایتن فراینتد
بازشناسی و است،راا میراث سنتی ،کاری دشوار ،زمانبر ،و راقتفرسا استت ،ستاختارهای
اقتصاد سیاسی قدرت و علم نیز همچنان سرسپردۀ فرهنتگ توستعه و مدرنیتته غربتی استت

بههمیندلیل ،برخی از مش یت عدم تحق توسعههای بومی ،در مناف نظام ناعادالنتۀ نظتام
جهانی و همسویههای آن در قدرتهای محلی ریشه دارد ،زیرا توسعۀ درونزا درعمل ،ستب
قن برخی مناف موضعی و استثماری گروههای اح قتدرت در داختل و ختارا خواهتد
شد .توسعۀ غربی ،افزونبر قدرت سیاسی ،نوعی ستینرۀ هژمونیتک هتم دارد ،بهگونتهای کته
هنوز باور غال  ،پیروی از الگوی غربی است (ر.ی :فرهادی 0315 ،گیرتز.)0۳۳2 ،
با توجه به راهحلهای یادشده ،انسانشناسی فرهنگی به هر راهی کته متوستل شتود ،در
برابر متوا گستتردۀ جهانیستازی و ی سانستازی فرهنتگ کشتورها و اقتوام ،بترای حفتظ
نسبیتگرایی فرهنگی در نسبت با توسعه و ترویج ارزشهای فرهنگی جهانشتمول ،ناچتار
است ی ی از گزینههای یادشده یا گزینهای شایستهتر را انت،اب کند و به آن متوستل شتود.
این چالش ،تا زمانی ادامه خواهد یافت که نتیاهای مناس در جم فرهنگهای غیرغربی
ً
و توسعۀ علمی جدید غرب تتکه امروزه به شتیوۀ کتامی ی ستان و مشتابهی در کشتورهای
غیرغربی نیز دنبال میشودتت یافت نشود.
بحث و نتیجهگیری

مسللۀ توسعه ،ورای روایت غربی و مدرن آن ،تاربههای خا ی را ایااد کرده که سب
شده است انتقادهای فراوانی از جان انسانشناسی به آن وارد شود .این انتقادها ازیکسو،
مبتنیبر مفرو های مسلم گفتمان توسعه و مدرنیتۀ غربی در متوا ن،ستت آن استت کته
برخی از جامعهشناسان ررفدار توسعه و مدرنیتۀ پیشرفتگرا نیتز از آن حمایتت کردهانتد و
ازسویدیگر ،بیانگر نگاه محلی به امر فرهنگی و توجه بته «تاریخهتای دیگتر» استت بته
فرایندهایی که هر جامعهای خودش را برپایۀ داشتههای خودش میسازد .بهنظر آنها ،معیار
قرار دادن یک جامعه بهمثابه مبنا و محور ارزیابی دیگران ،نهتنها پایۀ اخیقتی نتدارد ،بل ته
قضاوت تنوعهتای
حتی مبنای علمی نیز ندارد .انسانشناسی فرهنگی با هدف معرفی بدون
ِ

فرهنگی اقوام و ملتهای گوناگون در رویارویی بتا ادبیتات جهانیستازی فرهنتگ و متوا
گستردۀ توسعه اقتصادی ،سیاستی ،و اجتمتاعی عصتر ،ابتتدا تتیش کترد در مقابتل متوا
انحصارگرای ت املگرایان قرار گیرد ،اما سراناام ،خود آن با چتالش جتدی روبتهرو شتد
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چالشی که هنوز نتوانسته است بهگونهای مش،ص بر آن غلبه کند .این علتم بایتد بتوانتد از
فرهنگتی
رف تو یف و معرفی فرهنگها فراتر رفته و آشتی ت ثتر فرهنگتی بتا پیشترفت
ِ
معنوف به رفاه ،عدالت ،و آزادی را تبیین کند .تاربۀ انسانشناسی نشان داده است که ایتن
علم ،بیش از هرچیز بهسوی نوعی کارکرد خودانتقادی برای فرهنگها پیش میرود نگاهی
انتقادی به خویشتن از آینۀ دیگریها .نقدهای انسانشناسان بته مفرو هتای فرهنگتی در
غرب ،پیشینهای به رول تاریخ انسانشناسی دارد هرچند بیشتر به رابنتۀ انسانشناستی بتا
استعمار توجه شده ،اما این وجه انتقادی انسانشناسی که امروزه بتیش از همته ختود را در
انسانشناسی توسعه بهنمایش گذاشته است ،کمتر موردتوجه بتوده استت بتهعنوان مثتال،
نقدهای آنها به فضای جنگ و لح در جهان در مقالههایی مانند «جنگ یک ابداع است،
نه یک ضرورت زیستشناختی» ،توسط مارگارت مید ،در مقاله رابرت هایدن دربارۀ «نقش
ناتو در برافروختن آتش در بال ان» ،یا مقالۀ لسلی جیل در مورد «واش افی سیاست آمری ا
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در کلمبیا» ،نمونههایی از تیش انسانشناسی برای نقد عقل ابتزاری و ستلنهرل متدرن
است .همچنین نقدهای انسانشناسانی مانند ویلیتام بتیمن و باربتارا نیمتری عزیتز دربتارۀ
افغانستان و کارهای ویلیام بیمن ،دیوید رایس ،و جان بوردیک در مورد رخدادهای پتس از
یازده سپتامبر ،همگی تیشهایی است برای بازتفسیر این رخدادها ،ختارا از کلیشتههای
مدرن.
بههمینسب  ،انسانشناسی نیز در این فضای متحول فرهنگتی و ظهتور انسانشناستی
بومی و محلی ،تیش کرده است بهسوی نوعی بازسازی ختود در زمینتۀ بتومیگرایی پتیش
برود بازسازیای که سب بازتعریف میدانهای تحقی و همچنین ،عر تههای کتاربردی
جدیدی در فرهنگ بومیان شده است .پاول بتر ایتن نظتر استت کته امتروزه انسانشناستی
میتواند در مباحث هویت ،ستیمت ،ستازمانهای مردمنهتاد ،تاتارت ،محتیط زیستت،
حاکمیت ،و توسعۀ محلی نقش بسیاری داشته باشد ،اما در عر ۀ توسعه تتآنگونه که پاول
هم بیان میکندتت مهمترین کاری که انسانشناسان فرهنگی میتوانند اناام دهند ،انتقاد بته
گفتمان مسلط توسعه ازیکسو و دخالت در برنامههای توسعه در جهان ازسویدیگر است،
تا بهاینترتی  ،واقعیتهای زیرینی که در سنح محلتی بستیار مهتم هستتند را برجستته و

نمایان کنند و ازاینرری  ،مان ت،ریت فرهنتگ محلتی در فراینتد توستعه شتوند .بتهبیان
روشنتر ،کار انسانشناسی فرهنگی ،نشان دادن واقعیتهای چندگانه و ایاتاد پیونتد میتان
آنها است .پژوهشهای مردمنگارانه میتوانند بین فهتم و تاربتههای متردم از برنامتهها و
عامین خارجی توسعه ارتباط برقترار کننتد .ایتن واقعیتهتای چندگانته تاحتدی برمبنتای
شت لهای گونتتاگونی از دانتتش کتته بهشتتدت محلتتی و ختتاص هستتتند ،شت ل گرفتهانتتد.
افزونبراین ،آنها مهارتها و جایگاهی را در جامعۀ خود دارند که میتوانند بترای موفت تر
شدن برنامته های بهبتود و توستعه مفیتد باشتند .ن تتۀ مهتم ایتن استت کته نقتش ا تلی
انسانشناسی در رویارویی فرهنگ محلی و توستعه در فضتای جهانیشتدن ،تتیش بترای
حفظ تنوع و ت ثر فرهنگی بشر است .از دیدگاه انسانشناسی فرهنگی ،آنچه حیات انستانی
را غنا ب،شیده و تقویت کرده است ،تنوع و ت ثتر شت لهای زیستت فرهنگتی بتوده و ایتن
ضرورتی است که باید تدوام یابد.
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شاپا7114-0402:

نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز 

آزاداست.



تحلیل اجتماعیــفرهنگی عکسهای شهری
ِ
ادراک شنیداری
مبتنی بر
ِ
محمد حسنپور

*1

دریافت0900/09/90 :؛ پذیرش0099/99/99 :

چکیده

ادراکشنیداریازمهمترینحواسانسانیاستکهبااحساسحضوراودرزندگیزیستههـمآمیختـهاسـت.
هایمجازیآننیزگسترشمییابـد.عکـسهـا
ویژگیهایتحلیلیصدانهفقطدرفیزیکصوتکهبهانگاره
ِ
اکدیداریوحواسدیگـرانسـانیهسـتند،مـیتواننـد
بهعنوانسندتاریخی،ازاینمنظرکهمحلاجماعادر
ِ
هاینمادینمجازیصدارادربسترخودارائهدهنـد.بنـابراین،درمـتنپـی رو،از
نمایههایصوتیوانگاره
ِ
اکشـنیداریدرمـتنعکـساسـتدادهشـدهتـا
تاریخاجتماعیوفرهنگیحواسبهعنـوانروشتحقیـ ِ ادر ِ
ِ
هایضمنیصوتیدرآنموردتدسیروتحلیلقرارگیرد.اهمیـتکـارآنجـاخـودراننـانمـیدهـدکـه
الیه
ِ
ثبـتحسـی»موضـوعاتانسـانیدر
عکسهایشهریرابهعنواناسنادیدرنظرداشتهباشـیمکـهتوانـایی« ِ
اجتماعاتشهریرادارندوبنابراینبیننده-مدسر-میتوانددرهنگامهیتأویـلوتدسـیر،ازقـوهیشـنیداری
بهعنوانیکیازحواسپنجگانهدرفهمعکسبهرهگیرد.سؤالامااینجاستکـهادراکشـنیداریدرتحلیـل
عکسکهرابطهایالزموملزومباادراکدیداریدارد،چگونهمیتوانداطالعـاتتـاریخیدربـارهمـتنخـود
دلیلثبتزندگیروزانهیمردم،اطالعاتیرابهجـزدرفـرم
ارایهدهد؟فرضیهماآناستکهعکسهایشهریبه
ِ
تـاریخی
درکشـنیداری
ازطریـ

توان
کنندکهمی
می
هایضمنیثبت
وساختاربصریخود،بهصورتداده
ِ
سندعکاسانه،آنراتحلیلوفهمنمود.نتیجهآنکهادراکشنواییآنجاکهدراسنادعکاسـانهبـاقـوهدیـداری
ازاطالعاتفرهنگیمبتنیبـرآگـاهیهمنـوننوسـتالژیا،خـاطرات،ویادهـارادر
تداخلپیداکند،انبوهی
ِ
ّ
هایصوتیثبتشدهدرسطحعکـس،مـیتـوان
بینندهخاصخودایجادمیکنند؛بهعالوه،ازطری ردنمایه
ِ
بافتتاریخیاجتماعیانسانی،کیدیتزیستوتعامالتزندگیروزمرهیـکمقولـهجمعیتـیرادرمـتنآن
ِ
موردمطالعهقرارداد .
صدا،ثبتحسیعکاسانه،عکسهای
کلیدواژهها:ادراکشنیداریدرعکس،تاریخاجتماعیفرهنگی
ِ
اجتماعی،عکسهایشهری 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.1استادیارپژوه هنر،گروهصنایعدستی،داننکدههنـرومعمـاری،داننـگاهسیسـتانوبلوچسـتان،اسـتانسیسـتانو
بلوچستان،ایران 



مقدمه

صداوصوت،یکیازعواملاصلیاحساسحضورووجودداشـتناسـت.ادراکشـنوایی،
کردنامکانارتباطباجهان،درکیباطنیازگذشتهوحالرابـرایانسـانایجـاد

بهجزفراهم
گونـهایکـهاز
کنـد؛به 

میکند«.شنوایی،ازراهدورماراازرویدادهایااشیاءمکانیآگـاهمی

کهنیازبهتماسفیزیکییاشیمیایی


کردن،یاچنیدنـ
وکردن،لمس

طری روشهاییمانندب

دستنمیآید»(بوالتوایگـر.)5،7101،1نخسـتیننقطـ 

مستقیمیبامنابعآنهاداردـبه

گدـتناسـت.صـدایاواز


استکهفرددرحالسـخن

رویاروییبااینحسحضور،زمانی
شود،بهگوشدیگرانوخـودشمیرسـد،

هاییکهدرهوایپیرامونایجادمی
طری ارتعاش 
هابـهنـواحیگـوشدرونـی
امافرد،صدایخودشراـکهازطری دهانوحل واسـتخوان 
بیانروشنتر،هنگامتولیداصـوات


کندوبه

ایمتداوتنیزاحساسمی
منتقلمیشودـبه 
گونه

توسطانسان،طنین2صوتازدرونجمجمهاحساسشدهوتجربـ حـسعمیـ حضـوررا
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شکلمیدهد(کان.)2،0111،3


صدا،درکنارحواسدیگر،بخ مهمیازتجربـ زنـدگیروزانـهرافـراهممیکنـدو

بهقولالیزابتفوستر،4حواسوقوۀشـنواییمـا«،همـوارهبخنـیاززیسـتخصوصـی،
افکــار،احساســات،وخاطراتمــان،وبــهبیانروشــنتر،بخ ـ حیــاتیزنــدگیروزمــره

اینترتیب،مطالع نحـوهادراکشـنیداری
).به 
(بهنقلاز:هیندی 01،7103،5
بودهاست» 

هایآنها

ایفهمچگونگیتجربه
درتاریخیکجمعیتاجتماعیوزندگیروزانهمردم،بر
ِ
درجهاننان،اهمیتفراوانیدارد.آلنکوربن،6دربـارۀاهمیـتادراکهـایشـنیداریدر

ضبطوتحقی تاریخیمینویسد :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

موضوعهاییراکـهاغلـب

تاریخنگارانگلیسیوازمدرسان ِکلیرکالجدرکمبریجاست.او
 :
.4
نمیشود(مـواردمربـوطبـهدورانکـودکی،ازدواج،جنسـیت،روابـطبـاخـواهروبـرادرو
آنهاتوجه 
کتابهایتاریخیبه 
در 
میکند.
والدین،مردانگی،پیریودورانبیوگی)،بررسی 
.6

میالدیاست .

تاریخنگاراجتماعیفرانسویکهمتخصصتاریخقرننوزدهم

:

هایشـنیداریرا

تواندموادمربوطبهادراک

تاریختصوراتمکانیوتخیالتاجتماعیدیگرنمی
اززندگیهای

حالتوجودیعمی تری»
دلیلکهچنینادراکهایی«
این 
کمبه 
نادیدهبگیرد؛دست 

ِ
دهد(بهنقلاز:اسمیت .)354،0310،

گذشتهرادردسترسماقرارمی

کوربنبرایننظراستکهبـدونبررسـیچنـماندازشـنیداریوشـیوۀرویـاروییو

ای،نمیتـوانتصـورتـاریخی

برداشتمردمازصداهایمحیطیپیرامونناندرهرجامعه
هایصداهاوصـوتها

همینرو،مطالع تداعی
هایزندگیگذشتهداشت.از 


دقیقیازمتن
ها،طبقـهها،و

استوموجـبفهـممرزبنـدی
اجتماعی

درجوامعگوناگون،دارایارزش
ِ
رویکردهایاجتماعیمردمخواهدشد .

افزونبراین،عکس،بهعنوانیکسندتاریخی،منبعیغنـیبـرایتاریخنگـارانتـاریخ

هایورناکوالروانواععکسهای


کهموضوععکس

ویژههنگامی

است.به
اجتماعیحواس

دهدــدربسترتاریخ
شهریــکهفضایزیست مردمرادرزندگیروزانههدفخودقرارمی 

شود،بهویژگیهایفرهنگیواجتماعیعکسازطریـ ثبـت


اجتماعیحواسمطرحمی

روشهـای
هانهتنهادرسطحتجسمیکاراهستند،بلکـهبـه 
عکس 
توجهمیشود «.

حسی1
تأثیرگذارنـد.عکسهـا،تنهـاتـاریخیتصـویرینیسـتند؛بلکـه

دیگرینیزدربیانتـاریخ

تردید،تاریخشداهیمرتبطباصدا،ژسـت،وروابـطهـمهسـتند»(ادواردز،7115،2


بی
کهبدیهیترینراهارتباطوفهمآن،ادراکدیداریاست،میتواند

عکس
).چگونهیک 

72
ازمسیردیگری،چوندرکشنیداری،تحلیل،وبـرایمخاطـبخـودمعنـاشـود؟بـهبیان
گونهایمطالعهکردکه
هایصوتیرادربستردیداریعکسبه 


توانردنمایه

تر،آیامی

روشن
گوییبـهایـن

هایآنمبتنیبرادراکشنیداریباشد؟اهمیتچگـونگیپاسـخ


تحلیلداده
رواسـتکـهجایگـاهعکـسرادراسـنادتـاریخاجتمـاعیحـواس،متنـی


هاازآن
پرس 
جزنیرویدیداریرادرسازوکار

کنندکهامکاندرگیرکردنحواسیبه


چندحسیمعرفیمی
تدسیریآنفراهممیکند .
ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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تحلیل اجتماعی-فرهنگی
ِ
عکسهای شهری ...

 .1پیشینه پژوهش

نمـایصـوتیمدرنیتـه:صوتشناسـیسـاختمانیو

امیلیتامپسن1درکتابخودباعنوان«
فرهنگشنیدندرآمریکا،»20111-0133باترسیم«نمـایصـوتی»ازبافـتتـاریخی(از
طری تحلیلتغییراتدرآننهمردممیشنوندوتغییـراتدرنحـوۀشـنیدنآنهـا)،یـادآوری
هـایعلمـیوزیباییشـناختی


کندکهوجوهفرهنگییکنمایصوتی،دربرگیرندۀحالت

می
یـد،چـهکسـی،

اسـتکـهمیگو

ای
شنیدن،رابط شـنوندهبـامحـیط،واوضـاعاجتمـاعی 
ویژهدرعصرمدرنــپیامـدورود

چیزیرابننود.تامپسن،تغییرنحوۀشنیدنمردمراــبه


چه
پذیرکـردهاسـت.


هاامکان

هاوساختمان
داندکهبههرحال،کنترلصدارادرمکان


فناوریمی
همـیعـامتراز

اوبرایننظراستکههرپژوهنیدربارۀنمایصـوتی،بایـدسـرانجامبـرف

جامعهوفرهنگیکهآنراایجادکردهاست،تأثیربگذارد(3تامپسن.)363،7102،تامپسن،

درپژوه دیگریباعنوان«منظرهصوتیعصرویکتوریا،4جانپیکـر،»5منظـرۀصـوتی6را
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زمانومکانمنخصبـهعنوان


کهدریک
ودریافتهمهصداهایی
معنایدرک


اصطالحیبه
ِ
برد(بهنقلاز:هالیدی .)5،7103،7


کارمی

شوند،به

یککلیتدرنظرگرفتهمی

هایپرشماریکهدربارۀپدیدهاجتماعیوفرهنگیصـداوارتبـاط


نیزدرکتاب
شوناستریت8

هایبنیـادینیرامطـرحکـردهاسـت:

آنباحافظهوبازیابیخاطراتدرگذشتهنگاشـته،9پرسـ 
یادمانـدنیوهـمقابـلترمیماز


کههـمبه

ردصداوارتباطآنبااحساساتاست
«چهچیزیدرمو
طری تخیلتاریخیماست؟چرابایدصدابهصورتذهنیبسیاربینترازاغلبتصـاویرمتحـرک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تاریخنگارصدادرآمریکااستکهدرداننگاهپرینستونمنغولبهتدریساست .
 :

.1

دگردیسـیهایچنـمگیری

مینامدکـه
فرهنگیشنیدار 
ِ
میکندوخود،کتاب راتاریخ
.3تامپسنعمقیرافراترازچنمایجاد 
میکنـد››.بـرایمطالعـهبینـتر،
شیوههایشنیدنمـردمراترسـیم 
میشنیدندوتغییراتیباهمینمیزاناهمیتدر 
درآننهمردم 
ن.ک:اسمیت،مارک،تاریخ اجتماع حواس.ص .367
.5

اثرماریشافر

تـازهایازعبـارتمنظـرۀصـوتیدرکتـاب
برداشـتهای 

:
ارائهکرد .



:نویسنده،شاعر،گوینده،ونخستیناستادرادیودرانگلستاناستکهدرسال7100بازننستهشـدو
.8
جایزۀافتخاری استادیازداننگاهبورنماوسرادریافتکرد .
عبارتانداز :

.9درمیانآثاراستریت،چندکتابجدیداو
)"
(،
)
"،و(
)"
(


دردسترسماباشد؟آیامادرخطرآسـیبرسـیدنبـهحافظـ بلندمـدتازطریـ تواناییمـاندر

نیازبهدانستن»ازطریـ اینترنـتنیسـتیم؟»
دسترسیبهاطالعات،درعرضچندثانیهبرمبنای« 

اینســببمهــممیدانــدکــهبــارونــدروبهرشــد
(اســتریت.)7،7105،اوایــنپرس ـ هارابه 
برحافظهدراجتماعهـایانسـانی،توانـایییـادگیرییـاجـذبیـکحقیقـت،


هایمبتنی

بیماری
احساس،یانظریه،وسپس،حدظآندرذهن،مسئلهمهمیاسـتودراینمیـان،جایگـاهصـدارا
درحدظویادآوریخاطرات،بسیارحیاتیمیدانـدوازطریـ هستیشناسـیصـوتدررادیـوو
جنبههایاثرگذارآنبرحافظه،برایپرس هایخودراههایفراوانیراطرحمیکند .


روشیرامطرحمیکنـد

درموردعکاسینیزتیناکمپ،1درکتابگوش سپرد به تصویر

کهبـهظاهر
ـــ 
پوستآمریکایی 


دستیجامعهسیاه
ِ
هایورناکوالرودم
کهازطری آنبه 
عکس

آمدندــازطری امکاناتتدسیریمرتبطبادرکشنوایی،امکانتحلیـل
شمارمی 


ارزشبه

کم
).بـهنظرکمـپ،
نوعازعکسهاراارائهمیکند(کمپ 5،7102،


تراین
ساختاریورینه 
ای

هایورناکوالرسیاهپوستان،امکاندرکزندگیروزمره،فرهنگغنـی،


تحلیلشنیداریعکس
نظرمیرسد،فراهممیکند .


ارزشبه
وهرآننهراکهدرزیستهرروزۀآنان،کم

 .2روششناسی

اشیوۀفهمسـندتـاریخی
برپای دادههایبرخیازمنابعغنیتاریخیکهبسترپژوهنیخودر
ِ

انـد،بـااسـتدادهازحالتهـایپژوهنـیمطـرحدرتـاریخ

ازطری درکشـنواییقـرارداده
چگونگیسویههایتحلیل

اجتماعیحواسکهدرپژوه حاضر،حالتهرمنوتیکیاست،
هاییکهدربسترزندگیهرروزهمردمثبتوذخیرهمیشوندرابررسیخواهیمکرد.


درعکس
کهمنظربیرونـیشـهروانـواعبافتهـایزیسـتی

هایشهری


انداز،انواععکس
ازاین 
چنم

آن،مالکسندیتعکسهستندوخود،عکسهـایخیابـانییـاتوپوگرافیهـای


متصفبه
شهری2رادربرمیگیرد،درروندمعرفیادراکشنیداریبـرایفهـمسـندتـاریخاجتمـاعی

اهمیتفراوانیخواهندداشت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.1

رسانههایمدرندرداننگاهبراونآمریکااست .
:استادعلومانسانی،فرهنگ،و 
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تحلیل اجتماعی-فرهنگی
ِ
عکسهای شهری ...

 .2-1روش هرمنوتیکی در تاریخ اجتماعی
ِ

هایشهری،بـهعنوانسـندمهمـیدرتـاریخاجتمـاعیحـواس،

درپژوه حاضر،عکس

تدســیر1وتأویــل2شــدهاند.آشــکارادرمســئل روشرویــارویی،پــایهرمنوتیــکبــهعنوان
میانمیآیـد.مـایلزفربـرن3درکتـاب«تـاریخاجتمـاعی؛


شناسیتاریخاجتمـاعیبـه

روش

مسائل،راهبردها،وروشها»4درتوضیحاینحالتپژوه درتاریخاجتماعیمینویسد :

هایناآشناییاسـتکـهمردمـانیمتعلـ بـهگذشـتهدرفرهنگـی

هدفغالباینحالت،فهمیدنراه
فهمیدند؛پس،اهلهرمنوتیکمیکوشندتاجماعتگذشـته

خاص،خودوجهاننانراازطری آنمی

کوشندبهاینپرس پاسخدهنـدکـهمقولـههایفرهنگـی،نـزد

راازدیدگانمردمانآنببینند.یعنیمی
معناییداشتهاستوآنراتدسیرمیکنند(فربرن32،0310،و .)34


مردمانگذشتهچه

هایشهریبهمثابهاسنادیاززندگیمردمانگذشته،حالـت

بنابراین،درتحلیلعکس
نگـارمیآیـدواوبرپایـ هرآننـهدربافتـار


کمکتاریخ

هرمنوتیکی(تدسیری)استکهبه
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عکسوجودداردونیزفهمزندگیروزان خوددرمیانمردم،عکسهـاراتدسـیروتحلیـل
فهم»انساندرکن هایاجتماعیبسیارتوجـه
ــکهبه« ِ 
کند.روشتحلیلهرمنوتیکی 


می
هایاصلیتبیینیدرتاریخاجتماعیاست.امروزه«فهم،دوبارهدر

ــیکیازروش
می 
کند

ِ
هاوشرطهادارندو


تعیینعلت
است.تاریخنگاران،عالق کمتریبه

میانصحنهقرارگرفته
کـهپدیـدهای


مندهستند؛معناهایی

هایگذشتهعالقه
بینتربه(ازنو)ساختنمعانیپدیده
ِ
اندونیـزمعناهـاییکـههمـانپدیـدههابـرای

درگذشتهبرایهمروزگارانخودشانداشته
تاریخنگارانامروزیومخاطبانناندارنـد»(کوکـا65،0310،و)66؛بنـابراین،مبنـای

ـــنـزدتاریخنگـارانهرمنـوتیکی،محتـوای


دراینجااسـنادعکاسانه
تدسیرمتنتاریخی 
ــ

معیتیخاص(باورها،آدابورسوم،کن هایاجتماعی،رفتارهـای

زیستروزمرۀمقول ج
جمعی،و)...برپای دادههایتاریخاجتماعیحواساست .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.1
.2
.3

میشود .
تجزیهوتحلیل،وتوسع یکایدهیاموضوعگدته 
:کهدرتعریفلغویواژه،بهفرایندتوضیح،تبیین ،
توضیحمعناومحتواییکچیز .

:عمل
ِ
تاریخنگاراجتماعیواستادتاریخدرداننگاهکانتربرینیوزلند .
 :

 .3تاریخ اجتماعی ادراک شنیداری

ــکهازآنبااصطالحمنظرۀصـوتی
مردمیکجامعه 

هرگونهویژگیایدررویههایشنیداری

هاوتلقیهایگوناگونازآننزدیک


ایکهدرایجادصوت

ــونیزعواملمحیطی
یادمی 
کنیم

اجتماعدخالتدارند،دارایدادههایمهمیدرتاریخاجتماعیحـواسخواهنـدبـود.البتـه
ابعصوتیباگذشتزمان،تأثیرقصدوانتظـار
جزشناختتغییردرویژگیهایصوتیومن

به
ِ
آیـد.اینگونـهعوامـل


شـمارمی

هایتـاریخیبه
برادراکصوتینیزعاملمهمیدرپژوه 

منظرۀصوتیگذشته
بافت

فیزیکی،سازمانی،یاشخصی،یکالی زمینه
ایمهمرادرمطالع ِ
ِ
2
ُ
برایننظراستکهدرطولدورههـای

دهند(جردن.)502،7101،1والتربنیامین 

شکلمی
تاریخی،حالتهایادراکانسانیهمراهباتغییـرکلیـتشـیوۀزنـدگیبنـر،تغییـرمیکنـد

هاییکـهسـببتولیـدو

(بهنقلاز:هالیدی)6،7103،؛بنابراین،صداوتجرب درکآنوراه

نکتـهای
شـوندوایـن 


ییرمی
انتنارآنمیشوند،تاریخیبودهودرطولتاریخ،دستخوشتغ

اینسـببکـه
استکهدرتحلیلمتنتاریخییکمقول جمعیتیبایـدبـهآنتوجـهشـود.به 
ادراکشنیداریفردیاافرادیکجامعه،بهبافتارصوتیبرگرفتهازمـتنزنـدگیروزانـه،ونیـز
هادرکارهایروزمرهشانبستگیکاملدارد .


هایذهنیآن
باورهاوگرای 
شدهرادربارۀتواناییشنواییانسانوصداهامطرحکـرده
هایثبت 


ارسطو،نخستینبحث
غیرقابلشـنیدن»تقسـیمکـردهاسـت؛

قابلشنیدن»و«
بهدوشکل« 
است.اودرکشنواییرا 
کهصوتوجوددارد،هنگامیکـهغایـب

معناکهمامیتوانیمصدارادرستمانندزمانی

به 
این
عنـوانداورمیـانکیدیتهـایمتضـاداشـیاء

احساسکنیم».ارسطو،شنواییرابه

استنیز«
گیرد.عبارتهاییمانندتیزیاهمـوار،3برپایـ زیـروبـمموسـیقایی،یـاصـافیـا


درنظرمی

نکتـهاشـارهدارنـد.بعـدهاامانوئـلکانـت،5ارتبـاطمیـان


لحـن،بـهایـن
خنن،4برحسب
اساسطرحکردهاست :

کیدیتهایصداهایبرگرفتهیاابرازشدهرابرهمین


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.2

 :منتقدفرهنگیوفیلسوفیهودیآلمانی

آموزههـایخـوددربــارۀ
:فیلسـوفتأثیرگـذارآلمـانیدرعصـرروشـنگری.ویدر 
.5
آنهـا
حسشدنیهستند؛«چیزهـادرخـود»وجـوددارنـد،امـاماهیـت 
میگوید،فضا،زمان،وعلیت،تنها 
ایدئالیسممتعالی 
غیرقابلشناختاست.
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اینهمینه«چیزدیگری»استکهصداراتولیدمیکند؛زیراصـدانمیتوانـدخـودشرابسـازد....
خودچیزینیستندیابههرحال،شیءنیستند،بهتـرینوسـیلهبـرایبیـان


خودی
ازآنجاکهصوت 
هابه

چنینمداهیمیدرگدتارردوبدلشوند،مردمبهراحتیمیتواننـد

آیند.هنگامیکه


شمارمی
مداهیمبه

افکارواحساساتخودرابادیگرانبهاشتراکبگذارند(بهنقلاز:هالیدی .)77،7103،

بودهاست؛
هایبنیادینفیلسوفانقرنهددهم 


نحوۀشنیدندرست،خودیکیازدغدغه

دادن،یکـیازمهارتهـای

برایننظرندکهدرستگوش

عدهایهمنوننیکالمالبران 1

سیاسیرخدادهدرتـاریخ،ناشـیازشـنیدن

مهمبرایرهبراناستوبسیاریازمنکالت
نادرستبودهاست؛بهعنواننمونه،اسکندرکبیروژولیوسسـزار،تصـمیمهاینادرسـتی

تیجه،قضاوتهاینادرسـتیانجـام

گرفتهاند،زیرامهارتشنیداریضعیدیداشتهاندودرن

فیلسـوفنیـزضـعفشـنواییرا

).بلیزپاسکال3
ِ
اند(بهنقلاز:سایکس06،7105،2


داده

ننان حماقتوشنیدنمتعالیراموجبتسلیمآگاهان انساندربرابرخداوندمیدانست :
پادشاهان،خودراباصداهایبلندوپیروزمندانهاحاطهکردندکهمردمرابترسانندتـاتسـلیمشـوند.
روشندکرانبهلحنپرطمطراقخودبرایترویجادلهتکیهکردهانـد...بـدانایمـردمغـرورکـهچـه
الدطره!...بهخداونـد

تناقضیباخودتداری!فروتنباشایمالکناتوانی!ساکتباشایضعیف
ِ
گوشفراده!(بهنقلاز:سایکس .)02،7105،
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بودنیافاقدحـسبـودننیسـت،


معنایتهی
کند،به
کهپاسکالبهآناشارهمی 


سکوتی
مثابهمنبعنمادینیازسلسلهمراتبقدرت


است،اگربهآنبه
بلکهخوددارایمعناییمتعالی
(درمعنایفوکوییآن)دقتکنیم(پیستریکوایسنارت.)512،7103،4

دربرخیازنحلههایرمانتیسیسمهمکـهبیـاناحساسـاتدرونـیدرآنضـرورتبسـیار


کهجسـمیبهصـدا


گوید،هنگامی
آمد،صدانق بنیادینیداشت.هگل 5
می
شمارمی 


مهمیبه
شویم؛صدادردرونیتریناحساسـات


کنیمکهواردیکقلمروباالترمی

آید،احساسمی

درمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عقلگرایفرانسویکهدرآثارشدرپیترکیباندین سنتآگوستینو
:فیلسوف 
.1
نناندادننق فعالخداونددرهربعدازجهانبود .
دکارتبهمنظور 
.3

الهیدانکاتولیکفرانسوی .
:ریاضیدان،فیزیکدان،مخترع،نویسنده،و 

:فیلسوفوچهرۀمهمایدئالیسمآلمانی.جایگاهاندینـ هگـلدر
.5
ا
شبهقارهبود،برسـنت
کامالبهرسمیتشناختهشدهبودواگرچهفلسد اودردرج نخستتأثیرگذاریدرسنت 
روزگارخودش ،
تحلیلینیزتأثیرزیادی داشت .

خـودنوشـت،انسـان
نوشتههایاقتصادیوفلسـدی »1
دست 
ماتأثیرمیگذارد.مارکسهمدر« 

شـودوتجربـههای


خوددردنیایعینـیدیـدهمی
نهتنهاازطری اندینیدن،بلکهباهم حواس
هایمتدـاوتیشـکلمیگیرنـد.مـارکس


هاودرک

کنندوبرداشت

،باگذرزمانتغییرمی
حسی
زندگیمیکند،تغییر

توضیحدادهاستکهچگونهحواسکارگر،کهدرمیان«فاضالبتمدن»2

ازدستمیدهـدودیگـر

شدهاشرا
حسهایپاالی  
جاییمیرسدکههم  


یابدوبه

شکلمی

نقلاز:هـاوز.)747،7115،3امـادر

غذاخوردن(بـه

بیند،جزنیازبه

هانمی
هیچنیازیبه 
آن

ِ
هایزیباییشناختی،بهمطالع بدنانسانوساختارهایعصـبی


قرننوزدهم،بارخداددگرگونی
بارهمینویسد :

وآناتومینیزبسیارتوجهشد.جاناتانکری4دراین

روانشناسیحسیقرننوزدهم،درچارچوباینمدهومقرارمیگیـردکـهتجربـ ادراکـیوحسـی

(بـهنقلاز:
دستگاهحسیمانوابستهاستتابهماهیتیکمحرکخارجی 

بینتربهعملکردوقاعدۀ
هالیدی .)75،7103،

درقالبچنینفلسدهایاستکهگوستاوفکنر،5پینگامفیزیولوژیصدا6ـکهرابط میان

گوید،جهانبیـرونبـدنتنهـاازطریـ 
ادراکحسیومتغیرهایفیزیکیراتحلیلکردهاستــ 
می
ِ
ماناسـت.امــروزهاز
هایحسـی 


مـاپیـروانـدام
اسـت؛یعنـیادراک

فهم
دنیـایدرونقابـل 

،بهمثابهادراکشنوایییاتنهاعمـلشـنیدارییـادمیشـود
ایگسترده 

فیزیولوژیصدابه 
گونه

ُ(یست .)06،7105،7
هـایینوشـتاریومبتنیبـرنیـرویدیـداری

ویژهدرگذشتههایدور ،
متن

هایتاریخیرا،به


متن
شدهاست»،کهدرمتـونپژوهنـیبـرای
داده 
ننان 
دیدیمکه»،یا« 
عبارتهاییمانند« 
میدانستند .

رفـت،ننـاندهندۀایـناسـتکـهمـتنتـاریخیرا


کارمی

هایپینینبه

هاوموضوع
ارجاعبه 
نکته

ا
شمارنمیآوردند،امابانگاهیبـهدورۀرنسـانس،کـهشـاهدتولـدنـوعیآگـاهی

عموماشنیدنیبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

:منتقدهنریواستادنظریهوهنرمدرندرداننگاهکلمبیادرنیویورکاست .
.4
بنیانگـذار
روانشناسـیتجربـیو 
روانشناسآلمانیوپینگام 
فیزیکدانو 

:فیلسوف،
.5
بودهاست.
الهامبخ بسیاری ازداننمندانوفیلسوفانقرنبیستم 
روانشناسیجسمانی.آراءفکنر 
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مدرنازتداوتبینگذشـتهوحـالبـود،وفراوانـیاسـتعارههایمـرتبطبـاادراکشـنواییبـهجای
انـد،آثـارخـودرا


هااستدادهکرده

کهازایناستعاره

بینیمکهنویسندگانی

دوره،می

دیداریدرمتونآن
دانستندکهتنهابایدباچنممطالعهشود،بلکـهازمـتنبـهعنوانابـزاریبـرایانتقـال


فاقدصدانمی
دهندۀایناستکهذهـنتـاریخیمدرنیسـم


بردند.اینامر،ننان

عموممردمبهرهمی
صدایخودبه

گرفـت،بـهسرچنـمههایشـداهیو


هایدیـداریسرچنـمهمی

اولیه،بههماناندازهکهازرینـه
ُ
نیزوابستهبود(وولف .)061،0146،1
رینههایبالغیـ
شنواییـ 

 .2-1ادراک شنوایی و «سروصدا »2در فضای زیستۀ مدرن

مطالع ـ صــوتدرعصــرمــدرن،بــهویژهدرنیم ـ دومقــرنبیســتم،بهعهــدۀمورخــان
فرهنگیحواسبودهاست.فضایزیسـتانسـانمـدرن(ماننـدخانـه،مدرسـه،

تاریخیـ

سـاختارشـنواییرا

بیمارستان،بازار،و)...درستجـاییاسـتکـهبهواسـط آنمیتـوان
تنهابـهمعنایعمـلشـنیدنصـدا،


لحاظتاریخیوفرهنگـیتحلیـلکـرد.شـنوایی،نـه
به
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موضعیاحالتخاصیاستکهموجبتعریفدوبارهو

صوتها،وگدتارمردمان،بلکه«

هـامیشـود....شـنیدن


گیریمرزهایاجتماعی،سیاسـی،فرهنگـی،وفضـاهایآن

شکل
هاباشد،امادرنهایتبهآنهـا


ارندۀشنیدنصداهایواقعیدراینمکان
ممکناستدربرد

وابستهنیست؛بلکهشنیدندراینمکانهادردرج نخسـتازطریـ فعالسـازیمثبـت

تخیلانساناتداقمیافتد»(سایکس .)2،7105،

یکیازجلوههایزندگیشهریمدرن،حضورهموارۀسروصداهایمحیطـیشـهریاسـتکـه

3
دهدکهبـاصنعتیشـدنشـهرهاو

نوعی،مهمترینجلوۀاتمسدرمحیطیشهری راتنکیل 
می

به
است.سروصـدا،چیـزیبینـترازصـوتهای

هاوماشینها،همراه


ایجادسروصداهایدستگاه
کهناقوسـیبهصـدا

کنندهاست؛بهعنوانمثال «،
زمانی

ناخواسته،نامناسب،مزاحم،یاحواس 
پرت
گوشمیرسد،یاپسازیکحملـ تروریسـتی،آسـماندر

آید،صدایسوتکارخانه 
ایبه
د 
رمی
ِ
شود.صوتهادرطولتاریخبنر،


شودوسروصدایاغیبتآن،بسیارپرمعنامی

سکوتغرقمی
4
بودهاند»(هیندی .)4،7103،
مقولهایگستردهوسرشارازشگدتیونمای  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حوزۀمنظرشهریومعماریمدرن،ازآلودگیهایصـوتی،1

درپژوه هایمربوطبه
به عنوانشاخصیبرایتعیینکیدیتموادومصالحموردکـاربرددرسـازههاوطراحیهـای
تواندحتیازآلودگیهای


شود.آلودگیصوتیدرشهرهامی

محیطیومعماریاستدادهمی
پایدارفضاهایصنعتیوشهریای

ترباشد.بهدلیلرشدجمعیتورشد


وهواخطرناک

آب
مانندبزرگراههـا،راهآهـن،وترافیـکهـوایی،کـهمنـابعاصـلیسروصـداهسـتند،رشـد

توسـعه،تـداومیافتـهو


ویژهدرجوامـعدرحال
و 
بـه
آلودگیهایصوتیدرجوامـعمـدرن ،

داشـتهاسـت؛چـه

گونهایمستقیموفزاینده،پیامدهایویرانگـریبـرایسـالمتافـراد
به 

هایواقعی(اقتصـادی)وچـهنـاملموس(درحـوزۀرفـاهی)(آلیینکـا،7107،2

خسارت
ِ
.)553هم گروههایاجتماعی(ازثروتمندانتاتهیدستان)درمعرضصداهایمحیطیو
پیامدهایآنبرزیستخودهستند،اماخطرهایآلودگیصـدادرمنـاط فقیرننـین،کـه
تر،کـاروفعالیـتمیکننـد،بـی ازدیگـراناسـت(انتنـارات

خوددرمحیطهای 
آلوده


اتحادیــهاروپــا.)3،7106،دیویــدهینــدی،3پژوهنــگرتــاریخاجتمــاعیصــدا،روش
رویاروییمردمباسروصداهایشهریرادرحوزۀدسـتیابیبـهمقولـ «قـدرت»،تحلیـل

کندومینویسد:


می
اینمعناکـهصـداهای
سـازد؛بـه 


شـنویم،برمی
استکهچگونگیصوتهاییراکهمامی

قدرت
ِ
گذارندونیزبهافـزای یـاتقویـتتوانـایی

گونهایعمی برماتأثیرمی
خاصیوجوددارندکهبه 

هایسـازمانیافته،یـا


هایملی،مـذهب

هایپرقدرتمردمی،ماننددولت

قدرتمندیاگروه
مردم
عادتهایشنواییدیگرانیکـهقـدرتکمتـریدارنـد،
بخنیبه 

شرکتهایتجاری،برایشکل

4
لمـسکـردن

صدا،اندینـهورزیدرمـورد«


،فکرکردندربارۀ
کند.بهقولماریشافر


کمکمی
فاصله»است،زیراپیمودنمسیرازطری صوت،بسیارسریعترازحرکتیاستکهبازوانانجـام
هندوهنگامیکهگوشکسیصوتراچونانچیزیملموسمیشنود،دراوواکـن واقعـی

مید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

گستردهبـهنقـ صـدا،

گونهای
رسانهایواستادرسانهوتاریخفرهنگیدرداننگاهساسکس،کهبه 
:مورخ 
.3
رسانههایجمعـیامـروزی
عالقهمنداست.بینترینتوجهاوبرنق  
فرهنگهایانسانیدرطولزمان 

تصاویر،وارتباطاتدر
شکلدادنبهزندگیواندین مردمدرقرون71،01و70متمرکزاست.
(رادیو،سینما،تلویزیون،اینترنت)در 
فعالیتهـای

:نویسنده،سازنده،ومربیکاناداییموسیقیاست.شافربهدلیل
.4
"
)وکتابمهم "
بومشناسیصوتی(
"،توجهبه 
مانندطرحجهانی"
"برگزیدهشد .
دریافتکنندهجایزه"

()0122منهوراست.اودرسال0124بهعنواننخستین
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مـردمتحمیـلمیشـود؛ودر


شود.صدایکنیرواستکه،خوبیـابـد،بـه

احساسیایجادمی
است؛بهعنوان


هایاجتماعیبوده
هاواجتماعهایگوناگون،محلنمای قدرتنسبیطبقه


دوره
نخبگان،همنونچیزیبرساختهوادارهشدهاستیادررابطهبامردمانمحـروم،

مثال،دردست
هـاوشـورشهایقـرنهجـدهمیونیـز

عنوانچیزیتخریبگرومبتکرانه(همنونکارناوال

به
شمارمیآید(هیندی .)00،7103،


هایقرنبیستم)به
راهپیمایی

درارتباطباصدا،نمون نمای قدرتنسبیاجتماعیدرزندگیخصوصیرامیتواندر
تواناییکنترلصداهایمحیطیوصوتهادرحریمخصوصیمناهدهکـرد.سروصـدا،بـر

سالمتوآسای انسان،بهویژهدرفضاهایشخصی،بستهبـهزمـانوحجـمآن،تأثیرگـذار
استوپیامدهاییهمنوننقصدرشنوایی،اثراتفیزیولوژیکیمانندافـزای فنـارخـون،
نظمیدرضربانقلب،وزخممعده،پیامدهایروانشناختیماننـداخـتاللدرچگـونگی


بی
خوابی)،وتحریکپذیریواضطرابزیاد،واثراتیبرعملکردکاری،


خوابیوبی

خواب(کم
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هایشـنیداریخواهـدداشـت(هاننـال،1

وریوایجادبدفهمیدرمقولـه
مانندکاه بهره
ِ
رو،کنتـرلندـوذسروصـدایغیرمنتظـرهبـهداخـلخانـهوتعــرض


)؛ازهمـین
001،7107
بهفضایخصوصیافراد،کهدرواقع،حریمشنواییمتداوتیبافضایعمـومیدارد،اهمیـت

چگـونگیندـوذآنرامطـرح

زیادیداردومسئل کنترلصداوقدرتوتوانـاییدرمـدیریت

میکند.صداهایمحیطی،برکیدیتزیست،تندرستی،وسالمتروانیافرادتأثیرمیگذارد

وتداومآنبهشکلصداهایحاددرمحـیطخصوصـیافـراد،موجـبافـزای برانگیختگـی

فیزیولوژیکیوسرانجام،افسردگیواختاللهایاضـطرابیخواهـدشـد(کـالرک،7104،2

کهخانههایارزانقیمـتوکـوچکیدارنـد،

).بهطورمعمول،درمناط شهریفقیرننین،
 7
ندوذصداهایناخواسته،بینترازمناط باالترشهریاست.ماریتامپسن،3رابطـ مسـتقیم

گونهمطرحمیکند:

میانقیمتخانههادرانگلستانومیزانکنترلپذیریصدادرخانهرااین

درانگلستاننیزهمنونبسیاریازنقاطجهـان،تمایـلبـهفـرارازندـوذصـداوقـدرتکنتـرل
سلسلهمراتبانواعخانههامطرحشود.ازمنظرکنترلصـدا،

هادرخانه،میتوانددرقالب


صوت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

:پژوهنگرانگلیسیومدرسارشدمدرس فیلمورسان لینکلن.پژوه هـایتامپسـنبـرابعـاد
.3
عاطدی،مادی،وجنسیتیصدا،صوتوموسیقیتمرکزدارد .

هایازهمجــدا،مطلوبیــتبینــتریدارنــد،زی ـرادرصــورتدیواربــهدیواربــودنخانــهها،

خانــه
سروصدایهمسایههاازسهیاچهارجهت(سقف،کف،دیوارها)امکانندـوذخواهـدداشـت.

عنوانمثال)درمنطقـهایکـهدرآنفرودگـاهوجـوددارد،کـاه 


ترتیب،ارزشخانه(به
به 
همین
خواهــدیافــت.آندســتهازکســانیکهدرمحلــههایفقیرننــینزنــدگیمیکننــد،درمعــرض
سروصداهایبینتریهستندوکنترلکمتریبرندوذصدابهخانهومکانخصوصیخوددارنـد.
ا
رومیشوند،معموالکسانیهستندکه


هایصوتیروبه
بهطورخالصه،افرادیکهبینتربااختالل
کمترینکنترلرابرمحلزندگیخوددارند(تامپسن .)016،7102،

ننینشهری،به دلیلاستدادهازمصالحمطلوبوتوجهبینـتربـهمسـئل 


درنقاطمرفه
ندوذسروصدابهفضاهایداخلی،حدظحریمصوتیبسیاربهترودقیـ تراجـرامیشـود؛
هایضعیفوکوچکزندگیمیکننـد،

درحالی کهدرنقاطمحرومشهریکهافراددرخانه

رفتن،بـهخانـههایاطـرافندـوذ

هایعملکردداخلیآنهادرخانهمانندراه


تنهاصوت
نه
کند،بلکهصداهایمحیطیشهرینیزبهراحتیبهمحیطخصوصیوداخلیخانهوارد


می
شدهوشرایطمتداوتیاززیسترابرایساکنانایجادمیکنـد.تامپسـنایـنمعضـلرادر

توضیحمیدهد :

قالبپدیدۀ«سندرماستکهلم»1

کنندویادمیگیرنـدکـهچگونـهآنرانادیـدهبگیرنـد.

شنوندگان،کمکمسروصداهاراتحملمی

ازیتیسروصـدادرمحـیطزندگیشـان،خـوگرفتـهودربرابـرآن

به
عبارتی،آنهابهحضـورپـار ِ
حسآسودگیووابستگیبهصداهارادرخودپرورشمیدهندوبـه


شوندوحتی

غیرحساسمی
تربـاجامعهشـانمنجـر

آنهمنونچیزیمثبت،خومیگیرندکهسرانجام،بهارتبـاطیگسـترده

میشود(تامپسن .)000،7102،


تـواننـوعیبرونگرایـیرفتـاریرادرمنـاطقیازاجتماعهـای

برپای تحلیلتامپسن،می
بیانروشـنتر،

شهریبینترمناهدهکردکهافراد،حریمصوتیخصوصیاندکیدارنـدوبـه

هستند.ایننوعبرونگراییرفتـاری،

هموارهدرمعرضکن هایتعاملیناخواست اجتماعی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

:پدیــدهایروانــیکــهدرآنگروگــان،حــسهمــدردیویکــدلیواحســاسمثبتــینســبتبــه
.1
اشراتهدیـد
کسیکهجانومالوآزادی 
میرودکهاز 
میکندوحتیدرمواقعی،اینحسوفاداریتاحدیپی  
گروگانگیرپیدا 

عبارتانـداز:

میکند.چهارمؤلد اصـلیسـندرماسـتکهلم
میکند،دفاعکردهوبهصورتاختیاریوباعالقه،خودراتسلیماو 

گروگانگیر؛امتناعگروگانازهمکـاری

گروگانگیر؛ناآشناییوفقدانرابط قبلیگروگانو

رشداحساسمثبتگروگاننسبتبه
گروگـانگیر.

نوعدوسـتیوانسـانیت
گروگانگیردرذهنگروگان)؛باورگروگـانبـه 

خواستههای

(بهدلیلارزشمندشدن
باپلیس 
 :
ادارهپلیسآمریکا
برایمطالعهبینترنگاهکنیدبهبولتنخبریژوئیه 0111
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ا
هایروانشناختی،اثراتسروصدابر

شمارنمیآید،زیرابرپای تحلیل


ثبتبه
لزوماپدیدهایم
ها،عصبانیتها،اضطرابها،ونگرانیهانیزازپیامدهایجانبیایـن

حریمخصوصی،تن 
تداخلحریمصوتیخصوصیوعمومیدرخانـههایافـرادخواهـدبـود.تحلیـلصـدادر

معانیاجتماعیآنودرکیدیاتمتنزندگیروزمرهایننکتهرانیزروشـنمـیکنـدکـهادراک
ِ
هایصوتیناظربراجتماع،تاچهمیـزانبـرآگـاهیومـدیریتبـدنانسـان
شنیداریورویه
ِ

بهعنوانامریاجتماعیوامریزیستیاثرگذاراست.چراکـهبـدن«بـاوجـودایـنکـهدارای
مبانیمادیوزیستشناختیاست،امااینقابلیتراداردکهدرزمینههایاجتماعیمختلف،
درکالنشـهرهایایـراننیـزمسـئل 

جایگزینیاتعدیلشود»(شجاعونیازی.)65،0315،
عنوانیکمعضلپایدارــبهویژهدردوران

هاوساختمان 
ها،به


قدرتکنترلندوذصدادرخانه
گسترشوسازندگیشهریدردهههای0321و،0341همـوارهدرمرکـزتوجـهمعمـارانو

اسـت.چهبسـاکـهاسـتدادهاز

شهرسازانبرایطراحیفضـاهایشـهریوسـاختمانیبـوده
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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مطلوبیراهمنونعایقیدر

مصالحمناسبوطراحیهوشمندانه،بتواندفضایآ کوستیکی1
ریجباری،0313،
برابرصداهایهوابرد(مانندترافیکشهریدربزرگراهها)ایجادکند(غدا 

هـاوبزرگراههـا،تـراکمجمعیتـی

.)51درشهرهایایران،ساختوسازهایشهری،ترافیک
مناط گوناگونونرخآندرمقایسهبافضاهایباز،وشـکلوموقعیـتنـامطلوبسـازههاو
ساختمانها،بینترینسهمرادرتولیدآلودگیصوتیدارند(سلطانیان .)00،0310،


« .4صدا» و «سکوت» در عکسهای شهری

بیناییوشنوایی،ارتباطتنگاتنگیباهمدارندوبسیاریازمتوندرگذشـته،بـرایپررنـگ

بازماندهاستکهمعتقـد

اند؛ایناندینهازپلوتارک2وهوراس3

کردناینرابطهتالشکرده
پرستانهراازطری هـردوسـطح


توانداحساساتمیهن

زند،شعرمی

بودند،شعرحرفمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

میشـودکـهبـاطراحـی
سامانههایمکانیکی،برپای نیازهـایشـنواییگدتـه 
.1آکوستیکدرمعماری،بهفنطراحیفضاهاوبناهاو 
میشود.برایمطالعهبینـتررجـوع
سازههایمعماری 
درست،موجبشنیدنصداهایمطلوبوحذفنوفه(صداهایناخواسته)در 
آپارتمانهای مسکونیشهرتهران،ص .61

غداریجباریوهمکاران،تأثیرطراحیآکوستیکیدرتأمینآسای صوتیدر
کنیدبه:شهال 
بـهعنواننویسـندۀافالطـونیمیانـه
نامهنویسیونانیبـودکـه 
زندگی 

:لوسیوسمستریوسپلوتاریوس،نویسندهو
.2
میشود.
شناخته 
:شاعرپینکسوتوبرجست رومیدرزمانآگوستوسبود .
.3

بصریوشنیداریخلـ کنـد(وولـف.)011،0146،موضـوعفقـدانیـاحضـورادراک
شنیداریدرترکیببانیرویدیداری،ازگذشتههایدورتاکنوندرمتونتاریخیوفلسدی

یشدهاست.درموردتصاویروعکاسـی،برخـیازپژوهنـگرانبـاتجزیـهوتحلیل

بررس
بعضیعکسها،امکانترجم شنیداریبافتاربصریعکسرابررسیکردهاند(براینمونه


ن.ک:تاناکا)305-306،7100،1؛برایمثال،پاولدورنباخ،2باتکیهبرفنـاوریواقعیـت

مجازی،3تصاویرراازطری ادراکشنیداریتحلیلکردهاسـت.اودرمقالـ «حضـورو
صدا؛شناساییابزارهایصـوتیبـرایبـودندرآنجـا»4جایگـاهادراکصـوتیرادرفهـم

هابهوسیل فناوریواقعیتمجازیبررسیکردهاست :
عکس 

اینکهماتاحدودزیادی،تحتندوذنیرویدیـداریهسـتیم،انکارناپـذیراسـت...مـابـرچیزهـای
شـنویم،برمیسـازند....


کههرروزمی
آشکاریمتمرکزهستیمکههزارانجزئیاترابرایصداهایی
5
ممکـناسـتتجربـ 

مینـامم،
آننـهمـنآنرا«تقویـت » 

گنجاندنبرخیصـوتهادرتصـویر،

6
(دورنب  .)7،7116،

پینرفتهایرابراییکناظر(بهدلیلوجوداطالعاتبالقوهدیگر)فراهمکند ِ

روشهایدیدن،»8نوشتهاست«:عکاسی،فرایندارائـ منـاهدهای
جانبرجر7درکتاب« 
خودآگــاهاســت»(برجــر.)01،0111،منظــوربرجــرازایــنجملــه،فراینــدیاســتکــهدر
دهد.امکانیکهتمـامحـواس


دربینندهرخمی
ویژههنگامتأملدردیدنعکسها،

عکاسی،به
انسانیرادعوتمیکندتادریکمناهدۀآگاهانهشـرکتکننـد.دراینمیـان،ادراکشـنوایی،

نقنیمکملوبنیادیندرایجادتخیالتمبتنیبرزنـدگیروزانـهدارد.صـدا،نقـ مهمـیدر

ســاختفضــاواحســاسمعنــادرآن،ونیــزبرانگیختگــیعــاطدیدرفضــاییخــاصدارد:
کننـد.آنهـااحسـاستعلـ ونوسـتالژیارا


صداها،نقنیسازندهدرساختمکـانایدـامی
«

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.2

موسیقیداناسترالیایی .

آهنگسازو
 :
.

رمـان" "برجـر،درسـال
رماننویس،نقاش،وشاعرانگلیسـیِ .
:منتقدهنری ،
.7
بیسـیبـاهمـیننـام
بی 
سریالهای 

روشهایدیدن»،کههمراهبا
0127موف بهدریافتجایزۀبوکرشد،وکتاباوباعنوان« 
میشود .
منتنرشد،اغلببهعنوانمتنداننگاهیاستداده 
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اسـتفضـاییرا

استتصوری(مجازی)ازخانهرابرسـازندوممکـن


دهند.ممکن

شکلمی
خیـالیرا

هاییازگذشته،حال،وآیندهکنند.صـداهاحتـیمیتواننـدمنـاظر


سرشارازانگاره
برپای واقعیتهایفیزیکیبرانگیزند....اینارتباطبینصـداومکـان،دالبـرایـناسـتکـه
ایفعاالنـهدرسـاختاجتمـاعیمحـیطزمـانیومکـانیمـاحضـوردارنـد»
صداهابه 
گونه

ِ
(پیستریکوایسـنارت.)516،7103،صـداهااهمیـتوکـارکردراهبـردیفضـاومکـانرا

هایاجتمـاعیمنـاهده


تواندربسترعکس
هایصوتیرامی


برخینمایه
آشکارمیکنندواثر

ازآننـاممیبـرد

کرد.مدهوم«قلمروهایصوتی»1کهبرندونالبل،2درکتابیباهمینعنوان3

)،بهتوپوگرافیزنـدگیشـنیداریازطریـ سـاختارفضـاییواجتمـاعی
(الب ِله 70،7101،4
ِ
شهراشارهدارد .

دنبالمـیکنیم،نـه

تحلیلبافتارصوتیآن

آننهدرمحتوایعکسهایشهری،ازطری 

گونـهای«مجـازی»واز
هاییاستکـهصـداوسـکوترابه 


صدا،بلکهنمایه
اثر«واقعی»
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کنند.تدـاوتقائـلشـدنمیـانواقعـ 

طری سطحعکس،درذهنبینندۀخودبازیابیمی
شناختیاستمیانآننهوجوددارد،


جازیآندرعکس،تداوتیهستی
فیزیکیصداواثرم
بهآنرادارد.بیانمثالیدراینبارهروشـنگراسـت:
شکلدهی 
وآننهاینموجود«،امکان» 
صدایناقوس،هموارهیککیدیتخاصومنخصدارد،امابامحوشدنآن«،ماخودرا
کـهبـهنظر


یـابیم؛جایی

ردرونخودمـانمی
درپیمـوجروبـهکاه آندرهـواوحتـید

هایآنهمننانادامهدارد»(استریت .)0،7101،


رسد،ارتعاش

می

ژیــلدلــوز5دربــارۀتدــاوتمیــانامــرواقعــیومجــازیمینویســد«:واقعــی،نــام

اسـتکـهبـهظاهرثابـتوتجربـیهسـتند.مجـازی،نـامبسـیاریازنیروهـای


هـایی

آن
یافتـهرا
دامنـههایتحق  
وجودمیآورنـد.اگـر«واقعـی» 

استکـهواقعیـترابـه


متداوتی
منخصکند«،مجازی»،قلمروامکانخـالصیـاپتانسـیلخـالصاسـت:درتدـاوتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.2
میکند.
تحقی  

نظریهپردازیکهدربـارهزنـدگیاجتمـاعیوتـاریخفرهنگـیصـدا
:هنرمند،نویسنده،و 

.5
ادبیات،فیلم،وهنرهایزیبانوشت.

:فیلسوففرانسوی،کهازاوایلدهه0151تازمانمرگ درسال،0115دربارهفلسـده،

اینترتیب،صداوسکوت،امکانـاتتکـر ِارتخیـل،
).به 
نقلازکین 0،7105،1
تکرار» 
(به
ِ
گونهایمتداوتدرحـینوپـسازدیـدنعکـسفـراهممیکننـد
ها،وحافظهرابه 


ذهنیت
(تصویر .)0

تصویر  .4مسجد جامع اصفهان ،فاطمه صادقزاده



ها،وصداهایشهریرادربینندۀخاص


نبازسازیذهنیآواها،سکوت
عکسها،امکا

خودفراهممی کنند؛برایمثال،دراینعکسکـهدرفرهنـگزیسـت ایرانیـان،سـویههای
ادرسکوتبرسـاخت عکـسودرونذهـن
توانصدایاذانر

آشناپنداران بسیاریدارد،می
ِ
ایکـهبـاسـکوتها


هایشهری
بینندۀهمزیستهبااینمکانمذهبی،بهتکرارشنید.عکس

عرضهشوند،آواهایدرونیشدهرادرمخاطـبخـودبرمیانگیزنـدوموجـباثرگـذاری

شوند.برساختمجازیصداهادرمتنعکس،آنهارابازندگیروزمرهو

بینتریدراومی
ِ
فرضهای
فرهنگزیست مخاطبانآنپیوندمیدهدوموجبتدسیرهایمتداوتیبرپای پی  

موجوددرافرادمیشود(منبعتصویر:سایتخبرگزاریایسنا).
ویژگیممتازعکس،سکونوسکوتآناست.سـکوت،انگـارۀمهمـیبـرایتأویـل

هایصوتیساکتدربسترعکس
اکشنواییخواهدبودوامکانفهمالیه
عکسبرپای ادر
ِ
ِ
شدۀآندارد،فراهممیکند:

ایرادرمحتوایبازنمایی
زیسته 
رابرایبینندهایکهتجرب  

کهسکوترامیشکنند،عمی تر


شودوصداهایی

ازسروصدا،باسکوتتحریکمی
گوش،بی 
شکند.درستهمانگونـه

استکهسکوتدرونیرامی

آگاهی

مانند.این

وماندگارتردرذهنمی
ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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دادن،میشـنویم....ادراکفعـالدراینجـاهمـهچیز

بـدونگـوش

کهبدونفکرندسمیکنیم،

ازما،همنونکوهیخ،درالیههایناخودآگاهمـانپنهـانهسـتیم؛حافظـهو

است؛زیرابسیاری
اخوانیفعالگوشدادنبهناخودآگاهمانهستند(استریت .)3-0،7101،
خیال،تواناییفر
ِ

میکننـد،سرشـار
هایشهریایکهفضاهایزیستهرروززندگیانسانیراثبت 


عکس
تصویرکنیدهشــدهدرآن،

ازدادههــایتصــویریایهســتندکــهازطری ـ بافتــارصــوتیبه

جزنیرویدیداریاسـتکـهدررونـد

شنیداری)به

هستندوحسدیگری(

تحلیلوفهم


قابل
ـــکهشـیوۀاثرگـذاری
فهمعکس،دخالتمیکند.روالنبارت1درکتـاب«اتـاقروشـن »2


میبردکه
عنوانعنصرینام 


ـازپونکتومعکس،به
کاود
برخیعکسهابرخودشرادرآنمی 

تواندنامیبـهجزپونکتـومبـرآن


استکهنمی
شدتبراوتأثیرمیگذاردونقط اوجفهمی

به
تواندبهادراکشنیداریعکسمتصفشود:


استکهمی

بگذارد.پونکتوم،عبارتی
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انگارکهتیری[هست]ازکمانبرجهیده،ودرمـنرخنـهمیکنـد...پونکتـوم،

پونکتومعکس«،
نــی هــمهســت،خــال،شــکاف،ســوراخریــزهــمهســت....پونکتــومیــکعکــس،همــان
ِ
زند؛اماکبودمهـممیکنـدوبـرایمجانگـدازنیـزهسـت»(بـارت،


استکهنینممی

رخدادی
 .)07،0340

دهدکهپونکتومبارتیدرعکسمیتوانددیداریونیزشنیداری


استریتتوضیحمی
شون
ـــمانند«کمربنـد
گونهکهبارتمیگوید،برخیاجـزایتصـویر 


تر،همان

بیانروشن

باشدبه
ُ
)دراورخنهمیکنندونین میزنند

وولخواهردرپرترهخانوادگی»(بارت60،0340،

شل
هایخاصرادرذهناوشکلمیدهند.ایناجزاواشیاءموجوددرعکـس

ومعانیو 
تداعی
میتوانندپونکتومشنیداریباشندوتصوراتخاصصوتیرادربینندهایجادکنند :

درمنارکتعکس(تصویریکههماستعارهاستوهموسیلهایبراییادبود)وپیامهاینـامرئی

یکعاملتدسیریوبرسازندۀتصویر،البتهبهشکلخاصخود)است

گذرایصوتیآن(بهعنوان
ا
کهحافظهوآگاهی،غالباعمی ترینپاسخدرونیخودرامییابند...تصوریک«فضا»،بـازنمود
ریزههادرگذاریـکراه
صوتیآنباآوازپرندگان،صدایبادالبالیدرختان،صدایلغزشسنگ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ننانهشــناسادبــیفرانســوی.اندینــههایبــارت،
:نظریــهپرداز،فیلســوف،منتقــد،و 
.1
ننانهشناسـی،نظریـ 
مکتبهـاینظـری،ازجملـهسـاختارگرایی ،

دیدگاههایاوبرگسترشبسیاریاز

زمینههایمتنوعیداردو

بودهاست .
مردمشناسی،وپساساختارگراییتأثیرگذار 
اجتماعی،نظری طراحی ،

ساکتیکعکس
صدایپسزمینه»1رابرایلحظ

شنی،صدایآنسویخانه،هم اینها،یک«

ِ
بینندۀخاصعکساست

فراهممیکنند؛نوعیحقیقتشاعرانهراارائهمیدهندکهتنهامتعل به
(استریت .)066-062،7101،

عکسیازیککافهیاپارکرادرنظربگیریدکهنخسـتینقـرارعاشـقانهرابـرایبیننـدۀ
خاصعکسنمای می دهد؛اشیاءموجوددرعکس،فضا،یایکچیزخاصبصـریدر
هاییرا کهدرفضایپیراموندرگذشتهدرآنجاموجودبودهاند،بـرایاو
متنعکس،صوت 

هـایصـوتیرا.

کند؛موسیقیدرحالپخ ،صداهایمحیطی،وحتـیآلودگی

تداعیمی
ِ

سـکوت،صـداهایفعـالدرونـیخـودرا
استکهیکعکسمیتواندازطریـ

این 
گونه

ِ
آنها،
کردنبه 

جایتنهانگاه

عکس 
هابه
گوشسپردنبه 

بینندهاشمنتقلکند؛بنابراین«،
به 


ایاستبرایبهچال کنیدنرابط عکاسیبـامعرفـت؛آنهـمازطریـ 
تصمیمآگاهانه 

ازآنباعنـواننقطـ اوجفهـم

ثبتحسیصدا»(کمپ)6،7102،وپونکتومیکهبارت
بسیارباحسشنواییآمیختهاست(تصویرشماره .)7


برد،چه
عکسنام 
می
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تحلیل اجتماعی-فرهنگی
ِ
عکسهای شهری ...

تصویر  .2سمت چپ :مرد سیاهپوست؛ از مجموعه عکسهای پاسپورتی ،ارنست دیچ؛ سمت راست :محله
بیرمنگنام؛ از مجموعه خیابان وارنا ،جانت مندلسن

بهرهگیریازاصطالحپونکتومبارتیبرایتحلیلعکسهایدومجموعه
ساراکمپ،با 

ـــکهدردهـ 
هیثبیرمنگام 

(عکسهایارنستدیچ2ازجامع سیاهپوستانمنطق بالسال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.1دراینجا،نویسندهدرمقایسهباسینماازواژۀ"

"استدادهکردهاست .

ــکهدرکتاب«جادهوارنا»2
ــوعکسهایجانتمندلسن 1

شده 
اند
گرفته 
0101تا 0141
ــتحلیلجـالبیرادربـاره


بیرمنگاماست
چاپشدهومربوطبهسالهای0164تا0121

کردهوتوضـیحمیدهـدکـه

چگونگیتحلیلعکسهاازطری ادراکشنیداریآنهاارائه


آنهااست.درعکسی
هادرالگویشنیدارینهدتهدرظاهربیصدای 3

پونکتوماینعکس
ِ
یاهپوستبـاحـالتیعصـبانی،
ازارنستدیچکهبرایپاسپورتگرفتهشدهاست،مردیس 

وشلواریآالمدبهتنوکراواتیزیبـا


حال،باکت

شده،ودرعین
لبهایآویزان،بدنفنرده

خواهدفریادبزندکهبههرترتیبیکههست،اوجزءطبق 


شود.انگارکهمی

برگردندیدهمی
داریجانسالمبهدربـردهاسـت.سـپس،سـارا

متوسطاستونهسیاهیکهازدورانبرده

عکسهایجانتمندلسن
هیثبیرمنگامراباتوسلبه 


کمپ،فضایزندگیسیاهانبالسال
پوستهایبیرمنگام،باوجودتالشبرایارتقایفضـای


پرسد،آیاسیاه

کندومی

بررسیمی
زیستهکهدرعکس هایناننموددارد(عکسسمتچپ)،همینسیاهانینیسـتندکـهدر
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نمحلآلـودهزنـدگیمیکننـد؟(عکـسسـمتراسـت؛چیـدمانعکـسازنویسـندۀ

ای
بیصـدا»،موجـب
هـایبـهظاهر« 


نویسـد،ایـنعکس

اسـت).کمـپدرپایـانمی

مقاله
گیریحسیصوتیمیشوندکهانگاردرگلوگیرکردهاست!تحلیلاینعکسهـابـا


شکل
ِ
اینمعنااستکهتنهاژانـروفـرمراببینـیم؛تنهـاببینـیمکـهمردمـان
قاعدۀمرسومدیدن،به 
ِ
اند؛درحالیکـه


هانادیدهگرفتهشـده
پوست،چگونهزندگیمیکنندوچگونهبرایقرن


سیاه
هایدرونیزندگیآنهاراکنـفکنـیم.گـوش

اگربخواهیمآنهارابننویم،بایدحقیقت

دهدکهبهچیزیباواسطهوشایدبسیارقدرتمندتری


ماامکانمی
سپردنبهاینعکس 
هابه

هایدرونیرؤیایآرمانشـهروآرزوهـایجمعـیمهـاجران


دسترسیداشتهباشیم:زمزمه
بیانمردمسیاهراباصداییپـاییندرعکاسـی


هایغیرقابل

کهحقیقت

پوست؛نجوایی

سیاه
انـدازمیکنـد(کمـپ70-75،7102،و30-35و()05منـابعتصـاویر:


صداطنین

بی
عکسسمتراست:

وعکسسمتچپ:کمپ .)75،7102،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1
3

 .4-1نمایههای صوتی در عکسهای شهری

درعکسهــایداخلــیوخــانگی،1وجــودپنجرههــایدوجــدارهیــاپردههــایضــخیمدر

پس زمینه،نرخجمعیتیخانوادهدرمتنعکسباتوجهبهگنای ووسعتفضایداخلـی

ثبت شدهدرآن(تنگیفضابانرخجمعیتیبـاالتر،نماینـیازبرخوردهـایروزانـ بینـتر

اعضایخانواده،برخوردهایعـاطدیوتعارضهـایفیزیکـیبـاالتر،ودرنتیجـه،میـزان

کـهمیتوانـد

آلودگیصوتیافزونترخواهدبود)،چگونگیحضوراشیاءوچین داخلی

برجذبیاعدمجذبآلودگیهایصوتیپیراموناثرگذارباشد،حالتهایفضایداخلی

خانه(بازبودنپنجرهیادرخانهروبهساختمانهایاطراف(تصویرشماره3و،)0خیابان

ثبـتشـدهدر
وبزرگراه،پارک،وفضایسـبز)هریـکشـکلمتدـاوتیازبافـتصـدایی 

اینترتیب،
بـه 
ننـانمیدهنـد .

فضاهایداخلیخانههایمسکونیرا

عکسهایمربوطبه

هاییکهفضاهایداخلیتنـگوانباشـته،پنجرههـایمعمـولیوبـدونعای بنـدی


عکس
ها،وبافتهایتودرتووفنردۀشهریرانمای میدهند،


فضاها،کوچه

صوتیومنرفبه
بومشهریفقیرننینپردهبرمیدارندکهدر


هادریکزیست

ازمرزبندیطبقاتیصاحبانآن
نتیج آن(،برپای تحلیلتامپسنازارتباطفضایداخلیباسطحتعاملاجتمـاعیافـراد)،
نرخبرونگراییرفتاری(بهواسط سطحرویاروییبینـترفـردبـادیگـران،چـهبهصـورت

زمـان،بـهدلیل


یابـدوهم
فیزیکیوچهازطری نمایههایصوتیسروصداها)افـزای  
می
اختاللهاییکهممکناستدرسطحشنواییافرادوجودداشـتهباشـد،پیامـدهایروانـی

صورتانواعهیجانهایمثبـت

مندیآننیزبینترخواهدشدکهدربسترعکس،خودرابه

هاییکـهدرسـال0110درمـوردسروصـدادرفضـای
ومندیعرضهمیدارد.درپژوه  

شهرننینیانگلستانانجامشد،اثباتشدکهازمیانهمـ آلودگیهـایصـوتیمحیطـی،
کند(الب ِله،7101،

هاایجادمی
سروصدایهمسایهها،بینتریناعتراضرادرشنوندگانآن

ِ

امر،پیامدهایمندیروانیایبرایآنهادارد .


)وهمین
53


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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تصویر  .3سمت راست :محله اسالمآباد کرج (از مجموعه جغرافیای اجتماعی کرج) ،حامد یغماییان 4331 ،تا
4333؛ سمت چپ :محله مهرشهر کرج ،عکاس ناشناس ،اوایل دهه 4331

ِالمانهــایبصــریعکسهــاییکــهبافتهــایشــهریومحلــههایمســکونیرانمــای 

هادرمحیطزیستههمهسـتند.درتصـویرسـمت
هایصوتیصداهاوسکوت

دهند،نمایه

می
ِ
ِ
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آمدشهری،ونیزخانـههای

چپ،بافتفرسوده،آلودگیبصری،فضاهایکوچکوتنگرفتو
ِ

هاکـهنماینـگریکـیازمحلـههایقـدیمیو


قوارۀکوچهوسـازه

تنیدگیبی

وجورودرهم

جمع
فرسودۀشهرکرجاست،آلودگیصوتیبسیاربینتریرادرمقایسهباتصویرسمتراست،کـه

هایمـدرنوپیادهروهـای


لحاظبصری،بافضایسبزوخانـه

استوبه
نماییازمهرشهرکرج

بینندهعرضهمیکند

است،به

اعدهمندترنقن شهریهمراه
تروبهطورکلی،ساختارق 
بازووسیع 

(منابعتصاویر:سمتراست:




وسمتچپ:



تصویر  .1یکی از مناطق جنوب شهر تهران ،عکاس ناشناس ،اوایل دهه 4331
منبع:روزنامههمنهری 


هایشهریــبهویژهدرمناط بهاصطالح

یکیازمنظرههایعادیدربسیاریاز 
محله

هاودرهایبازبهسمتکوچهوخیابانو


روشدنباپنجره

ــروبه

شهریونیزروستایی

پایین
استکهازمنظرشنیداری،حریمکمصدایـا

محلعبورومرورعمومیافرادووسایلنقلیه
بردهوآنراباآلودگیهایشنیداریبیرون

فاقدصداهایمحیطیدراندرونیخانهراازبی 
ن

ترتیب،همانگونهکهتامپسندرمبحثحریمشنواییاستدالل

دهد.به 
این


ازخانهپیوندمی
توانچنینتحلیلکردکهبهدلیلضعفدروجودحریمشنیداریدرمناطقیاز


کند،می

می
مالتاجتمـاعیوبرونگرایـی

فضاهایاجتماعیشهری(مانندعکـسبـاال)،سـطحتعـا
تریرادرافرادساکندراینمحلههایشـهری
رفتاریودرنتیجه،رفتارهایپرتن وخنن 
میتوانمناهدهکرد .

هــایاجتمــاعیشــهری(درفضــاهایعمــومیوخــارجی)،بــهویژهدر


درعکس
اریازآنها،خودمنابع

کهبسی
آلودگیهایبصریفراوانی 

کالنشهرهایایرانوباتوجهبه

هسـتند(کـهنمودهـایآنرا

هـایصـوتیبـرشـهروندان

مهمیبرایایجادوتأثیرآلودگی
هاوفضاهایعمومیگرفتهمیشوند،بامطالعـه


هاییکهدرخیابان

تواندربسترعکس

می
احیشـهریناکارآمـد


ساخت
وسازهایبیرویهوفاقدوجاهتدرطراحیومهندسی،طر ِ
ها،بزرگراهها،وچهارراههاباترافیـکمتـراکم،بلنـدگوهاینصبشـده


مانندوجوداتوبان
ها،خیابانهاومراکزاصلیشهریکهدرراهپیماییها،نمای هایآیینـیو

فراواندرمیدان
فروشان،گاریچیان،و


روند،متکدیان،دست

کارمی
مذهبی،ومراسمیچوننمازجمعهبه
کننـد،منـاهدهکـرد)،درعمـل،


گرد،وصداهاییکـهتولیـدمی

فروشاندوره

وسبزی
میوه

هایصوتیشهریرابهراحتیمطالعهکـرد.


توانپتانسیلگستردۀنهدتهدرتولیدآلودگی

می
بــهطورطبیعــی،نــرخآلــودگیدرفضــاهایمرفهننــین،نســبتبــهمنــاط بهاصــطالح
هاکمترمیشودوسرانجام،تـداومدر


یدرتصاویروعکس
شهری،بهمیزانچنمگیر


پایین
صورتحالتهایعصبیوعصبانیتبینتر


هابودن،به

اینآلودگی
رویاروییودرمعرض

هایخاصانقباضیدرچهرهـــکه


هایخیابانیبینتر،حالت
افراددرمناط آلودهتر،نزاع
هایاجتماعیخیابانیثبتوضبط

بهصورتافسردگیواندوهواضطراب،دربرخی 
عکس
ــنمودپیدامیکند .

شده 
است
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ِ

هایشهریراباعبارتهاییچـونشـلو ،درهموبـرهم،آلـوده،یـاآرام،


بسیاریازعکس
بیانروشنتر،وجوهاسـتعاریادراکشـنواییرا


کنیم.به
خلوت،شاعرانه،و...توصیفمی
کنیم.سروصداوسکوت،بهمثابهمداهیمیاجتماعیتدسـیر


وجومی

دربسترعکسجست
گاهکهمعنایآنهارادرکالبدزیستهرروزهقراردهیمودرعکسهامناهده


شوند،آن

می
پسازآن؛ونیز
درونیشدهپو یاییاجتماعیاستورفتارهای 
ِ
کنیم.سکوت،نوعیممانعت

اسـتتـابـهوسـیل آن،دربرابـرسروصـداکـه

اهلییامحدودکردنیکوجـهاجتمـاعی
شاخصیبرایحرکتورشداست،سکوتراهمنونوجهیخصوصیبراییکفضـای
(البله .)02،7101،
خاصاجتماعیمدنظرقراردهیم ِ

دورهوبافتارفرهنگـیوزیسـتهرادربسـتریـک

افزونبراین،میتوانعم تاریخییک


عکس(ازطری ابزارصوتی،فضایمحیطی،ووابستگیهاینمادینآنباصداهاازطری 
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هایعامیاخـاصاسـت)،


کهتولیدکنندۀصوت
عناصر،اشیاء،ورفتارهایتعاملیانسانی

عکسهایپرسروصدا»
هایاجتماعیکالنشهرهایایرانرامیتوان« 


مناهدهکرد.عکس
هاییمییابیم


هایموجوددربسیاریازعکس
نینتدسیریرادرداللت

نامید.ننانههایچ

هایشهریگرفتهمیشوند.بسـیاریاز


ها،ومحله
کهازمحیطهایعمومیبازارها،خیابان

عکسهــایخیابــانیدرشــهرها،نمایــانگرخنــونتها،نزاعهــا،وبرخوردهــایافـراددر

شانهستند؛آلودگیترافیکیدرخیابانهایتنگوباریکشهریبیـداد
تعامالتاجتماعی 

زیباییشناختیبصـریطراحـیمحیطـیدرشـهرها،شـکلفضـای

میکند؛فقداناصول

شهریرادربینترمناط ،مانندشهرهایچنددهسـالپـی کنـورهایاروپـاییوغربـی


کردهاست.1حتیدرحافظ یکشهروندایرانـی،تصـویریازیـکروزعـادیدرفضـای

شهری،باسروصدایغیرمتعارفوشلوغیهایفاقدوجاهتازمنظرشهریهمراهاسـت

هایاجتماعیقابلمطالعهاست(تصویرشماره .)5


سادگیدرالبالیعکس

کهبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سـهلانگاریو
(بهدلیلطراحـینـامطلوبو 
.1حتیدرحوزۀطراحیوزیباسازیشهری،ازکنورهایحاشیهخلیجفارسنیز 
دهههافاصلهگرفتـهو
شهرسازیمان)انگارکه 

اتوبانهادر
خیابانها،و 

ساختمانها،

پارکها،
بیتوجهیبهقوارۀفضاهایسبزو 

کردهایم! 
پسرفت 




عکسهــــایتوپوگرافیــــک
نمایــــههایصــــوتیدر 
ا
طبعـابرپایـ تعـاریفعکـس
کالنشهرهای ایران(کـه 

سازههای شهری و نه
جاسازی  
ِ
توپوگرافی ،باید به مقول 
حضورانسـاندرفضـایعکـستوجـهداشـتهباشـد)،
تـداعیگر بسـتر شـلو ،

بهصورت استعاری و مجازی ،
َ
ُ
گــذرگاههایشــهریاســت.

تنــکوتنــگفضــاهاو
زنــدگیزیســت 
ِ
میتــوانبرپایــ 
نمایــههایصــوتیرا 

نمایـههای
عکسهـا در بسـتر شـهری،ونیـز 
مخاطبان  
مغازهها،خیابـان،و
تجسمی درونبافتعکس(ردیف 
کمعرض،عدمزیباسـازیمنظـرشـهری،و)...
پیادهرو 

که ناظر بر تکـرار خـاطرات و تخیـلمخاطـباسـت،
مطالعهکرد(منبعتصویر:آرشیوشخصیهنرمند) .



تصویر  .5خیابان ولیعصر تهران ،از مجموعه «جنوب تا شمال» ،آرین سرلک4333 .

توانندتاحـدودیازهویتهـایخـودیوغیرخـودیدرفضـاهای

افزونبراین،صداهامی

هـاثبـتمیشـود،


فضـاییدرعکس

کسـانیدرچـه
عمومیپردهبردارند.اینکهحضـورچـه

صورتعادیشدهوآشنا،یـاناآشـناوغریـب،بـاآن

گرصداهاییهمهستکهآن 
هابه


تداعی
هـایجهانگردهـایخـارجیبـا


نمثال،تداوتمعناداریمیانعکس
شوند؛بهعنوا

روبه 
رومی

عکــسپیرزنــیاصــدهانیدرفضــایمســجدشــاهاصــدهانوجــوددارد.اینکــهدرلحظــ 
شـنودوپیـرزنچـهچیـزیرا؟واینکـهایـنرفتـار

برداری،جهانگردچـهچیـزیرامی


عکس
یگرنمایـانمیشـود.برخـیاز

گونهایمتداوتبایکـد
غیرخودیوخودی،درسطحعکسبه 

شـوند،میتوانـدازایـنمسـئله


فرهنگخاصمربوطنمی

یکفرهنگیاخرده
رفتارهایی 
کهبه

پردهبردارندکهافراددربرابردوربـین،بـاحاشـیههایصـوتیمحـیطپیرامـونخـودتاچهحـد
ارتباطبرقرارکردهاند.البتهعواملبسیاردیگرینیـزدرایـناحسـاسآشـنایییـاغریبگـیدر
هاوصداهامیتواننددربرایندرفتارهایتعاملیوفیزیکـینقـ 

محیطنق دارند،اماصوت

ویژگیهـاییـکفضـابـر
گدتـهاسـت «:
باشند؛همانگونهکهکالینریپلی 1


تأثیرگذاریداشته
چگــونگیادراکصــوت،وتــأثیرصــوتبــرچگــونگیادراکمــاازفضــا،اثــرمیگــذارد»
(پیستریکوایسنارت .)510،7103،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.1

استادتمامگروهمعماریداننگاهرایرسونکانادااست.
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احساسناآشنایی،هیجان،شگدتی،اضطراب،وگمندگیایکـهدرپـسلبخنـدهای
هاثبتمیشوند،

جهانگردهاوافرادخارجیدرفضاهایعمومیوشلو شهریدرعکس
وتیرادر
درکناررفتارهایروزمرهوحاکیازدرجریانبودنزندگیافرادبومی،چنـینتدـا 
هایصوتیمحیطآشکارمیکند.اینامررامیتواندربرخورد

معنایدرکمتداوتحاشیه
ِ
گونهایاتداقیدرمکانیشلو درفضاییبیگانه،
ناگهانیدوندرکهزبانمنترکیدارندوبه 


خوبیمناهدهکـرد:نـوعیآشـناپنداریناگهـانیدرفضـای


اند،به

روشده

بایکدیگرروبه
روشدنبازبان(ودرنتیجه،صوتیآشناوروزمره)کهمیانآندوشکل


سببروبه

ناآشنا،به
می گیردواحساسآرام وآسودگیخاطرمقطعیدرآن،بیانگراهمیـتتـأثیرصـداهای

هایانسانیوجوامـعگونـاگوناسـت.صـوتها،جـزء

محیطیبرتعاملافراددراجتماع
شـناختییـکمکـانهسـتندوتـأثیرعمیقـیبـر


هـایعـاطدیوزیبایی

بنیادینیازویژگی
تواندیکمکانرا«متعل 

لحاظاحساسیدارند.افزونبراین،صدامی

چگونگیتجرب آنبه
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بهما»کند(پیستریکوایسنارت .)510،7103،

بحث و نتیجهگیری

معنایتهـیبـودنازصـدا،

کند،نهبه

سکوتی کههرعکس،بینندۀخودرابهآندعوتمی

نوعی،یـکسـکوتفعـالاسـت؛

هایشنیداری،وبـه
اگیرتداعی
ِ
بلکهدارایکن هایفر ِ

هاکهبابافتزنـدگیروزانـ 

ویژهآن
معناکهعکسهابرپای محتوایاستنادیخود(به

به 
این
ِ

کنندکههمزمانبادیـدنعکـس،بـهمحتـوایثبـت

ارتباطدارند)،بینندهراوادارمی

مردم
هایضمنیآنوجودداردــنیزتوجهکند.

هایصوتیدرالیه

صورتنمایه
حسیآنــ 
کهبه

ِ
گونهایاستعاریومجازیدربافتارتجسـمیعکـسحاضـراسـتو
هایصوتی،به 


نمایه

وخیالوکارکردحافظهدرمخاطبخـودمیشـود.ایـنشـکلاز

موجببازآوریخاطره
ِ
تنهابرنیرویدیداری،بلکهبرکیدیتهایمجازیشنیداریدرمـتنعکـس

ادراکــ 
کهنه

هایشهریکـهزنـدگیو


بخند.بسیاریازعکس
مبتنیاستـفهمعمی تریراشکلمی

گونـههسـتند.نمایـههایصـوتی

تعاملروزمرۀافرادرادرسطحشـهرثبـتمیکننـد 
،این
هایدیداریدرقاب،حالتهـای


صورتاشیاءوعناصریدربسترعکس(مانندازدحام
به

اد،بافتمعماریمحلسکونت،و،)...ونیزانگارههایشنیدارینمادینموجـود
بدنیافر
ِ
ِ
دربسترعکس(فضاها،محیطها،رفتارهـا،تعـامالت،اشـیاءخـاص،وهرآننـهموجـب


اکشنیداریدرزندگیگذشتهفردشود)،موجـبمیشـوندکـهادراکدیـداری
تداعیادر
ِ

استوعمـلمکـانیکیعکسبـرداریوثبـت

ــکهدرالی ظاهریوسطحیعکسفعال

کهنـاظربـرثبـت
رودــباادراکشنواییحاضردرالیههایعمی ترآن،
لحظهراننانهمی 

ِ

تداخلکنـد،ترکیـبشـود،و

یافضایخاصزندگیدرگذشتهاست،
حسییکموقعیت
ِ

تاریخیعکسرابرایناظرخودآشکارکند.تاریخنگاراجتماعی
تحلیلآشکارتریازمتن
ِ
ِ
هایفرهنگیادراکشنیداریرادرمقولههایجمعیتیمنخص،بـازخوانی

حواس،تداعی
ِ
کند.ایننمایههایصـوتیکـهبـارعـاطدیو

ودراسنادتاریخیزندگیروزانه،تدسیر 
می
اند،میتوانندهنگامتدسیراسـنادتـاریخی،

احساسیمردمانگذشتهرادرخودحدظکرده
هایشهری،صداونیرویشنیداریبهصورت

تحلیلوبازخوانیشوند.سرانجام،درعکس
اسـتکـهآنهـارادرکو

مجازی،موقعیتهاییراتداعیمیکنندکهویژۀبینندۀخاصـی

زندگیکردهاست.چنینفهمیدربرابرعکس،آنرادارایمعنایویژهومتمایزازتحلیـل

شکلوساختارآن(بهتنهایی)کردهوعملکردادراکشنیداریرادررویاروییباسندتاریخ

ایفهمعکس،مطرحمیکند .
اجتماعی،بهعنوانیکبازویتدسیریمهمبر

ِ
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منابع
بارت،روالن(.)0340اتاق روشن اندیشههای درباره عکاس (مترجم:نیلوفرمعترف).تهران:ننرچنمه.
اسمیت،مارکام.)0310(.تاریخاجتماعیحواس.در:تاریخ اجتماع  ،دانش ،روش ،آماوشش(مترجمـان:
ابراهیمموسیپوربنلیومحمدابراهیمباسط).تهران:انتناراتسمت .
سلطانیان،ستار؛ونریموسی،زهـرا(.)0310تحلیـلوارزیـابیآلـودگیصـوتیشـهرامیدیـهدرسـال.10
تحقیقا سالمت در جامعه.07-71،)0(0 ،
غداریجباری،شهال؛غداریجباری،شیوا؛وصـالح،الهـام(.)0313تـأثیرطراحـیآ کوسـتیکیدرتـأمین
آسای صوتیدرآپارتمانهایمسکونیشهرتهران .فصلنامه معماری و شهرسااشی آرما شاهر،)03(2،
 .51-66
فربرن،مایلز(.)0310تاریخاجتماعیمسائلراهبردهاوروشها.در:تاریخ اجتماع  ،دانش ،روش ،آموشش
(مترجمان:ابراهیمموسیپوربنلیومحمدابراهیمباسط).تهران:سمت .
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کوکا،یورگن(.)0310تاریخ اجتماع امروش خسرا ها دستاوردها فرصاتهاا.درکتـاب:تااریخ اجتمااع ،
دانش ،روش ،آموشش(مترجمان:ابراهیمموسیپوربنلیومحمدابراهیمباسط).تهران:سمت .
شعاع،صدیقه؛نیازی،محسن(.)0315فراتحلیلیبرارتباطسـرمایهفرهنگـیومـدیریتبـدن.فصالنامهی
تحقیقا فرهنگ ایرا  .40-60،)0(1.
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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،75-33 ،)3(41 ،پیاپی  ،77پاییز 4111
آزادبخت ،مجید ( .)0011رنگ بهمثابه امر سیاسی؛ تأملی زیباییشناختی ـزبانشناختی .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران،
.75-33 ،)3(00
شاپا8113-0305 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

رنگ بهمثابه امر سیاسی :تأملی زیباییشناختیـزبانشناختی
مجید آزادبخت ،1علیاصغر فهیمیفر* ،2محمدرضا تاجیک

3

دریافت2911/21/50 :؛ پذیرش2055/50/95 :

چکیده

رنگ ،تنها رنگ نیست؛ نماد ،زبان ،پیام ،داللت ،هنـر ،قـدر ،،مقاممـت ،م سیاسـت اسـت .رنـگ،
عنصری دیداری ،ارتباطی ،م ادراکی است که میتواند احساسا ،آدمیان را تحریک یا تسکین بخشد م
کنش گفتاری م رفتاری آنان را تغییر م جهت دهد .در آموزههای ادیان م نحلههای فکـری م سیاسـی ،از
رنگ بهعنوان یک نماد یا عامل تمایز از دیگران بهره گرفته شده م بازنماییهـا م قراتـتهـای متفـام ،م
متخالفی از رنگ م داللتهای زبانشناختی م مامرای زبانشناختی آن اراته شـده اسـت .در میـان ایـن
فرامانی داللتها ،این نوشتار به رمشی تحلیلی با بهرهگیـری از منـابک کتابخانـهای ،تمرکـز خـود را بـر
داللت سیاسی رنگ قرار داده م با مفرمض گرفتن رابطۀ رنگ م سیاست ،تالش کرده است دفتر خـود را
رنگ امر نمادین یـا امـر ماقـک
با اثبا ،یا ابطال این فرضیه بهپایان برد که« :هر بیرنگی ،آنگاه که اسیر ِ
میشود ،تبدیل به امر سیاسی (با جوهرۀ ستیهندگی یا آنتاگونیستی) میشود .این نوشتار ،دم هدف را در
خود نهان دارد :نخست ،عبور از حصار تعریفهای سنتی از سیاست م امر سیاسی ،م طـر سیاسـت
زبـان متفـام ،از
بهمثابه امر هنری م برعکس (هدف نظری) ،م دمم ،آشنا کردن کنشمرزان سیاسی بـا ِ
سیاست ،که میتواند هم بهمثابه زبان قدر ،،م هم زبان مقاممت در جامعۀ امرمز ما نقشآفرینـی کنـد
(هدف عملی).
کلیدواژهها :رنگ ،امر سیاسی ،قدر ،،گفتمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1دکتری پژمهش هنر ،گرمه پژمهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2دانشیار پژمهش هنر ،گرمه پژمهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران(نو یسنده مسئول)


 .3دانشیار علوم سیاسی ،گرمه علوم سیاسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

به آهستگی
آغاز به مردن میکنی؛
اگر،
رنگهای متفام ،بر تن نکنی /...پابلو نرمدا

 .1مقدمه
1

2

رنگ ،نوعی «امر نمادین » (بهبیان لکانی ) است؛ ازاینرم ،از امکان م استعداد داللتـی م معنـایی
متفام ،م متکثری برخوردار است .در ساحت نظم نمادین ،هر رنگ ،رنگهـا اسـت م هـر رنـگ،
آن نیست که هست .بهبیان رمشنتر ،رنگ ،بهمحض اینکه زیر رمکش امر نمـادین قـرار مـیگیـرد،
ماقعیت یا رنگ خود را از دست میدهد م سویۀ داللتی دیگری مـییابـد .ایـن تکثـر ،گونـهگـونی،
گشودگی ،م صیرمر( ،شدن) داللتی م این ابهـام م ایهـام معنـایی ،همـان اکسـیری اسـت کـه از

رنگ ،سیاست میسازد .آلن بدیو 3در کتاب «سیاه ،درخشش یک نارنگ» به ما میگویـد« :مـد،
های مدیدی است که سیاه ،نماد م تداعیگر غیاب نور ،ناپاکی ،ارتجاع ،مـر ،،انـدمه ،نیهیلیسـم،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

05

دوره  ،41شماره 3
پاییز 4111
پیاپی55

جادمگران ،سیاهپوشان هوادار موسولینی ،زمینهساز بدشگونیهمچون کالغها ،م ...اسـت» ،امـا بـه
تصریح می« ،سیاه میتواند به سیاهی ریشههای درختان کـه آغـازگر زیسـت م سرسـبزی طبیعـت
است م به مقار م سادگی بیتکلف لباس سیاه ،میژگی التیامبخش طنز سـیاه در رمیـارمیی بـا مـر،
عزیزانمان ،نیز داللت دهـد( »...بـدیو« .)08-03 ،0335 ،دیالکتیـک شـکوهمند سـیاه م سـفید،
امتحانها ،انشاءها ،آزمونها ،مشقهای اضـافی ،م تمـام آن دشـواریهـای یـادگیری را بـه خـاطر
آمرید .هنگامیکه امتحان را افتضـا مـیدادیـد ،نمـیگفتیـد «مرق» را «سـفید» تحویـل دادیـد
برعکس ،اگر سرشار از الهام شده بودید ،با افتخار اعالم نمیکردید که شش صـفحه را سـیاه کـرده
اید » (بدیو .)31 ،0335 ،بدیو ،در جای دیگری تأکید میکند« :سیاست رهاییبخش نمـیتوانـد
هیچ ارتباطی با رنگها داشته باشد م بشـریت فـینفسـه فاقـد رنـگ اسـت» (بـدیو.)03 ،0335 ،
ً
احتماال ام با این گفتۀ خود میخواهد بگوید :آنجا که رنگ با سیاست رهاییبخش ارتباط مـییابـد
م بشریت حامل م عامل رنگ میشود ،رنگ پیشتر به امر سیاسی تبدیل شـده اسـت .رنـگ ،نـوعی

چـارچوب نمـادینی جـای نمـیگیـرد م در هـیچ ما ه م زبـانی
«امر ماقک »4نیـز هسـت؛ در هـیچ
ِ
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بیانشدنی نیست؛ از هرگونه معنای استعالییای میگریزد؛ پنداری یک امر اخراجشده (یا بـهتعبیـر
ر باتای ،امر طردشده ،یا کنارگذاشتهشده از سـاحت نمـادین) اسـت ،امـری خـارج نـامگـذاری
است ،مانند شیزمفرن بیرمن از هرگونه قانون م نظم معنایی یگانـه م ثابـت قـرار دارد (همچـون امـر
فینفسۀ کانتی که بیرمن از هرگونه شناختی قرار گرفته است) .خأل م حفرهای که رنگ ،بهمثابـه امـر
ماقعی ایجاد میکند ،موجب میشود که پیوسته گفتمان م اندیشـۀ جدیـدی را بـرای پـر کـردن ایـن
خأل م افق ناپیدا اراته کنیم ،م همین ،امر جدید امر سیاسی 1است ،یا بهتعبیر یـل دلـوز ،2همـین،

مفهوم م معنای جدید امر سیاسی است .در ایـن معنـا ،رنـگ ،بخشـی از نظـم نمـادین اسـت کـه
همیشه از آن میگریزد م در آن ایجاد شکاف م حفره میکند ،م بهمثابه مقـاممتی درمن قـدر ،ـکـه
قابل کنترل نیستـ عمل میکند م با ایجاد رابطۀ ستیهندگی با قدر ،یا دیگری بـزر ،3،خـود را در
قاب م قالب امر سیاسی بهنمایش میگذارد.
این نوشتار ،تأملی است زبانشـناختی م زیباشـناختی بـه «رنـگ» ،آنگـاه کـه داللـت
سیاسی مییابد م آنگاه که امر زیباشناسی ،همان امر سیاسـی مـیشـود .زبـان م کـالم در
معنایی موسک م بدیک به هر گفته م ناگفته ،هر شکل م شکلک ،هر رنـگ م بـیرنگـی ،هـر
نوشته م نانوشته ،هر نشان م نشانه ،هر پیدا م ناپیدا داللت میدهد .در این حالت ،هر چیـز
م ناچیزی ،زبانی مییابد م به سخن درمیآید م از هـیچچیـز ،چیـزی مـیسـازد م آن را بـا
آرایههایی از جنس «امر سیاسی» میآراید .چنین است که با سیاستی ــبهبیان دلوزـ از نـوع
خط گریز(خطی از خالقیت م ابداع م آفرینش) رمبهرم میشویم (دلـوز م گتـاری،0338 ،
)333؛ سیاستی که همان تجربهگری فعال است ،زیرا پیشاپیش هیچیـک از مـا نمـیدانـیم
یک خط در کدام لحظه قرار است به کجا بپیچد؛ شبیه بدن در اسپینوزا که هنوز نمـیدانـیم
چه کارهایی میتواند بکند .در این ساحت بدیک ،سیاست ،بهلحاظ هستیشناختی ،نامتعین
م گشوده می شود ،م همواره ما را به یافتن م ساختن کالبد م صورتی جدیـد م امـری جدیـد،
فرامیخواند؛ سیاست ،نفیکننده م دشمن هرگونه تصلب م جمود به هر نامی میشود ،ضد
فعلیتمندی میشود ،م به ما میگوید« :همـۀ امـور بالفعـل را کنـار بگـذار ،همـهچیـز را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رنگ به مثابه امر سیاسی؛
تأملی زیباییشناختی ...

فراموش کن .هر امری ،استعداد تبدیل شدن به امـر سیاسـی را دارد» .در پرتـو ایـن نگـاه م
رمیکرد زیباشناختی ،سیاستی آفریده میشود که با نمایندگی ،بازنمایی ،هویت ،ارگانیسـم
(کلیتی محدمد با یک هویت م غایت) م مکانیسم (ماشینی بسته با کـارکردی خـا ) سـر
سازگاری ندارد ،م به یک فراینـد پیوسـتۀ اتصـالآفرینـی بـا منطـق ریزمماتیـک م مونتـا ی
«م...م...م ،»...م مستلزم تشخیص سیالیت م تغییرپذیری هویتهـای دادهشـده م جسـت
مجوی چیزی که از چنگ این هویتها میگریزد ،تبدیل میشود.
سیاست ،عرصۀ شد،ها م تکینگیها میشود م طبیعتی اشتدادی (نوسان م ارتعاش داتمـی)
ـیا همان بسـگانگی نهفتـه در آن ،کـه از فرمـانرمایی سـو ه گریـزان اسـت م بـه همـان انـدازه از
امپراتوری ساختارــ مییابد .سیاست ،با تخیل پیوند میخورد م تخیل ،شرط تولیـد امکـانهـای
جدید :امکان تخیل م تصور جهان ،یا تنوع جهـانهـایی کـه مـیتوانـد سـاخته شـود ،مـیشـود.
سیاست ،همان آفرینش امر نو یا تولیدی میشود کـه بـا تمامیـت گشـودۀ هسـتی مـرتبط اسـت.
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سیاست ،از امکان م استعداد بازتوزیک امر محسوس م ساخت م جایگزینی پیونـدهای متفـام ،م
متخالف در تقابل با پیوندهای اکسـیوماتیک ،قـدر ،مسـلط را مـییابـد .سیاسـت ،همـان هنـر
خالقی میشود که نمیتوان آن را رمزگذاری م کدگذاری کرد؛ ازهمینرم ،در یک رابطۀ هـمارزی
با زیباشناسی تعریف میشود .پس ،سیاست ،همیشه بیش از آنچیزی است که ما بهنام سیاسـت
تجربه میکنیم .سیاست ،همواره با افزمده م مازاد یا بالقوگی م تفام ،ــیعنی چیزی بیش از آنچـه
ً
هستــ همنشین است .ما ماقعا نمیدانیم سیاسـت ،قـادر بـه چـه کـاری اسـت ،ملـی مشـتاقیم
بفهمیم؛ ما در سیاست همواره بـا حضـورهای رمصـر م لجـوجی کـه بیشـتر بـه غیـاب مـیماننـد
ً
؛ درست ماننـد امـر ماقـک
رمبهرم هستیم ،نهتنها با آنچه ماقعا مجود دارد
الکانی که چونان شبحی بازمیگردد م نظم امـور را بـههـم مـیریـزد؛ یـا بـهتعبیـر مارکسـی 1یـا

دریدایی 2یک شبح ،یا همان مجودی که قابلیت ارجاع ندارد ،بااینحال ،هر آنچـه ارجـاعپـذیر،
موجود ،حاضر ،م دارای میژگی کمی م کیفی است ،از دل آن (امـر ماقکششـبح) بیـرمن مـیآیـد،
تکراری که از دل خود تفام ،را بیرمن میآمرد (دلوز م گتاری.)0335 ،
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از این دیدگاه ،رنگ میتواند بهمثابه امر سیاسی ،ظهور م برمز داشته باشد؛ بنابراین باید

ــبهتعبیر فوکو1ــ به نقاط صفری برگشت که لحظههای آفرینش رنـگ درصـور ،م سـیر،
امر سیاسی هستند ،م از آنچه در این نقاط صفر م لحظههای آفرینش میگذرد ،پرسش کرد.
بیتردید ،پاسخ چنین پرسشی در گرم پرسشهای دیگری ازجملـه :چیسـتی امـر سیاسـی،
چگونگی تبدیل یک امر به امـر سیاسـی ،چیسـتی امـر نمـادین م امـر ماقـک ،م چگـونگی
برساخت رنگ بهمثابه امر سیاسی در ساحت امر نمادین است .بهمنظور پاسخگویی به این
پرسش ها ،این نوشتار در چهار جستار تنظیم شده است :در جستار نخسـت ،مفهـوم «امـر
سیاسی» توضیح داده میشود ،در جستار دمم ،چارچوب نظری نوشتار سامان مییابـد ،در
جستار سوم ،تبارشناسی رنگ بررسی میشود ،م در جستار چهـارم ،داللـتهـای سیاسـی
رنگ را در قالب نمونهها م گریزهایی به رخدادهای سیاسی رمز ،ماکامی خواهیم کرد.
 .2پیشینۀ پژوهش

با توجه به اهمیت رنگ در تبلیغا ،،ارتباطا ،،نمادشناسی ،عرفان ،رمانشناسی ،چیدمان،
سیاست ،مردمشناسی ،م ...پژمهشهای فرامانی دربارۀ آن انجام شده م هریک با دیـدگاهی
متفام ،م متناسب با رشتهای خا  ،مفاهیم رنگ را بررسی کردهاند .برخی پژمهشها نیز
کارکرد محتوایی یا رمانشناختی رنگ در شـعر فارسـی ،بـهمیـژه شـعرهای فـرمغ فرخـزاد،
سهراب سپهری ،شاهنامه فردمسی ،م ...را تحلیل م ماکامی کردهاند .برخی از پژمهشهای
ً
حوزۀ رنگ ،که ارتباط نسبتا بیشتری با موضوع پژمهش حاضر دارند ،عبار،اند از:
محمدرضا تاجیـک ( )0338در کتـاب سییا ،سیدی کاتری ر در یکـی از فصـلهـای ایـن
کتاب ،سیاست م سیاستمرزی را در جامعۀ ایرانی بهرمش بدیویی م با ادبیا ،شاذ خـود بـهتصـویر
کشیده م سعی کرده است بازی بازیگران این عرصه را در سه طیف رنگی بگنجانـد م بـدمن فرافکنـی
م شلتاق ،رنگینکمان بامرهای سیاسی را با لون م لمعۀ متفام ،ترسیم کرده است.
معصــومه بایــایی ( )0331در پایاننامــه کارشناســی ارشــد خــود بــا عنــوان «بررســی
جامعهشناسانۀ تعارضهای موجود در زمینۀ کاربرد رنگها در جامعۀ ایران در سالهای پس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از انقالب» ،به سویههای جامعهشناسی سیاسی رنگ نظر داشته م به این نتیجه رسیده است
که برداشت سیاسی از رنگ ،متناسب با شرایط زمانی م مکانی است.
شهناز شاهین در مقاله خـود بـا عنـوان «بررسـی نمـاد رنـگ در تئـاتر م ادبیـا ،»،بـر
کاربردهای سمبولیک م احساسی رنگ متمرکز است م بیشتر به اراته مثالهایی در این زمینه
پرداخته است.
یافتههای مقاله ماتده جابری م عبدالحسین فرجپهلو ( )0330در مقالـه خـود بـا عنـوان
«جایگاه رنگ در ارتباطا ،غیرکالمی» نشان میدهد رنگها که از اصلیترین محرکهـای
بصری هستند ،نه تنها باعث شناخت میشوند ،بلکه ایدهآلسازی نیز میکنند .در جایی که
کالم به کار نمیآید م درک نمیشود ،رنگ همواره توانسته است بهعنوان یک زبـان جهـانی
کرانههای فرهنگی ملتها را بپیماید م در بسترهای اجتماعی انسانها را بههم مصل کند.
یافتههای مقاله ابوالقاسمی ( )0335با عنوان «پدیدارشناسـی رنـگ در نقاشـی»نشـان میدهـد
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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که رنگ را باید رکنی پدیدارشناختی در نظر گرفت که دیالکتیک میـان جهـان بیـرمن م درمن نقاشـی
را به ظهور میرساند م بین خود ،نقاش م بیننده رابطهای پویا م چندمجهی برقرار میسازد
آلن بدیو ( )0335در کتاب سییا ،رخکشیی یی ناخنی بـا بیـان طنزگونـه خـاطرا،
شخصي خود پیرامون رنگ سیاه م بررسي فلسفي آن از جنبههاي مختلف همچون :پوشش،
فیزیك ،زیست م… ابهت م اقتدار این رنگ را به تصویر ميکشد
بهرغم یافتههای ارزشمند برخی از این پژمهشهـا ،تـاکنون پـژمهش جـدیای دربـارۀ
بیشتر پژمهشهای این حوزه مربـوط بـه انقـالب
رابطۀ رنگ م سیاست انجام نشده است م ِ

های رنگی هستند ،اما متن پیشرم تالش کرده است تا رنگ را بهمثابه امر سیاسی بررسی م

نقشها م نقاشیهای آن را در کنشهای گوناگون اجتماعیـسیاسی تحلیل کند.
 .3چیستی امر سیاسی

بدیهی است با مرمد مفهوم «امر سیاسی» به عرصۀ نظم نمادین م زبانی ،درگیریهای نظری
پایداری بر سر حدمد م گسترۀ داللتی آن آغاز میشود .همین درگیریهای نظری ،بسترسـاز
ً
ادبیا ،نسبتا گستردهای دربارۀ چیستی «امر سیاسـی» شـدهانـد؛ اگرچـه انسـان زمانـۀ مـا،

کماکان با این پرسش اندیشهساز /سوز رمبهرم است که چگونه میتوان رم سرکش آن را با
مهمیز «تعریف» رام کرد آیا با تعریف امر سیاسی بهمثابه یـک «امـر گفتمـانی» یـا «امـر
ِ
ذهنی» یا «امر خصوصی» یا «امر اجتمـاعی» یـا «امـر فراسیاسـی» یـا «امـر حکـومتی»،

میتوان این دلآشوبۀ ذهنی م فکری دیرینهرا برطرف کرد
میدانیم که بسیاری از رمیکردهای نظری در قرن نوزدهم ــکـه از طریـق گـرایشهـای
جامعهشناختی گوناگون تا قرن بیستم تدامم پیدا کردــ «امر سیاسی» را تبدیل به فرمسیستم

1

یا رمساخت کرده ،م آن را تابک قوانین ضرمری جامعه قرار داده بودنـد .ایـن رمیکردهـا ،بـا

پوزیتیویسم 2تقویت شدند م نتایج متزایـد م رسـوبشـدۀ بـیش از یـک قـرن زمال فلسـفۀ
سیاسی را تأییـد کردنـد .امـا امـرمز ،شـاهد زدمدن رسـوبهـای امـر اجتمـاعی م «از نـو
فعالکردن» آن از طریق بازگردانـدنش بـه سـویۀ سیاسـی تأسـیس آن هسـتیم .ایـن فراینـد
رسوبزدایی درعینحال ،نوعی فرایند تمامیتزدایی از امـر اجتمـاعی اسـت .چـرا چنـین
است چون ،با توجه به اینکه دیگر جامعه ،تمـامیتی بـهشـمار نمـیآیـد کـه نـوعی منطـق
زیرساختی م درمنزا به آن محد ،بخشیده باشد م با توجه به میژگی امکانی م حادثشوندۀ
اعمال نهاد سیاسی ،هیچ جایگاهی مجود ندارد که از آنجا یک حکم مطلـق یـا فرمـان بـی
ناتمامی تمام اعمـال نهـاد سیاسـی ،جـزء برسـازندۀ امـر
چونمچرا بتواند صادر شود .این
ِ

سیاسی است؛ بنابراین ،میتوان گفت ،دمران نظریهها م گفتمانهای سیاسـیای کـه تأکیـد

خود را تنها بر «صاحبان مسایل تولید» م «شیوههای تولید» استوار کرده م رمابـط قـدر ،را
حافظ منافک آنان میدانستند ،بهسر رسیده م بـه دمرانـی رسـیدهایـم کـه در آن «شـیوههـای
بازنمود »3بر شیوههای تولید ارجحیت یافتهاند ،م بهاینترتیب ،چنـگانـدازی بـه «دارایـی

گفتمانی» یا «ثرم،های مفهومی» ،جایگزین توجه به ثرم،های مادی یا حکومتی محض
ِ
شدهاند .در نتیجۀ این گشتمگذار مفهومی م نظری« ،امر سیاسـی» از حصـارهای تنـگ م
باریک گفتمانهای سنتی ــکه در بستر آنها امر سیاسی به هر آنچه گفتـه مـیشـد کـه بـه
دملت مربوط میشود ،م سیاست نیز (مطابق نظریۀ مایکل اکشا ،)،بهعنوان «رسیدگی بـه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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امور عمومی جمعی از مردم که برحسب اتفاق یا به حکم انتخاب خود گرد هم آمـدهانـد»
(مینسنت ،اندرم )81 ،0350 ،فهم میشودــ رهایی یافته م به قلمرم بسیاری از مقولههـای
انسانی مارد شده م خود را بهعنوان جنبهای از همۀ رمابط اجتماعی (گمبل ،)0331 ،1یـک

فرایند عمومی شدن درمن جوامک انسانی (لفتمیچ ،)0330 ،2یا سویۀ بنیانگـذار جوامـک
انسانی مطر کرده است .افزمنبراین ،در همین چرخش گفتمانی است که امـر سیاسـی از
سویههای آنتاگونیستی خود فاصله میگیرد م به هیبت نوعی دموکراسی مبتنـیبـر اجمـاع م
آگونیسم درمیآید.
ً
دقیقا در همین جایگاه نظری است که برخی اندیشهمرزان سیاسی ،خطر «پساسیاست»
را احساس میکند .آنان در پس م پشت این ادعا که مارد «مدرنیتۀ دمم یا ثانوی» شدهایم ــ
که در آن افراد رهاشده از پیوندهای جمعی ،اینک میتوانند مقت خود را صرف سـبکهـای
زندگی متنوعی کنند که از دلبستگیهای منسوخ م قدیمی رستهاند ،م با تضعیف هویتهای
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جمعی ،اکنون جهان «بدمن دشمن» امکانپذیر شده است ،درگیریهـای تعصـبآمیـز بـه
تاریخ پیوسته ،م اکنون از طریق گفتمگو میتوان بهاجماع دست یافتــ خطایی بس عمیق
را میبینند ،م این نگرش را بیش از آنکه در راستای «دموکراتیزه شدن» دموکراسـی ارزیـابی
کنند ،موجب م سـببسـاز بسـیاری از مشـکالتی مـیداننـد کـه اکنـون گریبـان نهادهـای
دموکراتیک را گرفتهانـد ،م تصـریح مـیکننـد :مفـاهیمی ماننـد «دموکراسـی غیرحزبـی»،
«دموکراسی گفتمگویی»« ،دموکراسـی جهـانمیهنـی»« ،حکمرانـی مطلـوب»« ،جامعـه
مدنی جهانی»« ،حاکمیت جهانمیهنی» ،م «دموکراسی مطلق» ــبهعنـوان مجموعـهای از
مفاهیم رایجــ همه به دامن برداشت ضدسیاسی پناه بردهاند که نمیخواهند به بعد خصمانۀ
سیاست بهعنوان جزء برسازندۀ امر سیاسی اذعان کنند.
اکنون درمییابیم که مفهوم امر سیاسی ،تا زمانۀ ما بـهتـأخیر افتـاده م در آینـده نیـز تـأخیر
خواهد داشت .اما با اینکه میپذیریم امر سیاسی ،معنای خود را از رهگذر بازنمایی دریافـت
میکند ،م بازنمایی جز از رهگذر زبان م گفتمان ممکن نیست ،فرازبان م فراگفتمان نـداریم م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتمانها متکثر م متغیرند؛ بنابراین« ،امر سیاسی» بهمثابه برسـاختههـای زبـانیــگفتمـانی،
میتوانند در ساحت گفتمانهای متفام ،،رابطۀ معنایی متفامتی با یکدیگر برقـرار کننـد م بـا
ً
مدلولهای متفامتی جلوهگر شوند ،اما نمیتوانیم بگوییم که امر سیاسی ،دالی کامال بیمدلول
است ،بلکه تنها میپذیریم که امر سیاسی ،دالی اسـت کـه معنـایش از رهگـذر تـدمینهـا م
تقریرهای انجامشده از آن (توسط گفتمانها) بیان میشود؛ بنابراین ،قـرار دادن امـر سیاسـی،
درمن گفتمان خا  ،نباید ما را از این ماقعیت که امکان یافتن مدلولی استعالیی برای آن مجود
ندارد ،دمر کند ،م همچنین ،نباید از امکان یافتن مدلولی ثابت در یک پادگفتمان (اگرچـه بـه
ً
گونهای نسبی) برای آن ،غافل کند .سیاست م امر سیاسی ،دقیقا در میانۀ این میل م گرایش بـه
ثبا ،م تغییر (یا بهتعبیر الکالم ،1ناممکن بودن تثبیت نهایی معنا) معنا مییابد.

با این بیان ،به پیرمی از شانتال موف 2میپذیریم که دربارۀ معنایی کـه بـه اصـطال هـایی

مانند سیاست م امر سیاسی نسبت داده میشود ،توافقی مجود ندارد ،م نیـز بـا ام مـوافقیم کـه
میتوانیم از برخی نشانهها که دراختیار داریم ،برای تشریح چنین تمایزی استفاده کنیم؛ بـرای
ً
مثال ،تمایز بین سیاست م امر سیاسی اساسا مبتنی بر تفام ،بین دم رهیافت کلی بوده اسـت؛
یعنی تمایز بین علم سیاست ،که با حوزۀ تجربی سیاست سرمکار دارد ،با نظریۀ سیاسـی ،کـه
حوزۀ فیلسوفانی است که نه دربارۀ ماقعیتهای سیاست ،بلکـه دربـارۀ جـوهرۀ امـر سیاسـی
پژمهش میکنند .اگر بخواهیم چنین تمـایزی را بـه رمش فلسـفی بیـان کنـیم ،مـیتـوانیم بـا
مامگیری از ما گان هایدگر ،3بگوییم که سیاست ،به سطح آنتیک 4اشاره دارد ،درحالیکه امـر
سیاسی ،به سطح آنتولو یک 5مربوط میشود .این بـه آن معنـا اسـت کـه سـطح آنتیـک ،بـه
کردارهای متنوع سیاست مرسوم مربوط است ،درحالیکه سطح آنتولو یک ،به شیوۀ تأسـیس
جامعه مربوط میشود .موف ،جای دیگر ،تفکیک امر سیاسـی از سیاسـت را بیشـتر توضـیح
میدهد م مینویسد :امر سیاسی ،ربعد تخاصم یا آنتاگونیسم است که عنصر قوامبخش جوامک
بشری است ،درحالیکه سیاست ،مجموعهای از کردارها م نهادها است که از طریق آن ،نظـم
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ایجاد میشود .همزیستی بشر در بستر تضادی سازمان مییابد که امر سیاسی فراهم میکند.
با تأملی کوتاه در این ساحت نظری ،درمییابیم کـه در مـتن م بطـن ایـن نگـرش ،نـوعی
ِ
سیاسی کردن پیاپی جامعه م برقراری هویتها م رمابط برابرتر م مترقیتر ،نهفته است .افـزمن
براین ،درمییابیم که سیاسـت ،فعـالیتی نیسـت کـه بـه نهادهـای سیاسـی سـنتی ،همچـون
«دملت» ،محدمد شده باشد ،بلکه ترسیم دمبارۀ مرزها ،محدمدهها ،مظایف ،م توانـاییهـای
دملت ،خود جزتی از سیاست هستند ،م نیز قدر ،،دیگر توسط دملت م طبقۀ یکپارچهای که
خود را به تودهها تحمیل میکنـد ،اعمـال نمـیشـود .مـردم ،تنهـا از بـاال ،مـورد سـرکوب م
بهرهکشی قرار نمیگیرند ،بلکه قدر ،،بیشتر از طریق شـبکههـای عـادی م کوچـک زنـدگی
رمزمره اعمال میشود .هرچیزی ،از تبلیغـا ،م شـکلهـای دیگـر بـازنمود گرفتـه تـا رمابـط
بیناشخصی م خرید ،را مـیتـوان امـرمزه درگیـر نظـامهـای چندگانـۀ قـدر ،مشـاهده کـرد.
همچنین ،در این فضای نظری ،هیچ تمایزی میان پدیدههای گفتمانی م غیرگفتمـانی نیسـت.
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تولید ،بازتولید ،م تغییر معنا ،اعمالی سیاسی هستند .سیاست ،معنایی عـام دارد م بـه حـالتی
مربوط میشود که ما همواره به شیوهای اجتماع را میسازیم که شیوههای دیگر را طرد میکند.
درماقک ،سیاست ،سازماندهی جامعه بهشیوهای خا

است؛ بهگونهای که شیوههای ممکـن

دیگر را نفی م طرد میکند .بهاینترتیب ،گفتمانهای مختلف ممکن است بر سر سازماندهی
جامعه به شیوۀ خا

خودشان با هم به رقابت م مبارزه برخیزند ،اما گاهی فضای حاکم بر ما

م رفتارهای اجتماعی ما ،چنان طبیعی بهنظر میرسد که تصور جایگزینی برای مضک موجـود
ناممکن میشود .چنین گفتمانهایی ،گفتمانهای عینی نـام دارنـد .عینیـت ،نتیجـۀ تـاریخی
فرایندها م نزاعهای سیاسی است؛ عینیت ،گفتمان رسوبکرده است ،م درنتیجـه ،مـرز میـان
عینیت م امر سیاسی ،مرزی سیال م تاریخی است .مفهوم هژمونی ،میان عینیت م امر سیاسی
قرار میگیرد .همانگونه که عینیتها ممکن است دمباره سیاسی شوند ،نزاعهـای شـدید نیـز
ممکن است جای خود را به عینیتها م بدیهیا ،بسپارند .گذر از نزاع سیاسی بـه عینیـت ،در
شرایط مداخلۀ هژمونیک امکانپذیر میشـود؛ در ایـن حالـت ،شـیوههـای گونـاگون فهـم از
جهان ،سرکوب ،م تنها یک نگرش خا  ،طبیعی م غالب میشود.

عینیت ،معادل امور پذیرفتهشده ،طبیعی ،م غیرقابلتغییر است؛ ازایـنرم ،عینیـت ،خـود،
ایدتولو یک است .جامعۀ بدمن ایدتولو ی ،تصورناپذیر م تصرفنشـدنی اسـت .مـا همـواره
مجبوریم بخش عمدهای از دنیای اجتماعی را در اعمالمان بدیهی بینگاریم ،زیـرا زیـر سـ ال
بردن همۀ چیزها ،ناممکن است .قدر ،،چیزی است که اجتمـاع را تولیـد مـیکنـد .دانـش،
هویت ،م موقعیت فردی م اجتماعی ما ،ساختهمپرداختۀ قدر ،است .رهایی از چنبرۀ قدر،،
ناممکن است ،چون سراسر زندگی فردی م اجتماعی ما را فراگرفته است (موف.)0338 ،
 .4رنگ ،امری برساخته (تأملی نظری)

فهم سازمکار حاکم بـر حـوزۀ رنـگهـا در جامعـه ـــبـهعنـوان مسـئلهای
با توجه به اینکه ِ

اجتماعی م سیاسیــ در پرتو نظریههای متنوع امکانپذیر است ،نویسندگان ایـن پـژمهش،
از تلفیقی از نظریههای متنوع بهره بردهاند .این کالم ساموتل بکت ،در نمایشنامۀ «دسـت
آخر» ،که میگوید ...« :تا حاال اینجوری بازی مـیکـردیم ...بـذار یـهجـور دیگـه بـازی
کنیم ،»...نهتنها نشان از رنگبهرنگ شدن دارد ،بلکه نشاندهندۀ نوع دیگری از توزیک امـر
محسوس (همان سیاست در بیان رانسیری )1است ،یا این گفتـۀ مادمنـایی کـه« :هـیچگـاه

ماقعیت مرا نخواهید شناخت» نیز ـبهبیان بار2،ـ از سطح دمم معنایی م داللتی برخـوردار
ِ
است که به آن امکان سیاسی شدن میدهد .داگالس کلنر 3در کتـاب «نمـایش رسـانهای»

( )0333میگوید :انگارههای بیشماری که مادمنا از خود اراته میدهد ــانگارههـایی کـه
ً
عمدتا بهمجودآمرندۀ احساس تعارض ،تعدد ،م رمز م راز هستندـ مانک از آن میشـوند کـه
بتوانیم می را بهمعنای یگانهای محدمد کنـیم .چنـانکـه مادمنـا در مـورد مسـتندی دربـارۀ
خودش با عنوان «در تختخواب با مادمنا» میگوید« :میتوانید ببینید م بگویید ،مـن هنـوز
مادمنا را نمیشناسم م این عالی است ،زیرا شما هیچگاه ماقعیت من را نخواهید شناخت».
مادمنا می دانست که چگونه مادمنا باشد م نباشد ،چگونه هویت خود را نـه در یـک تـوالی
منسجم که در یک ناتوالی نامنسجم بهتصویر بکشد ،چگونه با پوشیدن لبـاسهـای هفـت
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بیجار ،جورابهای دخترانۀ کوتاه ،ارزان م دردسترس برای هزاران زن جوان ،همراه با صلیب
با تمثال حضر ،مسیح ،زنجیر ،سگک م کمربند م چکمه م لبـاس تـوری مشـکی خـود را
قاب یک زن بامقار،
غیرقابلخوانش م تعریف کند .ام قادر بود چهرهم هویت خود را هم در ِ

هم یک دختر نوجوان ،هـم یـک رقـا م بـدکاره ،هـم جـنس مـذکر ،هـم دمجنسـیتی م
چندجنسیتی ،م هم در قالب پدیدهای سادممازمخیستی م سوررتالیسـتی م ردن مانـی ،قـرار
دهد (مارد .)0330 ،ام بدعتی در پرمتوتایپها /سرنمونها 1بود؛ یک هیچکس م همهکس.

ام امر تکین کثیر بود ،ام یک امـر ماقعـی بـود ،ام خـالق هـر لحظـه /در لحظـۀ خـود بـود
ِ
خـود خـالق نیـز مـیشـورید) ،ام همـان
بر
که
بود
خود
ـ
شلی
ماری
رمان
در
ـ
انکشتاین
(فر
ِ
بورخس بود که خود را در ساحت ذهن م خیـال م میـل م
مخلوق رمان «میرانههای مدمر» ِ
آرزمی آدمیان ،به شکلها م صور،های گوناگون بازتولید میکند.

هر رنگ نیز ،مادمنایی است که هر لحظه به رنگ دیگر درآید م فهم م بازنمایی آن ،همواره
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از دیدگاه کسی انجام میشود که آن را فهم م معنـادار مـیکنـد .معنـای رنـگ ،امـری ذاتـی م
جوهری نیست ،بلکـه رنـگ م معنادهنـده (داللـتدهنـده) ،همـواره در مـوقعیتی تـاریخی،
بودن این رمیـارمیی ،همیشـه
اجتماعی ،م گفتمانی با یکدیگر رمبهرم میشوند م موقعیتمند ِ

در تعامل بین ایندم تأثیر میگذارد .بهسخندیگر ،رنگ ،هنگام قراتت شـدن م داللـت دادن،
کیفیتی اصیل م دستنخورده ندارد ،بلکه پیشپنداشتها م پیشدامریها ،داللتهای معنایی

ما از یک رنگ را سازمان میدهند .نظریۀ ساخت اجتماعی ماقعیت ـــکـه بـر نقـش عوامـل
زمینهای در شکلدهی شناخت سو هها از جهان مادی استوار استــ به ما میگویـد :عوامـل
زمینهای در قالب ایدتولو ی ،ارادۀ معطوف به قدر ،،خواستهها ،م امیال گرمهی م بسیاری از
م لفههای دیگر ،نمود مییابند م آنچه از ماقعیت شکل میگیرد را در کسو ،امری برسـاختی
اراته میدهند .بیشک ،چنین سازمکاری برمبنای حمایت از تحقق هدف یـا اهـداف خاصـی
شکل میگیرد .چنین سازمکاری بهگونهای جهانشمول م همهگیـر عمـل مـیکنـد؛ بنـابراین،
«چیزی بهنام تجربۀ خالص ،عریان ،م عینی دربارۀ جهان ماقعی مجود ندارد ،م با اینکه دنیای
عینی مجود دارد ،قابلیت درک آن به رمزهای معنا یا نظامهای نشـانگانی ماننـد زبـان بسـتگی
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دارد» .شاید از همین دیدگاه است که فوکو میگوید :زبان ،حقیقت جهان را بیـان نمـیکنـد،
بلکه بازتابی از تجربۀ شخصی فرد است.
با این تمهید کوتاه نظری ،میخواهیم بگوییم :رمایت یک رنگ تازمانیکه تنها در هیبت
یک رنگ ظاهر می شود ،یک رمایت است ،م از آن لحظه که در قامت امر نمادین بازنمـایی
میشود ،یا نقش «امر ماقک» را ایفا میکند ،رمایت دیگری است .بهبیانرمشـنتـر ،پـس از
آنکه نظم نمادین ،رمکش خود را بر رمی ماقعیت رنگ میاندازد ،رنگ از آنچه بوده اسـت،
تهی میشود م صورتکهای متکثر م متنوعی بر چهره میزند م حکایت خـود را در زبـان م
سخن دیگران میشنود م میخواند .رنگ ،پس از تعرض م تجامز نظم نمـادین ،دیگـر یـک
رنگ نیست ،بلکه امری است که میتوان آن را از یک دیدگاه گفتمـانی بـهصـدا درآمرد .بـه

تعبیر پل سزان« ،)0333-0313( 1رنگ ،جایی است که ذهن م جهان بـا یکـدیگر تالقـی
مــیکننــد» (ابوالقاســمی)03 ،0335 ،؛ بنــابراین ،رنــگهــا از تفسیرشــان جــدا نیســتند.

میخواهیم به پیرمی از استوار ،هال 2بگوییم« :ما جهان را از طریق بازنمایی میسازیم م
بازسازی میکنیم ....هیچ چیز معناداری خارج از گفتمان مجـود نـدارد م گفتمـان ،نـوعی
زبان یا نظام بازنمایی است که بهلحاظ سیاسی م اجتماعی ،گسترش مییابد تا مجموعهای
منسجم از معانی را دربارۀ یک حیطۀ موضوعی مهم ،تولید م توزیک کند .بازنمایی ،با رمابط
قدر ،م مقاممت درآمیخته است؛ ازاینرم ،بازیهای نمایشی رمیارمیی قدر ،م مقاممت،
همان صحنۀ بازی هژمونیک بازنماییها م داللتهای معنایی است.
 .4تبارشناسی رنگ بهمثابۀ امر سیاسی

در این بخش می خواهیم همچون یک تبارشناس (در معنای فوکویی آن) ،آنچه را در تاریخ،
اندیشیده شده ،اما بهفراموشی سپردهشده م در حاشیهها گم شده است را بـار دیگـر آشـکار
کنیم م بهسخن درآمریم .میخواهیم ،صدای بیصدایی از زمانی باشـیم کـه انسـانهـا بـه
جهان اجتماعی م معنایی ،پرتاب شدهاند م به نگاه ،احسـاس ،فهـم ،رفتـار ،م بـامر خـود،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

01
رنگ به مثابه امر سیاسی؛
تأملی زیباییشناختی ...

رنگی پاشیدهاند .در تاریخ جوامک بشری ،رمند یکسـان م همسـانی در اسـتفاده از رنـگ م
مفاهیم نمادین آن دیده نمیشود .م بـهدلیـل اینکـه تمرکـز تبارشـناس بـر جـداافتادگیهـا،
تمایزهــا ،ناســازمارگیهــا ،گسســتهــا ،م پراکنــدگیهــا اســت ،م افــزمنبـراین« ،تحلیــل
تبارشناسانه ،محد ،را درهم میشکند ،از تکثیر باستانی خطاها سخن مـیگویـد م فـرض
تدامم پیوستۀ پدیدهها را نفی میکند» (بشیریه ،)81-88 ،0335 ،از تبارشناسی رنگ بهـره
گرفتهایم .در تمدنهای باستان ،شعرها ،مجسمهها ،م بناهایی را مییابیم که هریک به رنگی
آراسته ،م آرایۀ هستی اعتقادی م هویتی انسانی شدهانـد .انسـان از آغـاز آفـرینش بـا رنـگ
سرمکار داشته م از زمانهای دمر ،رنگها همواره زیستجهان م تجربۀ زیستی ،م بهتبک آن،
منظر م نظر آدمیان را احاطه کردهاند م آنان را محصور م مسحور خود کردهاند ،م با زنـدگی

1
نقاش کوبیست« ،رنگ ،یک نیاز اساسی انسان اسـت؛
همراه شدهاند ،یا بهقول فرناند لژه ِ ،

مثل آب م آتش؛ یک مادۀ املیۀ ضرمری برای زنـدگی اسـت» (کاپسـتیک م لویـد،0333 ،
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 .)03م بهعقیدۀ میتگنشتاین ،2ما در زندگی رمزمره با رنگهای ناخالص احاطه شدهایم؛ م
به همان اندازه شگفتانگیز است کـه مـا بـا مفهـوم رنـگهـای خـالص شـکل گرفتـهایـم
(میتگنشتاین .)03 ،0333،ماقعیت این است که ما جهان را رنگـی ،یـا بـهبیـان آشـکارتر،

«رنگجهان» را میبینیم .بههمینسبب« ،هیچ تبیینی از تجربۀ زیستی ما از چیزهـا ،بـدمن
درنظر گرفتن رنگ ،کامل نخواهد بود» (ابوالقاسمی.)07 ،0335 ،
در میان مردم جوامک گوناگون ،گاهی رنگ چشم م مو م پوست از نـوعی داللـت سیاسـی
برخوردار بوده م هست ،م با «آبی» چشمان م «قرمزی» موها م «سیاهی» پوست به «دگـر»ی
با رابطهای ستیهنده (آنتاگونیستی) رهنمون میشده م میشوند .در میـان برخـی مـردم ،گـاهی
داللتهای سیاسی م فرهنگی م مذهبی رنگ چنـان غلـیظ م شـدید اسـت کـه تولیـد نـوعی
«رنگهراسی» میکند؛ برای مثال ،جنجال کلونیاک (راهبان سیاه)ـسیسترسی (راهبان سفید)
(0080-0003م) تجمال ،کلیسا ،یـک «رمیـارمیی تعصـبآمیـز م رنـگمحـور» بـود .در
بازسازی صومعۀ سنتدنیس ،راهب بزر ،،سو ر کالنی ،3هرچه در توانش بود بهکار گرفـت
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تا کلیسا به «معبد نور م رنگ» تبدیل شود م «یادآمر شـکوه خلقـت» باشـد .برنـارد کلـرمم،1
راهب سیسترسی ،جور دیگری فکر میکرد م با رنگ م تزیین خارقالعادۀ کلیسـاهای رممـی،

خصومت مرزید .چنانکه پاستورم 2مینویسد ،رنگ در نظر برنارد« ،یک لفاف ،یک نقـاب،
یک مانیتا است که مردم باید از آن بپرهیزند م نباید به کلیسا راه یابد» .گفتمان رنگهراسـی در
دمرۀ اصالحا ،دینی بهجایی رسید که علیه رنگ ،اعـالم جنـگ کـرد ،م هـدف اصـلیاش را
قرمز میدانست که دیگر نه نماد خون مسیح ،بلکه نماد نابخردی بشر بود (پاسـتورم،8105 ،
 .)33بهنظر مارتین لوتر ،قرمز ،از رمم پاپپرست حکایت میکـرد کـه «همچـون فاحشـگان
بدنام بابل ،به قرمز آراسـته اسـت» .پرمتسـتانهـا ،انـدرمنی کلیسـاها را از هرگونـه نقاشـی م
مجسمهای تهی کردند (چون چندرنگیشان یادآمر بتها بـود) ،تـا کلیسـا همچـون کنیسـه،
لخت م عریان شود« .تئاتر رنگ» کاتولیک رممی (ازجمله دستورالعمل کلیسا برای رنگهای
میژۀ اجسام عبادتکده) برافتاد تا سفید م سیاه م خاکسـتری جـایش را بگیرنـد .کاتولیـکهـای
رممی ،رنگهای نمادینی را برای نشان دادن طبقـا ،رمحـانی بـهکـار بـردهانـد؛ ماننـد قرمـز
ارغوانی که برای رنگآمیزی کاردینال م سفید که برای لباس پاپ استفاده شده اسـت (فـرزان،
 .)03-78 ،0355در قرن سیزدهم میالدی ،پاپ ،پنج رنگ را برای مناسک مذهبی مسیحیان
بهرسمیت شناخت؛ سفید :پاکی م معصومیت؛ سرخ :عشق الهی؛ سبز :امید؛ بنفش :توبـه م
استغفار؛ م سیاه :ماتم م عزا .افزمنبر این پنج رنگ ،برای تدامم بخشیدن به سنتهـای دیـرین
در مراسم مذهبی ،از زرد م آبی نیز استفاده شده است (دلیبره.)30 ،0330 ،
دمرۀ رنسانس ،سرآغاز یک دمرۀ طوالنی در نقاشـی طبیعـتگرا اسـت کـه تـا سـدۀ نـوزدهم
میالدی م آغاز مدرنیسم در نقاشی تدامم داشـت .ایـن رمش نقاشـی ،در عصـر نـوزایی بـهکمـک
آرمــان اصــالحا ،آمــد م ناخواســته «یــک فرهنــگ م ادراک ســیاهم ســفید» آفریــد .اکنــون کــه
َ َ
اصالحا ،،سراسر ارمپا را درنوردیده بود ،رنگ قرمز رد میشد؛ چنانکه «زهـد رنگـی» م تـد ررج
رنگسایههای ِرمبرانت ،نشانۀ جدایی پالت پرمتستان از پالت کاتولیک بود .رنگهراسی ،بـیشاز

همه در پوشیدنیها حس میشد که خود ،نشانۀ گناه م شرم بود :لباسهـا نبایـد توجـه را بـه بـدن
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جلب کنند .در عرفان اسالمی نیز رنگ پوشاک بایستی متناسب بـا درمنیـا ،شـخص م منـزلتش
انتخاب میشد .هنگامیکه «سبک پرمتستان» ،رنگهای سـیاه م سـفید را متمـایز از رنـگهـای
دیگر کرد ،آبی بهعنوان یگانهرنگی پدیدار شد که «شایستۀ یک مسیحی نیک» است.
اصال گران بزر ،برای اینکه الگوی دیگران شوند ،در چهرهنگارها بـه رنـگهـای تیـره ظـاهر
میشدند ،م گاهی پسزمینۀ آنها آبی بود تا یادآمر بهشتی باشد که همگی مشـتاقش بودنـد .ایـن
«بعد اخالقگرایانه سیاه» در قوانین تعدیل مالی مربوط به لباسها ،پس از سـالهـای طـاعون در
بازۀ 0303-0371م ،هم نمود یافت .این قوانین که میخواستند مانک خودنمایی م بـدهی شـوند،
طبقا ،مردم را برپایۀ رنگ تفکیک میکردند که این نیز بـر جایگـاه قرمـز اثـر گذاشـت .نجیـب
زادگان م صاحبمنصبان ایتالیا ،شاید از رمی «میلی صادقانه به ریاضـت م فضـیلت بیشـتر» ،بـه
لباس سیاه رمی آمردند .درهمینحال ،رنـگ سـیاه تجمالتـی شـاهزادگان م شـاهان کـه از دربـار
بورگاندی آغاز شده بود ،به هابسبور ،اسپانیا هم راه یافت .این رمنـد ،موجـب شـد طغیـان سـیاه
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ادامه یابد؛ تاآنجاکه در میانۀ قرمن پانزده تا نوزده میالدی ،محبوبتـرین رنـگ لبـاس مـردان (بـه
میژه برای طبقۀ متین تاجران پرمتستان) شد .م میراث امـرمزیاش ،کـتمشـلوارهای تیـرهرنـگ،
قرن بـه
لباس رسمی سیاهرنگ ،لباس عزاداری ،حتی جینها م یونیفورمهای آبی .قرن هفدهم ،آن ِ

حقیقت تیرهمتار ،فرصتی برای پژمهش در اندازهگیـری نـور بـود .بـا کشـف طیـف رنـگ توسـط

نیوتن ،1سلسلهمراتب باستانی م قرمنمسطایی رنگ که در آن قرمز برتری داشت ،بهپایان رسـید م

رنگینکمان بامرها شکل دیگری بهخود گرفت .در نمایشهای پاستورال 2باسکها که بـا اقتبـاس
از تئاتر فرانسه در ابتدای قرن شانزدهم اجرا میشد ،فضای صـحنه دارای دم در مرمدی اسـت :از
طرف چپ ،محل مرمد مسیحیان م نیکان است که لباس آبـی بـر تـن دارنـد م از طـرف راسـت،
محل مرمد ترکان که لباسی سرخ پوشیدهاند م قدر ،شرمر را طراحی میکنند .این سبک نمـایش

(کورمن.)330 ،0337 ،3
نامهها ،برپایۀ تضاد م تقابل بنا شدهاند
ِ

در مفهوم طیف ،رنگها یک دنبالـه بودنـد کـه همیشـه ترتیبـی معـین داشـتند :قرمـز،

نارنجی ،زرد ،سبز ،آبی ،نیلی م بنفش .با هجمۀ «رنگسنجی» به هنـر م علـوم ،راز م رمـز
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استادی رنگها از میان رفت .رنگها دیگر شورشگر م مهارنشدنی بهنظر نمیآمدند .بهنظر
نیوتن ،رنگها پدیدههایی «عینی» بودند .قرن هجدهم« ،مقفۀ پرنور» میـان تـاریکی قـرمن
هفدهم م نوزدهم ،نقطۀ امج جایگاه رنگ قرمز بود .پاریس ،تا زمان انقالب ،تابنـاکتـرین
شهر بود که در استفاده از رنگها قیدمبندی نداشت .قرمز برای لبها م گونهها ،حتی برای
ً
مردان« ،در محافل دربار تقریبا الزامی» شد ،اما در زندگی رمزمره ،عقب رفـت .صـورتی ـ
که در قرن پانزدهم توسط رنگآمیزان منیزی آفریده شده بودــ رخ نمود م به نشانۀ ظرافت م
رمزآلودگی ،نوعی استقالل یافت .این قرن ،قرن صعود آبی در پارچـههـا م بـهعنـوان رنـگ
محبوب جامعۀ ارمپایی بود .صندمقهای هابسـبور ،،سرشـار از نیلـی شـد کـه از مـزارع
«دنیای جدید» بهدست میآمد ،م با کار ارزان بردگانی که سازندهاش بودند ،همراه بـا یـک
رنگدانۀ مصنوعی جدید بهنام «آبی پرمسی» به رنگآمیزی پارچهها هم کشیده شـد .نیمـۀ
نخست جنبش رمانتیک هم در برجستگی آبی نقش داشت م در نیمۀ دمم ،جای خـودش را
به رنگ سیاه داد .عمیقترین درمنمایههای شاعرانۀ آبی در آثار ماالرمه ،رمبو ،م ریلکه بود.
در قرن نوزدهم ،قرمز ،آخرین مرحله از قدر ،نمادینش را تجربه کرد م بهمد ،یک قرن،
ماالترین رنـگ ایـدتولو یک بـود .کـارگران ،جنـبشهـای اتحادیـههـای کـارگری ،م احـزاب
سوسیالیست ،پرچمهای قرمز را بلند کردند .ر یم شورمی ،آن را رنگ رسمی خود کرد ،چین
دنیا را با «کتاب قرمز کوچک( »1مجموعۀ سخنان ماتو) رپر کرد ،م در سال  ،0333جنبشهای
اعتراضی ،حامل پرچمهای سرخ شدند .قرمـز ،رنـگ آرام م متینـی نیسـت (خمرهـای سـرخ
کامبوج یا فراکسیون ارتش سرخ در آلمان پس از جنگ را یادتان باشد) ،ملی امرمزه میراث این
دستورالعملهای اجتماعی باستانی ،به القای چیزهـای ممنوعـه یـا خطرنـاک محـدمد شـده
است« :قرمز ،هشدار میدهد ،نسخه میپیچد ،ممنوع میکند ،نکوهش میکند ،م تنبیـه مـی
کند» .اغلب ،یگانه شیء قرمزرنگی که در ساختمانهای اداری میتوان یافـت ،کپسـولهـای
آتشنشانی است .قرمز م آبی را میتوان مثل دم حاتل کتاب در قفسه دانست که عـوض شـدن
اعتبار م جایگاهشان از عصر پارینهسنگی تا امرمز ،نشـانۀ تسـکین م صـلحجـو شـدن ادراک
غربیها است .در زندگی رمزمره م فضاهای خصوصی ،آبی بر قرمز پیشی گرفتـه اسـت م دال
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بر صلح م مدارا دانسـته مـیشـود .در رمایـت پاسـتورم ،1آبـی ،رنـگ اجمـاع ،میانـهرمی ،م
مرکزگرایی است .آبی ،مایۀ شوک ،توهین ،چندش ،م موجسازی نیسـت؛ حتـی بیـان تـرجیح
سیاه ،قرمز ،یا سبز به آبـی هـم بـهمثابـۀ صـدمر یـک نـوع اعالمیـه اسـت .آبـی ،دعـو ،بـه
خیالپردازی میکند ،اما سبب کرختی فکر میشود .حتی قدر ،نمادین سـفید هـم بیشـتر از
آبی است؛ پس نقشۀ رأیهای مردم در صبح  3نوامبر  ،8103چه شوک بزرگی به آمریکاییها
مارد کرده است که آبیپسند [دموکرا ]،بودهاند (پاستور.)53 ،8105 ،
سیاسیسازی رنگ در کنار اخالقیسازی آن ،تاریخی طوالنی دارد؛ ازاینرم ،شاید بتـوان

تکامل آموزههای سیاسی م اجتماعی را با رنگ بهتصویر کشید؛ برای نمونه ،الیزابت پامرز 2در

مقالـهای بـا عنـوان «قرمـز ،هشــدار مـیدهـد ،برحـذر مــیدارد ،م تنبیـه مـیکنـد» ،دربــارۀ
دستورالعملهای اجتماعی رنگ (در غرب) مینویسد« :قرمز ،پایهایترین رنگ تمام مردمان
باستان است (م هنوز هم رنگی است که کودکان سراسر دنیـا تـرجیح مـیدهنـد) .قرمـز ،در
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قدیمیترین نگارههای هنری ،یعنی نقاشیهای اقوام شکارمرزـآذمقهجمککن بیش از  31هزار
سال پیش در غارهای دمردمنی فرانسه ،دیده میشود .خون م آتش همیشه م همهجـا بـا رنـگ
قرمز نمایش داده میشدند .احساس میشـد کـه هـردمی آنهـا سرچشـمۀ قـدر ،جـادمیی
هستند ،م هردم در ارتباط انسان با خدایان از طریق قربانی نقش داشتند .انسانها همچنین ،به
بدنهایشان رنگ قرمز میزدند م پوست م استخوانهای قرمزرنگ بارها در گورستانهـایی بـا
سابقۀ پانزدههزارساله یافت شدهاند .مانند نقاشی ،رنگآمیزی با طیف قرمز را هم میتـوان در
قدیمیترین لباسهای بهجامانده از سههزار سال پیش از میالد دید.
پاستورم یادآمری میکند که برخالف تصور نادرسـت مـا از «ماقعیـت سـیاهم سـفید»،
شهرهای باستانی یونان م رمم ،عرصۀ معماری مرمر سـفید نبـودهانـد .قرمـز در خانـههـا م
شهرها ،رمی چیزهای متحرک ،م در پارچه م لباس بسیار دیده میشد م فنیقـیهـا در تهیـۀ
پارچههای رنگارنگ ،زبانزد بودند م نام فنیقی بهمعنای ارغوانی را هـم یونـانیهـا بـهسـبب
عالقهشان به رنگ ارغوانی بر آنها نهادند .شنگرف که از معادن اسپانیا استخراج میشد ،به
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رغم قیمت باال م سمی بودن ،در تمام نقاشـیهـای دیـواری پمپئـی ـــکـه در اماخـر قـرن

هجدهم میالدی توسط یوهـان یـواخیم میـنکلمن ،1باسـتانشـناس شـهیر آلمـانی از زیـر
میلیونها تن خاکستر آتشفشانی چهره نمودندــ دیده میشد .در رم متمدن ،این رنگ ،نقش
کلیدیای در آیین هایی داشت که یادآمر قدر ،،خطـر ،قـو ،،م آشـوب بودنـد ،م همـواره
جایگاه نمادینش ،برتر از رنگهای دیگر بود .لغتنامههای زبانهای باستانی از برتری قرمز
میگویند ،م پسازآن ،سیاه م سفید .با ظهور مسیحیت ،یک نظام نمادین جدید از رنگهـا
پدیدار شد که با جنبش پرمتستان ،دستخوش تغییر شد ،اما تا قرن هجدهم ،قرمز همچنـان
قویترین داللتهای شاعرانه م زیباییشـناختی ـخـواه بـا برکـت یـا زیـانآمرــ را داشـت.
کاردینالهای کاتولیک رممی ،مثل امپراتورهای آن سرزمین ،مقف قرمز بودنـد کـه پیونـدی
نمادین میان آنها با سنت امپراتوری رمم ایجاد میکرد ،ملـی پـدران کلیسـا رنـگهـا را بـه
کلماتی افزمدند که در کتاب مقدس ،تنهـا نشـانۀ صـفتهـای معنـوی بـود .قرمـز ،رنـگ
شعلههای آتش جهنم م چهرههای بدنام م شرمر (یهـودا ،ا دهـا در آپوکـالیپس ،شـیطان ،م
اهریمنهایش) بود ،اما میتوانست نشانۀ مداخلۀ خدا هم باشد (مانند ستونهای آتش کـه
عبریان را از مصر مصون میکرد) .قاعدگی را میشد تدامم تنبیه الهی برای گنـاه حـوا دیـد،
ملی مثل خون مسیح ،قرمز ،بارمر م بابرکت بود که بر خـون شـهدا داللـت داشـت م رمی
بیرقهای صلیبیون نقش می شد .قرمز که با جنگ م رقابت م شکار گـره خـورده بـود ،رمی
پرچمها میدرخشید ،م بهگفتۀ پاستورم ،در نیمۀ قرمن مسطا« ،رنـگ عشـق ،درخشـش ،م
زیبایی» (مانند رنگ گونههای دمشیزگان زیبا) ملی درعینحـال ،رنـگ لبـاس محکومـان م
جالدانشان بود» (پاستورم ،همان.)070 ،
در قرن سیزدهم میالدی ،تغییرا ،شگرف رنگی آغاز شد یا بـهتعبیـر پاسـتورم ،دگرگـونی
بنیادینی در رابطۀ میان رنگها رقم خورد م جایگزین آن تثلیث قرمزـسفیدـسیاه شد که از عهد
عتیق ،کانون نظامهای رنگی غرب بود .در این زمان بود که آبیها م سیاهها ،رقبای مهـم قرمـز
در غرب شدند .جالب است که جای آبی در ضمیر خودآگاه نخستین انسانها خالی است ،م
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حضور کمرنگی در دنیای باستان (بهجز مصر) مییابد؛ چنانکه اندکی برای انتقال ایدههـا یـا
یادآمری ماکنشهای هیجانی یا زیباییشناختی بهکار میرفته است .اینجا نیز لغـتنامـههـای
باستانی بهکار میآیند ،چون آن تمایزهایی که برای ما طبیعی است ،در آنها دیـده نمـیشـود.
عبار،های التین

م

از زبانهای رمنی م عربـی مارد شـدند .آبـی ،رنـگ

چشمان اقوام رمن ،معنایی منفی بهذهن متبادر مـیکـرد .مـوی قرمزشـان نیـز همـینطـور.
«سکو ،آبی» در عباد ،مسیحی ادامه یافت تا اینکه شیشههای آبـیرنـگ در قـرن دمازدهـم
خلق شدند .آنجا بود که مجود آبی در عرصۀ زبان م هنر محسوس شد .مریم باکره که در قـرن
های آغازین با رنگهای تیره تصویر میشد ،نخستین کسی در غرب بود که لباس آبـی بـهتـن
ر
کرد؛ هرچند تن آن رنگ ،بیشتر نشانۀ سوگواری بود .در دستنوشتههای مصـور ،آسـمان ،بـه
رنگ آبی پدیدار شد .سنتلوتی ،پادشاه فرانسه ،کـه در سـال  0851مـیالدی درگذشـت ،در
اقدامی بیسابقه ،آبی پوشید م اطرافیانش هم بهسرعت از ام تقلید کردند.
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صحنۀ نمایش در «ماشین جهنمی» ،اثر ان کوکتو ،1اتاق مکاست را نشان میدهد کـه

مانند قربانگاه ،بهرنگ سرخ درآمده م تختخواب بزر ،درمن اتاق ،از پوست سفیدی پوشیده
ر
شده است .ادیپ م مکاست نیز لباس تاجگذاری بر تن دارند .ایـن زمج ،بـدمن اطـالع از
پیامدهای ازدماجی که بهنظر قانونی میرسید ،با یکدیگر پیمان بستند ،غافل از اینکه پیونـد
میان مادر م فرزند ،ممنوع م نکوهیده است .تضاد رنگهای سرخ م سفید نیز بیتردید بر دم
جنبۀ این پیوند نامبارک تأکید دارد :آغاز معصومانه م پایانی شوم.
 .5داللتهای سیاسی رنگ

در گذر تاریخ م در میان جوامک م گرمههای انسانی گوناگون ،رنـگ ،همـواره از درمنمایـه م
سویههای سیاسی متفامتی برخوردار بـوده م گـاهی از هـر ابـزار دیگـر سیاسـی ،مـ ثرتر م
کارآمدتر بوده است .یک مسئله اجتماعی ،مردم را در مورد اسـتفاده از خـانوادۀ خاصـی از
رنگها هوشیار کرده است (آیزمن .)031 ،0330 ،هر جنبش اجتمـاعیای قـادر اسـت در
یک برهۀ خا

به یک رنگ ،معنـای میـژهای ببخشـد؛ «بـرای مثـال ،پـس از رخـدادهای
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انتخابا ،خرداد  0333م در گیرمدار تالش جنا های درگیـر ،بـرای اینکـه خـود را مارثـان
سبز صدر اسالم بنمایانند ،در یک دگردیسی تأملبرانگیز ،رنگ سبز ،جـدا از
برحق نهضت ِ

درمنمایۀ مقدس نهفته در آن ،به ابزاری برای بازنمـایی مابسـتگیهـای سیاسـی بخشـی از
شوندگان منتقد تبدیل شد؛ بهگونهای که دخیـلهـای سـبز ،پـیش م بـیش از آنکـه
حکومت
ِ
نمادی از گرهخوردگی بامرها بر حول ضریحهای تقدس باشـند ،در نخسـتین نگـاه ،اعـالم

اعتراض معنا میشدند» (بابایی3 ،0331 ،ـ .)7یونسکو ،1در نمایشنامۀ «کرگدن» ،با بهیاد
آمردن رنگ لباس نظامیان آلمان نازی ،بر رنگ سبز پوست کرگدنها تأکید مـیکنـد م ایـن
حیوانا ،را مظهر محشیگری م استبداد قلمداد میکند (شاهین .)018 ،0333 ،استاندال

2

در داستان «سرخ م سیاه» ،دم رنگ را در تقابل قرار میدهد .سرخ ،کنایهای است از لبـاس
ارتشیان فرانسه م سیاه ،اشارهای است به جامۀ رمحانیون م بیانگر این نکته است کـه ملـین
سورل ،قهرمان داستان ،با مجود اینکه آرزم داشت به ارتش بپیوندد ،جامۀ کشیشـی بـر تـن
کرد م به کلیسا پیوست .بهتعبیر دیگر ،سرخ ،رنگ جنایتی است که قهرمان داستان مرتکـب
میشود؛ رنگ خونی است که میریزد م رنگ مر ،است کـه پایـانبخـش داسـتان اسـت؛
درحالیکه رنگ سیاه ،مضعیت تیره م تاریـک فرانسـۀ آنزمـان ( )0307را تـداعی مـیکنـد
(شاهین.)010 ،0333 ،
پس درحقیقت ،این رنگها نیستند که به حرکتهای سیاسـی م اجتمـاعی خـا

معنـی

میدهند ،بلکه این حرکتهای سیاسی م فرهنگی هستند که به رنگها معنی م مفهوم خاصـی
میبخشند م در مواردی باعث «رنگهراسی» میشوند .بدیهی است که هنگـام جنـگ یـا در
خالل فعالیتهای صلحطلبانه ،طوفانی از رنگهای مرتبط با این رخدادها بهمجود میآید؛ به
عنوان مثال ،سبز م قهوهای نظامی ،رنگهای پرچم هنگام قیامهای ملی یا در زمان جشنها یـا
مراسمی مانند جشن سده ،جام آمریکا ،المپیـک یـا هـر اتفـاق مهـم سیاسـی دیگـری ماننـد
یکبـار مـد مـیشـوند .اسـتفاده از رنـگ در
انتخابا ،ریاستجمهوری .برخـی رنـگهـا بـه ِ
دستهبندیهای سیاسی بهمنظور متمایز کردن یک گرمه ،جنبش ،یـا جریـان سیاسـی در میـان
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ملتهای گوناگون مرسوم بوده است ،بههمیندلیل ،همواره از قـدر ،رنـگهـا بـرای تسـهیل
مـرز
ترسیم تمایز یک گرمه م ایجاد همبستگی در میان طرفداران یک نحلۀ خا  ،یـا ترسـیم ِ
ر
بین خود م دیگری استفاده شده است؛ مثل زرد در ترکیه ،کتقرمزهای بریتانیا ،جلیقهزردهای
فرانسه ،م قهوهایپوشان نازی؛ پس رنگ ،همواره یک بالقوگی گشوده بهرمی تجربههای نوین،
نقاش /سیاستمدار میگشاید م مجودش همیشه درحال صیرمر ،است .تاجیـک در کتـاب
«سیاه ،سفید ،خاکستری» ،فضای سیاسی م سیاستمـداران را بـهکمـک رنـگ ،تبیـین کـرده
است .ام در این کتاب ،رنگ را دستمایه قرار داده است تا امر سیاسی بسازد م فرق اسـتفاده از
مفاهیم رنگ توسط یک نقاش با یک سیاستپیشه در همین نکته نهفته است که بارنت نیومن
( )0317-0351گفته است« :من هرگز رنگ را دستمایه قرار ندادهام ،بلکـه کوشـیدهام رنـگ

بیافرینم» .پل کله )0353-0301( 1در یادداشتهای رمزانهاش نوشته است« :رنـگ ،مـرا از
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ِآن خود میکند .بینیازم از اینکه به چنگش آمرم .همواره مرا از ِآن خودش میکند .این اسـت
معنای این لحظههای خجسته :من م رنگ یک چیزیم .من نقاشم» (کلـه ،)315 ،0375 ،یـا
دامینچی 2میگوید« :چشم نقاش باید همچون آیینه باشد م خودش را بهرنـگ چیزهـا مبـدل

کند» (دامینچی .)3 ،0373 ،اما سیاستپیشگان ،رنگ نمیآفرینند ،بلکـه رنـگ را دسـتمایه
قرار میدهند .تاجیک در کتاب «سیاه ،سفید ،خاکستری» رنگ خاکستری را اینگونه دستمایه
قرار میدهد ...« :شاید بتوان گفت ،این عده ،همان سیاستپیشـگان سـیاهی هسـتند کـه بـه
تصور خودشان به بلوغ رسیدهاند م پیچیدهتر از اسالف خود عمل میکنند ،یـا بـهبیـاندیگـر،
رنـگ خـود اراتـه کننـد»
تالش میکنند کاالهای سیاسی خـود را در رنـگهـای متفـام ،از ِ

(تاجیک .)085 ،0338 ،خاکستریها در شرایطی احساس میکنند که باید کنشی ،یا بهتعبیر

جامعهشـناختی «شـورش موقعیـت» یـا «شـورش مضـعیت» انجـام دهنـد ،از بـیکنشـی م
بیمشارکتی از ترس فردایی بدتر که سیاه م بحرانزا است م برای تمهید فردای خود ،کنشـی را
انجام میدهند .سیاه یک «نه» بزر ،است .سـیاه رنـگ اعتـراض ،نفـی ،م رفتـار عجوالنـه م
غیرعاقالنه نیز هسـت (تاجیـک .)085 ،083 ،0338 ،رنـگ سـیاه ،گویـای قـدر،طلبـی م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گرایشهای نیهیلیستی م نیچهمار فاشیستها بود (فکوهی« .)831 ،0338 ،سیاه از اسـتعداد
قدرتی هژمونیک برخوردار است م میتواند بر رنـگهـای دیگـر تـأثیری بسـزا داشـته باشـد»
(تاجیک .)083 ،0338 ،خاکستری ،مرز آمیختگی رنگها است ،آمیـزهای از سـیاه م سـفید
است ،یا بهتعبیر میتگنشتاین ،خاکستری بین دم نهایت است (سیاه م سفید) م میتوانـد رنـگ
مایۀ هر رنگ دیگری را نیز دریافت کند (میتگنشتاین .)70 ،0333 ،آمیختگـی آنتاگونیسـم م
آناگونیسم است .مرز بین سیاهی م سفیدی ،حقیقـت م درمغ ،پنهـانکـاری م شـفافیت در آن
مخدمش است؛ بهتعبیر تاجیک ،هلوانجیری م پستمدرن است .شاید بههمـیندلیـل ،محـل
مالقا ،،مذاکره ،م گفتمگو است« .خاکستری ،نماد همزیستی مسـالمتآمیـز تفـام،هـا م
تمایزهاست .نمود هویت ربطی م کدر است» (تاجیک .)083 ،0338 ،بعضی رنـگهـا بـه
سختی دچار تغییر میشوند ،ملی برخی دیگر ،چون خاکستری ،آمادۀ تغییر متناسب با شرایط
هستند (آلبرز .)85 ،0333 ،رنگ سبز مایل به آبی ،نمایانگر عزم راسخ ،پایداری ،م مهمتر از
همه مقاممت در برابر تغییر است (لوشر .)33 ،0333 ،سیاستپیشگان طیف خاکستری نیـز
همیشه آمادۀ تغییر در راستای منافک شخصـی هسـتند؛ مـیخواهنـد باشـند ،ملـو اینکـه زیـر
رنگهای دیگر قرار گیرند که دراینصور ،،هالهای از رنگ مکمل را دمر رنگی که زیرش قرار
گرفتهاند ،نمایش میدهند .طیف خاکستری که رنگ قهوهای را نیز دربرمیگیرد ،مظهر خاک،
بارمری نژاد آریایی م ناسیونالیسم میهنپرستانۀ آنها بـود (فکـوهی .)831 ،0338 ،پـس بـه
راستی سیاستمرزان م سیاستپیشگان قادرند بهاقتضای زمان م مکان ،رنگ را دستمایه قرار
دهند م بر داللتهای سیاسی رنگ ،صحه بگذارند.
بحث و نتیجهگیری

مفهوم رنگ ،با بیانی میتگنشتاینی« ،مفهومی باز» است که از چالشپذیری ذاتی برخوردار
است؛ ازاینرم ،رنگ ،هستیایمبتنیبر شدن م صیرمر ،است :از پلـی م گـذرگاهی عبـور
نمیکند ،مگر در این گذر م گذار ،آنسوی پل ،داللت مفهومی متفـامتی مـییابـد؛ پـس،
مفهوم رنگ ،نه در سطح درمنذا ،،که در سطح ارجاع م کارکردها شکل میگیرد؛ ازاینرم،
دیگر نباید مفهوم رنگ را ارمغانی پیشرسیده فرض کنیم ،حتی نباید به پاالیش این مفهـوم
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بسنده کنیم ،بلکه خود باید آن را بیافرینیم (آنگونه که نیچه از ما مـیخواهـد) .ایـن خلـق،
ً
چنانکه دلوز میگوید ،فعالیتی ذاتا سیاسی است .مفهوم رنگ از اشتغال م رابطۀ اثرگـذاری
م اثرپذیری با شرایط آفریده میشود م همچون هر مفهوم دیگری« ،یک تکثر» (بهبیان دلوز)
ً
است .دقیقا در همین نکته است که رنگ (بهمثابه ابژهای زیباییشـناختی) بـه امـر سیاسـی
تبدیل میشود ،م همچون امر زیباییشناختی ،همواره در کار تولید م آفرینش شکلهای نو م
امر جدید میشود ،همچون امر زیباییشناسی ،همواره در کار تخطی ،امتناع ،صیرمر ،،م
عدمل از هنجارها م داللتها است ،م همچون زیباشناسی به عالم بازنمودها م مانمودها یا
(به تعبیر دلوز) ،به عالم شیزمفرن تعلق دارد .مانموده ،مانند بدن بدمن اندام ،هویت را طـرد
م بهرمی تفامتش م همه دیگر تفام،ها گشوده میشود .ایـن مانمـوده هـم بـهرمی تفـام،
درمنیاش گشوده است ،هم تفام ،بیرمنی .بهبیان رمشنتـر ،چیـزی اسـت بـیش از آنچـه
هست .در خود ،دارای تفام ،است؛ تفام ،فینفسه یا تفـام ،در خـود .همـین تفـام ،م
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گشودگی مانمود م بازنمود ،موجب میشود که آغوش رنگ همواره بهرمی غیر آنچه هست،
باز بماند م در ایجاد رابطۀ همنشینی یا جانشینی با امر سیاسی پرهیزی نداشته باشد.
جامعۀ امرمز ما بهگونهای فزاینده ،نوعی سیاسیشدگی امور غیرسیاسی م پـیشپاافتـاده
(بیشتر امور انضمامی م ناظر بر زندگی رمزمره) را تجربه میکند .آنچه هر بیرنگی را اسیر
رنگ سیاسـی مـی کنـد ،رمیـارمیی آنتاگونیسـتی قـدر ،م مقاممـت اسـت .در ایـن تئـاتر
رمیارمیی ،هر آن که امر نمادینش استعاریتر م م ثرتر ،امکان م استعداد بازنمایی سیاسـی
سیاسی رنگ ،تابعی از رمابط نیرمهـا م
اش بیشتر م گستردهتر .بهبیانی فوکویی ،داللتهای
ِ

تکنولو یهای قدر ،است .ارادههای معطوف بـه قـدر ،م مقاممـت (بـهمثابـه شـکلی از
قدر ،)،رمکش سیاسی خود را بر رمی رنگ میکشند م از آن سیاسـت مـیسـازند .شـاید
ازهمینرم است که اندیشه مرزانی همچون بدیو ،دلوز ،گتاری ،الیزابت گـرمز بـر ایـن نظـر
شدهاند که« :هنر ،ادامۀ سیاست است با ابزار م مسایلی دیگر» ،م اگر از دلوز بپـذیریم کـه
هنر ،همان آفرینش ـیا همان ناممکنی مرجک نهاییــ است که در جهت مبارزه با بسته شدن
نظامها عمل میکند م مانند مسیلهای برای آشکار کردن قابلیتش برای ازهم پاشاندن بهکـار
میآید ـعلیه سلطۀ رای م دمکساـ آنگاه باید بپذیریم که رنگ بهمثابه یک امر هنری ،همواره

در مبارزه م مقاممت علیه مراجک نهایی است ،م ازاینرم ،همواره یک امر سیاسی نیز هست.
اما امر سیاسی ـهمچون قدر ،نزد فوکوـ دم چهره دارد :ایجابی م سلبی یا مثبـت م منفـی.
آنچه در تئاتر رمیارمیی قدر ،م مقاممت در جامعۀ امـرمز مـا درحـال رخ نمـودن اسـت،
بیشتر چهرۀ سلبی م منفی امر سیاسی (در اینجا ،رنگ) است ،زیرا رنگ بهمثابه نوعی نمـاد
داللتی ،بهگونهای فزایندهدر مسیر جایگزینی زبانهـای سـرخی قـرار گرفتـه کـه سـر سـبز
میدهد بر باد .رنگ ،همان پنهاننویسی فارابی م نوشتههای بـینسـطوری اسـت کـه نظـم
نمادین مستقر م توزیک امر محسوس (در بیان رانسیر) مرسوم م مسلط را با چـالش رمبـهرم
کرده م در آیینۀ «راستنمای» خود ،زشتیها م پلشتیهای سیاسـت م قـدر ،را بـهتصـویر
کشیده است؛ ازاینرم ،امرمز شاهد نوعی «جنگ رنگهـا» یـا «جنـگ بـر سـر رنـگهـا»
هستیم ،که در آن ،پیرمزی از ِآن رنگ راستی م درستی است.
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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،58-441 ،)3(41 ،پیاپی  ،88پاییز 4111
فاضلی ،نعمتالله؛ شریفی ،سعید؛ و طالیئی ،مریم ( .)0011فرهنگ مالیه؛ تحلیلی برر برداشرتهای فرهنگری از پرل در
نسل جلان .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.58-001 ،)3(00 ،
شاپا8115-0501 :

 نلیسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قلانین کریتیل کامانز

آزاد است.

فرهنگ مالیه؛ تحلیلی بر برداشتهای فرهنگی از پول
در نسل جوان
نعمتالله فاضلی ،1سعید شریفی* ،2مر یم طالئی

3

دریافت0911/02/02 :؛ پذیرش0022/20/92 :

چکیده

رفتار کنشگران اقتصادی را نمیتلان بدون درنظر داشتن ترثییر اامرل فرهنرگ و برهتنهایی درک کررد .نقر
فرهنگ در کنشگری اقتصادی ،بهویژه در بین جلانان ،بهدلیل اینکه میتلاند بر ارزشگذاری رفتار ،هرد،،
و معیار آن تثییر بگذارد (با اینکه کمتر به آن تلجه شده اسرت) ،دارای اهمیرت راهررردی اسرت؛ ازایرنرو،
پژوه حاضر با هد ،بررسی برداشت های فرهنگی از پل در میان نسل جلان انجرا شرده اسرت .روش
به کاررفته در این پرژوه  ،کیفری و از نرلح تحلیرل م رملنهای محترلای مصراحرهها ،و جامعر آمراری
پژوه  ،دربردارندۀ جلانان  05تا 38سال فعرا در ارۀر اقتصرادی اسرت .روش نملنرهگیری هدفمنرد
وابستهبهمعیار و غیرمتجانس بلد که با  08نفر به حد اشراح نظری رسید .ابزار گرردآوری دادههرا ،مصراحر
نیمهساختاریافته بلد و ااترار دادههای گردآوریشده ،از طریر شراخ های ملیر برلدن ،انتقا پرذیری،
قابلیت وابستگی ،و تثییدپذیری از شررای بیرونری ،تلۀریم امیر  ،بازگشرت بره مصاحرهشرلندگان و دو
کدگذار ،تثیید شد .یافتهها نشان داد که هد،انگاری پل  ،متناقضنمایی پل  ،درنظر گررفتن پرل برهانلان
بدیل خلشرختی و محک ااترار اجتماای ،ازجمله معناهرای فرهنگری پرل در برین نسرل جرلان بهشرمار
میآیند .افزونبراین ،آنچه سرب ساز این معناها شده است ،جایگزینی کرارکرد برا کراربرد پرل  ،دوگرانگی
تربیتی ،چیرگی اقل معاش ،بازخلانی ارزش و هلیت مرتنیبر پل  ،تل اجتماای پل  ،و ابهرا در مراجر
پل است .بهطلرکلی ،یافتههای پژوه نشان می دهد که ابها و تناقض در فهم جلانران ،سررب چررخ
معنای پل  ،نسرت به گذشته شده ،و نق کاربردی پل را برجستهتر کرده است.
کلیدواژهها :فرهنگ مالیه ،برداشت فرهنگی ،پل  ،نسل جلان
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1استاد انسانشناسی اجتماای ،پژوهشگاه الل انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران
 .2استادیار مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اۀفهان (خلراسگان) ،اۀفهان ،ایران (نلیسنده مسئل )


 .3دانشجلی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرارکه ،اۀفهان ،ایران

مقدمه

پل  ،بهمثابه آشکارترین ویژگی اقل اقتصرادی ،سرهلترین انگاشرت واسرطهای برآمرده از
رواب اجتماای است که برای تملکپذیر کردن اناۀر غیرشخصی از جامعه ،با دگرگرلنی
کیفیت به کمیتهای محاسرهپذیر از تراد انسانی ،تفکیک شرده و ترراد اقتصرادی را برر
رواب انسانی دنیای مردرن مسرل میکنرد؛ ازایرنرو ،پرل برهانلان هسرت مرکرزی نظرا
اقتصادی مدرن رکه ترجمان معنای پذیرفتهشدۀ تراد استر ارادۀ آزاد انسان را در بتوارگی
کاالیی ،1اسیر و سرب انتزاح رواب انسانی در بستر مالکیت خصلۀی میشلد (فریسرری و

فیترستلن.)8111 ،2

اگرچه پل در بستر اجتماایراقتصادی ،3بهانلان ابزار مرادل کاالها و خدمات پذیرفته

میشلد (میشکین ،)8111 ،4اما نگرشهای سنتی ،روایرت پرل در سراحت اجتمراای و
فرهنگی را فراتر از سپهر اقتصادی ۀلرتبندی میکند و همین امر ،سربساز مسئلهوارگی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

68

دوره  ،41شماره 3
پاییز 4111
پیاپی55

پل  ،نهتنها در جغرافیای اقتصادی ،بلکه در قلمرو فرهنگی خلاهد شد .در قلمرو اقتصادی،
برداشت از پل  ،یکی از مهمترین دغدغههای پژوهشگران مالی است ،زیرا فهم از پل رکه
خلد متثیر از زیستجهانهای غیراقتصادی است ر برر رفترار مرالی افرراد ترثییر میگرذارد
(گریجیللا.)8101 ،5

اگرچه در جغرافیای الرم اقتصراد ،بسریاری از سررمایهداران و اقتصراددانان بهگلنرهای
یکسان بر جنر سلدمندی از مفهل پل تمرکز کرده و تنها معیار تحلیرل منطقری برآمرده از

اقالنیت در اقتصاد پللی را در تحلیل خلد در نظر میگیرند (تالر ،)8118 ،6اما برداشرت
اقتصادی ،یکی از سطحیترین الیههایی است که میتلاند پل را تعریم کند ،زیرا فهرم از
ً
پل  ،الیههای گلناگلن غیراقتصادی و امدتا فرهنگی و روانی مهمتری ،نسرت به برداشرت
اقتصادی ،دارد .برمرنای این نگرش ،پل در دنیرای اقتصرادی ،برپایر تحلیلهرای منطقری

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

محاسرهپذیر است .در این نگاه ،فرضی «بازار کارآمد »1ررکه برمرنای منطر اقالیری و در
شرای اطمینان کامل ،الگلی پذیرفتهشده و گستردهای در املر مالی داردرر نشران میدهرد
کرره قیمررت مهمترررین معیررار سررنج ارزش اسررت (آلتررین .)8181 ،2برایناسرراس،

سرمایهگذاران می دانند که چگلنه از اطالاات اقتصادی بازار استفاده کننرد؛ امرا طرفرداران
این فرضیه در تلضیح انحرا،ها ،ملفر نیسرتند ،زیررا انصرر فرهنرگ ،بهشردت در تغییرر
محاسرات دخالت میکند .بسیاری از پژوهشگران بر ملضلح مداخل فرهنگ در کن های
اقتصادی تثکید کردهاند.همانگلنه که ریز )8112( 3اشاره میکند ،پرل  ،تنهرا یرک شری

بیجان نیست ،بلکه یک نهاد اجتماای است .اما مسئله اینجاست که معنای غیراقتصرادی
پل در تحلیل پیامدهای ناشی از آن ،نادیده گرفته شده است (ریز.)8112 ،
درهمینراستا ،بسیاری از پژوهشگران تصریح میکنند که نراید پل را تنها بهانلان یرک
شی درنظر گرفت ،بلکه به لحاظ تاریخی ،نظا اجتماای و فرهنگی خاۀی را ایجاد کررده
است (ویدرفلرد)8112 ،4؛ ازاینرو ،اگر هست درونی پل  ،بهگلنهای امی تجزیهوتحلیل
شلد ،مشخ

میشلد که پل  ،یک سازۀ فرهنگی است (گریجیللا.)8101 ،

چرخ پارادایمی ،5یکی از اناۀر اۀلی مسئلهمندی مفهل پل در برین جلانران اسرت

(پیتمن ،آیربای ،و فربر .)8110 ،6در این معنا ،جلانان بی از هم اقشار ،در برابرر وضرعیت
همساالن و درک نابرابریها حساس هستند و بهسرات به آن واکن نشان میدهنرد (پلنتری و

ملد .)8102 ،7برخی شلاهد نشان دادهاند که تغییر رفتار نسل جرلان از سرازگاری و گفتمران
تطری محلر به گفتمان خصلمت ،ناشی از گفتمان غالب پل  ،احتررا  ،و تفراوت نهادینهشرده
است (همینگز)8118 ،8؛ برای نملنه ،قمار ،9که در بین جلانان بری از بقیر اقشرار ،شرای

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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است ،ناشی از ادراک معنای پل است (ژوهانسن و گلتستا  .)8113 ،1افزونبر ایرن تغییرر،
بخشی از جامع جلان نیرز بره تلسرع فعالیتهرای داوطلرانره و بشردوسرتانه روی آوردهانرد

(نیلمن ،اسمیت ،و ملرفی .)8111 ،2این تنلح رفتاری در ملرد پل  ،ناشری از تنرلح ادراکری
دربارۀ معنای پل است؛ ازاینرو ،میتلان معنای پل را پی زمین نلح رفتار دانست.
برراوجلداین ،دربررارۀ اینکرره مرررد  ،چگلنرره پررل را بررهلحاظ فرهنگرری درک میکننررد،

پژوه های کمی انجا شده است .همانگلنه که شفرین )8111( 3مطرح میکند ،اناۀر
فرهنگیای مانند احساسات ،شناخت و تعصبهای اجتماای ،حرر

و طمر  ،یرا امیرد،

ترس ،و خطر در تصمیم های مربلط به املر مرالی ،چره در حرلزۀ فرردی و چره در سرطح
اجتماای ،نق مهمی دارند؛ درهمینراستا ،برخی نیرز بره ایرن نکتره تثکیرد میکننرد کره
برداشتهای فرهنگی از پل  ،بر هم رفتارهای ما تثییر میگذارند (گریجیللا.)8101 ،
مندیبرداشتهایفرهنگیاز پل در نسل جلان در جامع ایرران از چنرد منظرر
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نیازمند تلجه است؛ نخست ،ورود نسل جلان بره فعالیتهرای اقتصرادی در دوران پرس از
تحصیل و آماده شدن برای دنیای کار ،چال های قابلتثملی را برای نظا اقتصرادی ایجراد
میکند که به نلای به درک معنای پل وابسته اسرت .همچنرین ،ایرن نسرل در مسریر گرذار
ً
تحلالت پل قرار گرفتهاند که امدتا بار فرهنگی دارد .سیاست حذ ،پرل کاغرذی کره در
ده گذشته شدت یافت و تثکید بر پل مجازی و افزای حجرم مررادالت مرتنیبرر شررک
پل های غیرمحسلس در دنیا ،یکی از این شکا،ها است که معنای پل را در نسل کنرلنی
تغییر داده است .شلاهد ملجلد در این زمینه نشان میدهند که تراکن بدون پل  4بر ادراک

پل تثییر میگذارد (خان و کرک لیز)8112 ،5؛ ازاینرو ،ادراک از پل در نسرل جدیرد برا
گذشته متفاوت است و ایرن خرلد ،برهانلان نقطر آغرازین مسرئله ،نیازمنرد تلجره اسرت.
افزونبراین ،تفاوتهای ادراکی کاربران ،که بیشرتر آنهرا جرلان هسرتند ،برهلحاظ قابلیرت
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

استفاده از پل های الکترونیکی ،بهویژه در دنیای رمز ارزها ،نسل جدید را با چال معنای

پل روبهرو میکند (الشمسی و آنردراس)8102 ،1؛ ازایرنرو ،شریلههای جدیرد خردمات
دولت الکترونیکی کشلرهای پذیرنده این نلح پل  ،معنای آن را از سطح ماهیت تا کاربرد و
کارکرد ،تغییر داده است؛ برایناساس ،تلسع الگلهای ذهنی کراربران جرلان بررای تعمیر
فناوری پرداخت دیجیتا  ،تاب اناۀر فرهنگی و ملضلای است که
درک تلسعهدهندگان از
ِ
به درک معنای پل وابسته است.

پی بینیها در ایران نشان میدهد ،تقاضای پل تا سا  ،0010متلس رشد سراالنهای
برابر  82درۀد را خلاهد داشت (حسینی ،شهرازی ،و جهرانگرد .)0352 ،درحالیکره در
طل سا های گذشته ( 88تا  ،)23رشد پل و نقدینگی افزای یافته ( 08011برابر) ،تللید
ناخال

ملی ،تنها  8برابر شده است (بخشی و همکاران)0325 ،؛ ازاینرو ،پل  ،به اامل

مهمی در خل خلد و ایجاد یک بازار مستقل از مرادل پل رکاال ترردیل شرده و نقر پرل
بهمثابه جلهر مرادله ،تغییر کرده است.
افزونبراین ،امروزه اناۀر هلیتیای که در پل های کاغرذی ،نشراندهندۀ رویردادهای
مهم تاریخی هر کشلر بلد ،درحا از دست دادن بار معنایی خلد است ،زیرا پل  ،بری از
آنکه نمادی از تاریخ فرهنگی یک جامعه باشد ،برا متفراوت شردن خرلد در سراحت نظرا
اقتصادی بازتعریم می شلد .نسل جلان کمتر از گذشرته ،پرل را بخشری از هلیرت خرلد
درنظر میگیرند؛ ازاینرو ،نگارینههایی که در طل تاریخ ،بازنمایی هلیتی را برای نسلهای
بعد امکانپذیر میکرد ،با نامحسلس شدن پل  ،از بین میرود .همچنین ،نسلهای پیشین،
پل را بهمثابه پدیدهای اینی و قابلحمل درک میکردند که نشان ااترار اینی و آرام خیا
آن ها بلد؛ این درحالی است که امروزه پل در قالب ااترار و تابعی از املکرد نظا فناوری،
نملد یافته است .همین امر ،بر کن های مرتنیبر اقالنیت اقتصرادی پرل در نسرل جرلان
ایرانی تثییر گذاشته است.
نکته مهم دیگر دراینملرد ،این است که کاه ارزش پل ملی ،برر احسراس تراریخی
هلیت ملی نسل جلان ایرانی تثییر میگذارد .درواقر  ،پرل نرهتنها بازنماییکننردۀ قردرت
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اقتصادی یک جامعه است ،بلکه حس هلیت تاریخی ناشی از ااترار پل ملری را در خرلد
نهفته دارد .شلاهد زیادی نشان میدهند که معنای پل به هلیت ملی ،پیلند خرلرده اسرت
(مارتان و کلال .)8115 ،1برایناساس ،درک مفهل پل  ،کن های اجتمراای معطرل ،بره
هلیت را در نسل جدید معنادار خلاهد کرد .خلعتبری ( )0312نیز ،ملضلح پیلند ارزش
پل ملی با مفاهیمی چلن کیفیت زندگی ،هلیتهای فردی و جمعی ،و همچنرین ،نسررت
بین ارزش پل ملی و تعهدات هلیت جمعی را بررسی کرده است؛ ازایرنرو ،ایرن پرسر
جدی مطرح میشلد که چه درکی از پل بهمثابه نشان فرهنگی در این بره تراریخی بررای
نسل جلان وجلد دارد؟ و همچنین ،چه زمینهها و بسترهایی بر این درک تثییرگذار هستند؟
معنای میاننسلی پل  ،بهدلیل تغییر ماهیت آن ،شیلههای مرادلره ،نهادهرای اجتمراای
مرتر با پل  ،و سیاستهای پللی ملجلد در جامعه ،نیازمند بازشناسری اسرت .نرهتنها در
ایران ،بلکه در سطح جهان ،بخشی از واقعیتهای مربلط به پرل  ،اارم از شرکل و نحرلۀ
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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مرادله ،تغییر کرده است؛ اینکه نسل جلان ،بهانلان بخشری از جامعره کره میتلانرد اامرل
تغییرات گستردۀ اجتماای باشد ،چگلنه دربارۀ پل بهانلان ابزار مرادله میاندیشد ،میتلاند
نشاندهندۀ مسیر آینده در حلزۀ فرهنگ اقتصادی 2باشد .افزونبرراین ،برهدلیل ویژگیهرای
نسل جلان ،این مسئله در جامع ایران ،پیامدهای بیشتری همچرلن بییرراتی اقتصرادی در
سطح خرد را بههمراه خلاهد داشت و همچنین ،درک این برداشتهای فرهنگی میتلاند به
اۀالح شیلهها ،روندها ،نهادها ،و سیاستهای تلسع پل در ایران کمک کند و ایربخشی
خدمات مالی به گروههای مختلم را بهرلد بخشد.
برهمیناساس ،معنای پل در بین نسل جلان ،بهدلیل ویژگیهرای خرا

ایرن گرروه ،در

تعیین رفتارهای اجتماای اهمیت زیادی خلاهد داشت .مسئل برداشتهای فرهنگی از پرل ،
بر نشانگرهای گلناگلنی تثییر میگذارد؛ بخ مهمری از ناهنجاریهرای برازار کره ناشری از
تصمیمهای خریدوفروش مرد بهانلان کاربران مالی است از برداشت فرهنگی آنها از معنای
پل تثییر میپذیرد .هنگامیکه جلانان جلیای رشد و ارتقای وضعیت مالی ،از منط اقتصادی
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پیروی نمیکنند ،با حاکم شدن یک اقیدۀ مشترک و حتی غیرمنطقی بر بازار ،مناب بسیاری را
(از خلد یا جامعه) هدر خلاهند داد .نلیسندگانی همچلن رویتر )8113( 1استدال کردند که
برپای نتایج پژوه های محققان مالی ،فرضریههای رفترار سرنتی سررمایهگذاران منطقری در
بازارهای کارآمد دیگر بهاندازۀ گذشته ااترار ندارد و اناۀر غیراقتصادی غالری وجلد دارند که
منط اقتصادی را بهچال میکشند .درواق  ،پرس اۀلی این است که آیرا سررمایهگذاران،
همیشه اقالنی و برپای محاسرات اقتصادی امل میکنند؟ بهنظر میرسد ،همیشره اینگلنره
نیست .شلاهدی از سلگیریهای شناختی و پیچیدگی ناشی از رفتار گلهای 2ررکه بحران مالی

جهانی را در پی داشترر فرضی منط اقتصادی را بهچال کشیده است (پریکترر.)0222 ،3
در جامع ایران نیز چنین رویکردی بهچشم میخلرد .غلر رفتارهای جمعیای که بیشتر آنها
تحت تثییر هیجانها و برداشتهای ذهنی از پل است ،امکان شکسرت در سررمایهگذاری و
افزای ریسک آن را افزای میدهد .در ایران ،وجلد رفتارهای جمعری در تصرمیمگیریهای
مالی و پللی (جهانگیری راد ،مرفلح ،و سلیمی0323 ،؛ محمدی و همکراران )0352 ،نشران
میدهد که اامل بنیادی رفتار مالی سرمایهگذاران در ایران ،فرهنگی اسرت (ارردالرحیمیان و
همکاران.)0321 ،
وضعیت ایران که در چند سا اخیر ،بهشدت درگیر چال اقتصادی است و متغیرهرای
اقتصادی نمیتلاند کنترلی بر آن داشته باشد ،نشان میدهد که اناۀر دیگری در رفتارهرای
مالی جامعه دخالت دارند؛ درواق  ،اینکه افراد ،پل را چگلنره میبیننرد و چره درکری از آن
دارند ،بر نظا ادراکی آنها ،هنگا کن های اقتصادی تثییر میگذارد .امروز ،بخ زیادی
از جمعیت جلان با چال اقتصادی روبهرو هستند .آنها درگیر مسئل ازدواج ،تحصریل ،و
بهطلرکلی ،شروح یک زندگی هستند که بیشک با مسئل پل  ،گرهخلرده است .درک آنهرا
از پل نشان میدهد که مسیر حرکتی جامعه در آیندۀ نزدیک به چره سرمتی خلاهرد رفرت.
اینکه جامعه در آیندۀ خلد در مسیری با غلر حس ملفقیتطلری استیالی ارزش اقتصرادی
پل حرکت خلاهد کرد یا همچنان پرل و ابعراد اقتصرادی ،روبنرای سرلیههای اخالقری،
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انسانی ،و خیرخلاهانه جامعه خلاهند بلد ،یک مسئل قابلتثمل است ،زیرا رشد قابلتلجره
جنرههای رفاه در جامعه و آنچه میتلان با پل به آن دسرت یافرت ،سررب افرزای تفراوت
طرقات جامعه با هم و همچنین ،ملجب تغییر جدی در نگرش افراد در ملرد معنای زندگی،
ادالت ،و ارزشهای جامعه و فربهی شعارهای آرمانگرایانه خلاهد شد .افزونبراین ،غلرر
کمیت و محاسرهگری در فرهنگ مدرن ،سرب کاه

سلیههای ااطفی نسرت بره گذشرته

شده است؛ ازاینرو ،میتلان انتظار ارزشگذاری هر چیزی را با پل داشت و این امر تابعی
است از معنا و برداشت از پل ؛ سرلیههای پرشرماری از زنردگی امرروز در جامعر ایرران،
همچلن جریم دیرکرد ،سربازی ،جریمههای هنجارشرکنی در روزهرای آلرلده و روزهرای
خا  ،و ...نشان میدهد که وجلد پل میتلاند زندگی را متمایزتر و «شدنی»تر از دیگران
در شرای بحران رقم بزند .این امر ،معنای آنچه هست را تراب معنرای پرل خلاهرد کررد.
سرانجا  ،اینکه «برداشتهای فرهنگی از پل در رفترار مرالی جلانران چگلنره اسرت؟» و
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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«بسترها و زمینههای مؤیر بر معنای فرهنگی پل در برین جلانران چیسرت؟» ،پرسر های
مهم مطرحشده در این پژوه هستند.
 .1چارچوب نظری پژوهش

بهلحاظ تاریخی ،فیلسلفان و جامعهشناسان اقتصادی ،نخستین کسرانی بلدنرد کره برهطلر
المی ،مقلل پل را فراتر از یک مفهل

اقتصادی بررسی کردهاند .چهرههایی چلن مارکس1

( )0521در «سرررمایه» ،وبررر )0218( 2در «اخررالپ پروتسررتانی و روح سرررمایهداری» ،و
زیمل )0211( 3در «فلسف پل » ،به جنرههای روانری ،اجتمراای ،و اخالقری پرل اشراره

کردهاند (فیدولینی .)8181 ،4زیمل در «فلسف پل » استدال میکند کره پرل  ،بررخال،
دارایی های دیگر ،اامل آزادی فردی است؛ وی در ایرن فلسرفه دو برداشرت دربرارۀ پرل را
مطرررح میکنررد؛ نخسررت ،پررل بهمثابرره میررانجی مرادلرره و دیگررری ،پررل بهمثابرره ارزش.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

برایناساس ،پل در جهان سرمایهداری ،بهدلیل نق میانجی در بهدست آوردن انلاح کاال و
خدمات ،املکردی گسترده دارد؛ ازاینرو ،پل بهانلان ابزاری که نفرلذ براالیی در زنردگی
اجتماای یافته ،به خلدی خلد ،شی مطللب و ارزشمندی در نظر میآید (زیمل.)0321 ،
زیمل ( )0321در مقالهای با انلان «پل در فرهنرگ مردرن» ،ضرمن اشراره بره ابعراد
غیرشخصی و بیرنگ پل که سربساز جایگزین شدن آن با بسیاری چیزها شده است ،بره
تعارض معنای پل بهانلان ااملی وحدتبخ  ،جداکننده ،فردیرتبخ  ،و وابسرتهکننده
اشاره کرده است .بهنظر او ،پل میتلاند نقط اتکای مشترک هم چیزها باشد.
در اواخر ده  0221بلد که مراحث اقتصادسنجی دانشرگاهی برا تثکیرد برر الگلهرای
روانشناسی انسانی ،ملردتلجه قرار گرفت .محققران ادارا کردهانرد کره برخری نظریرههای
انسانشناسرری ،روانشناسرری ،و جامعهشناسرری ،برره پژوه هررای تجربرری دربررارۀ رفتررار در
بازارهای مالی کمک میکنند .فرض آنها این بلد که رفتار مالی ،دالیل پیچیدۀ غیراقتصادی
دارد .برخی از پژوهشگران نشان دادهاند که افرراد در مناسررات مرالی خرلد از یرک منطر
گروهی خا

پیروی میکنند که برمرنرای جنررههای اراطفی و غیراقالنری ۀرلرتبندی

میشلد (روتر)8100 ،؛ جالب اینجاست که افراد حرفهای مرالی نیرز همرین کرار را تکررار
میکنند و هملاره مرتکب اشتراه میشلند (شفرین .)8111 ،نتایج برخی پژوه ها نشران
داده است ،بیشتر از  51درۀد سرمایهگذاران فردی و  31درۀد سررمایهگذاران سرازمانی،
بی از منطر اقالیری ،از رفترار جمعری الگرلگیری کردهانرد؛ بهگلنرهای کره بسریاری از
تحلیلگ رران ،برداشررتهای فرهنگرری از پررل را جررایگزین فهررم اقتصررادی از آن کردهانررد
(گریجیللا.)8101 ،
نظری دوااملی احساسات 1اداا میکند که برانگیختگی جسمی و برچسرب شرناختی،
دو اامل تعیینکنندۀ هیجانات هستند؛ براساس این نظریه ،افزونبرر مرنرای فیزیللرلژیکی،

منظلمررههای ااتقررادی نیررز تفسرریر مررا را ش رکل میدهنررد (داربرری .)8102 ،2همچنررین،
پژوهشگران بر این نظرند که منظلمههای ااتقادی ما بهگلنهای چشمگیر ،از فرهنرگ ترثییر
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میپذیرند (اوکیدا 1و همکاران .)8115 ،پژوه های اخیر نیرز تفاوتهرای فرهنگری را در
تجرب متفاوت احساس در ملرد پدیردهها پیردا کردهانرد (کیتایامرا 2و همکراران.)8112 ،
برپای این نظریره و پژوه هرای انجا شرده ،افرراد در فرهنگهرای مختلرم ،احساسرات
متفاوتی در ملرد پدیدهای مانند پرل را تجربره خلاهنرد کررد و درنتیجره ،رفتارهرای مرالی
مختلفی خلاهند داشت که میتلاند تحت تثییر فرهنگ باشد.
بر این اساس می تلان انتظار داشت بخشی از کن های اقتصرادی نرا ر برر بازارهرای
مالی ناشی از فرهنگ باشد بهگلنهای که بتلاند تحلیلهای ۀرر ،اقتصرادی را بره چرال
ً
بکشد و سلیههای رفتار را از حلزه ۀرفا محاسراتی و مرتنی بر اقالنیت ابزاری بره سرمت
تثییرپذیری از سای های فرهنگی جهت دهد.
 .2پیشینه پژوهش
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بیشتر پژوه های انجا شده در ایران در حلزۀ پل  ،آن را از منظرر اقتصرادی و در سرطح
کالن بررسی کرده یا پیامدهای ارضه و تقاضای پل را بهانلان ابرزار مرادلره درنظرر گرفتهانرد
(فالحتی ،سهیلی ،و ۀادقینسب .)8101 ،برخی ،ملضلح االقه به پل و براور بره اردالت
(گلپرور و اری ی سمانی )8115 ،یرا نگررش و اضرطراب پرل و بعرد رفتراری (فتراحی،
 )8102را از جنر روانشناسی بررسی کردهاند .بیشرتر ایرن پژوه هرا برا رویکررد اقتصرادی
(حنطره ،اسرگری ،و خترایی )0321،و فقهری (قران 0325 ،؛ هراتفی ،جاللری ،و کفیرری،
 )0325انجا شدهاند .باوجلداین ،شلاهد مربلط به برداشت و رفتار نسرت بره پرل در ایرران
متفاوت است .حتی برخی پژوه ها نیز ملضلح هزینه کردن و پسانداز پرل (الیرضرانژاد و
خاکپلر )8108 ،را برهلحاظ جنسریتی بررسری کردهانرد .ایرن درحرالی اسرت کره نخسرتین
رویکردها به مقلل پل از منظر غیراقتصادی را فیلسلفان فرهنگی به پل داشتهاند و همانگلنه
که نشان داده شد ،جنرههای روانی ،تحت تثییر ادراک ،باورهرا ،و ااتقرادات فرهنگری اسرت.
باوجلداین ،پژوه های داخلی به ملضلحهایی مانند نگرش به پل در سطح اقتصراد خررد و
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

همچنین ،رد قطعیت محض نفلذ اناۀرر اقتصرادی در رفترار کنشرگران و تلجره بره معنرای
فرهنگی پل تلجه نداشتهاند؛ اما در خارج از کشلر ،برخی نلیسندگان ،رویکرد پیشگلیی در
مطالعات تلسع مالی بهلحاظ فرهنگی را در بین کشلرها و گروههای مررد مطررح کردهانرد؛
بهانلان نملنه ،نلیسرندگان کترابی برا انرلان «مسرایئل فرهنگری تلسرع مرالی از دیردگاههای
مختلم» ،مجملا دیدگاهها و یافتههای چندین کارشناس مختلم دربارۀ زمینههای غیرمالی
ً
و امدتا فرهنگی را تحلیل کردهاند (هاریسلن و ساملیئل.)8110 ،1

ماتسلملتل و یلانگ ،)8102( 2نیز تثکید کردهاند که ازآنجاکره فرهنگهرای مختلرم،

واقعیتها و ایدیئا هایی را تللید می کنند که نیازها و اهدا ،مختلم روانی را دربرر دارنرد،
تفاوت در گرای های ااطفی بروز رفتارهای گلناگلن را تلجیه میکند؛ احساسات مثرت یا
منفی ناشی از تغییرات قیمتی (پیترسلن )8118 ،3یرا احساسرات منفری برا ایجراد بردبینی

(مرکل )8111 ،4بر ارزیابیهای افراد تثییر میگذارند .برهمیناساس ،برداشت فرهنگی از
یک پدیده میتلاند بر رفتارهای معطل ،به آن پدیده تثییرگذار باشد.
این تعریر نشان میدهد ،تفاوت در برداشتهای فرهنگی از مفهل پل  ،رفتار مالی افراد
را تغییر میدهد .درهمینراستا ،گریجیللا ( )8101در پژوه

خرلد دربرارۀ برداشرتهای

فرهنگی از پل در برین مکزیکیهرا ،نشران داده اسرت کره بیشرتر افرراد ،پرل را یرک شرر
دوستداشتنی میبینند؛ اگرچه بر این نظرند که پل  ،چندان هم خلب نیست ،امرا بررای آن
ترالش میکننرد .براسراس آنچره مطررح شرد ،میترلان نتیجره گرفرت کره معنرای پرل در
فرهنگهای مختلرم ،متفراوت اسرت و ایرن تفراوت میتلانرد برر کن هرای اقتصرادی و
رفتارهای معطل ،به آن تثییر بگذارد و منط تحلیلهای اقتصادی را با چال روبهرو کند.
میکل و مایکل ( )0222تفاوتهای فردی را مهمترین اامل مؤیر در معنرای ادراکری از
پل بهشمار آورده و فرونها و همکاران ( ،)8108تعریمهای شخصی از معنی «یروتمنرد
بلدن» را پشتلان احساسی پل دانستهاند .درحالیکه زلیزر ( )8101با نقدی بر تفسریرهای
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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کالسیک از تلسع جهان مدرن رر که پل را یک ابزار کلیدی در اقالنیت زندگی اجتمراای
نشان میدهندر پل را بهگلنهای تقلیلیافته ،بهانلان ابژۀ نهایی درنظر میگیرد .برهنظر تنرگ
( ،) 8101پل در مقابل معنلیت قرار دارد و افراد در معرض انلاح وسلسههای محیطریای
هستند که آنها را وادار به امل اخالقی یرا غیراخالقری میکنرد .فکرر کرردن دربرارۀ پرل ،
احساس «خلدکفایی» را افزای و تمایل فرد برای کمک به دیگران را کاه میدهد .وجلد
پل فراوان ،سرب ایجاد حس «حسادت» به افراد یروتمند میشلد و رفتارهای غیراخالقی را
برمیانگیزد .زالسکلیج و همکاران ( )8101نیز نشان دادهاند که پل  ،تمرکز افراد را بر خلد
و اهدافشان افزای میدهد ،رفتارهای گر و دلسلزان اجتماای را مختل میکند ،و اخالپ
و ارزشها را تغییر میدهد.
افزونبراین ،نتایج پژوه های انجا شده نشان میدهد ،اتکا بره برداشرتهای ذهنری،
سربساز ایجاد اشتراههای بزرگ در ملرد پل خلاهد شد (طاهری ،پیروز ،و زارح.)0322 ،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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این الگلهای ذهنی ،رفتارهای مختلفی را در ملرد پل در بین اا ای جامعه ایجاد میکند.
نتایج برخی پژوه های انجا شده در ایران نشان میدهد ،تمایل زنان بره پسانرداز پرل و
سرمایهگذاری ،با افزای سن ،کم میشلد و الگلی آن تغییر میکند ،اما این روند در مردان
مشاهده نمیشلد (الیرضانژاد و خاکپلر.)0320 ،
ۀررالحنژاد و فراهرری ( )0323در پژوهشرری بررا انررلان «مطالعرر الگلهررای رفترراری
سرمایهگذاران در بلرس اوراپ بهادار تهران» ،نشران دادهانرد کره برین رفترار فراااتمرادی و
خلداسنادی با تصمیمهای سرمایهگذاری ،رابط مستقیمی وجرلد دارد .همچنرین ،شرلاهد
دیگر نشان میدهد که در ایران ،رفتار گروهی در فعالیتهای پللی و مالی غلر زیادی دارد
(جهانگیری راد ،مرفلح ،و سلیمی)0323 ،؛ بهانلان نملنه ،محمدی و همکراران ()0352
نشان دادهاند که پیروی جمعی سرمایهگذاران از اامل بازار و نادیده گرفتن متغیرهای بنیادین
تلس سرمایه گذاران در بلرس اوراپ بهادار ،سرب شده است که رواب تعادلی در برلرس،
تاحدزیادی ت عیم شده و بازار ،بهسلی ناکارایی متمایل شرلد .برخری دیگرر از شرلاهد،
بیانگر نق بنیادین فرهنرگ در ایرن نرلح رفتارهرا اسرت .همانگلنره کره ارردالرحیمیان و
همکاران ( )0321نشان دادهاند ،زیربناییترین اامل در رفتار سرمایهگذاران ،اامل فرهنگ

است .تلرشهای شناختی بر تلرشهای ااطفی مقد هستند (نظریر سراختواره) کره در
کنار تثییر اامل شخصیت ،ملجب بروز رفتارهای تلدهوار در تصمیمگیرری سررمایهگذاران
حقیقی میشلد.
 .3روش پژوهش

روش پژوه حاضر بهلحاظ ماهیت ،کیفی با رویکرد تحلیرل درونمایرههای مصراحرههای
انجا شده از مشارکتکنندگان اسرت .در ایرن پرژوه  ،بررای تثییرد ااتررار دادههرا از معیرار
ارزیابی لینکن و گلبا اسرتفاده شرد .شراخ های لیرنکن و گلبرا ،معیارهرای ملیر برلدن،1

انتقا پذیری ،2قابلیت وابستگی ،3و تثییدپذیری 4را دربر میگیرند .پژوهشرگران ،بررای نشران
دادن ملی بلدن ،از دو کدگذار برای کدگذاری دادهها کمک گرفتهاند و درج تلاف آنها نشان
داد که ااترار دادهها قابلقرل است .بهمنظلر افزای انتقا پذیری نیز ویژگیهای پرشماری که
از بستر ملضلح برخاسته یا متعل به مصاحرهشرلنده هسرتند (ماننرد خنرده ،اخرم ،مکرث ،و
حالتهای هیجانی قابلمشاهده) ،گزارش شدهاند .گفتنی است (برهمنظلر دریافرت پایرایی)
مصاحرهها بهگلنهای ملازی و جداگانه انجا شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده اسرت.
درج باالی همسانی آنها نشاندهندۀ میزان پایایی دادههای پژوه است.
دستهبندیهای گلناگلنی برای دامن سنی و ویژگیهای جلانان ارایئه شده است (گارسیلل

و کلنیگز .)8108 ،5باوجلداین ،ویژگری سرن ،یکری از آشرکارترین ویژگیهرا دراینمرلرد
است .سازمان ملل متحد ،دامن سنی  05تا  38و سرازمان همکراری و تلسرع اقتصرادی،
دامن  08تا  82سا را برای تعریرم گرروه «جرلان» برهکار گرفتهانرد جامعر آمراری ایرن
پژوه  ،جلانان بین  05-38سا از قشرهای مختلم بلدهاند .نملنهگیری در این پژوه ،
تا اشراح نظری دادهها (ملردی که پسازآن ،اطالاات جدیدی بهدست نمیآید) و بره روش
هدفمند وابستهبهمعیار انجا شد .معیارهای ورود به پژوه ارارت بلدهاند از اینکه افرراد،
ِ
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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دارای استقال نسرری اقتصرادی باشرند و همچنرین ،در مسرایئل درآمرد و هزینر فرردی یرا
خررانلادگی مشررارکت کننررد .بیشررتر ایررن افررراد ،در حلزههررای مررالیای ماننررد بررلرس،
سرمایهگذاری های سلدآور و پرریسرک ،و همچنرین بازارهرای طرال و ارز ح رلر دارنرد.
حاضر تالش شده است که (بهمنظلر حفظ تنلح سطح بحثهرای

افزونبراین ،در پژوه

مطرحشده) اد تجانس حفظ شلد و دراینراستا ،هم اقشار اقتصادی ضعیم ،متلس  ،و
مرفه و همچنین ،گروههای تحصیلی و جنسی گلناگلن در آن ح رلر داشرتهاند .برا درنظرر
گرفتن این شرای  ،نملنه تا  08نفر مصاحره ادامه یافرت؛ جردو شرمارۀ ( ،)0مشخصرات
نملن پژوه و ویژگیهای جمعیتشناختی آنها را نشان داده است.
جدول  .4مشخصات نمونۀ پژوهش
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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 .4یافتههای پژوهش

یافتههای این پژوه

پرس از پیادهسرازی اطالارات و کدگرذاری دادههرا در چنرد مقللره

دستهبندی شدهاند؛ مقلل نخست ،به درک مفهل پل اشاره دارد؛ افزونبراین ،چگلنگی یرا
مهارت استفاده از پل و بسترها و زمینههایی که برر فهرم فرهنگری از پرل دخالرت دارنرد،
بازشناسی شدهاند.

معنای فرهنگی پول

هدفانگاری پول

پول متناقضنما

بدیل خوشبختی

محک اقبال اجتماعی

شکل  .4مقولههای معنای فرهنگی پول

 .4-1معنای فرهنگی پول

بخ

نخست دادهها ،نا ر بر معنای فرهنگی پل است که نشاندهندۀ ادراک افراد دربرارۀ

اناۀری است که ماهیت پل را برای آنها میسازد.
 هدفانگاری پول :یکی از دالیل اهمیت ارزش پل نرزد جلانران ،ترردیل شردن آن از
مالرک پرل برلدن ،بیشرتر از کرارکرد آن
«ابزار مرادله» به «هد ،مرادله» است .دراینمعنا،
ِ
اهمیت دارد؛ ازاین رو ،پل با تغییر ماهیت ،از ابزار به هد ،زنردگی ترردیل شرده و داشرتن
پل  ،بیشتر از لذت ناشی از مصر ،آن ،برای جلانان اهمیت دارد .یکی از مشارکتکنندگان
( )2میگلید « :همیشه این نگرانی را داشتم که باید پللم را جم کنم ترا روزی بترلانم کرار
بزرگتری با آن انجا دهم .هرچند احمقانه بهنظر میرسد ،اما داشتن پرل بررایم بیشرتر از
استفاده از آن لذتبخ شده است؛ همینکه حس میکنم پللدار  ،کافی است».
بهنظر میرسد ،یکی از الاملی که سرب میشلد ،افراد هملاره در پی حفظ ارزش پرل
باشند ،همین تردیل شدن آن به «هد ،مرادله» است؛ امرری کره کرارکرد پرل را در مقابرل
کاربرد آن ،کمااترار می کند .تردیل شدن پل به هد ،،کسب پل را بر چگرلنگی مصرر،
آن مقد میکند؛ ازاینرو ،بیشتر افراد تالش میکنند تا پللدار باشرند .همرین رویره ،حرس
زندگی کردن را از آنها بازمیستاند .دراینمعنرا ،جرلان تررجیح میدهرد ،انراشرت پرل را
بیشتر از مصر ،آن تجربه کند و همین هد،انگاری پل  ،زمینه را برای رفتارهای تهرلرآمیز
بین جلانان افزای میدهد .یکی از مشارکتکنندگان ( )8میگلید« :وقتی پل نردار  ،بره
هیچچیز برای پیدا کردن تلجه نمیکنم .بهمحض آنکه پرللی را بهدسرت مریآور  ،سرعی
میکنم آنقدر بزرگترش کنم که با آن ،هم کارهایی که میخلاستم بکرنم را تجربره کرنم؛
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ً
دقیقا یکبار در معامل یک ماشین ،چند میلیلن سلد کرد  ،هم آن را برای دوبرابر کردن
شرطبندی کرد {ناراحتی}؛ الرته باختم ولی لذت خیلی خلب بلد {نیشخند}».
کاه ااترار کارکردی پل  ،سرب غلر نگرش کلتاهمدت در زندگی میشرلد و کراربرد
پل بر کارکرد آن مقد خلاهد شد .غلر نگاه کاربردی ررهرجرا کره برا پرل محرک ااتررار
میخلردرر پل را بهانلان رجحان اجتماای ااترار میبخشد و کسب آن را ،ترا رسریدن بره
حد اشراح ،بر خرج مقد میکند.
 پول متناقضنما :چال

مهمی که بین خلدخلاهی و دگرخلاهی برر سرر پرل وجرلد

دارد ،جلانان را با این تناقض جدی روبهرو میکند که پل  ،ماهیتی متناقضنما دارد؛ برخی
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بر این نظر بلدند که رابط بین پل و امل دگرخلاهانه ،مسرتقیم و دایئمری نیسرت؛ یکری از
مشارکتکنندهها ( )3میگلید« :درست است که آد های پللدار ّ
خیر ،نیکلکار ،و بخشندۀ
ِ
زیادی هستند و من هم میشناسم ،اما باید پذیرفت که آنها یرک اسرتثنا هسرتند نره قرانلن
ً
{جدیت} .این رابطه ،همیشه درست نیست؛ بع ی وقتها کامال براکس است».
فرض مشارکتکنندگان این است که پللدار بلدن نمیتلاند ااملی برای دهنده بلدن هم
باشد؛ این درحالی است که خلدشان مایلند داشته باشرند کره دگرخرلاهی در آنهرا شرکل
بگیرد .این ت ناقض ،نه در بعد خیرخلاهی ،بلکره در بعرد خلدخرلاهی نیرز ۀرادپ اسرت؛
بهاینمعنا که هیچ قرانلن مشرخ

اقتصرادیای نمیترلان از معنرای پرل برداشرت کررد؛

مشارکتکننده شماره ( )3در ادامه بیان میکند« :خیلی آد ها در این اینکه میدانند روزی
میمیرند و املالشان بهدست دیگران خلاهد افتاد و حتی خلب میدانند که فایدۀ زیرادی از
آن نمیبرند ،باز حری اند؛ این ،یعنی پل یک مفهل پیچیده دارد برای ما! حتری پرذیرش
اینکه بههمین دلیل پل جم نکنیم ،پس آینده را چه کنیم ،خیلی سخت قابلدرک است».
پل  ،افزونبر جاذبههایی که در راستای ایجراد رفراه بررای فررد دارد ،در «محردودیت»
ناپایایی قرار میگیرد؛ این ویژگی ،پل را در چال دوگان خلد ردگرخلاهی قررار میدهرد.
االوهبر چنین تناق ی ،برخی از مشارکتکنندگان از ساحت پل بهانلان یک قابلیت ت اد
احساسیراقلی یاد میکنند .در این حالت ،پل  ،بین کن اقلی و احساسی ،یک تنراقض
ایجاد میکند .یکی از مشارکتکنندهها ( )08مطرح میکند« :خیلی وقتها که میخرلاهم

به کسی کمک کنم ،دچار ت اد میشل ؛ ازیرکطر ،میگرلیم ،وقتری پیرر شرد و دیگرر
خلاستم از دنیا برو به دیگران کمک میکنم! ازطر،دیگر ،دلم برنمیدارد اما تا میخرلاهم
کمک کنم با خلد می گلیم ،من که خلد گیر و گرفتار  ،من که خلد هم از بچگری کرار
ً
میکرد  ،چرا کمک کنم ،بعدا خلد مشکل پیدا میکنم .واقعیت اینجا اسرت کره خیلری
وقتها تالش میکنم ،این را حل کنم ،ولی نمیدانم چگلنه؟{تعجب}».
 بدیل خوشبختی (ارزش فرهنگیی خوشیبختی  :برهنظر برخری از مشرارکتکنندگان،
داشتن پل ،اامل خلشرختی است؛ یکی از مشارکتکنندگان ( )0مطرح میکنرد« :درسرته
که سالمتی مهمه! اما پل نداشته باشی ،سالمتی هم بهخطر میافته .پدر خیلی کار کرد تا
بتلنه به سطحی از زندگی راحت برسه ،اآلن قند داره و فشار {مکث} .برای پل تالش کرد،
حاال که داره ،نمیتلنه استفاده کنه! اگه از او داشت ،اینجلری نمیشد».
برداشت دیگری که از مفهل پل در بین جلانان وجلد داشت ،درنظر گرفتن پرل برهانلان
اامل تعیینکننده و سنگبنای رفتارهای دیگر برلد .یکری از مشرارکتکنندگان ( )0میگلیرد:
«خیلی جالره! هرجا میری ،ازت میپرسن پل مهرم نیسرت ،امرا چقردر داری؟! {خنرده}؛
یعنی مهم نیست ،ولی داشته باش! چلن نداشته باشری ،بردبختی! از قردیمم یره ضرربالمثل
ً
هست که میگن ،آستین نل بخلر مرغ و پلل! من واقعا باور دار  ،اگه پل نراشه ،بدبختم ،خیلی
از دوستانم مثل من به این باور دارند که هرجلری شده باید به دست آورد».
گاهی داشتن پل میتلاند ااملی برای کسب خلشرختی بهشمار میآید؛ برهنظر برخری
مشارکتکنندگان ،پل ااملی برای خلشرختی است ،هرچند مرد بهگلنهای متناقض ،چنان
رفتار میکنند که گلیی پل  ،اهمیرت چنردانی نردارد .درهمینراسرتا ،مشرارکتکنندۀ ()1
میگلید« :من این قصهها و شرعرها کره میگلینرد ،آدمرای پللردار خیلری غصره دارنرد و
خلشرخت نیستند رو باور ندار  ،چلن خیلیهرا رو میشناسرم کره پرل دارن برا پللشرلنم
خلشرختن ،طر ،،همین چند ماه پی  ،تلی خرید دالر و طرال از خراک بلنرد شرد ،الرتره
خیلیها هم زمین خلردن ،اما هم بهخاطر ذوپ داشتن پل برلد ،خلدشرلنم مریگن کره
بقیه فکر میکنند ،پل همهچیز نیست! چلن ندارن ».
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 محک اقبال اجتماعی :بهنظر این افراد ،پل میتلاند بر تعامالت میانفردی تثییرگرذار
باشد .پل در این مقرا برهانلان سررمای اقتصرادی برر جنررههای دیگرر سررمایه ،اارم از
اجتماای ،فرهنگی ،و ااطفی تسل دارد .مشارکتکنندۀ شمارۀ ( )01دراینباره میگلیرد:
«رفته بلد  ،خلاستگاری .بهم گفتن ما از شما هیچی نمیخلایم جز اخالپ و احتررا ؛ سرر
مهریه دالاملن شد!»
یکی از مشارکتکنندگان ( )2دربارۀ تخریب سرمایههای اجتمراای از طریر ارزیرابی
مرتنیبر پل در خانلادهها میگلید« :من نمیتلنم مرز بگذار  ،بگم اخالپ یرا پرل  ،ولری
میتلنم بگم آدمایی که خیلی پللدارنرد یرا خیلری بیپرللن ،هرر دو خلشررختی رو تجربره
نمیکنن ،اولی رو نمیتلنم با قطعیت بگم ،چلن تجربه نکرد  ،ولی دومی رو خیلی تجربه
کرد {لرخند} .چند وقت پی برای مراسم یکی از فامیال گفتن همرهرو نمیترلنن دارلت
ً
کنن! گلچین کردن ،بعدا کاشم بهامل اومد ،هرکی وضع خلب بلده دالت شده! خب
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چی میملنه ،برای ما چند سا دیگه؟ {تعجب}».
براین اساس ،یکی از کاربردهای پل  ،ایجاد نابرابری در ارزیابی افرراد مختلرم اسرت؛
اگر در گذشته ،افراد بهدلیل یکسانی فقر ،تعامالت قرلیتری داشرتند ،امرروزه افرراد از فقرر
بهمثابه یک اامل مخرب سرمای اجتماای و ااطفی گریزاناند .این مسئله ،نهتنها در سطح
تعامالت اجتماای ،بلکه در نهاد خانلاده نیز بهگلنهای قابلتثمل وجلد دارد .مشارکتکنندۀ
شمارۀ ( )1میگلید« :از بچگری هرم همیشره دنررا ایرن برلد کره پللردار بشرل  ،چرلن
پسررداییا هروقرت اراده میکررد ،هرچیرزی میخلاسرت بررای آمراده برلد .مرادر هررم
میگفت ،آنها با ما فرپ دارند ،آنها پللدارند؛ من دوسرت داشرتم پللردار باشرم ،ولری آن
ملق نمیدانستم یعنی چی؟ {خنده}».
بسترها و زمینههای مؤثر بر معنای فرهنگی پول

متناقضنمایی
تربیتی

غلبه عقل معاش

تحویل کارکرد به
کاربرد پول

قدرت معطوف به
اراده

تلۀ اجتماعی پول

شکل  .8بسترها و زمینههای مؤیر بر معنای فرهنگی پل

بازخوانی ارزش و
هویت فرهنگی

ابهام در مراجع
معنایی پول

 .4-2بسترها و زمینههای مؤثر بر معنای فرهنگی پول

در بخ دیگری از یافتهها که در ادامه آمده اسرت ،بسرترها و زمینرههای مرؤیر برر معنرای
فرهنگی پل رکه برآمده از م ملنهای استخراجشده از مصاحرهها استر  1انصر اۀرلی
قابلبررسی است.
 جایگزینی کارکرد با کاربرد پول :مشارکتکنندگان در پژوه بر این نظر بلدند که پل
ً
برای آنها کاربرد زیادی دارد؛ اما بهنظر میرسد ،امدتا کارکرد پل را به کراربرد آن ارجرح
میدانند؛ برای نملنه ،مشارکتکنندۀ شماره ( )08میگلید« :چند سالی اسرت کره ازدواج
کردها  .حس میکنم که وقتی همسر از من مطالررهای دارد ،میترلانم آن را برا پرل پاسرخ
ً
بدهم؛ مثال همین هفت پی  ،برای اینکه به او ایرات کنم دوست دار  ،طال برای خرید ،
اگرچه ته

دالایمان شد ،چلن جللی طالفروشی به او گفرتم ،مهرم نیسرت چره چیرزی

میخریم ،مهم این است که میخریم ،طال ،طال است ،خلدش سررمایه اسرت {خنرده}.
الرته من منظلری نداشتم ،اما واقعیت بلد ،من هم خلاسرتم دلر را بهدسرت بیراور  ،هرم
سرمایه داشته باشیم .تا دو روز با من قهر بلد».
مشارکتکنندۀ دیگری ( )1دراینباره میگلید« :همینکه حس میکنم حسابم پر است،
برایم آرام خاطر دارد؛ گاهیوقتها هم اطرافیان به من گله میکنند که ترل بررای آرامر
پل میخلاهی ،پس چرا آرامشت را برای پل وسر گذاشرتی؟ {مکرث} معتقرد از االن
نراید به این چیزها فکر کرد .باید تا میتلانم کار کنم .چند سا دیگر که ناتلان شد  ،زندگی
برایم سخت نراشد».
بهاینمعنا ،ایرات اینی و ململس پل  ،بر قابلیتهای بلندمدت آن برتری مییابد .یکی
از مشررارکتکنندگان ( )2مطرررح میکنررد« :چهررار سررا پرری  ،وقترری تررازه از دانشررگاه
فارغالتحصیل شده بلد و دنرا کار میگشتم ،ملاجه شد با دوست دوران راهنمایی که ترا
دیپلم بیشتر درس نخلانده بلد؛ ولی پل داشت {لرخند} .خاطر هست ،یه شرکت تثسیس
کرده تل زمین واردات و ساخت دستگاههای مربلط به الستیک ماشین .جالره به میگفتن
مهندس ،منل استخدا کرد با دو نفر دیگه؛ ما هم به میگفتیم مهندس! {مکث} اما اون
ما رو با اسم کلچیک ۀدا میزد».
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درهمینراستا ،مشارکتکننده دیگری ( )8بر این نظر است که« :یکبار تلی فروشگاه،
ملق خرید شللار مدا قیمت میکرد و ااصاب فروشنده رو خرد کرده برلد  .یره مشرتری
وارد شد و بدون پرسیدن قیمت ،چندتا از چیزایی که چشم منم دنرال بلد رو انتخاب کرد،
تن زد ،و بردون اینکره در مرلرد قیمرت سرؤا کنره یرا چلنره بزنره ،پرلل رو داد و رفرت
ً
{سکلت} .خیلی گرفته شد و واقعا حس خلبیره پرل داشرتن .هرچری بخرلای میترلنی
بخری؛ هرچی {لرخند} .بعدش فروشنده خیلی منرل تحلیرل نمیگرفرت .انگرار یره چیرز
مزاحم بلد  .حتی جلاب خداحافظی منم نداد».
 متناقضنمایی تربیتی :یکی از الامل مهم در تعیین معنای فرهنگی پل نرزد جلانران،
نظا تربیتی خانلاده است .در بین نسل جلان ،آینردهنگری خرانلاده ،معنرای دیگرری یافتره
است؛ بهگلنهای که فرادستی مراقرت بااث شده است که نسل جدید ،نگرران فرردا نراشرد؛
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برخی از مشارکتکنندگان به این فهم رسیده بلدند که آنها ،هریچ و یفرهای جرز مصرر،
ً
کردن و برخی ،جز تللید کردن پل ندارند .این امر ،امردتا بررخال ،منطر تربیتری نسرل
پیشین و ناشی از شکا ،فرهنگی بین دو نسل برلد .مشرارکتکنندۀ شرمارۀ ( )5میگلیرد:
«پدر و مادر برای امروز من خیلی تالش کردند .من دیگر نگران بهدست آوردن پل نیستم.
آنها فق از من میخلاهند که مثل آنها نراشم! بیشتر خلب زنردگی کرنم ترا برهدنرا پرل
باشم ،پل برای من تثمین شده است ،مدا به مرن میگلینرد ،ترل درس بخرلان و پیشررفت
ً
کن!» او ادامه میدهد« ،همیشه پدر تثکید میکرد که بعد از من ،تل همهچیز داری ،اۀرال
نیاز نیست به پل فکر کنی ،فق سعی کن آبرومند زندگی کنی! بااخالپ باشی! بره دیگرران
کمک کنی و َدرست را خلب بخلانی تا جللی فامیل ،ما سرافراز باشیم».
این درحالی است که برخی دیگر بیان میکنند که تصلر خانلاده از آنها بهانلان ااملی
برای کسب پل است .مشارکتکنندۀ شمارۀ ( )08مطرح میکنرد« :از بچگری ،تابسرتانها
میرفتم سر کار ،بعد از دانشگاه هم کار میکرد ؛ به ما یاد دادند باید نانآور خانره باشریم،
پدر هم کار می کرد ،اما من از همان او یاد گرفتره برلد  ،بایرد پرل دربیراور ؛ برا اینکره
خانلاده این انتظار را داشتند که مرد باید کار کند ،اما دراینحا میگفتند ،ما برای ترل کرم
نذاشتیم!»

 غلبۀ عقل معاش :تحدید پل بهانلان ااملی که بر جنررههای اخالقری برترری دارد ،ترا
آنجا پی رفته که بر اقل ابزاری مسل شده است؛ ازاینرو ،در بین جلانان ،بیشتر از آنکه بره
جنرررههای کررارکردی پررل تلجرره شررلد ،برره جنرررههای کرراربردی آن تلجرره میشررلد .یکرری از
مشارکتکنندگان ( )1میگلید« :من این تصلر را قرل ندار که اگر پللدار باشم ،آد خرلبی
نیستم؛ من ترجیح میدهم ،یک پللدار بد باشم تا یک بیپل خرلب ،چرلن تجربره کرردها ،
ً
وقتی پل نداشته باشم ،مجرلر هر کار خطای دیگری را بکنم؛ اما نهایتا پللداری به من غرور
و خلدخلاهی میدهد .بهنظر پللدار بلدن ،منطقیتر است تا اخالقی بلدن {خنده}».
درهمینراستا مشارکتکنندۀ شمارۀ ( )01بر این نظر است کره« :اگرر بخرلاهم راحرت
باشم ،اکثر آد ها مثل من فکر میکنند ،پل را ترجیح میدهند به هرچیرز دیگرر؛ امرا بیران
نمیکنند .سادهترین چیز که همیشه قربانی میشلد ،اخالپ است .همین دیروز یک شارژر
خرید  ،طر ،قسم خلرد اۀلی است و به چندبرابر قیمت از من پل گرفت ،بعد کره بررد
برای تعمیر {خنده} همکارش گفت ،سرت کاله گذاشتند .تازه طر ،آشنا هرم برلد ،حراال
اگر ازش بپرسید با ۀد تا قسم میگلید ،اخالپ را راایت میکنم {نیشخند}».
مشارکتکنندۀ شمارۀ ( )2نیز دراینباره میگلیرد« :اگره مرن مراهی سره ترلمن درآمرد
داشتم ،میرفتم دنرا طریعت ،گشت میزد  ،شعر میگفتم {خنده} ،اما بررای همرین سره
تلمن باید برده شرکتم بشم ،از هم د خلشیها دست بکشم تا بتلنم د خلشی پیردا کرنم
ً
{مکث} .ما امال َبردهایم؛ فق بهجای شالپ ،قانلن به ما حکم میکنه».
یکی از مشارکتکنندهها ( ) 8دربارۀ غلر قدرت پل و چرخ معنای پرل نسررت بره
گذشته در زندگی میگلید« :قدیم که میرفتیم منز پدربزرگم ،یک پانصد تلمنی بره همر
نلهها ایدی میدادن ،خیلی خلب بلد .بهانلان دشت سا نگه میداشتیم و معتقرد برلدیم
این پل برکت دارد ،االن این معنا را حس نمیکنم که برکت یعنی چی؟ چلن چندهزار برابر
آن ،با یک کلید میآید و با یک کلید میرود».
 بازخوانی ارزش و هویت فرهنگی :در این معنا ،افراد پل را بهانلان ابزاری پذیرفتهانرد
که برپای نگرش حاکم بر اجتماح به آنها ارزش میدهد .در ایرن حالرت ،پرل از قابلیرت
ارزشگذاری فزایندۀ فرد در اجتماح برخلردار شرده اسرت .یکری از مشرارکتکنندگان()0
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مطررح میکنررد« :هرچقرردر دار تررالش مرریکنم کره بگررم مررن ارزش داشررتهها بیشررتر از
نداشتههامه ،نمیتلنم ،چلن جامعه باور نمیکنه؛ من االن پل بهدرد میخلره که جرلانم
نه وقتی نمیتلنم ازش استفاده کنم .درسته سالمتی مهمه ،اما شما آد های سالم رو با هرم
مقایسه می کنید {خنده} .من اینل قرل ندار که دارا هستم ،پل نراشه ،سالمتی هم نداری،
این داراییهای ما است که به ما ااترار میده».
برایناساس ،مشارکتکنندگان از پل بهانلان اامل منزلت اجتماای یاد میکننرد؛ ایرن
منزلت بهدلیل اقرالی است که جلانان تصلر میکنند جامعه به افراد پللدار دارد؛ برهاینمعنا
کرره داراییهررای افررراد برررای آنهررا ارزشافررزودۀ میررانفردی ایجرراد میکنررد .یکرری از
مشارکتکنندگان ( )0میگلید« :داداش کلچیک من ،داخل ماشین شاسی خلدش آنچنان
نشسته و خیلی دوست داره دیگران نگاه

کنند؛ همیشره برا داراییهراش خلدشرل نشرلن

میده ،اوایل اینجلری نرلد! یکم که پل وپله پیدا کرد ،اینجلری شد ،من این خصرلت رو
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تلی خیلیها دید  ،شاید خلدمم اینجلری باشم {خنده} .نمیدونم ،اما این خاۀیت پلله
که آدما میخلان خلدشلن رو باهاش نشلن بدن».
مشارکتکنندۀ شمارۀ ( )01میگلید« :خیلیها رو میشناسم کره برا پرل زیراد خررج
کردن ،خلدشلن رو نشلن میدن؛ این یعنی ما اینیم {مکث} .حتی خیلی وقتا ،زناشرلن برا
یه پزی میگن ،دارندگی و برازندگی ،این یعنی اگه نداشته باشی ،نیستی ،هیچی نیستی» .او
در ادامه مطرح میکند« :چررا راه دور؟ همرین تللیزیرلن خلدمرلن چری ترلیر میکننرد؟
ً
براساس چیه؟ هم پلله دیگه {مکث} .حتی خیلی وقتها تل سریا ها و فیلمهرا ،امرال
نشلن می دن باید پل داشته باشی که باشی .مگه شما قرل نداری؟ خیلی وقتهرا اخرالپ
رو قربانی میکنند تا چندتا برنام ترلیغی بفروشن و پل دربیارند؟ {مکث}».
افزون براین ،معنای هلیت فرهنگی (بعد فرهنگی هلیت ملی) تحت تثییر قدرت خرید
ً
و ماهیت پل قرار گرفته است .مشرارکتکنندۀ شرمارۀ ( )3مطررح میکنرد« :قررال پرل را
میدیدیم و همین بااث میشد به نشانهها و االیئم روی آن تلجه کنریم ،دهتلمنیهرایی کره
شکل مرحل مدرس را داشت یا پنجاهتلمنیهرایی کره اکرس درب دانشرگاه تهرران برلد؛
اکنلن ،فارغ از ارزش پللی ،دیگر بهچشرم نمیآیرد و ایرن حرس پرل را تغییرر میدهرد».

ً
مشارکتکنندۀ شمارۀ ( )5نیز دراینباره میگلید« :من حسی از داشتن پل ندار  ،چلن اوال
پل کاغذی ندار و حمل نمی کنم و همچنین ،همیشه ریا و تلمان را با هم اشتراه میکنم!
ً
ارزش ریا هم در این چندساله م حک کم شده ،امدتا در ترلیغات هم دالر میبینیم ترا
ریا  ،همچنین ،چلن قدرت خرید کمی دارد ،بیشرتر تررجیح مریدهم جسرتوجلهایم را
برای کاال با دالر انجا دهم».
 قدرت معطوف به اراده :بهاقت ای شرای جرلانی و غلرر خردهفرهنرگ جرلانی برهانلان
تعیینکنندۀ رفتار نا ر بر لذت ،که بیشتر در اناۀری چلن احساس قردرت (قردرت معطرل،
به اراده) و لذت بردن از خلدنمایی ،دیده شدن ،و بلدن نملد مییابد ،پل نق تعیینکننردهای
دارد .دراینمعنا ،پل بهانلان مهمترین اامل مرادله ،برای فرد ،امکران تجربر لرذت از اامرا
ارادۀ خررلد بررهمنظلر چیررره شرردن بررر بسرریاری از شرررای را فررراهم خلاهررد کرررد .بیشررتر
مشارکتکنندگان ،با این م ملن که «پل  ،قدرت مریآورد» ،تصرریح کردهانرد کره مهمتررین
ابزار در دنیای مرادله ،اامل سنج ارزش مرادله اسرت؛ بررای نملنره ،مشرارکتکنندۀ شرمارۀ
هرچیز خریدنی را میخرری ،حتری اگرر گرانترر
( )01میگلید« :وقتی پل داشته باشی ،با آن
ِ
هم بخری ،ولی چلن با پل اندازهگیری میشلد ،پس پللی است» .مشرارکتکنندۀ دیگرری()2

دراینباره میگلید« :وقتی پل کم میآور  ،یعنی زمانیکه میخلاهم چیزی بخر  ،ولری پرللم
نمیرسد ،احساس ناتلانی شدیدی میکنم .احساس میکنم که اگر پرل نداشرته باشرم ،یعنری
ارادهای ندار  ،همهچیز را با پرل میشرلد ارزشگرذاری کررد و خریرد» .او در ادامره تصرریح
میکند« :پسراملیم بهخاطر اینکه پل نداشت بدهیهاشل بده ،االن تل زندانه؛ پس پرل چیرز
مهمیه که نداشتن اینقدر دستوپای آد رو میبنده».
یکی از مشارکتکنندگان ( )8با طرح این معنا که پل با ایجاد حرس شرمندهسرازی در
رواب انسانی ،ااما قدرت میکند ،اشاره کرده است که« :وقتی میخلاهم از خانه خارج
شل  ،اولین چیزی که دست میگذار روی آن ،کارت بانک یا پل نقدی اسرت کره داخرل
ً
جیرم باشد؛ خیلی برایم سخت است از کسی ،خصلۀا آشنا ،پل قرض بگیرریم؛ یکبرار
پل نررده بلد با خلد  ،به فالکت افتاد  ،حس کرد آد بیچارهای هستم؛ تالش میکررد
فق بهجایی برسم که پل تهیه کنم».
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َ
مشارکتکنندۀ دیگری ( )1دربارۀ تثییر روانی قدرت پل میگلید« :ما یه مثرل قردیمی
داریم که میگه ،پل رو روی مرده بگذاری برات میرقصه! زندهها که دیگه هیچی؛ برا پرل
خلدکشی میکنند؛ پل  ،داشتن مهمه .یه ابزار برای قدرت داشتنه .آدمی که پل نرداره برا
مرده هیچ فرقی نداره».
 تلۀ اجتماعی پول :دراینمعنا ،برخی از مشارکتکنندگان مطرح میکردند که جذابیت
ناشی از پل  ،یک اامل چندماهیتی است؛ ازیکسل ،انگیزۀ کسب پرل برهانلان هرد ،و
ترس از فقدان آن بهانلان اامل تثمین قدرت و ازسلیدیگر ،پل برهانلان ابرزار تسرل برر
انسان ،زمینهساز آسیبهای اجتماای میشلد .مشارکتکنندۀ شمارۀ ( )3میگلید« :خیلی
از این افراد که جر مرتکب میشن از بیپللیه ،قررل ! امرا اونرا کره از سرر داشرتن خرال،
میکنند ،چی؟ بهنظر من ،پل شیطانه ،پل شره ،آدمل وسلسه میکنه ،کم باشه راحتتری،
نه اونقدری که به بدبختی بیفتی ،ولی خدا رو باید شکر کرد برای نردادههاش» .او در ادامره
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تثکید میکند« :من خیلیها را میشناسم که قرل از اینکه آبی زیرر پلستشران بررود و پرللی
بهدست بیاورند ،خیلی آد های افتادهای بلدند؛ بعدازآن ،کارشان به دادگاه و زنردان کشریده
شد ،چلن چک میکشیدند از سر غرور! انگار همهچیز را میتلانند با محاسر پل بخرنرد؛
ً
اما خلدشان را باختند ،طم پل واقعا آد را به دا میاندازد».
برخی بر این نظرند که داشتن پل  ،انسان را بهسلی رفتار گلهای سلپ میدهد که یکری
از دالیل آن ،ترس ناشی از ابها دربارۀ آینده است؛ ملضلای که روندها ،کن ها ،نیروها،
و نهادهای اجتماای را بهچال میکشد؛ مشارکتکنندۀ شمارۀ ( )2میگلید« :اگه جامعه
حس کنه دالر میاد پایین ،با یه حجم اظیمی از آدما تل این خیابلن ملاجه میشی که اومدن
دالر بفروشن! بعد که فروختن ،گرون میشه! دوباره میان بخرن ،بعد خیلیهرا رو مریبینیم
ً
که پشیملن شدن چرا خریدن یا فروختن! خیلیها هم پشیملنن که چرا نگه داشتن! امال برا
اقل تصمیم نگرفتن .هیجانات جمعی اینها رو آورده با خلدش».
 ابهام در مراجع معنایی پول :بسیاری از نهادهای غیراقتصادی که بهنلای دیگریهرای
اقتصاد بهشمار میآیند ،برداشتهای متناق ی را در ملرد معنای پل در میران نسرل جرلان
ایجاد کرده اند؛ برای نملنه ،نهاد سیاست و دین ،بیشتر ملردتثکید جلانان بلد؛ برخی بر این

نظرند که دین در ملرد پل  ،ملض ابها آمیزی دارد .درواق  ،بهدلیل رد این دنیا ،پرل بررای
مذهریها اهمیت چندانی ندارد؛ درحالیکه برخی باور دارند که پل برای مذهریها خیلری
اهمیررت دارد و چررلن ندارنررد ،دیررندار هسررتند .یکرری از مشررارکتکنندگان ( )8میگلیررد:
«همهجا این بحث را شنیدها که دین با پللداری مشکلی ندارد .میتلان پرل داشرت ،دیرن
هم داشت .اما هرکسی را که دیدها که پل نداشته و دین داشته ،بعد از پللرداری ،رفترارش
تغییر کرده است {مکث} .این املمیت ندارد ،ولی من کسری را ترا االن ندیرد کره از او
پللدار نرلده باشد و رفتارش بعد از پللداری تغییر نکند».
مشارکتکنندۀ دیگرری ( )5دراینبراره میگلیرد« :رابطر برین دیرن و پرل  ،براکسره.
هرچقدر طر ،،پللدارتر باشه ،دین و ایملن کمتره .نمیشه املمیت داد ،ولی من هرچی
دید  ،اینجلری بلده .همیشه ذهنم درگیر همین بلده که پس دین مرد بیپل  ،هیچ ارزشی
ِ
نداره ،چلن بهخاطر اد رفاهشلن دیندارند؛ مساجد باالی شهر و پایین شهر با هرم خیلری
فرپ دارند ،از نظر نلح آدمرایی کره میران ترلش؛ برااینوجلد ،اونرایی هرم کره باالشرهرن،
ضعیمترن به نسرت بقیه!».
ً
برخال ،دیدگاه یادشده ،برخی بر این نظرند کره پرل  ،ضررورتا ارترراطی برا دیرنداری
ندارد .در این تعریر ،دینداری بهمثابه ایمان و نه رفتار مناسرکی درنظرر گرفتره شرده اسرت.
مشارکتکنندۀ شمارۀ ( )3میگلید« :من اوایل ،این تصلر را داشتم که آد هرای بردبخت و
فقیر بهسمت دین میروند؛ اما بعدها متلجه شد که پل  ،تنها چیزی است که خلشررختی
نمی آورد؛ وقتی تللیزیلن نشان داد که آن رفتگر ،پللی کره پیردا کررده برلد را بره ۀراحر
برگرداند و حتی حاضر نشد هدیه بگیرد و در مصاحر تللیزیلنی گفت ،مرن بررای رضرای
خدا این کار را کرد  ،این ما حرا است برای من! فهمیرد پرس آد هرای دینردار برا چیرز
دیگری غیر از پل  ،احساس خلشرختی میکنند».
یکی دیگر از مشارکتکنندگان( )0دراینباره میگلید« :یه نکته بهنظر من خیلی مهمره کره
دینداری ،یعنی ایمان .این هیچ ربطی به پل داشتن یا نداشتن نداره .در فامیل ما خیلی از افرراد
ً
پللدار هستند که دراین داشتن زندگی مرفه ،خیلیها را هم زیر چتر خلدشان دارند؛ اۀال هرم
آد های متظاهری نیستند .در فامیل هم همه قرلل دارند ،هم خلدش ،هم بچههای را!».
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درهمینراستا ،مشارکتکننده شمارۀ ( )3با تثکید بر این نکته که گسترش دین از طریر
پل امکانپذیر است ،رابط دین و پل را مالز میداند .او تصریح میکنرد« :مرا احادیرث
زیادی راج به بعد اقتصاد در زندگی داریم .بخ های مهمی از دین پیامرر اسال ( ) ،از
طری پل همسرشان تلسعه پیدا کرد .سیره امامان ما و تلۀریههای ایشران نشران میدهرد،
همه دارای شغل بلدند و پل داشتند؛ ما خلدمان به لطم خدا ،وض مالی خرلبی داریرم،
اما هرگز ندید خانلادها  ،بهویژه پدر و مادر  ،در مسایئل مذهری و دینی کلتاهی کنند .به ما
هم تثکید کردند کره هرچره داریرم ،از ف رل خداسرت و بایرد شرکر کررد» .وی در ادامره
میگلید« :پدربزرگم و جد  ،روحانی بلدند .با پدربزرگم که برای خریرد مریرفتیم ،وقتری
پل به مغازهدار میدادند ،پل را در جیب دیگر میگذاشت .من بچره برلد معنرای ایرن را
نمیفهمید  ،اما برایم بعدها معلل شد که پل با پل فرپ دارد .پل از دست روحانی برکت
ً
داشت {بغض} .هم پل ها مثل هم نیستند؛ مرد آنملق این را میفهمیدند .من کامال به
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این معتقد  ،اما فکر میکنم در جامع ما این باور کمرنگ شده باشد».
بحث و نتیجهگیری

این پژوه بهمنظلر بازشناسی معنای پل در فهم جلانان انجا شده است .نتایج پژوه
ً
نشان میدهد که در نسل جلان ،امدتا معنای پل از ماهیت کرارکردی آن رررکه بخشری از
ساحت اقتصادی و ابزار مرادله استرر به قالب کاربردی ،یعنی حلکنندۀ مسایئل اجتمراای
تردیل شده است .این نلح نگرش در بین نسل جلان ،نشاندهندۀ غلر اقل معاش و اهمیت
کسب پل به انلان یک هد ،است .در چنرین وضرعیتی ،افرزای ناگهرانی پرل از طریر
جنرههایی چلن قمار و رفتارهای شرطبندی در بین آنها ،نلای لذت بهشمار میآید.
نتایج این پژوه با نترایج پرژوه فرونهرا و همکراران ( )8108دربرارۀ پشرتلانههای احساسری
پل  ،و پژوه تنگ ( )8101که نشان میدهد ،پل در مقابل معنلیت و دیرن قررار میگیررد و فراوانری
آن را در تقابل برا رفترار اخالقری میدانرد ،و همچنرین ،برا نترایج بررسریهای زالسرکلیج و همکراران
( )8101که نشان میدهد ،پل  ،تمرکز افراد را بر خلد و اهدافشران افرزای میدهرد ،رفتارهرای گرر و
دلسلزان اجتماای را مختل میکند ،و اخالپ و ارزشها را تغییر میدهد ،همسلیی دارد.

پل  ،همچنران بررای جرلان ایرانری دارای تنراقض جردی اسرت؛ ملضرلای کره بردیل
خلشرختی اوست و میتلاند نق یک تسهیلگر را در زندگی برای بازی کند ،یک تناقض
جدی در خلد دارد و آن ،محدودیت ذاتی پل است .پل  ،بهانلان یک دارایی قابلانراشت،
دارای رفیررت غیرتجمیعرری اسررت؛ یعنرری بررا خرررج کررردن برره آن افررزوده نمیشررلد .ایررن
محدودیت ،برخال ،جنرههای دیگرری از سررمایه ،ماننرد سررمای اراطفی ،اجتمراای ،و
فرهنگی است که با هزینه کردن و خرج کردن افزای مییابند؛ ازاینرو ،چلن بهانلان یرک
هد ،از آن برداشت می شلد ،مزیت پل  ،در نگهداشت و رسیدن بره سرطحی از اطمینران
اقتصادی است که جلان تالش میکند به آن دست یابد.
یکی از یافتههای این پژوه  ،غلره کارکرد پل بهانلان سنج ااترار اجتمراای در برین
نسل جلان است .پنداشت پل نه از سلی نسل جلان ،بلکه بهدلیل اقررا اجتمراای ،بررای
آن ها این ادراک را پدید آورده است .در بین نسل جلان ،پل به این دلیرل کره اراملی بررای
تمایز شناخته میشلد ،میتلاند به گسست از جم و پذیرش هلیتهای دلرخلاهانه منجرر
شلد و بی از هرچیز ،منط اقتصادی و حسابگری فردی را بر جامعه چیره کنرد؛ ایرن امرر
تاحدزیادی ،ناشی از قابلیت پل در ارزشگذاری چیزها است.
نکته قابلتثمل دربارۀ فهم جلان از پل  ،خلان های پرشماری است کره پرل برهانلان
یک اامل مشترک و متناقض در خلد دارد .پل دراین اینکه میتلاند برای جامعه ،شر و یک
شیطان باشد ،بدون آن نیز نمیتلان کار خیر انجا داد و جلان برای رسیدن بره نقطرهای کره
امکان خیر داوطلرانه داشته باشد ،خلد را به ایرن شرر نیازمنرد میبینرد؛ ازایرنرو ،اتکرا بره
شعارها و جنره های اخالقی ،بدون درنظر گرفتن اینکه این امر از رهگذر کسرب پرل بررای
جلان امکانپذیر است ،ملضلای ناکارآمد خلاهد بلد.
در اینجا بی از تحلیل مرتنیبر کار از پرل رکه نرزد مرارکس میترلان دید ر میترلان از
دیدگاه زیمل و طرق مرفه وبلن مرنیبر مصر ،پل بهانلان شاخصی برای ارزشهای فردی
بهره گرفت .همچنین ،این نتایج پژوه با تحقی گیریجیللا ( )8101در درک مفهل پرل
بهانلان یک شر دوستداشتنی در بین جلانران مکزیکری ،همسرلیی دارد .همانگلنره کره
زیمل ،پل را فاقد معنای ذاتی میداند و معنای آن را بهنلای برگرفته از ادراک بازنماییشدۀ

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

000
فرهنگ مالیه؛ تحلیلی بر
برداشتهای فرهنگی ...

ناشی از رواب پل و دیگریهای اجتماای بهشمار میآورد ،میتلان استدال کرد کره پرل
ً
از نگاه جلانان ،بهگلنهای کامال «مدرن» و در امترداد مسریر اجتماایشردن درک میشرلد.
درواق ر  ،فردگرایرری ناشرری از دسررتیابی برره پررل  ،بررهدلیل آزادی درونرری آن ،فردگرایرری و
خلدمختاریای را به جلان میدهد که پری ازاین تجربره نکررده اسرت و از ایرن رهگرذر،
جامعهپذیری او با گسترش ارزشهای فردی نهادینه میشلد و نه الگلپذیری از ارزشهرای
انتزاای و اسطلره های تاریخی .درواق  ،در منط زیملی ،پل  ،خال آزادی اسرت و جرلان
به شدت به این آزادی نیازمند اسرت ترا بتلانرد آنچره در چررخ پرارادایمی دنیرای مردرن
دستیافتنی اسرت را بره مالکیرت درآورد و برا دسرتیابی بره ایرن مالکیرت ،از زیرر سرلط
مالکیتهای سیاسی و ایدیئلللژیک خارج شلد.

ً
یکی از نکتههای قابلتثمل در این پژوه  ،این است کره جرلان ،پرل را ذاترا برهانلان

هد ،درنظر میگیرد؛ بهنظر میرسد ،در دنیای درکشرده تلسر جلانران کره کیفیتهرای
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

000

دوره  ،41شماره 3
پاییز 4111
پیاپی55

زندگی بهدا کمیتهای اددپذیر افتادهاند ،دنیا بی از هرچیز از مسیر پرل دسرتیافتنیتر
است؛ ازاینرو ،بیقیدی ناشی از گمنامی و تلجهطلری و آزادی مفرط در سای پل  ،کمترین
چیزی است که میتلان با داشتن پل به آن رسید؛ ازاینرو ،پل برهدلیل ارترراط برا همر
اهدا ،نسل جلان ،میتلاند خرلد یرک هرد ،غرایی باشرد و بری از هرچیرز ،مجملاره
ارزش هایی را درون خلد دارد که ارادۀ جلان را به قدرت معطل ،میکند؛ ازاینرو ،خلد پل
میتلاند هدفی بهغایت مهمتر از اهدافی باشد که پیشتر با پل بهدست میآمد.
اما بهراستی چرا چنین تصلری برای جلان بهوجلد آمده است؟ در نظرا تربیتری کنرلنی
خررانلاده ،کرره فرزنررد را مصررر،کننده محررض دسررترنج خررانلاده معرفرری میکنررد و از او
خلاستهای جز تحق خلاستههای سرکلبشدۀ خلد ندارد ،پل  ،تنها ملجلدیتی اسرت کره
میتلاند نقشی دوگانه بازی کند؛ یعنی تجمر آن تلسر کسرانیکه بره خلاسرتههای خرلد
نرسیدهاند ،بهقصد اینکه فرزند ،بهانلان ویترینی از آرزوهای دسرتنیافته را بره خلاسرتهای
برسانند که ممکن است خلاست او نراشد.
افزون براین ،فهم فرهنگی پل در بین جلانان ،ناشی از ابهامی است که در ذهن جلان در
ملرد پل در خلان های مراجر اجتمراای وجرلد دارد .دیرن برهانلان یرک نهراد مرجر

فرهنگی ،تعریرهای گلناگلنی از پل را در ذهن جامعه ایجراد کررده اسرت کره برا خرلان
جلانان از مفهل پل  ،شغل ،کار ،روحانیت ،و درونمایههای دینی تناسب ندارد .همچنین،
سیاست در سطح کالن ،بسترهایی را برای کسب پل ایجاد میکند که ممکن است ،اخالپ
را قربانی کند .این روایتهای فهم شده ،ورای ق اوت دربارۀ آن ،برگرفته از درکی است کره
نسل جلان با آن زندگی میکند.
اگرچرره نتررایج ایررن پررژوه  ،دچررار محرردودیتهای پژوه هررای کیفرری ،ازجملرره
تعمیمپذیری ،است ،اما میتلاند نملن قابلتثملی از درک فرهنگی پل باشد .این روایت از
پل  ،اهمیت بازخلانی ملاض خانلادگی و دین ،سیاست ،و رسانه را به یک ضرورت تردیل
میکند؛ نظا های اخالقی ،ناگزیر ،در جامعهای قابرلتحق هسرتند کره از رفیرت امرل
جامعه فراتر نروند؛ تردیل شردن اخرالپ بره آرمران و شرعار اجتمراای ،حاۀرل املکررد
مادیگرایانه نهادهای اجتماای است.
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آزاد است.

جستاری بر تجربههای زیستۀ استادان و دانشجویان در کالسهای
مجازی در دوره کرونا؛ مطالعه موردی دانشگاه کردستان
فرید عزیزی* ،1زبیر محمدی بلبان آباد ،2حسین باقری

3

دریافت0099/90/90 :؛ پذیرش0099/90/01 :

چکیده

هدف پژوهش حاضر ،بررسی تجربههای زیستۀ استادان و دانشجییان در کالسهتای مجتازی در دوره
گسترش کرونا است .این پژوهش از نیع کیفی است و به شییۀ پدیدارشناسی انجام شده است .جامعتۀ
آماری پژوهش ،دربردارندۀ همۀ استادان و دانشجییان دانشااه کردستان بتید کته یتا ستابقۀ شترکت در
کالسهای مجازی را همزمان با شتروع بیمتاری کرونتا داشتتهانتد ،یتا اینهته در طتی ایتن دوران ،در
کالسهای یادشده تدریس کردهاند .پژوهشار ،پس از انجام مصاحبه با  30دانشجی و استتاد دانشتااه
کردستان ،به اشباع نظری دست پیدا کرد .یافتههای این پژوهش ،نشان داد که کالسهتای مجتازی ،در
مقایسه با شهل پیشین کالسها ،سبب زوا و از دستت رفتتن میقعیتتهتا ،کارکردهتا ،و نقتشهتای
پرشماری در عرصۀ نهاد دانشااه شدهاند .بهنظر بسیاری از دانشجییان ،بتا محتروم شتدن دانشتجی از
فضای فیزیهی ،امهان تعامالت و گفتوگیهای رخداده بین طرفین (دانشجی /دانشجی ،دانشجی /استتاد
و استاد /استاد) بهگینهای غمانایز از بین خیاهد رفت و جای خید را به نیعی فرایند مهانیهی و بتانهی
انتقا مطالب و میاد آمیزشی از یک منبع فرستنده به پیتامگیرنتده خیاهتد داد؛ فراینتدی کته سترانجام،
پیامدهای منفیای برای نحیۀ یادگیری ،خالقیت ،فعالیتت ،و تیانمنتدی دانشتجییان خیاهتد داشتت.
بهنظر استادان نیز شهلگیری و همهگیر شدن این کالسها در ایتران ،میجتب تغییتر نقتش استتادان در
کالسهای مجازی میشید و آنها از مخزنداری اطالعاتی در حالت خیشبینانته بته حامیتان دانتش
تبدیل میشیند .بهنظر بسیاری از استادان ،یهی دیار از آسیبهای ناخیاستۀ این نیع کالسها ،از بتین
رفتن تعامالت و گفتوگیها ،بین اعضای جامعۀ علمی (کنشاران علمی) دانشااه است.
کلیدواژهها :تجربۀ زیسته ،آمیزش مجازی ،کالسهای مجازی ،کرونا ،پدیدارشناسی ،تحلیل تماتیک
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1دانشجیی دکتری علیم ارتباطات ،گروه علیم ارتباطات ،دانشتهده ارتباطتات ،دانشتااه عالمته طباطبتایی ،تهتران ،ایتران
(نییسنده مسئی )


 .2کارشناس ارشد برنامهریزی تیسعه متطقهای ،گروه برنامهریزی تیسعه منطقهای ،دانشهده علیم اجتماعی ،دانشااه عالمه
طباطبایی ،تهران ،ایران
 .3دانشجیی دکتری علیم ارتباطات ،گروه علیم ارتباطات ،دانشهده ارتباطات ،دانشااه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

مقدمه

هناام بروز بحرانهای ناشی از بالیا و فاجعههای طبیعیای مانند زلزله ،ستینامی ،جنت ،
طیفانهای میسمی ،گسترش بیماری ،و ،...فرایند آمیزش دانشااهی بهمنظیر جلیگیری از
پیامدهای همهگیر آن متیقف میشید .درواقع ،چنتین بحرانهتایی بتید کته نظریتهپردازان،
متخصصان ،خبرگان ،و سیاستگذاران آمیزشی را وادار کترد تتا راهبردهتای جتایازینی را
برای بازتیلید چرخۀ دانش تیلید کنند .در همین روزهتا ،برختی نظریتهپردازان از اصتطال

«یادگیری انعطافپذیر »1در علیم اجتماعی ،برای اشاره به کالسهای مجازی ویژۀ شترای

بحرانی استفاده کردهاند (زایاپراگاسارازن .)8181 ،2این آمیزه ،مبتنیبر آرمانشهری بید که
در آن ،تمام محدودیتها و بحرانها ،بهگینهای خیتالی برطترف شتده و امهتان یتادگیری و

تدریس همزمان برای استاد /معلمتدانشجی /دانشآمیز فراهم میشد.
بهتدریج با پیدایش شبهۀ جهانی وب ،الاتیی ستنتی آمتیزش تتتکه بته میتزان زیتادی
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مبتنیبر هالۀ قدسی مدرس /استاد بیدت هماام با گسترش و سرایت فاجعتهها و بحرانهتای
همهگیر ناشی از نظام نیین سرمایهداری جهانی ،از رونق افتتاد و نتیع جدیتدی از آمتیزش
تتکه با اصطال هایی مانند آمیزش از راه دور ،آمیزش بافاصله ،آمیزش از طریق شتبهه ،و
آمیزش مجازی شناخته میشدتت بهتدریج جای پای خید را در محافل دانشااهی بتاز کترد
(هتتاگی و ویلیتتام .)33 ،8110 ،3ایتتن نتتیع آمتتیزش ،دربردارنتتدۀ آمتتیزه صتترفهجییی در

اطالعات است؛ بهاینمعنا که در آمیزش یادشده ،نقش منفعالنۀ دانشجی به فرامیشی سپرده
شده است و در آن ،کمترین میزان اطالعات از سیی مدرس به دانشجی سرازیر میشید و در
بهترین حالت ،الایی کمک همیارانه بته دانشتجی /دانشآمتیز درنظتر گرفتته شتده استت

(کییرزلی .)8111 ،4بهبیان روشنتر ،نقش اعضتای هیئتت علمتی ،مدرستان ،مربیتان ،و
معلمان در آمیزش یادشده ،تغییتر چشتمایری کترده استت و آنهتا نتهتنها مختزنداران و
بانک داران اطالعات ،بلهه برانایزندگان و پشتیبانان دانشجییان و دانشآمتیزان بترای فهتم
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

محتیا هستند (پلیف و پرت .)8110 ،1در شییۀ آمیزشتی یادشتده ،بتیش از اینهته معلتم،
وظیفۀ انتقا اطالعات به فراگیران را داشته باشد ،این فراگیران (دانشجییان و دانشآمتیزان)
هستند که برای دستیابی به اطالعات میردنیاز ،کندوکاو میکنند (عباسی پارسا .)0310 ،از
نااهی دیار ،در این نیع جدید از آمیزش ،استادان به حاشیه رانده میشیند و عملهرد آنها
در حد ارایهکنندۀ اطالعات (آنهم بهشهل ارایۀ فایلهای ازپیشذخیرهشده) تنتز مییابتد
(اعظمی و عطاران.)0311 ،
آمیزش الهترونیهی تتکه بهلحاظ نظری ،داعیهدار حل مشتهالت نتیع ستنتی آمتیزش
(مسایل مربیط بته کالس هتای بتزرو و پرجمعیتت ،فراگیتران منتاطق دور) در کشتیرهای
پیشرفتۀ غربتی بیدتتت دربردارنتدۀ آمتیزۀ جتالبی دربتارۀ تعاملهتای پییتا و برنامتۀ زمتانی
انعطافپذیر برای بعضی ا ز فراگیرانی بید که دلزدگی خاصی از نیع سنتی آمیزش در شرای
بحرانی داشتند .با همهگیر شدن بالیا و فاجعههای طبیعیای مانند بیماریهتای جهتانگیر،
کشیرهای درحا تیسعه نیز به این نیع آمیزش تکه ابتتدا در کشتیرهای تیستعهیافتۀ غربتی
رواج یافتت روی آوردند تا در شرای حاد از مزایای آن بهره ببرند.
در طی ماههای گذشته ،با گسترش بیماری کرونا تتکه میتیانست ستبب بیماریهتایی
از یک سرماخیردگی ساده تا انتیاع بستیار شتدید بیماریهتای تنفستی منجربتهمرو شتید
(قاسمی و عاکفی قاضیانی)0311 ،تت ضرورت اجرای برنامۀ هماانیستازی آمیزشهتای
مجازی در دانشااهها و ایجاد کالسهای مجازی در سرتاسر دنیا ،رن واقعیتت بته ختید
گرفت .دراینمیان ،در ایران نیز بهدلیل پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنای ،و اجتماعی
گستردۀ این بیماری ،سیاستمداران ،دانشااهیان ،و پزشهان فرهنای ،سیاستهای بهداشتی
و آمیزشی خاصی را برای مقابله با خطرات همهگیر این بیماری اجرا کردند که یهی از ایتن
سیاستها ،تعطیلی کالسهای درس حضیری و برگزاری مجازی آنها بهمنظیر مبتارزه بتا
پیامدهای جانی و مالی این بیماری بید.
در طی دهههای گذشته ،دانشااه ایرانی در جایااه یک اجتمتاع علمتی ،بتا مستایل و
مشهالت خاصی دستوپنجه نرم کرده است که هریک بهگینهای ،مانع اجرای کارکردهتای
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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آن بهعنیان نهاد تیلید دانش و معرفت شده است .1اکنین با تمام مسایل بنیادین دانشتااه در
ایران ،دانشااه ایرانی (و صتد البتته تمتام محافتل دانشتااهی در دنیتا) بتهدلیل گستترش و
همهگیری بیماری کرونا ،با مسایل ناخیاستته و پیشبینیناپتذیری روبتهرو شتده استت کته
امهان گردهمایی در شهل سنتی کتالس درس را از استتادان و دانشتجییان تتتدستکم تتا
رخت بربستن این بیماریتت دریغ کرده و محفلهای مجازی ،جایازین آنها شتده استت.
اکنین بهدلیل شرای و بسترهای خاص ،دانشااه بیش از هرزمانی ،نهتنها با نیعی بحران در
تیلید دانش روبه رو شده است ،بلهه این بحتران را بته کارکردهتای دیاتر دانشتااه ،ماننتد
پاتیقمحیری ،رواب صمیمی بتین دانشتجی /دانشتجی و استتاد /دانشتجی ،و ،...گستترش
میدهد و درواقع ،تیشه به ریشۀ تمام ساحتهایی از دانشااه در شهل سنتی آن میزند کته
دستکم برای ایدییلیژی و آمیزههای کهنش دربارۀ شناخت بهترین دانشجییان و چاینای
بهبید سطح نمرهها و فضای رقابتی آن مقدس بیدهاند .بتهنظر میرستد ،اکنتین بتا طغیتان
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ویروس کرونا ،تمام پیست و گیشت دروغین دانشااه از بنیاد برافتاده و آنچه بهجای مانتده
است ،نیعی روا مهانیهی /مجازی است که در آن حتی ناترش خیدبنیتادی دانشتجی در
مقام نیعی یادگیرندۀ فعا در بسترهای مجازی ،زیر سایۀ رعبآور کرونتا ،بتهکناری نهتاده
شده است.
بهنظر میرسد ،نظام آمیزشی کنینی کشیر در دانشااهها ،از الاییی پیروی میکند کته
مبتنیبر رواب فرودستتفرادست بین دانشجی و استاد است .رواب فرادستتفرودستانه بین
دانشجییان و استادان و ارتباط مجازی بین آنها ،دیدگاههای متفاوتی را بتین دانشتجییان و
استتتادان شتتهل داده استتت .در نظتتام تقتتابلی بتتین استتتاد و دانشتتجی ،استتتاد در جایاتتاه
فرادستیاش تتکه با سرمایۀ اقتصادی ،اجتماعی ،نمادین ،و فرهنای همراه استتت نظتارت
میکند ،رصد میکند ،حهم میراند ،سخنرانی میکند ،تعیین تهلیف میکند ،تقسیمبندی
میکند ،نمتره میدهتد ،و کتالس بتر محتیر او میچرختد ،درحالیکته دانشتجی در مقتام
فرودست ،سرمایههای چندانی ندارد و محهیم به فرمانبرداری است .بهنظر میرستد ،ایتن
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1بهعنیان نمینه میتیان به پتژوهش کتاظمی ( )2112دربتارۀ پرولتاریتای دانشتااهی در ایتران و همچنتین ،پتژوهش احمتدنیا
( )1331دربارۀ از بین رفتن کارکرد دانشااه بهعنیان نهاد اصلی تیلید معرفت اشاره کرد.

شرای  ،سبب شهلگیری دیدگاههای متفاوتی دربارۀ شییۀ آمیزش مجازی نیز شده استت و
آمیزش مجازی که بر محیر استادان استیار است ،سبب ایجاد دیتدگاههای متناقضتی بتین
دانشجییان و استادان شده است .با تیجه به چنین چشماندازی ،پژوهش حاضر در پی ایتن
است که دریابد که «استادان و دانشجییان در کالسهای مجازی برگزارشده در دورۀ کرونتا
چه تجربههای زیستهای داشتهاند؟»
 .1پیشینه پژوهش

ناار رنجبر و همهاران ( )0011در پژوهشی با عنیان «دیدگاه دانشآمیزان دوره ابتتدایی از
آمیزش مجازی در دوران کرونا (مطالعه میردی :استان فارس)» دیتدگاه دانشآمتیزان دورۀ
ابتدایی را دربارۀ آمیزش مجازی در دوران کرونا ،بررسی کردهاند .دادههای این پتژوهش از
طریق مصاحبۀ نیمهساختاریافته گردآوری شدهاند و یافتتههای آن ،نمایتانار پتنج مضتمین
کلی شامل :شییۀ برگزاری کالسها و میزان یادگیری ،شییۀ تدریس معلمان و میزان ستیاد و
مهارت رایانهای آنها ،شییۀ برگزاری امتحانها ،فعالیتهای فرهنای و فیقبرنامه ،و رواب
اجتماعی و خانیادگی دانشآمیز بید .برپایۀ نتایج بهدستآمده ،دانشآمتیزان تاحتدودی از
آمیزش مجازی راضی بیدند ،اما یهی از مهمترین مشهالت میجید در آمتیزش مجتازی،
پایین بیدن سرعت اینترنت و هزینهبر بیدن آن است .در کنار ایتن مشتهالت ،فرصتتهای
زیادی هم برای دانشآمیزان و معلمان ایجاد شده است؛ ازجمله اینهه ،عملهترد آنهتا در
استفاده از فناوری و تیلید محتیا تقییت شده است
زهرا فارسی و همهاران ( )011در پژوهشی با عنیان «بررستی رضتایتمندی از کیفیتت
دوره تحصیلي و آمیزش مجازی طي پاندمي کیید  01در دانشتجییان پرستتاری دانشتااه
علیم پزشهي آجا در نیمسا دوم  ،»0314-0311میزان رضایتمندی دانشجییان پرستاری
دانشااه علیم پزشهی آجتا از کیفیتت دورۀ تحصتیلی و آمتیزش مجتازی در طتی بحتران
همهگیری کییتد  01را بررستی کردهانتد .ایتن مطالعتۀ مقطعتی (تیصیفی تهمبستای) در
نیمسا دوم سا تحصیلی  0314-0311انجام شده است .یافتههای ایتن پتژوهش نشتان
میدهد که کیفیت دورۀ آمیزشی از دید  66/8درصتد دانشتجییان ،رضتایتبخش بتیده و
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میزان رضایت  36/3درصد دانشجییان از آمیزشهای مجازی در حد متیس بید .از بتین
متغیرهای جمعیتشناختی ،تنها ترم تحصیلی دانشجییان ،متغیر پیشبینیکنندۀ رضایت از
دورۀ آمیزشی بهشمار میآمد .بین ابعاد و نمرۀ کل رضتایت از دورۀ تحصتیلی بتا پیشترفت
تحصیلی دانشجییان ارتباط معناداری دیده نشده است .همۀ ابعاد پرستشنامۀ تجربتۀ دوره
تحصیلی ،پیشبینیکنندههای معناداری بر رضایت دانشجییان از دوره تحصیلی بیدند.
جما حاجی و مژگان محمدیمهر ( )0011در پژوهشی با عنیان «بازنمایی مشتهالت
آمیزش در فضای مجتازی بتا استتفاده از برنامتۀ شتاد در دورۀ پانتدمی کرونتا؛ یتک مطالعته
پدیدارشناسی» با استفاده از رهیافتی کیفی دریافتته استت کته ادراع معلمتان از مشتهالت و
چالشهتتای آمتتیزش در برنامتتۀ شتاد ،دربردارنتتدۀ  6مضتتمین کلتتی ،مشتتهالت مربتتیط بتته
دانشآمیزان و والدین ،مشهالت مربیط به معلمان ،مشهالت محتیا ،مشتهالت تجهیتزات،
مشهالت سازمانی ،و مشهالت ارزشیابی است.
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سمانه سلیمی و محمدعلی فردین ( )0311در پژوهشی با عنیان «نقش ویروس کرونا در
آمیزش مجازی ،با تأکید بر فرصتتها و چالشهتا» ،ناترش معلمتان مقطتع ابتتدایی شتهر
زاهدان را دربارۀ فرصتها و چالشهای ویروس کرونا برای آمیزش مجتازی در متدارس ،بتا
بهرهگیری از روش پژوهش آمیخته متیالی ناهمزمان اکتشافی (کیفیتکمی) واکاوی کردهانتد.
دادههای کمی و کیفی این پژوهش ،از طریق مصاحبه با  01معلم باتجربه و تیزیع پرسشنامه
بین  081نفر از معلمان مقطع ابتدایی ،گردآوری شدهاند .یافتههای پژوهش نشان میدهد کته
چالشها و فرصتها در سه سطح کتالن ،میتانی ،و خترد ،مطتر و طبقهبنتدی شتدهاند .در
سطح کتالن ،چالشهتای نداشتتن تفهتر راهبتردی متدیران و برنامتهریزان ،سیاستتگذاری
نامطلیب ،ضعف فناوری آمیزشی ،و مدیریت ناکارآمتد؛ در ستطح میتانی ،چتالش ضتعف
فناوریهتتای معرفیشتتده ،نداشتتتن استتتقال و آزادی عمتتل ،و بتترهم ختتیردن بیدجهبنتتدی
مطر شده؛ و در سطح خرد ،چالشهایی برای معلمتان (نظیتر تیجته نهتردن بته استتعدادی
گیناگین دانشآمیزان در فراگیری آمیزش از طریق فضای مجازی) ،دانشآمتیزان (نظیتر نبتید
ارتباط چهره به چهره بین مدرس و دانشآمیز) و خانیاده (نظیر نبید ارتباط مفیتد و متر ر بتین
آمیزگاران و دانشآمیزان به دلیل بیسیادی و بیاطالعی خانیادهها نسبت به فضتای مجتازی)

بهدست آمدهاند .همچنین ،بهنظر مشارکتکنندگان ،گسترش کرونا ،فرصتهایی را در ستطح
کالن (فراهم کردن زمینۀ تغییر ،تیجه به داشتن برنامهریزی راهبردی ،و تیجته بته آمیزشهتای
برخ و مجازی) ،سطح میانی (خلق فرصت آمیزشی برابر و خلق نیآوری آمیزشی جدیتد)،
و سطح خرد برای خانیاده (نظیر افتزایش مهتارتهتای دیجیتتالی والتدین) ،معلمتان (نظیتر
ارتقای مهارتهای دیجیتالی معلمان) و دانشآمیزان (نظیر ایجاد ارتباط مستتمر بتین اولیتای
دانشآمیزان با معلمان) در پی داشته است.
فاطمه چههندی ( )0311در پژوهشی با عنیان «همهگیری آنالین :بررسی چالشهتای
اساتید زبان انالیستی دانشتااه بیرجنتد در طراحتی و اجترای تتدریس مجتازی در زمتان
همهگیری کیید  ،»01با کاربست روش کیفی تحلیل تماتیک ،دریافته است که چالشهای
پیشروی استادان در این دوره عبارتانتد از :مشتهالت فنتی ،ایمنتی و اعتبتار آزمینهتای
مجازی ،نیاز بته سیاستتگذاری ،برنامتهریزی و قتیانین مشتخ  ،تتالش استتادان بترای
سازگاری با آمیزش مجازی ،چالشهای آمیزشتی ،و چالشهتای مربتیط بته دانشتجییان
ازجمله تیزیع ناکافی زیرساختهای فناوری ،بیانایزگی دانشجییان ،عدم تعامل و امهان
انزوای آنها ،و سیاد رایانهای.
منصیر غفیریفرد ( )0311در پژوهشی با عنیان «رونق آمیزش مجازی در ایران :تیان
بالقیهای که با ویروس کرونا شتهیفا شتد» ،دریافتته استت کته اگرچته همتهگیری کرونتا،
مشهالت زیادی را بر تمام شاخ های جامعه ،ازجمله سالمت مردم ،تحمیتل کترد ،امتا
سبب شهیفایی برخی قابلیتها در کشیر شد که ازجمله آنها میتتیان بته فراگیتر شتدن و
رونق یافتن آمیزش مجازی در سراسر کشیر اشاره کرد.
فهیمه عباسی و همهاران ( )0311در پژوهشی با عنتیان «تجربتۀ زیستتۀ معلمتان دوره
ابتدایی از فرصتها و چالشهای تتدریس در شتبهۀ آمیزشتی دانشآمتیزان (شتاد) :یتک
مطالعه پدیدارشناسی» ادراع معلمتان دورۀ ابتتدایی را در متیرد فرصتتها و چالشهتای
تدریس در شبهۀ آمیزشی (شاد) بررسی کردهاند .تحلیل عمیق دیدگاههای معلمان ،میجب
شناستایی و دستتهبندی  01فرصتت ،شتامل :جبتران عقبافتتادگی تحصتیلی در روزهتای
قرنطینتته ،افتتزایش مستتئیلیتپذیری و درگیتتری بیشتتتر اولیتتا بتتا فراینتتد یاددهی تیادگیری
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دانشآمیزان ،افزایش سرعت انتقا اطالعات و ارایتۀ اطالعتات جدیتد ،ایجتاد انایتزه در
معلمان برای ارتقای سیاد رسانهای ،شناخته شدن معلمان تیانمند و ختالق و فتراهم شتدن
زمینهای برای بهاشتراع گذاشتن فایلهتا و تجربتههای معلمتان ،افتزایش مستئیلیتپذیری
معلمان برای مطالعۀ بیشتر ،جذاب و برانایزاننده بتیدن استتفاده از آن بترای دانشآمتیزان،
عالقهمند کردن دانشآمیزان به دانش روز و پژوهش کردن ،انعطافپذیری در ساعت شروع
کالس و حذف رفتوآمدهای پرهزینه ،پرورش خالقیت در دانشآمیزان برای ارایۀ تهالیف
به شییهای نی و  1چالش شامل :عدم دسترسی همۀ دانشآمیزان به فضای مجازی بهویژه در
مناطق محروم و ایجاد نابرابری در فرصت آمیزش ،سناین بیدن هزینتههای اینترنتت بترای
بسیاری از خانیاده ها ،کند بیدن سرعت اینترنتت ،دشتیار بتیدن ستنجش یتادگیری واقعتی
دانشآم یزان و سلب شدن قدرت نظارت از معلم ،اعتیاد برخی دانشآمتیزان بته اینترنتت و
گیشی ،استفادۀ بیجا و بیرویه از مطالب دیاران ،وقتت ناذاشتتن برختی معلمتان بترای
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تتتدریس و ارزیتتابی ،استتتفاده از نرمافتزار بتتهعنیان ابتزار تبلیغتتات ،کتتاهش انایتتزۀ برختتی
دانشآمیزان برای تحصیل در شییۀ جدید تدریس شد.
مهدی قربانخانی و کییان صالحی ( )0313در پژوهشی با عنیان «بازنمایی چالشهای
آمیزش مجازی در نظام آمیزش عالی ایران :مطالعهای بتا روش پدیدارشتناختی» ،ادراع و
تجربۀ زیستۀ دانشجییان و استادان دانشااه از چالشهای آمیزش مجازی در نظام آمتیزش
عتتالی را تحلیتتل کردهانتتد .آنهتتا پتتس از مصتتاحبۀ عمیتتق نیمهستتاختاریافته بتتا  81نفتتر از
دانشجییان و مدرسان دورههای مجازی دانشااه تهران ،دریافتند که آمیزشهای مجازی در
نظام آمیزش عالی با چالشهای متنیع و متفاوتی روبهرو است و تا رسیدن به شرای بهینه،
فاصلۀ زیادی دارد و بهبتید کیفیتت آن ،نیازمنتد ناتاه جتدی متیلیتان و دوری از برداشتت
آمیزش درجۀ دوم از اینگینه آمیزشها است .تحلیل دادههای بهدستآمده از مصاحبههای
انجامشده سبب شناسایی پنج مقیله شد که عبارتاند از :چالشهای «مربیط به دانشااه»،
«مربیط به استاد»« ،مربیط به دانشجی»« ،مربیط به سامانه» ،و «مربیط به کالس».
سارا صبیری و همهاران ( )0313در پژوهشی با عنتیان «مشتهالت آمتیزش مجتازی
دانشااههای شهر تهران از نظر اساتید آمیزش مجازی» ،مشهالت و چالشهتای آمتیزش

مجازی دانشتااهی را از نظتر استتادان دانشتااههای شتهر تهتران ،واکتاوی کردهانتد .ایتن
پژوهش ،از نیع تیصیفیتپیمایشی ،و جامعۀ آماری آن ،دربردارندۀ همتۀ استتادان آمتیزش
مجازی در دانشااههای دولتی شهر تهران است .یافتههای پژوهش یادشده نشان میدهد که
استادان آمیزش مجازی ،مشهالت و چالشهای این نیع آمیزش را در مرلفههای فرهنای،
فنی ،حقیقی ،سازمانی ،و مالی ،در حد باال ،و مشهالت و چالشهای آمیزش مجازی در
مرلفههای شناختی ،اجرایی ،و آمیزشی را در حد متیس  ،ارزیابی کردهاند.
بهارع اعظمی و محمد عطاران ( )0311در پژوهشی با عنیان «کاوشی پدیدارشناستانه
در تجربتته تعامتتل یادگیرنتتدگان در دانشتتااه مجتتازی» بتتا کاربستتت یتتک روش کیفتتی
پدیدارشناختی ،ماهیت یادگیری الهترونیهی را از چشمانداز تجربههای مشترع دانشجییان
و دانشآمیختاان دانشااههای مجازی بررسی کردهاند .نتایج این پتژوهش حتاکی از ایتن
است که عدم حضیر اجتماعی و تعامل ضعیف دانشجییان با استاد یتا همکالستیهایش،
یهی از چالشهای بزرو افراد شرکتکننده در پژوهش است .احساس عدم امنیت روانی و
بیمسئیلیتی استادان ،ناشی از فقدان خطرپذیری بهدلیل نبید ارتباط چشمی و بتدنی ،عتدم
شناخت درست از افراد و میقعیتها ،اضطراب امتحان بتهدلیل نداشتتن تفستیر درستت از
خلقیات استاد ،بیعالقای استادان به طر پرسش در کالسهای دارای ارتباط همزمان ،و
احساس تنهایی همه ،ازجمله یافتههای پتژوهش در مقیلته تعامتل استت .افزونبتراین ،در
یادگیری الهترونیهی ،دانشجی فعا تر شده است .مشهالت فرهنای ناشی از عدم پتذیرش
این شییۀ آمیزش در کشیر بهشهل تبعیض و تحمیل حس حقارت به دانشجییان ،ضتعیف
بیدن زیرساختهای فنی ،ضعف مدیریتی ،و استتفاده نهتردن از استتادان آمیزشدیتده در
حیزۀ آمیزش مجازی ،از یافتههای دیار این پژوهش است.
در میان پژوهشهای ختارجی انجامشتده دربتاره میضتیع پتژوهش نیتز منتا حستین

القحطتانی )8181( 1در پژوهشتی بتا عنتیان «درع استتادان و دانشتجییان از کالسهتای
مجازی و تأ یر کالسهای مجازی بر تقییت مهارتهای ارتباطی» دریافته است که بیشتتر
دانشتتجییان و استتتادان ،دربتتارۀ آمتتیزش و یتتادگیری از طریتتق کالسهتتای مجتتازی زبتتان

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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انالیسی ،نارش مثبتی داشتهاند .آنها بر این نظر بیدهاند که این دورههای مجازی ،ستبب
بهبید مهارتهای ارتباطی میشید.

وینا شنیی ،شیتا مهندرا ،و ناویتا ویجی )8181( 1در پژوهشی با عنتیان «کییتد :01

قرنطینه :اقتباس فنتاوری ،تتدریس ،یتادگیری ،مشتارکت دانشتجییان و تجربته دانشتهده»
دریافتهاند که دانشجییان به حالتهای آنالین گیناگینی از یادگیری مشغی شدهاند .یهتی
از یافتههای این پژوهشاران ،به تجربۀ زیسته دانشجییان هند از کالسهای مجازی مربیط
میشد .بنا بر این یافتهها ،با تیجه به ترس و اضطراب دانشجییان بهدلیل گسترش ویتروس
کرونا ،کالسهای مجازی ،سبب مشارکت بیشتر دانشجییان شتده و بهگینتهای مثبتت ،بته
یادگیری بهتر و عمیقتر آنان کمک فراوانی کرده است.

یین هین  2و همهاران ( )8181در پژوهشی با عنیان «مطالعۀ تطبیقی آمیزش آنالیتن

و آمیزش سنتی در طی بیماری کرونتا» دریافتهانتد کته هتم استتادان و هتم دانشتجییان،
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سازمان و مدیریت منظم آمیزش آنالیتن در قالتب پختش زنتده را بتهخیبی میشناستند و
دورههای آنالین ،نقش مثبت و قدرتمندی در بهبید کیفیت تدریس دارند .برپایۀ این یافتهها،
استادان و دانشجییان بر این نظرند که درمجمیع ،تجربۀ تدریس و تأ یر یادگیری دورههتای
آنالین نسبت به دورههای سنتی کمتر است؛ بهگینهای که دورههتای ستنتی یتا مخلتیطی از
حالتهای سنتی و آنالین ،برای تدریس مناسبتر است.

لیزا امیر 3و همهاران ( )8181در پژوهشی با عنیان «دیدگاه دانشجییان دربتاره کتالس

درس و یتتادگیری از راه دور در طتتی همتتهگیری کییتتد  01در برنامتتۀ تحصتتیالت مقطتتع
کارشناسی دندانپزشهی دانشااه اندونزی» دریافتهاند که متدتزمان تحصتیل بتر اولییتت
دانشجی تأ یرگذار بیده است .برپایۀ این یافتهها ،تعداد بیشتری از دانشجییان سا اولی تتدر
مقایسه با دانشجییان ترمهتای باالتر ت یتادگیری از راه دور را تترجیح میدهنتد .همچنتین،
دانشجییان برای بحت گروهتی ،یتادگیری در کتالس درس (یتادگیری ستنتی) را تترجیح
میدهند ،زیرا یادگیری ازراهدور ،سبب دشیارتر شدن برقتراری ارتبتاط میشتید و رضتایت
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کمتری را بهلحاظ یادگیری بتههمراه دارد .افزونبتراین ،تنهتا  00/8درصتد از دانشتجییان،
یادگیری ازراهدور را بر یادگیری در کالس درس ترجیح میدهند؛ اگرچه آنها تیافق داشتتند
که یادگیری ازراهدور ،روش یادگیری کارآمدتری است ( 38/6درصد) ،ایتن نتیع یتادگیری،
زمان بیشتری برای مطالعه ( 41/1درصد) و مرور مطالب ( 41/3درصد) فتراهم میکنتد.
برخی از چالشهای یادگیری ازراهدور عبارتاند از :عیامل خارجی ماننتد اتصتا ناپایتدار
اینترنت ،بار مالی اضافی برای سهمیۀ اینترنتت ،و عیامتل داخلتی ماننتد متدیریت زمتان و
مسئلۀ تمرکز در هناام یادگیری آنالین برای مدتزمان طیالنیتر.

سالبای و تیمیلی ،)8103( 1در پژوهشی با عنیان «کالسهای اسهایپ :دیدگاه معلمان

و دانشآمیزان از کالسهای آنالین همزمتان در رابطته بتا آمتیزش و یتادگیری حضتیری»
تجربههای زیسته و ادراعهای دانشجییان و استادان را دربارۀ کالسهای آنالیتن همزمتان
مطالعه کرده اند .هدف این پژوهش ،فهم این میضیع بیده است که استادان و دانشتجییان،
چه تصیری از کالسهای زبان اسهایپ در مقابل کالسهای حضیری داشتهاند .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که دانشجییان و استادان بر این نظرند که کالسهای زبان اسهایپ،
امهاناتی را برای یادگیری زبان ایجتاد میکنتد و واقعیتت ایتن استت کته مزایتای ایتن نتیع
کالسها ،بیشتر از معایب آن است .همۀ شرکتکنندگان در این پژوهش ،اطمینتان دادهانتد
که صحبت کردن و گیش دادن در مقایسه با کالسهتای حضتیری ،از مزایتای کالسهتای
مجازی است .همچنین ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که میتیان از طریتق کالسهتای
اسهایپ ،زبان دانشجییان را تقییت کرد.

کتتاکیروگلی ،)8100( 2در پژوهشتتی بتتا عنتتیان «ارزیتتابی دیتتدگاه دانشآمتتیزان دربتتاره

کالسهای مجازی با تیجه به هفت اصل عملهرد خیب» دیدگاه دانشتجییان کالسهتای
مجازی را در میرد کیفیت ارایۀ دورههای درسی در کالسهای مجتازی دانشتهده آمتیزش
ترکیه بررسی کرده است .این پتژوهش ،بتر کیفیتت محتی یتادگیری ازراهدور در سته بعتد
آمیزش ،یادگیری ،و تعامل ،با استفاده از یک پرسشنامۀ مبتنیبر هفت اصل عملهرد خیب
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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متمرکز شده است .این پژوهشار ،پس از تجزیهوتحلیل پرسشهای مربیط به بعد تعامتل،
به این نتیجه رسید که تماس دانشجیتاستاد بهعنیان یتک عنصتر متر ر در کتالس مجتازی
درنظر گرفته میشید و وی دراینباره ،پاسخهای رضایتبخشتی را از دانشتجییان دریافتت
کرده است .همچنین ،دریافته است که در آمیزش مجازی ،بهندرت دانشجییان با یهتدیار
همهاری میکنند .این پژوهشار پس از تجزیتهوتحلیل پرستشهای مربتیط بته شتییههای
تدریس ،به این نتیجه رسیده است که دانشجییان از این نیع کالسها راضی هستند .بیشتتر
فراگیران تأکید کردهاند که دورۀ درسی ،بهگینتهای تنظتیم شتده استت کته بته آنهتا امهتان
میدهد ،تهالیف خید را بهگینهای مر ر انجام دهند و آنها زمان کافی برای یادگیری دارند.
میاناین پاسخهای آنها ( )3/34نشاندهندۀ وجید مشهالت فنی است ،بهویژه هناامیکه
خ مشغی است ،که این امر بر زمان [اختصاص دادهشده برای] درس ا تر منفتیای دارد.
برپایۀ این پژوهش ،دانشجییان ،ویژگی ضب درسها را یهتی از مزایتای مهتم جلستههای
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

019

دوره  ،41شماره 3
پاییز 4111
پیاپی55

مجازی بهشمار آوردهاند .بهنظر این پژوهشار ،برختی دانشتجییان ،دیتدگاههای منفتیای
دربارۀ تأخیر در بازخیرد بهمیقع داشتهاند .همچنین ،یافتههای این پژوهش نشان داده است
که دانشجییان ،رضایت باالیی از کالسهتای مجتازی داشتتهاند .بتا تیجته بته پاستخهای
دانشجییان به پرسشهای مربیط به یادگیری ،معلیم شد که بهنظر آنان ،آمیزشتار (استتاد)
در کالس مجازی میتیاند به میزان زیادی فعالیتهای یادگیری را هماهن کند .همچنین،
دانشجییان ،آمیزشارانی را که از میاد آمیزشی گیناگینی استفاده میکننتد ،رضتایتبخش
میدانستند.

کنراد )8110( 1در پژوهشی با عنیان «دیدگاههای مربیتان دانشتااه در متیرد نخستتین

تجربههای تدریس آنالین» درع استادها از تجربههای خید در آمیزش مجتازی را بررستی
کرده است .او از شرکتکنندگان در پژوهش خیاست دربارۀ نقششان بهعنیان استادان آنالین
تأمل کنند .وی با پتنج مربتی کته بترای نخستتینبار در دورۀ تحصتیالت تهمیلتی در یتک
دانشااه کانادا مشغی تدریس مجازی بیدند ،مصتاحبه کترده و همستی بتا کتالینز و بترو

2

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

( )0116نقشهتتای آمتتیزش مجتتازی را در چهتتار زمینتتۀ کلتتی :آمیزشتتی (پتتداگیژیک)،
اجتماعی ،مدیریتی ،و فنی دستهبندی کرده است .با تیجته بته مستایل آمیزشتی ،برختی از
استادان بر این نظر بیدند که فناوری اینترنت به آنها امهان میدهد کته اطالعتات ختید را
بهوضی دراختیار دانشجییان قرار دهند و عالقۀ آنها بته میضتیعهای خاصتی را تقییتت
کنند .درحالیکه برخی دیار از این استادان ،دیدگاه دیاری داشته و بر این نظر بیدهانتد کته
ساختار آنالین ،به آنها وقت کافی در زمینۀ میضیعهای خاص را نمیدهد.
 .2روش پژوهش

پژوهش حاضر ،برای فهم تجربههای زیستۀ استادان و دانشجییان در کالسهتای مجتازی
در دورۀ کرونا از روش پدیدارشناسی و بترای گتردآوری دادههتای ختام ،از روش مصتاحبۀ
عمیق نیمهساختاریافته استفاده کرده است .جامعتۀ آمتاری ایتن پتژوهش ،تمتام استتادان و
دانشجییان دانشااه کردستان بیدهاند که یا سابقه شرکت در کالسهای مجازی را همزمتان
با شروع بیماری کرونا داشتهاند یتا اینهته در ایتن دوران ،در کالسهتای یادشتده تتدریس
کردهاند .در این طر  ،ابتدا از دانشجییان یا استادان پرسشهایی دربارۀ رضایت از شترکت
در طر پژوهشی ،نحیۀ مشارکت در کالسهای مجازی دورۀ کرونتا ،و برداشتت اولیته از
شرکت در کالسهای مجازی شد و دانشجییان یا استادانی که تمایلی به مشارکت نداشتند
یا پاسخ آنها به پرسشها دربردارندۀ اهداف اولیۀ پژوهش نبید ،از فهرستت نهتایی حتذف
شتدند .در ایتن پتژوهش تتتالش شتد ،دانشتجییان از رشتتتههتای گینتاگین و از دورههتتای
کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،و دکترا انتخاب شیند تا تنتیع دیتدگاههای آنتان پیشتش داده
شید .همچنین ،سعی شد با استادان جیان و سابقهداری که ستابقۀ تتدریس در کالسهتای
یادشده را داشتهاند ،مصاحبههایی انجام شید تا از ایتن طریتق ،دادههتای بهدستتآمده ،از
اعتبار بیشتری برخیردار باشند؛ بهبیان روشتنتر ،متالع انتختاب استتادان بتهعنیان نمینتۀ
پژوهش این بتید کته تاحتدامهان از استتادان در ردههتای ستنی متنتیع بهتره گرفتته شتید.
بهطیرکلی ،پژوهشاران پس از انجام مصاحبه با  1استاد و  88دانشجیی دانشااه کردستان
به اشباع نظری دست پیدا کردهاند .درواقع ،علت عدم تیازن و تعاد در نمینههای پژوهش
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بین دانشجییان و استادان دانشااه کردستان ،این بید که بهدلیل عدم همهتاری و دسترستی
دشیارتر به استادان دانشااه ،پژوهشار نتیانسته است مصاحبههای بیشتری را با آنان انجتام
دهد .افزونبراین ،مسایل مربیط به رعایت پروتهلهای بهداشتی در دوران کرونا تتکه سبب
تعطیلی دانشااهها شدتت میجب شد که پژوهشاران نتیانند با حضیر در دانشتااه بهآستانی
به استادان و اعضای هیئت علمی دسترسی داشته باشد .عدم تناستب در انتختاب استتادان
(بهعنیان نمینه پژوهش) از رشتههای گیناگین تتتکه میجتب تنتیع نمینتهها میشدتتت نیتز
بهدلیل عدم همهاری استادان و همچنین ،دشیاری دسترسی پژوهشاران به استتادان دیاتر
در دوران کرونا بید .سرانجام ،در این پژوهش برای تحلیل دادهها از رویهرد تحلیل تماتیک
استفاده شده است .در جدو شماره ( )0مشخصات مصاحبهشیندگان ارایه شده است.
جدول  .4مشخصات مصاحبهشوندگان
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مشخصات
مصاحبهشونده
(نام مستعار)
قادر

وضعیت

رشته تحصیلی

سن

استاد

جامعهشناسی

03

8

شهرام

استاد

کشاورزی

31

3

حبیبالله

استاد

شیالت

36

0

ارسالن

استاد

معماری

03

3

سعید

استاد

جمعیتشناسی

01

6

فرزاد

استاد

اقتصاد

30

1

بشیر

مدرس

علیم تربیتی

00

4

فراست

مدرس

فقه و حقیق اسالمی

01

1

محمد

مدرس

روانشناسی

31

01

رسی

دانشجیی مقطع کارشناسی

فقه و حقیق شافعی

80

00

چیاکی

دانشجیی مقطع کارشناسی

حقیق

01

08

احسان

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

جامعهشناسی

84

03

فرزین

دانشجیی مقطع کارشناسی

علیم کامپییتر

81

00

سیما

دانشجیی مقطع کارشناسی

آمیزش ابتدایی

80

ردیف
0

03

کرمی

دانشجیی مقطع دکتری

ریاضی

33

06

چنیر

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

جغرافیا

80

01

سمیه

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

شهرسازی

84

مشخصات
مصاحبهشونده
(نام مستعار)
کییان

وضعیت

رشته تحصیلی

سن

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

روانشناسی

86

01

محمد

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

کشاورزی

80

81

شادمان

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی برق

81

80

میترا

دانشجیی مقطع کارشناسی

مدیریت دولتی

83

88

اسرا

دانشجیی مقطع کارشناسی

بهداشت محی

81

83

مهدی

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

کشاورزی (زراعت)

80

80

نیید

دانشجیی مقطع کارشناسی

کشاورزی (دام و طییر)

80

83

مهرداد

دانشجیی مقطع کارشناسی

حقیق

81

86

وریا

مدرس ،دانشجیی دکتری

علیم سیاسی

33

81

مبین

دانشجیی مقطع کارشناسی

مدیریت بازرگانی

01

84

مهیار

دانشجیی مقطع کارشناسی

مهندسی عمران

80

81

فریبا

دانشجیی مقطع کارشناسی

گیاه پزشهی

81

31

پریا

دانشجیی مقطع کارشناسی

جغرافیا و برنامهریزی شهری

81

30

شیالن

دانشجیی مقطع کارشناسی ارشد

کشاورزی

83

ردیف
04

 .3یافتههای پژوهش
 .3-1تعاملزدودگی

بهنظر بیشتر مصاحبهشتیندگان« ،حضتیر فیزیهتی استتادان و دانشتجی در کتالس درس و
تعامالت انسانیای که فضای آمیزش را با تنیع و چندگینای همراه میکند ،بتا کالسهتای
مجازی قیاسناپذیر است؛ بهگینهای که در این نیع کالسها ،با محتروم شتدن دانشتجی از
فضای فیزیهی ،تعامالت و گفتوگیهای رخداده بتین طترفین بهگینتهای غمانایتز از بتین
خیاهد رفت و جای خید را به نیعی فرایند مهانیهی و بانهی انتقا مطالب و میاد آمیزشی
از یک منبع فرستنده به پیامگیرنده خیاهد داد؛ وضتعیتی کته پیامتدهای پرشتماری خیاهتد
داشت»؛ ازجمله اینهه بر «نحیۀ یادگیری ،خالقیت ،فعالیت ،و تیانمنتدی دانشتجی ،تتأ یر
جبرانناپذیری خیاهد داشت ،و رفتهرفته دانشجی منفعل شده و فاقد تیشوتیان کافی و هتر
نیع امیدی ،دستکم برای بازیابی تعامالت و گفتوگیهای درون و برونکالستی ،خیاهتد
بتتید» .بیشتتتر مصاحبهشتتیندگان ،ایتتن پیامتتدهای ناخیاستتته را بتتا عنتتیان «زوا تعتتامالت
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فیزیهی» جمع بستهاند که پژوهشاران پس از بازخیانی دقیتق دیتدگاهها ،ایتن مقیلته را بتا
عنیان «تعاملزدودگی» مطر کردهاند .بهنظر مصاحبهشیندگان ،استادان و دانشتجییان در
این فضای جدید ،ارتباط زیادی با یهدیار ندارند و بهدلیل محدودیتهایی کته بتر ارتبتاط
مجازی حاکم است ،میزان تعامالت آنها بهگینهای معنادار کاهش خیاهد یافت .در زیر دو
نمینه از گفتههای مصاحبهشیندگان آورده شده است:
اگرچه تشهیل کالس [مجازی] در اوایل یه کم جذابیت داشت واسه ما ،ولی کمکم متیجته شتدم
ً
که اون چیزی رو که در کالس واقعی وجید داشت ،اینجا اصال وجید نداره .قبل و بعد کتالس بتا
بچهها کلی بای مای داشتیم .کالس که تمیم میشد ،با استاد رابطه دوستانۀ بیشتری داشتیم .حاال
نمیگم کالس مجازی ِبد ،ولی خیب خیلی بیروحه ،درستته وقتت آزادمتین بیشتتر شتده ،ولتی
ً
همینکه چهار نفر دوست و همهالس میدیدیم ،کلی خیب بتید .حتاال قتدر اون روزا رو واقعتا
میدونم (چیاکی ،دانشجیی کارشناسی حقیق 01 ،ساله).
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کالسهای مجازی ،کالسهای پرمالطی نیستند .برای دروسی که من تدریس میکنم ،نیتاز جتدی بته
ارتباط چهرهبهچهره وجید دارد و این امهان برای ارتقای دانشجییان بههیچوجه مناسب نیستت و باعت
پاس کردن دروسی میشید که فرد بهدرستی یاد نارفته است (قادر ،استاد جامعهشناسی03 ،ساله).
 .3-2فضای غیرمنعطف

کالس درس در مقام یک سازۀ اجتماعی ،در شهل سنتی خید ،تنها محل انتقا اطالعات و
میاد آمیزشی نبتید ،بلهته در چنتین کالستی ،زمینتههای اجتمتاعی و فرهناتی کنشتاران
(مدرس /دانشجی) نقش زیادی در برقراری گفتوگی و ارتباطهای کالمی داشت و هریک از
آنهتتتا ،نتتته تنها بتتتا زبتتتان ،بلهتتته همچنتتتین بتتتا بدنشتتتان ،نقتتتش مهمتتتی در حفتتت و
ناهداری گفتوگیها ،رواب صمیمانه ،و فهم یهدیار داشتند .در شهل سنتی کالسهتای
درس ،بسیاری از میاقع ،رواب کالسی بهراحتی به رواب برونکالسی تبدیل میشد که این
امر نهتنها کلیت دانشااه را به پاتیقی برای برقراری رواب صتمیمانه تبتدیل میکترد ،بلهته
همچنین سبب خلق نیعی معرفت جمعتی و گتاهی انتقتادی میشتد و کالسهتای درس،
محلی برای تنش بین دانشجی /دانشجی و دانشجی /استاد بر سر بح های علمی بید.
کالس ،فضایی را فراهم میکرد تا دانشجییان و استادان بر سر یک مستئله یتا رویتداد،
دستکم بهلحاظ نظری ،بح کنند ،اما با گذر از ایتن شتهل از کالسهتا بته محفلهتای
درسی مجازی ،بسیاری از مسایل پیشین وانهاده شد و مسئله ،بسیار عمیقتر از پیش شد.

بهنظر مصاحبهشیندگان ،اکنین بتا پدیتدهای بتهنام «غیرمنعطتف بتیدن کتالس درس»
روبهرو هستیم که دربردارندۀ پیامدهای پرشماری است .یهی از مهمتترین پیامتدهای ایتن
پدیده ،گذرابیدگی مسایل سادهای مانند آمیزش و انتقا میاد درستی استت .دانشتجییان و
استادان ،اکنین بهدلیل ویژگی غیرجدی و گتذرابیدگی فضتای درستی ،تمایتل چنتدانی بته
ردوبد کردن میاد آمیزشی ندارند؛ بهبیان روشنتر ،نه دانشجییان میل به یتادگیری عمیتق
دارند و نه آمیزشدهندگان ،دغدغۀ جدیای برای انتقا میاد آمیزشی دارند .افزونبراین ،با
درگیر شدن دانشجییان با متین الهترونیهی« ،یادگیری و آمیزش پاورپیینتیشده» به نقطتۀ
مرجع همۀ این کالسها تبدیل میشید .بهنظر برخی از دانشجییان« ،ایتن نتیع یتادگیری،
سبب غلبۀ سطح بر عمق و ظیاهر بر ذات کالس میشید؛ امری که سرانجام ،ستبب بتروز
مشهالتی مانند دلزدگی دانشجییان از معرفت ،منفعل بیدن آنها ،و لمپنشدگی متدرس و
زوا هالۀ قدسی او میشید» .بهنظر آنها «غیرمنعطف بیدن فضای کالسهتای مجتازی،
همچنین سبب نتیعی بیتفتاوتی ناخیاستته استتادان نستبت بته دانشتجییان و بترعهس و
همچنین ،فاصلهگیری و گاهی ناآشنا ماندن دانشجییان با یهدیار میشید».
برخالف شهل سنتی کالسهای حضیری ،استادان بته میتزان زیتادی دیاتر نخیاهنتد
فهمید که دیدگاه و واکنش دانشجییان به میاد درستی و شتهل کتالس مجتازی چیستت و
دانشجییان نیز بهتدریج با دلزده شتدن از کتالس درس ،احساساتشتان در متیرد استتاد در
چنبرۀ نیعی بیتفاوتی عمیق میافتد و نیعی حتس دلزدگتی در متیرد او پیتدا میکننتد؛ در
فرایند این بدهبستان ،نیعی بیاانای همهجانبته بتر ستاحت متیاد درستی چیتره میشتید و
هردوی این کنشاران ،منتظر پایان کالس (هماام با پایان زمان کالسی) هستند تا بار دیار
از شر این فضای غیررضایتبخش رهتایی یابنتد .همچنتین ،ناآشتناماندگی و فاصتلهگیری
دانشجییان از یهدیار ،بهدلیل وضعیت غیرمنعطف ایتن کالسهتا ،بتر شتدت نارضتایتی
احساسات افزوده و در آنها نیعی سرخیردگی عمیق بهوجید متیآورد .ایتن کالسهتا کته
هیچ ارتباطی با تجربۀ زیسته و زندگی روزمرۀ دانشجییان ندارند ،سرانجام ،بهجای محلتی
برای کسب تجربه ،به فرایندی برای گرفتن نمره و حضیروغیاب تبدیل میشیند .در زیتر دو
نمینه از سخنان مصاحبهشیندگان دراینباره ارایه شده است:
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ُ
تی کالسهای مجازی ،بعد یه مدت برای دانشجی خیلی یهنیاخت میشه ،یعنی یه فرم مشخصتی داره.
ً
متنیع نیست مثل کالس حضیری .حاال نه اینهه کالس مجازی کال مفید نباشته ،نیستت ،ولتی ختیب
دسترسی به کتابخانه و آمیزش و اینترنت برای دانشجییانی که وضعشین زیتاد ختیب نیستت ،تتی ایتن
وضع یه مشهالیی پیش میاد (احسان ،دانشجیی کارشناسی ارشد جامعهشناسی84 ،ساله).
من خیدم تجربهای که داشتم ،یهی از اساتید خیدمان که کالستا رو درواقتع ،تتی واتستا برگتزار کترد،
خیلی بهتر بید ،چین درواقع ،یهی از مهمتترین ویژگیهتای کتالس درس ،تعامتل لحظهایته .متا بایتد
لحظهای با استاد تعامل داشته باشیم .حاال تتی کالسهتای حضتیری ایتن تعامتل بهصتیرت چشتمیه،
بهصیرت حسیه ،اما تی کالسای آنالین درواقع ،یه بخشی از ایتن تعامتل از بتین متیره ،حتذف میشته
(کرمی ،دانشجیی دکترای ریاضی محض33 ،ساله).
 .3-3تجربۀ حضور اجبارآمیز در کالس مجازی

برپایۀ گفتته های برختی از دانشتجییان« ،حضتیر در کالس هتای مجتازی بترای تعتداد
قابل تیجهی از دانشجییان ،نیعی رفع تهلیف بهشمار میآید ،زیرا هدف آنهتا ،بتهجای
ک سب تجربه و زندگی کردن با این محافل مجازی ،دریافت نمره ،پاس کردن درسهتا ،و
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پرهیز از هر نیع تیبیخی از سیی مدرس بتا حضتیر صتیری در ایتن کالسهتا استت».
دانشجی در کالس به صیرت مجازی حضیر دارد و تصاویر و صداها را بهخیبی دریافتت
می کند ،اما چنین حضیری ،نشاندهندۀ نیعی انفعا درونی است که در یک بدهبستان بر
سر نمتره ،ذهتن و احساستات ختییش را بته پای مطالتب انتزاعتی ،بههمفشردهشتده یتا

پاورپیینتیزه1شده قربانی می کند .در چنین فضایی ،ازآنجاکه حضتیر دانشتجی بتا نتیعی
اجبار همراه است ،انایزه ،خالقیت ،و هیجانهای دانشجی به طیر کامل روبه زوا خیاهد
نهاد و جای خید را به قیۀ بصریای می دهد که یهسره برای جمعآوری نمره ،چارهای جز
حضیر در کالس و از بر کردن مطالب درسی فالن استاد ندارد .افزون براین ،چنین حضیر
اجباری سبب ایجاد نیعی فضای تکگییانه میشید که مهم تر از هر چیزی ،قیۀ خالقانۀ
دانشجی یان و رانۀ خیدبنیادی آنها را بهگینهای بی سابقه سرکیب می کند .با شدت یافتن و
چیرگی این فضا بر رو دانشجی ،او در مقام یک شخصیت منفعل ،تنها برای کسب نمره
در کالس حضیر مییابد.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1پاورپیینتیزه شدن ،اصطال ابداعی نییسندگان است .معنتای پتاورپیینتیزه شتدن ،نتیعی آمتیزش مبتنیبتر ارایتۀ سرفصتلها
بهگینهای اختصاری است که تدریس در آن به فهتم کامتل نمیانجامتد .در ایتن معنتا از نظریتهها ،جملتهها ،و مفهیمهتایی کته
میتیانند معناهای عمیقی داشته باشند ،تنها عنیان یا تیضیحی اختصاری بیان میشید.

یهی دیار از پیامدهای این حضیر اجبارآمیز ،عدم یادگیری درسهتای عملتی استت؛
بهگینهای که دانشجی بتا فتراهم نبتیدن شترای یتادگیری ایتن درسهتا ،بتهناچار بته متیارد
انتزاعیای گیش میسپارد که برایش خستهکننده است .برخی از دانشتجییان دراینبتاره ،از
تجربۀ مرخصی تحصیلی عدهای از همهالسیهای خید بهدلیل فراهم نبیدن بسترهای الزم
برای تدریس درسهای عملی در اوضاع کرونایی سخن گفتهاند.
برپایۀ سخنان مصاحبهشیندگان ،برای دانشجییان (با وجتید حضتیر اجبتارآمیز) مهتم
است که در کالسهای مجازی ،تصییر فردی منضب و کیشا از ختید در ذهتن استادشتان
به جای باذارند تا بعدها هماام با ارزیابی پایان ترم تحصیلی ،نتیجۀ ایتن فعالیتت ختید را
ببرند .چنین مسایلی سبب میشید که آنچه «تداوم آمتیزش واقعتی» خیانتده میشتید ،در
کالس مجازی دچار وقفه شید که برایند آن ،افت سطح معرفت دانشجییان است .نمینهای
از سخنان مصاحبهشیندگان در زیر ارایه شده است:

ً
ببینید ،تنها دغدغه استادا اینته کته واقعتا دانشتجی مطالتب رو بتهخیبی کتالس حضتیری یتاد بایتره،
ً
درگیرشین کنه ،اونارو بهچالش بندازه ،از دانشجی انتظار داره که بازخیرد خیبی داشته باشه ،واقعا متا تتی
ً
این اوضاع ،خیلی بیشتر کار میکنیم ،بعضی از دانشجیها ،واقعا درگیرن و همهاریشین خیلتی خیبته،
یه عده هم همیشه یه بهینه دارن (حبیبالله ،استادیار گروه شیالت36 ،ساله).

 .3-4نهادینه نشدن ارتباطات مشارکتی

کارایی و نتیجهبخش بتیدن برگتزاری کتالس درس ،ورای حضتیری یتا مجتازی بتیدن آن،
نیازمند مشارکت فعا دانشجییان است و این امر ،بتدون تمرکتز ذهنتی و عملتی بتر مفتاد
آمیزشی بهگینتهای مطلتیب امهانپتذیر نخیاهتد شتد .ویژگتی متفتاوت برگتزاری کتالس
بهصیرت مجازی و جنبۀ جدید بیدن آن برای دانشجییان و نارش به آن بهعنیان یتک ابتزار
میقتی تا زمان برونرفت از وضعیت بحرانی میجید ،سبب شده است که بیشتر دانشجییان،
هیچ میل و رغبتی به درگیری فعاالنه با آن نداشته باشند.
برپایۀ سخنان مصاحبهشیندگان ،بیشتر آنان نظر مطلیبی در میرد این کالسها ندارنتد.
شرکتکنندگان در مصاحبه ،هناام بیان تجربۀ خید از کالسهای مجازی ،این کالسها را
با شهل سنتی کالسها مقایسه میکنند .بهنظر آنها ،دانشجییان و استادان در کالسهتای
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ً
مجازی ،در فضایی غیرانایزشی و کامال اجباری بهسر میبرند؛ بهگینهای که در یک ستیی
این فضا ،استادان در مقام منابع اطالعاتی با علم به بحران کرونتا ،بته کالسهتای مجتازی
همچین پدیدهای ناخیاسته و گذرا مینارند که با بهراه انداختن بح های کالسی کتاذب،
پرسشوپاسخهای بیبرنامه ،و حضیروغیاب ،تنها خیاهتان بتهپایان رستیدن زمتان کتالس
هستند .در سیی دیار این ماجرا نیز دانشجییان ،بهحهم اجبار ،تنها نظارهگران رویدادهای
کالسی هستند تا سرانجام با گرفتن نمرۀ الزم ،چنین درسی را پاس کند .ایتن صتیرتبندی
رواب بین کنشاران کالس مجازی ،سبب شهلگیری اجتماعهای علمی نمیشید ،زیرا بتا
نبید رواب صمیمانه بین استاد /دانشجی و دانشجی /دانشجی ،نه دانشجی به یتک شخصتیت
دانشااهی تبدیل می شید و نته استتادان حاضترند وقتت زیتادی را صترف درع و معرفتت
دانشتجییان کنتتد .در چنتتین حتتالتی ،بتتهجای شتتهلگیری شخصتتیت دانشتتجی و استتتادان
دانشجیمحیر ،با دو عنصر جداافتادۀ بیرو روبهرو هستیم کته ارزیتابی هریتک از طترف
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دیار و خید ،نه مبتنیبر میدان علمی ،که مبتنیبر نیعی میدان ساختای نمره است ،کته در
آن ،استادان سعی می کنند با دادن خروارها نمره به دانشجییان ،نظر دانشجییان را بته ختید
جلب کنند و دانشجییان نیز در این بدهبستان با حضیر صیری در این کالسها ،شایستای
خید را به استادان خییش برای نمرههای کسبشده نشان میدهند .در این بدهبستان بر ستر
نمره ،هیچ نیع مشارکتی در تیلید یک معرفت اجتماعی نهفته نیست و بح اجتماع علمی،
جایااهی ندارد .پژوهشاران ،با تیجه به پاسخهای مصاحبهشیندگان ،مقیلۀ «نهادینه نشدن
ارتباطات مشارکتی» را ابداع کردهاند تا به مبح عدم تیلیتد معرفتت جمعتی و همچنتین،
ویژگی گذرابیدگی پیامهای ردوبد شده بین کنشاران و عدم فهم طرفین از یهتدیار اشتاره
کنند .افزونبراین ،مقیلۀ یادشده ،ناظر به عدم تشهیل اجتماع علمی در کالسهای مجازی
است که در ادامه ،دو نمینه از سخنان مصاحبهشیندگان دراینباره ارایه شده است:
این کالسها برای ما عادت شده بیشتر ،نمیگم چیزی یاد نمیگیریم ،اما بچهها همتش منتظترن استتاد
ً
کارش تمیم بشه و بره .ما هم بریم به کارمین برسیم .خیلی وقتا من خیدم اصال متیجه هیچی نمیشتم.
ً
ً
اصال نمیشه همیشه حیاست کامال جمتع باشته (مبتین ،دانشتجیی کارشناستی متدیریت بازرگتانی،
01ساله).

بههیچعنیان ،کالسهای مجازی قابلقیاس با کالسهای حضیری نیست و نخیاهد بتید .استتادی کته
پیام دانشجی را تا هفتۀ بعد سین نمیزند تا دانشجییی که اناار فقت حضتیر در کتالس آنالیتن بترایش
ً
مهم است ،کارهای عملی اصال ارایه نمیشتید و ایتن بزروتترین ضتربه را بته دانشتجی میزنتد ،عتدم
امهانات کافی برای همه نسبت بته خریتد وستایل الهترونیهتی (ستمیه ،دانشتجیی کارشناستی ارشتد
شهرسازی84 ،ساله).
 .3-5حضور معطوف به نمره

برخی از دانشجییان ،دریافت نمره را هدف اصلی خید برای حضیر در کالسهای مجازی
عنیان کردهاند .برپایۀ سخنان ایندسته از دانشجییان ،اصلیترین هدفشان برای شترکت در
کالسهای مجازی« ،کسب نمرۀ قبتیلی و پتاس کتردن درسهتا» بترای رفتتن بته مقتاطع
تحصیلی باالتر بیده است؛ بنابراین ،هدف از حضیر در چنتین کالسهتایی ،بتهجای فهتم
مسایل و کسب معرفت ،تتن دادن بته ستازوکارهای دریافتت نمترۀ قبتیلی استت .نمتره در
جهانزیست دانشجییان ،همچین مزد در جهانزیست کارگران بهشمار میآیتد؛ بهگینتهای
که آن ها با نیعی رنج ،در پایان ،انتظار دریافت نمتره /دستتمزدی را برپایتۀ معیارهتای بتازار
شایستای در نظام آمیزش عالی دارند .در این میدان ،شایستای دانشجی بتا نمتره ستنجیده
میشید و کسب هر نیع مزایایی در آینده (بهویژه بهدست آوردن شتغل یتا رفتتن بته مقتاطع
تحصیلی باالتر) منیط به دریافت آن است؛ در این بازار ،استاد نیز در مقتام یتک کارفرمتا،
حق گرفتن و ستاندن نمره از دانشجییان را دارد .اما در عرصۀ کالسهای مجازی در ایتران،
جدا بر سر نمره ،الیههای معنایی پیچیدهتری دارد؛ بهگینهای که نه حتی رنج دانشتجی بتر
سر خیاندن مطالب امتحانی معیتار نهتایی بهشتمار میآیتد و شتاید نته حتتی مشتارکت و
حضیروغیاب در کالس ها و انجام کار کالسی .برپایۀ سخنان دانشجییان ،تبعیض در دادن
نمرۀ عملی ،امری بدیهی است؛ بهگینهای که در برختی شترای  ،معیتار دادن نمتره تیست
استاد ،امری نامشخ

بهشمار میآید .اگر در کالسهای حضیری میتیانستیم از تبعتیض

مثبت در میرد شخصی خاص با تیجه به گترایش ختاص فتالن استتاد باتیییم ،در چنتین
دنیایی ،معیار نمره ،ممهن استت همچتین نتیعی ستهۀ شتانس ،نصتیب خیشتبختترین
دانشجیها شید .در ادامه ،دو نمینه از سخنان مصاحبهشیندگان ارایه شده است:
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ً
همه واسه این ،شرکت میکنن که نمتره بایترن و معدلشتین نیتاد پتایین و اگته دانشتااهی کتال تعطیتل
میکردن ،بهنظرم بهتر بید ،چین دانشجی هرکاری رو انجام میده ،فق واسه اینهه نمتره بایتره .سترآخر
چیزیم یاد بایره یا نایره فرقی نمیکنه .میگن زودتر مدرع بایرم؛ همین .تی کالس حضتیری نمیشته
گفت دانشجی واسه نمره سرکالس نمیاد ،ولی دغدغه یادگیری هم داره (محمتد ،دانشتجیی کارشناستی
ارشد مهندسی کشاورزی80 ،ساله)
ً
از تجربۀ خیدم اگه بام ،واقعا از کالسای مجازی چیزی نفهمیدم .مزایتاش اینته کته رفتوآمتدا کمتتر
ً
شده ،ولی از اونیر ،هزینۀ اینترنتم واقعا کم نیست .حضیر تی کالس همش برای اینه که درسی پاس کنتی
که تی کالس واقعی اینجیری نبید که خیلی خشک باشه .هم درسی بهتر یاد میگرفتی ،هم گپوگفتی بتا
این و اون داشتی .آدم بیشتر سرش گرم بید ،ولی االن بههیچوجه (کییان ،دانشتجیی کارشناستی ارشتد
روانشناسی86 ،ساله).
 .3-6تغییر نقش استادان در کالسهای مجازی

در میرد این مقیله ،با همهگیر شدن کالسهای مجازی در پی بروز بحتران کرونتا ،تعتامالت
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بین استادان و دانشجییان تغییر چشمایری کرد و الایهای نقش جدیدی ،جای پتای ختید را
در محافل مجازی کالسهای درس باز کرد .یهی از این تغییرات ،به تغییر نقتش استتادان در
این نیع کالسها مربیط میشید .در کالسهای یادشده ،استادان از مخزنداران و بانتکداران
اطالعات ،به برانایزندگان و پشتیبانان دانشجییان تبدیل شدهاند؛ بهبیان روشتنتر ،در چنتین
کالسهایی ،الایی کمک همیارانه به دانشتجی ،جتایازین خروارهتا اطالعتات سرازیرشتده
تیس استاد بهسیی دانشجی شد .استادان در الایی جدید تعاملی ،به حاشیه رانده شتده و در
حد یک کمکیار برای دانشجییان درنظر گرفته شدهاند .بیشتر مصاحبهشیندگان دراینباره بتر
این نظر بیدند که با اینهه عرصۀ کالس مجازی ،ارتباط استادتدانشجی را آسانتر کترده استت،
اما نتیانسته است بهگینهای ا ربخش ،دانشجی را در «محضر استاد» قرار دهد و بته آن عینیتتی
همسن کالسهای حضیری ببخشد که ایتن امتر ختید ،یهتی از کاستتیهای کالسهتای
مجازی است .یهی از مدرسان دانشااه دراینباره اینگینه میگیید:

ً
اون حضیر اصطالحا استاد در کالس میتیانست زمینهای برای یادگیری فراهم کنه .ما زمانهای قتدیم،
ً
اینی داشتیم که اصطالحا میگن محضر فالن استاد ،و سناینی این واژه را درع میکردیم .میخیام باتم
ً
تی آمیزش مجازی ،این اتفاق شاید خیلی نیفته .خیلی از مسایل هستند که تتی آمتیزش مجتازی ،واقعتا
شاید آمیزشش سخت باشه (محمد ،مدرس دانشااه31 ،ساله).

افزونبراین ،بهنظر برخی از دانشجییان ،حضیر استاد ،تتأ یر خاصتی بتر جتدی بتیدن
کالسهای درس داشت و دانشجییان را وادار میکرد که فرایند یادگیری را جدی بایرند ،اما
با گذار بته دوران کرونتا و بتهوجید آمتدن کالسهتای مجتازی ،یکبتاره استتاد از عرصتۀ
کالسهای درس حذف شتد و جتای ختید را بته صتداها ،متنهتا ،و نیشتتارهایی داد کته
رویهم رفته ،قادر به بازسازی هییت یهپارچتۀ استتاد نبیدنتد .همچنتین ،دیاتر بترخالف
گذشته ،این استاد مجازی (که اکنین در مقام صداها ،متنها ،و نیشتارهایی بر بستر مجازی
فعالیت می کرد) قادر به کنتر و نظارت بر دانشجییان نبتید ،بلهته ختید ایتن شتبهههتای
ایجادشده برای کالسهای مجازی بیدند که بهگینهای خیدکار ،فرایند کنتر و نظتارت بتر
دانشجییان را انجام میدادند .یهی از دانشجییان دراینباره بر این نظر است که:
تی کالس مجازی ،حضیر استاد محسیسه ،ولی چین دانشجیها از کالس او ابتدایی تا قبتل از کرونتا،
تی کالس حضیری درس خیندن ،نمیتینن خیلی خیب ظاهر بشن و درس یاد بایترن .استتاد کته ستر
ً
کالس باشه ،همهچی فرق میکنه .شما همهچی رو خیب متیجه میشی .اصال مثتل ایتن میمینته کته
شما با کسی چت کنی بهتره یا اینهه از نزدیک باهاش حترف بزنتی؟ درس گترفتن از استتادا بهصتیرت
ً
ً
حضیری هم ،همین شهلیه .واقعا خیلی فرق میکنه با کالس مجازی و اینترنتت و اینتا .اصتال بعضتی
وقتا آدم احساس میکنه اونی که حرف میزنه ،استاد نیست ،یهی دیاتهس؛ بترای متن اینجتیری بتیده
(مهرداد ،دانشجیی کارشناسی حقیق81 ،ساله).
 .3-7ناکارآمدی کالسهای مجازی

یهی از مهمترین اهداف برگزاری کالسهای مجازی ،جلیگیری از تعطیل شدن دانشتااهها
و استمرار آمیزش بیده است و بته عنیان یتک اقتدام ستیدمند در بستیاری از نقتاط جهتان،
بهمنظیر کاهش آسیبهای ناشی از گستترش بیمتاری کرونتا ،بتهکار رفتته استت و نتهتنها
دانشااهها ،بلهه مدارس و مراکز آمیزشی و پرورشی دیار نیتز چنتین سیاستتی را بتهعنیان
اقدامی منطقی و میجه درپتیش گرفتهانتد .میفقیتت ایتن اقتدام ،تتابع متغیرهتای زمینتهای
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،و فرهناتی ،تخصت

و مهتارت استتادان و دانشتجییان ،و

محتیاهای آمیزشدادهشده بیده است .این متغیرها در شرای کنتینی کشتیر ،بتا استتناد بته
تجربۀ دانشجییان و استادان در برگزاری کالسهای مجازی ،نقش برجستتهای در راستتای
رسیدن به اهداف میردنظر نداشتهاند و کاستیهای رویهای و محتتیایی ،متانع دستتیابی بته
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نتایج میردنظر شده است .تجربۀ این کالسها برای افراد گیناگین ،یهسان نبیده استت و از
رشتتتۀ تحصتتیلی ،نحتتیۀ دسترستتی بتته کالسهتتای مجتتازی ،جغرافیتتای محتتل زنتتدگی ،و
تجربههای افراد ،تأ یر میپذیرد .میضیعی که دراینمیرد در میان بیشتر دانشجییان مطتر
است و آن را در چارچیب یک تجربه درنظر داشتهاند ،عدم رضتایت و ناخشتنیدی آنتان از
برگزاری کالسهای مجازی است و هریک بتهگینتهای جستتهوگریخته ،متیاردی را مطتر
کردهاند که دا بر کافی نبیدن کالسهای مجازی و ناکارایی آنها بیده است .برایناستاس،
اگرچه بهظاهر ،آمیزش استمرار یافته است ،در باطن بهصیرت کلی ،چنین اتفتاقی نیفتتاده
است و در خیشبینانهترین حالتت ،بهگینتهای نتاق  ،تحقتق پیتدا کترده استت .یهتی از
مصاحبهشیندگان دراینباره بر این نظر است که:
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در کالسهای حضیری سنتی ،منظیر استاد ،راحت منتقل میشد .واحدهای عملی رو بتهراحتی
ً
انجام میدادیم؛ مثال من رشتم که باغبانیه ،تی کالسهای حضیری متن یتاد میگترفتم چجتیری
قلمه بزنم ،پییند بزنم ،...اما االن تی کالسهای مجازی ،این امر غیرممهنه .خیلی از همهالسیام
ترم قبل ،بته خاطر مشتهالت یتادگیری انصتراف دادن و حتذف تترم کتردن( ...پریتا ،دانشتجیی
کارشناسی علیم باغبانی81 ،ساله).
بحث و نتیجهگیری

میضتتیع پتتژوهش حاضتتر ،بتتت و تحلیتتل تجربتتههای زیستتتۀ استتتادان و دانشتتجییان در
کالس های مجتازی در دورۀ کرونتا بتید و بترای بررستی ایتن میضتیع ،از رویهترد کیفتی
پدیدارشناسی بهره بردیم .یافتتههای ایتن پتژوهش نشتان داد کته کالسهتای مجتازی ،در
مقایسه با شهل پیشین کالسهتا ،ستبب زوا و از دستت رفتتن میقعیتهتا ،کارکردهتا ،و
نقشهای پرشماری در عرصۀ نهتاد دانشتااه شتدهاند .بتهنظر بستیاری از دانشتجییان ،بتا
محروم شدن دانشجی از فضتای فیزیهتی ،تعتامالت و گفتوگیهتای رخداده بتین طترفین
(دانشجی /دانشجی ،دانشجی /استاد و استاد /استاد) بهگینهای غمانایز از بین خیاهد رفت و
جای خید را به نیعی فرایند مهانیهی و بانهی انتقا مطالب و میاد آمیزشتی از یتک منبتع
فرستنده به پیامگیرنده خیاهد داد؛ وضعیتی که سرانجام ،آ ار منفتیای بتر نحتیۀ یتادگیری،
خالقیت ،فعالیت ،و تیانمندی دانشجییان دارد .بهنظر استادان نیتز شتهلگیری و همتهگیر

شدن این کالسها در ایران ،سبب تغییر نقش استتادان در کالسهتای مجتازی میشتید و
آنها از مخزنداران اطالعات در حالت خیشبینانه بته پشتتیبانان دانتش تبتدیل میشتیند.
بهنظر بسیاری از استادان ،یهی دیار از آسیبهای ناخیاستۀ این نیع کالسها ،از بین رفتن
تعامالت و گفتوگیها بتین اعضتای جامعتۀ علمتی (کنشتاران علمتی) دانشتااه استت.
یافتههای این بخش از پژوهش با یافتههای اعظمی و عطتاران ( )0311همستییی دارد کته
نشان دادهاند یهی از چالشهای کالسهای مجازی ،تعامل ضعیف دانشجییان با استتادان
است .با از بین رفتن گفتوگی و تعتامالت بتین اعضتای جامعتۀ علمتی ،فراینتد یتاددهی/
یادگیری در آمیزش تغییر چشمایری خیاهد کرد و الایی بانهی آمیزش ،جای پای خید را
در محافل آمیزش مجازی باز خیاهد کرد؛ شرایطی که پیامدهای پرشتماری دارد؛ ازجملته
اینهه بر نحیۀ یادگیری ،خالقیت ،فعالیت ،و تیانمندی دانشجی تأ یر جبرانناپذیری خیاهتد
داشت و رفتهرفته دانشجی ،منفعل شده و تیشوتیان و امید خید را ،دستکم بترای بازیتابی
تعامالت و مهالمات درون و برونکالسی ،از دست خیاهد داد.
همچنین ،دانشجییان و استادان ،دربارۀ آمیزش مجازی ،دیدگاههای متناقضی داشتتند.
برخی از استادان بر لزوم شرکت دانشجییان در این کالسها تأکید داشتهاند ،برخی دیاتر،
لزوم انجام کارهای پژوهشی را مطر کردهاند ،برخی به از بین رفتن هالۀ قدسی استاد اشاره
کردهاند ،و برخی دیار ،حضیر مجازی دانشجییان را با تنبلی هرچه بیشتر آنهتا تیصتیف
کردهاند .این درحالی بید که برخی از دانشجی یان بر این نظتر بیدنتد کته استتادان ،متتهلم
وحتتدۀ کالسهتتای مجتتازی شتتدهاند ،گتتاهی سختگیریشتتان ،آنهتتا را اذیتتت میکنتتد،
کالسهای مجازی در نظرشان بیرو و خشک است ،و ....در این تقابل دیدگاهها ،استتاد
در جایااه صاحبقدرت تتو دارای سرمایهتت که در عرصۀ کالسهتای واقعتی دارای هالتۀ
قدسی نیز بید و نقش مهمی در بازتیلید رواب قدرت داشت ،کمکم از جایااه خید فاصتله
میگیرد و بهتدریج از اهمیت نقتش او در جایاتاه یتک هستتی صتاحبقدرت در محافتل
کالسهتتای مجتتازی کاستتته میشتتید .ضتتعفها و کاستتتیهای آمتتیزش مجتتازی در ایتتن
کالسها ،سبب محرومیت مدرس /استاد از ابزارهای کنترلش بر دانشجییان (مانند نظارت
بر امتحانها ،نظارت بر انجام پژوهشها ،و دیدرسی کامل محی کالس) میشتید؛ امتری
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که سرانجام ،میجب ایجاد درز و شهافهایی بتر پیهترۀ قدستی متدرس /استتاد میشتید.
هرچند در این نظام آمیزشی نیز کماکان استاد از الایی نظام آمیزش بانهی استفاده میکند
و ازاینرو ،جایااه خید را تا حد زیادی حف میکند .این درحالی بید کته دانشتجییان بته
کالسهای مجازی و فضای حاکم بر آنها نیز اعتراض داشتند .برایناساس ،دانشجییان که
در کالسهای واقعی میتیانستند نظراتشتان را بهتتر و راحتتتر بیتان کننتد و بهاصتطال ،
کالسها خشک و بیرو نبتید ،میتیانستتند در کنتار ستلطۀ استتاد بتر مباحت کتالس،
نظراتشان را بیان کنند و بهاینترتیب ،در راستای یتادگیری بهتتر و بهبتید شترای تحصتیلی
گامهایی بردارند؛ وضعیتی که بهسبب ضعفهای ساختاری کالسهای مجتازی ،نتیانستته
است آنچنانکه شایسته است ،شهل بایرد.
بخش دیاری از یافتههای ایتن پتژوهش دربتارۀ کیفیتت آمتیزش در فراینتد یتادگیری و
یاددهی در کالسهای مجازی در مقایسه بتا شتهل ستنتی کالسهتای درس (کالسهتای
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حضیری) بید .دانشجییان و استادان بر این نظر بیدند که نه استاد و نه دانشجی ،هیچکدام،
کالسهای مجازی را جدی نمیگیرند؛ برپایۀ این بخش از یافتهها ،دانشجییان و استتادان،
اکنین (برخالف شهلهای سنتی کالسهای درس) بهدلیل ویژگی غیرجدی و گتذرابیدگی
فضای درسی ،تمایل زیادی به ردوبد کردن میاد آمیزشتی ندارنتد؛ بتهبیان روشتنتر ،نته
دانشجییان میل به یادگیری عمیق دارنتد و نته استتادان ،دغدغتۀ جتدی بترای انتقتا متیاد
آمیزشی دارند .بتا درگیتر شتدن دانشتجییان بتا متتین الهترونیهتی« ،یتادگیری و آمتیزش
پاورپیینتیشده» به نقطۀ مرجع تمام این کالسها تبدیل میشید .این وضتعیت ،سترانجام
سبب بروز مشهالتی مانند دلزدگی دانشجییان از معرفت و منفعل بیدن آنها خیاهد شتد.
یافتههای این بخش از پتژوهش بتا یافتتههای القحطتانی ( )8181در تضتاد استت کته بتا
رویهردی مثبت نشان داده است که استادان و دانشجییان ،درمجمتیع بتر ایتن نظرنتد کته
کالسهای مجازی ،سبب بهبید مهارتهای ارتباطی میشیند .یافتتههای متا بتا یافتتههای
و ینا شنیی و همهاران ( )8181نیز در تضاد است که نشان دادهانتد ،دانشتجییان یهتی از
دانشااههای هند بر این نظر بیدهاند که کالسهای مجازی در دوره کرونا ،ستبب یتادگیری
بهتر و عمیقتر دانشجییان شده است .افزونبراین ،یافتههای پژوهش حاضتر بتا یافتتههای

یین هین و همهاران ( )8181نیز در تضاد است که از ا ربخشی یادگیری آنالین در دوران
کرونا سخن میگفتند .بهطیرکلی ،دلیل ناهمسییی یافتههای پژوهش حاضتر بتا یافتتههای
پژوهشهای القحطانی ،شنیی و همهاران ،و یینت و همهتاران ( )8181ایتن استت کته
بهنظر پاسخگییان (هم استادان و هم دانشجییان) ،به دالیلی مانند غلبۀ یادگیری و آمیزش
مهتتانیهی (پاورپیینتیشتتده) ،ویژگتتی گتتذرابیدگی ،و وجتتید ضتتعفهای ستتاختاری در
کالس های مجازی ،کنشاران اصلی این محافل مجتازی ،تجربتۀ خیشتایندی نداشتتهاند.
بهنظر بسیاری از دانشجییان ،در کالسهتایی کته استتادان در آن متتهلم وحتده هستتند و
گفتوگیمحیر نیست ،ویژگی تیلید مهانیهی دانش (برپایته متنهتا و صتداهای پارهپتاره و
فاقد انسجام) امهان یادگیری عمیقتر و بهتر (در مقایسه با شهلهای سنتی کالس درس) را
از دانشجییان دریغ میکند .همچنین ،بهنظر بیشتر استادان نیز بهدلیل مسایلی ماننتد غلبتۀ
فضا و گفتمان کرونایی بر شرای آمیزشی کالسهتای مجتازی (کته ستبب منفعتل شتدن
دانشجییان شده است) و وجید ضعفهای ساختاری در ستاحت آمیزشتی (کته ناشتی از
عدم آمادگی متیلیان آمیزش برای ارایۀ یک آمیزش مجازی بهینه است) ،ا ربخشی یادگیری
آنالین از کنشاران اصلی کالسهای مجازی دریغ میشید.
سرانجام اینهه یافتههای پژوهش ما با یافتههای لیزا امیر و همهاران ( )8181همسییی
داشت که نشان دادهانتد ،دانشتجییان کارشناستی دندانپزشتهی بتا اعتالم سترخیردگی از
آمیزش مجازی ،نیع سنتی آمیزش حضیری را ترجیح دادهاند ،زیرا بهنظر آنها ،یادگیری از
راه دور ،سبب دشیارتر شدن برقراری ارتباط میشید .برپایۀ یافتههای بهدستآمده میتتیان
گفت که مشارکت در کالسهای مجازی ،با تیجه به ضعفهای ساختاری نظتام آمیزشتی
کشتتیر و همچنتتین ،نبتتید ارتبتتاط واقعتتی و تجربتتۀ ملمتتیس از شتترکت در کتتالس ،ستتبب
شهلگیری نیعی رواب و الایی رفتاری و ذهنی مهانیهی بین استاد و دانشجی شده ،و این
وضعیت ،دلزدگی دانشجییان از تدریس و از بین رفتن هالۀ قدسی استادان را در پی داشتته
است .بهگینه ای که استادان که در دوران پیش از کرونا در کالس درس حضتیر مییافتنتد و
با دانشجییان تماس نزدیک داشتند ،از نیعی نظام ارتباطی نزدیک بهره میبردند که نستبت
به حضیر در کالسهای مجازی مبتنیبر فناوری ،شهل انسانیتری دارد؛ ازایتنرو ،بتهنظر
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میرسد که بهکارگیری فناوری در آمیزش ،سبب انسانیتزدایی از امر تدریس میشید و این
امر ،هالۀ قدسی استادان را دچار خدشه کترده استت؛ هالتهای کته در کالسهتای واقعتی،
مبتنیبر احترام متقابل و تیضیح و تفسیر بهتر مسایل علمی یا اعتقادی بید.
برپایۀ یافتههای این پژوهش ،دانشجییان بر این نظرند که کالسهای مجازی ،نه مهتان
یادگیری ،بلهه محفلی برای کسب نمره بهازای حضیر اجبتاری آنهتا در کالسهتای درس
است؛ بهبیان روشنتر ،آنها سعی میکنند با شترکت در کالسهتا ،نمرههتای الزم را بترای
پاس کردن درسهای خید بهدست آورند.
درواقع ،یافته های این پژوهش ،تأییدکننده این نهته بید که فرایند یتادگیری /یتاددهی در
کالسهای مجازی ،تیان تحقق اهداف آمیزش عالی مبنیبر تیلید و ترویج دانش و معرفت
و رفع نیازهای اجتماعی را ندارد .با تیجته بته ویژگتی غیرمشتارکتی کالسهتای مجتازی و
همچنین ،پایین بیدن سرعت اینترنت ،دسترسی محدود برخی از دانشجییان به سامانههای
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ارتباط مجازی ،و همچنتین ،بتاال بتیدن هزینتۀ بترای برختی از دانشتجییان دارای پایاتاه
اقتصادی پایین ،امهان مشارکت پییای آنها در کالسهای مجازی به میزان زیتادی از بتین
رفته است .در چنین بستری (در فرایند یاددهی /یادگیری) استاد به نیعی متهلم وحده تبدیل
میشید و دانشجییان در مقام فرودستان دانش ،تن به سازوکارهای سرکیبگرانهای میدهند
که در آن ،بر سر نمره در این میدان ،مبارزه میکنند.
افزونبراین ،بترخالف ادعاهتای نئیلیبرا گرایانته دربتارۀ گترایش خیدبتهخیدی فراینتد
یاددهیتیادگیری بهسیی خیدمختتاری و ختیدراهبری دانشتجییان و تیانمندستازی آنتان،
یافتههای این پژوهش نشان داد که استادان و دانشجییان ،بهدلیل ناآشنایی با فعالیت در این
فضا ،همیاره با محدودیتها و میانعی دستوپنجه نرم میکنند که در شهل سنتی کالسها
با آن روبهرو نبیدهاند .نحیۀ جذب مشارکت حداکثری دانشجییان در بح هتای کالستی،
کمک به یادگیری خالقانه دانشجییان ،برقتراری گفتتوگی ،ارزیتابی دانشتجییان ،تتداخل
زمان کاری و درسی ،یکسییه بیدن ارتباطات ،و ضعف زیرساختهای ارتباطی ،ازجملته
مشهالت مهم کنشاران این فضا بید.
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محرری،وادتخابی،تکزیه
جمعوی،بدهبسوتا 


خریخراهادوه،زوااوفوایاری
درعساختارسیاسوی،ترق هوایفزاینوده،فریگرایوی

ی
وادباشتگیفقروفالکت،بوهعنرا شورای علوی،تنبلوی

اجتماعیواقتصایی،

اجتماعی،دابرابری 
های
اجتماعی،ضعفیرابرازوجری،اقتصایزیگیفرهنگ،شکافقادردی،دارساییدظامتربیتی،آشوفتگی
سوونت،خریشوواوددگرایی،ک کوواراییتشووکلهایمووددی،وادزواگرایووی،بووهعنرا شورای زمینووهای،و
ها،بوهعنرا شورای مداخلوهگر


اجتماعی،وکوکوارکرییرسواده
سرادکام،داکارآمدییولت،هیستری
،بوهعنرا هسوتۀاصولیپوووه 
بیسازمادیاجتماعی» 
ادد.برپایۀیافتههایپووه  «،


مشخصشده
ی
ای،ومداخلهگراست .

بهیستآمدکهحاصلشرای علی،زمینه
ی،بیسازمادیاجتماعی 

تفاوتیاجتماعی،دظریۀزمینها


تفاوتی،بی
کلیدواژهها :
بی

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

.1استاییارجامعهشناسی،گروهعلرماجتماعی،یادشکدهایبیاتوعلرمادسادی،یادشگاهایالم.ایالم،ایرا  دریسنده مسئرا) 


بردامهریزیایالم،ایالم.ایالم،ایرا 
.2پووهشگراجتماعیوفرهنگی،کارشناسراهبریسازما مدیریتو 

مقدمه 

تعالیوپیشرفتهرجامعهای،دیازمندبهرهمندیازروکهاوابزارهاییاستکهازپشترادۀ
خریویاد روزآمدبرخرریارباشد.هرجامعهاییرمسویرتعوالیوترسوعه،بوامرادو و
هاییروبهرومیشریکهبرطرفکری آ ها،دیازمندبهرهمندیازشویرههوایعلموی

آسیب
است؛برایناساس،برایترسعهوپیشرفتهرجامعهای،الزماستکهافورایآ جامعوهبوا
تعهدومسئرلیتبهتکالیفووظایفرسمیوغیررسمیخریعملکنندتامسیرترسعهو
تعالیآ جامعهسری ترهمرارشری.رویاروییبامسائلوآسیبهوایگردواگر یرمسویر
پیماید،بوهطررطبیعویبوا

ترسعه،امریبدیهیاست.جامعهایکهمراحلگذارخریرامی
مراد ومسائلگرداگر سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،واقتصاییروبهرومیشری؛بنابراین،
شیرۀرویاروییما،مسیرحرکتجامعهراتعیینخراهدکوری.بریاشوتنوکواه مرادو و
آسیبها،دیازمندشناساییوتحلیلعلمیآ هااستوچنادچهمسائلوآسیبهایجامعه
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بهیرستیشناختهشردد،بابهکارگیریروکهایعلمیمیترا آ هاراکاه یای .
یکیازمه ترینمسائلیکهجرام یرمسیررشدوترسوعهبواآ روبوهرومویشوردد،
پدیدۀبیتفاوتیاجتماعیاست.بیتفاوتیراحالتییادسوتهادودکوه«فورییرآ ،آگاهادوه
دسبتبهمسائلمحیطی،ادسادی،وهیکادیحیاتاجتماعیخوری،یچواربویعالقگویو
بیاعتناییمیشری»(صداقتیفری.)05،0318،یروضعیتبویتفواوتییرجامعوه،توریۀ

مریم،یرفراگریهایاجتماعی،خریرایرمرضعیادفعالیقوراریایهوعالقوۀچنودادیبوه
تأثیرگذاریبررویدایهاوتصمی گیریهادشا دمییهنود؛بنوابراین،یرقالوبواحودهای
منفعلاجتماعی،فاقداعتمایبهدفسوجهتگیریکلیجمعویهسوتند(شوهابسوامادی،

 .)807-804،0315
دتایجپووه هایفراوادی،بیادگرایناسوتکوهجامعوۀایورا ،بواپدیودۀبویتفواوتی
اجتماعیروبهرواست(صفاریا ،ایهمیومرایی0311،؛طالوبپورروایوازی0314،؛

صفاییواالدی0314،؛مراییوصفاریا 0314،؛علمودار،جورایییگادوه،ورحموادی،
0317؛علیادسب شربیادیومحسنیتبریزی0315،؛عنبریوغالمیوا 0315،؛قوائمی؛
باللی،وقدسی0310،؛فرالییووا 0310،؛دبری،دراح،وامیرشیرزای0313،؛مکیودی،

0310؛بریووزی0313،؛محسوونیتبریووزیوصووداقتیفری،0311،و.)...افزو بووردتووایج
هایادکامشده،وقرعرویدایهایپرشماریرزما هایگرداگر ،دشا یهندۀوجری

پووه
دهبهعنرا مسئلهایاجتماعییرجامعهاست .
اینپدی 
دتایجبرخیپیمای هایملیواستادیدیزبیادگروجریبویتفواوتیاجتمواعییراسوتا 
ایالماست.برپایۀدتایجپیمای ملیوضعیتاجتماعی،فرهنگی،واخالقویجامعوۀایورا ،
تنهاکمترازیکسرمساکنا استا ایالمبهآیندهخرکبینهستندوبرایوندظردودکوهوضو 

یرصدازپاسخگریا ،برایندظربریهاددکهبرایمراقبتازفرزددادشوا 

بهترخراهدشد04.
میترادندتااددازۀزیاییبهکمکهمسوایگا امیودوارباشوند.بوی ازیوسورمپاسوخگریا 
ایدداشوتهادد.

اددکهیرماهگذشته،هیچکمکملیایبههیچسازما یامؤسسۀخیریوه

گفته
گردهکمکمالیایبوههویچفوری

بی ازدیمیازپاسخگریا گفتهاددکهیرماهگذشته،هیچ
غیرآشناییدداشتهادد55.یرصود،احسواسمسوئرلیتکموییربرابورغیرهمشوهریا خوری

یرصدرفتوآمودکمویبواغیرهمشوهریا 

هابیاعتمایبریه48،
یاشتهادد74.یرصد،بهآ  

خرییاشته،و58یرصدبهغیرهمشهریا خریکمکیوایواریکمویکریهادود18.یرصود،
ایدبریهادود؛11


یرصدعضورهویچمؤسسوۀخیریوه
عضرهیچادکمنزیستمحیطیو40

ایعضریتدداشتهادد18،یرصدعضرهیچ


یرصدیرهیچادکمنعلمی،هنری،وفرهنگی
دهواییدبریهادود(غفواریو

اتحاییهوادکمنصنفی،و10یرصد،عضرهیچسازما موریم
جرایییگادوه.)34-74،0315،همچنوین،یرپوووه فیضالهویوکمربیگوی(،)0314
ترینآسیبهایاجتماعیاستا معرفیشدهاست .

بیتفاوتیاجتماعی،یکیازمه 

بنابراینوازآدکاکه«احساستعلقفریبهکلیتجامعهوتعهدبهسردرشتجمعی،عامل
مهمییرحفظادسکامملیوترسعهیککشرراسوت»(معصورمی،)011،0315،وجوری
بیتفاوتیاجتماعیوتداومآ یرکن هایسیاسیوافوزای تودریکیایوناحسواسهوای
یکسرمیتراددبسترمناسبیرابرایتمرکزبیشترقدرتیرعدهایخاصفوراه 
منفعالده،از 

وازسریییگر،اینعدهمرریدقداجتماعیوسیاسیقراردگرفتهواینصاحبا قودرت،

کند،
بی ازپی مناف عامومصالحمریمیراداییدهمیگیردد(بشویریه.)08،0378،همچنوین،
وجریبیتفاوتییریستگاههایاجراییوسازما هایگرداگر ،یستیابیبهاهدافسوازمادی
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وبهرومیکندوکاراییواثربخشیآ راکاه موییهود«.روحبویتفواوتییر
رابامشکلر 
رفتارکارکنا ،ادگیزۀکاروتالکراازآدا میگیریوباوجوریکارکنوا بویتفواوت،سوازما 
؛بهدقلاز:یاداییفریواسالمی .)0311،
بیتفاوتشکلمیگیری(کفه 8113،

بنابراین،هدفاصلیاینمقاله،واکاویپدیدۀبیتفواوتیاجتمواعییراسوتا ایوالمو
یافتنزمینههاوپیامدهایآ است.براییستیابیبهاینهدف،دریسندگا یرپویبررسوی
ی
ایراکوتفسیرمشارکتکنندگا ازبیتفاوتیاجتماعیبریهومویخراهنود،عرامولعلوی،
زمینهها،وعراملزمینهسازگرای بهبیتفاوتیاجتماعیوهمچنین،راهبریهاوپیامدهای
اینمسئلهرابهروایتمشارکتکنندگا ،بررسیوتحلیلکنند .

.1پیشینهپژوهش 

پیشینۀپووه هاییادشگاهییربارۀبیتفاوتیاجتماعییرایرا ،بهسااهایآغازینیهۀ
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اینبارهادکوامودتوایجآ هوا
0341میرسد.ازآ زما تاکنر ،پووه هایپرشمارییر 
منتشرشدهاست.یرمقالۀحاضر،تنهابهسرابقودتایجبرخیازاینپووه هاکهیریهۀ
هایخارجیادکامشودهیویهوۀاخیوراشوارهشوده

0311ادکامشدهوهمچنین،پووه
است.مرورپووه هایپیشین،بیادگرایناستکهپووه حاضرازچنددظوربواآ هوا
متفاوتاست :
.0پووه حاضرازدرعتحقیقاتکیفیاستکهبرپایوۀدظریوۀزمینوهایادکوامشوده
است.اینیرحالیاستکههمۀپووه هاییکهچکیدۀبرخیازآ هایرایامهارائهشده
اسووت،ازسوونتکموویگرایوویپیوورویکووریهادوود.همچنووین،پووووه حاضوور وبوورخالف
اددومسئلهرابرپایۀدظورصواحبدظورا و
پووه هایپیشینکهدرعیدظرسنکیدیزبریه 
مشارکتکنندگا مرتب بررسی،وزوایایمسئلهراازدظرآ هاباییودگاهیعمیوقتحلیول
هایمرضرعاینمقالهووکهیرقالبعراملوشرای 

کریهاست.برایناساس،برخیازیافته
ی
علی،زمینهای،ومداخلهگروهمچنین،پیامدهایراهبریهواوتعوامالتبویتفواوتیآموده
استوویرهیچیکازپووه هایپیشینیاخلیوخارجیییدهدمیشری؛برایدمردوهیر

ایامهبهبرخیازاینپووه هااشارهشدهاست :

یایخووراهتهرادووی()0314یرمطالعووهایبوواعنوورا «عراموولجامعهشووناختیمووؤثربوور
بیتفاوتیاجتماعییربینیادشکریا یادشگاهآزایتهرا »بهایندتایجیستیافتوهاسوت
کهبینبیگادگیاجتماعی،اثربخشی،تحلیلهزینهوپایاک،احساسمحرومیوتدسوبی،و

میزا ایراکعدالتاجتماعی،بابیتفاوتیاجتماعییادشوکریا یادشوگاههایآزایشوهر
تهرا ،رابطۀمعنایاریوجرییاری .
مراییوصفاریا ()0314یرپووه خریباعنرا «بررسیعراملاجتمواعیمورتب 
،دتیکوهگرفتهادودکوهبوینگرای هواییینوی،

بابیتفاوتی:مرریمطالعهشهرکرمادشواه»

فریگرایی،سالمتاجتماعی،دشاطاجتمواعی،امیودبوهآینوده،وضوعیتسونی،ومیوزا 
تحصیالتبابیتفاوتیاجتماعیشهروددا ،رابطۀمعنایاریوجرییاری .

علمدار،جورایییگادوه،وجبواررحموادی()0317دیوزیر«فراینودخلوقبیتفواوتی
اجتماعییربافتتعاملیایرادیا »آوریهاددکهیردسبتبایوحرزۀتقابلدمواییناصولی
صمیمیتـغریبگی»کهیرفرایندتعاملیایرادیوا وجورییاری،شو 

«برابریودابرابری»و«
تفاوتیاجتماعیقابلشناساییهستند .

درعمرقعیتاجتماعیبرایخلقبی

بیتفوواوتی
علیادسووبشووربیادیومحسوونیتبریووزی()0315یرپووهشوویبوواعنوورا « 
اجتماعی»،اینمرضرعرایربینفرهنگیا آذربایکا شرقیبررسیکریهوبوهایوندتیکوه
یستیافته اددکهبینبیگادگیاجتماعی،اعتمایاجتماعی،اثربخشیاجتماعی،ورضایت
اجتماعی،بابیتفاوتیاجتماعیرابطۀمعنایاریوجرییاری .

همچنین،عنبریوغالمیا (،)0315یر«تبیینجامعهشناختیعراملمرتب بابیتفاوتی
اجتماعی»،دتیکهگرفتهاددکهمیزا اعتمایعمرمی،رضایتاجتماعی،حسبیهنکوارییر
جامعه،تقدیرگرایی،واحساسبیعدالتی،ازعراملمرتب بااینمرضرعهستند .
فرالییووووا ()0310دیووزیرپووهشوویبوواعنوورا «بررسوووویرابطووووۀبیوووونمیووووزا 
بیگادگوویاجتماعویوبویتفاوتویاجتماعوییربیونیادشوکریا یادشوگاهآزایاسوالمی

واحودمشوهد» ،بهایندتیکهرسیدهاستکهبینبیگادگویاجتماعویوابعوایآ ،مادنوود
احسواسبیقدرتی،احسواسبیهنکواری،احسواسبیمعنایی،ادوزوایاجتماعوی،تنفور
ازخوری،وتنفورفرهنگوی،بووابیتفاوتوویاجتماعووی،رابطۀمعنایاریوجورییاری .
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قاضیزایهوکیا پرر()0310یرپووه «میزا بیتفاوتیاجتماعییربینیادشوکریا 
پذیریاجتماعیبوابویتفواوتیاجتمواعیودیوز

یادشگاهاصفها »آوریهاددکهبینمسئرلیت
سرمایۀاجتماعیبابیتفاوتیاجتماعی،رواب معنایارومعکرسیبرقراراسوت.بوینمتریور

پایاکوبیتفاوتیاجتماعیدیزارتباطمعنایارومثبتیمشاهدهشد .

هزینهو

عراملمؤثربربیتفواوتیاجتمواعییر

ظهیریدیا،گالبی،وهدایتابرریق(«)0310
بینیادشکریا یادشگاهمحققاریبیلی»رابررسیکریهوبهایندتیکهیستیافتوهادودکوه
پایگاهاجتماعیواقتصایی،بیگادگیاجتمواعی،اثربخشوی

متریرهایسن،گروهتحصیلی،
اجتماعی،محرومیتدسبی،تحلیلهزینهوپایاک،وایراکعدالت،بابیتفاوتیاجتماعی،

رابطۀآماریمعنایارییاردد .
دبری،دراح،وامیرشیرزای()0313دیزیرپووهشیباعنرا «بررسویعرامولموؤثربور
بیتفاوتیاجتماعی؛مرریمطالعهشهروددا 04ساابهباالیشهریزفورا»،کوهبوهروک
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کمیادکامشدهاست،بهایندتیکهرسیدهاددکوهمتریرهوایپایگواهاجتماعی واقتصایی،

احسواسازخریبیگوادگی،احسواسهمودلی،احسواسدواامنی،وسورمایۀاجتمواعی،بوا
بیتفاوتی،همبستگیمعنایارییاشتهادد .
تفاوتیاجتماعیووکهبرپایۀسنتکمیگرایی

یکیازپووه هایمرریاستناییربارۀبی
ادکامشدهاستوووپوووه محسونیتبریوزیوصوداقتیفری()0311اسوتکوهیربوین

شهروددا تهرادیادکامشدهودتیکهگرفتهاددکهبیتفاوتیاجتماعیبرحسوبمتریرهوای
قرمیت،شرل،وتحصیالتمتفاوتاست.همچنینبینهمۀمتریرهوایمسوتقلاصولی،
یعنیبیهنکاری(آدرمی)،اعتمایاجتمواعی،اثربخشویاجتمواعی،رضوایتاجتمواعی،
محرومیتدسبی،فریگرایی،تحلیلهزینهوپایاک،والتزاممددی،بابیتفواوتیاجتمواعی،
رابطۀمعنایاریبهیستآمدهاست .
احمد()8105دیزیرپووهشیباعنرا «دق پایگاهاقتصایی واجتماعیومشوارکت
سیاسییرایکایبیتفاوتییربینجرادا »بهایندتیکهیستیافتهاستکوهبوینجونس،
سن،تحصیالت،تحصیالتوالدین،ومشارکتسیاسیبوابویتفواوتی،رابطوۀمعنوایاری
وجرییاری .

مادینگ)8100(1دیزبابررسیبیتفاوتیجرادا وعودممشوارکتآ هوایرسیاسوت،
تفاوتیسیاسیعبارتادداز:گورای متعصوبادهبوه

آوریهاستکهعراملزمینهسازبروزبی
یکحزبسیاسی،دق مه یوستا وخادرایهیرپورورکوحفوظتعهوداتسیاسوی،و
همچنیناحساسذهنیازخریبیگادگی،بیترجهی،بدبینی،واثربخشیسیاسیک  .


آدتردیرویادگ)8100(2بابررسیتأثیریورۀتصدیبربیتفاوتیکارکنا ،بهایندتیکه

تویکمتورییاشوتهاددو

رسیدهاددکهکارکنا یارایسابقۀکار05ساایوابیشوتر،بویتفواو

یافتووههایحاصوولازتکزیووهوتحلیلچنوودمتریرهیرایوونپووووه ،دشووا یایهاسووتکووه
هایپاسخیهنده،ازجمله یورهتصدیورستۀشرلی(کارکنوا تعمیورودگهوداری،


ویوگی
بینیکنندهقریتوریازبویتفواوتیکارکنوا دسوبتبوهعرامولمحیطوی

افسرا ،و )پی
(استرسیرمحلکار،پشتیبادیسرپرستو)...مرتب بازددا بریدد(زارعیودد .)0315،
برو )8117(3پسازبررسیرابطۀبینسرمایۀساختاریوبیتفاوتی،بهایوندتیکوه

رسیدهاستکهافزای سرمایۀارتباطی،یعنیافزای اعتمایبینگروهویوایکوایهریوت
هایرکسباهدافسازمادیمرفقترعملکریه

مشترکیربینکارکنا سببمیشریکهآ 
وبهسازما خری،وفایارومتعهدباشند(سقزچیوهمکارا  .)0315،

ولکوواکودارایووا ) 8111(4دیووزبوواواکوواویارتبوواطبووینابعووایسوورمایهاجتموواعیو

بیتفاوتی،دتیکهگرفتهاددکهسرمایۀاجتمواعیضوعیفیرابعوایسواختاری،رابطوهای،و
تراددبیتفاوتییایویلیرابهوجریآوری(زارعیودد .)0315،

شناختیمی

.2چارچوبنظریپژوهش 

دظریههایدظریهپریازا کالسیک،دمیترا اصطالح«بیتفاوتیاجتمواعی»
ازاددیشههاو 

رااستخراجکریوتنهاشایدازطریقمفهرم«بیگادگی»بترادی بوهبویتفواوتیبرسوی .اموا
دظریهپریازا معاصریرقالبدظریوههواییک وبوی تکربویتور(دسوبتبوهدظریوههوای
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
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کالسیک)سعیکریهادودبویتفواوتییرجامعوهراسونکیدهوعرامولموؤثریربوروزآ را
شناساییکنند(صداقتیفری .)37،0318،

امیلیورکی 1فرادسری،یکیازمه ترینوبرجستهترینجامعهشناسادیاستکوهیالیول

بروزرفتاربیتفاوتیرابررسیکریهاست.بهدظریورکی ،ویوگیهایزددگیمدر همچور 
تراک جمعیت،تقسی کار،ازبینرفتنهریتهایمحلی،وهمچنوینتضوایهایفرهنگوی،
شودهبهسوریفریگرایویشودیدو

میتراددسببایکایوضعیتیشریکهیرآ ،جامعوۀمدر 

یرگیریباپیامدهاییچور بویتفواوتی،افسوریگی،خریکشوی،و...حرکوتکنود(یورکوی ،
بروکفیلد،وتردر.)88،0143،الگریدظرییورکی رامیترا بهشکلزیرترسی کری :

صنعتیشدن شتابان

پدیدآیی وضعیت آنومیک

بیتفاوتی یکی از نشانههای وضعیت آنومیک



شکل  .4الگوی نظری دورکیم
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زیمل ،برایندظراستکهزددگییرشهرهایبزرگ(مایرشهرها)،مرجبفریگرایی،
2

تقسووی کووار،تخصووصوغلبووۀروحعینوویبوورروحذهنوویموویشووریوادسووا رابهسووری
یهد.بهدظراو،ازخریبیگادگی،عاملاصلیسورگریادیادسوا یر


ازخریبیگادگیسرقمی
جرام جدیداست(ستریه .)803،0318،

4

یربررسیهایاجتماعیخری،ازیواصطالح«گماینشافت »

همچنین،فرییناددتردیس3

دظرتردیس،یرگماینشافت،رواب ،برپایوۀپیردودهای


استفایهکریهاست.به
و«گزلشافت»5
عاطفیوخردیشکلگرفتهواصلبنیوایینآ ،گورای افورایبوهیرگیوری،بوهمعنایتعواو 
اجتماعیبدو محاسبۀهزینهوفایدهاست،اموایرگزلشوافت،روابو برپایوۀمنطوق،عقول
یدهمحرربناشدهاست.همچنا کهگفتهشد،ویوگیجرام در،
گر،وتحلیلهزینهوفا 

محاسبه
کن عقالیی،معطرفبههدفودیزبهینهجراستکهماد یرگیریهایبیفایدۀشوهروددا 
گردهایخریکاربیتفاوتبارمیآیند .
میشری؛ازاینرو،افراییرجامعۀدرین،به 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 



اجتماعییربیناددیشههاودظریوههوای

برجستوجریریپایمسئلۀبیتفاوتی

افزو 
جامعهشناسا کالسیک،میترا عراملوشرای مرتب بابویتفواوتیازدظوراددیشومندا 
معاصررادیزواکاویکری.یکیازاینمفاهی مرتب بوابویتفواوتی،احسواسمحرومیوت
هایادکامشدهیراینبارهدشا مییهد،یرحالیکهاحسواس

یافتههایپووه 
دسبیاست .
محرومیتیرسطحفریی،سببگسترکاضطراب،آشفتگی،بیگادگی،وادوزوایفورییر
اجتماعمی شری،ایناحسواسمحرومیوتیرسوطحگروهوی،مرجوبکواه مشوارکت
بهنکاروگسترکخشردتسیاسوییرقالوبآشورب،کشومک یاخلوی،و...مویشوری
،بهدقلاز:امیرشیرزای .)55،0313،
(تریپاسیوشریراستاوا 303-304،0140،

سیمن1دیزبیتفاوتیاجتماعیرایرقالباحسواسطریشودگییواریشود ازطورف

اجتماعتعریفمیکند«.احساسبیتفاوتیوادزوایاجتماعی،واقعیتیفکریاسوتکوه
یرآ ،فریعدمتعلقووابستگیوادفصااتامخریراباارزکهایمرسرمجامعهاحسواس
مووی کنوود.یرایوونحالووت،فووریهمچنووین،یارایاعتقووایوبوواوردووازلییربووارۀسووازوکار
ارزک گذاریودظامپایاکاجتماعیاستوخریراباآدچهازدظرجامعهمعتبروارزشمند
).بهدظرمیرسد،
است،ه عقیدهوه سردمیبیند»(محسنیتبریزی 005-005،0340،
ادسادیکهایناحساسهارایرخرییاشتهباشد،تمایلیبوهمشوارکتاجتمواعی،پوذیرک
مسئرلیتهایاجتماعی،وفعالیتهاییگرخراهادهدخراهدیاشت .

ساثوا)8113(2برایندظراستکههراددازهافرایجامعوه،سوطحبواالتریازاحسواس

عدماثربخشییرفرایندهایاجتماعیوسیاسیراتکربهکنند،احتمواابیشوتریوجورییاریکوه

).یردرشوتههایلیپسوت3

یچاربیتفاوتیاجتماعیوبیگادگیشردد(صداقتیفری77،0318،
)دیزبهاینگردهدارضایتیسیاسیکهمرجببیتفاوتیمیشوری،اشوارهشودهاسوت.او

(0153
میگرید«:هرگاهبخ گستریهایازمریم،یچاردارضوایتیداشویازداکوامیسیاسوییررفو 
مسائلاجتماعیشردد،جامعهبامسائلیمادنودبویتفواوتی،بویعالقگوی،وداآگواهیروبوهرو
خراهوودشوود(لیپسووت.)885،0153،یکوویییگوورازمفوواهی موورتب بووابوویتفوواوتییرآرای
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اددیشمندا علرماجتماعی«،فریگرایی»1است.فریگراییادسا معاصر،سببشودهاسوتکوه
گراو،هزینهوفایدۀورویبهاحزابوتشکلهایسیاسیومددیراارزیوابیکوریهو

ذهنمحاسبه
ازورویبهاینتشکلها،پرهیزکنود؛بنوابراین،بویتفواوتیاجتمواعیرامویتورا بواترسولبوه
دظریههاییورکی ،مرتن،وبر،بالو،هابرماس،میلز،آردت،وگیوددز،2ازپیامودهایفریگرایوی


منفییرجرام یرحااگذاروجرام مدر یادست .

.3روشپژوهش 
3

اسوت.بوهلحاظپوارایایمی،

روکبهکاررفتهیرپووه حاضر،کیفیوازدرعدظریۀمبنایی 

برساختگراییاجتمواعیاسوت.بوهطررمعمورا،

تحقیقکیفیمبتنیبرپارایای تفسیرگراییو

شریکهیافتههایآ ،ازطریقفرایندهایآمواریو


کیفیبههردرعپووهشیگفتهمی
پووه 
،بوهدقلاز:
سازیبهیستدیامدهباشد(استراوسوکرربین 0114،4


بامقاصدمربرطبهکمی
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محمدپرر.)13،0311،پووهشگرا کیفی،پووه رایرشرای طبیعویادکوامموییهنود.
کنندوهیچگردهیخالتییرشرای ایکایدمویدماینود(یالور،

آ هاچیزیرایستکاریدمی
.)301،0341افزو براین،پووهشگرا کیفیبرتفسیرکلیتأکیودمویکننود.ازییودآ هوا،
ایتفکیکداپذیریره آمیختهادد(یالور .)305،0341،

ها،به 
گرده
حقایقوارزک 


وازدرعدمردهگیریدظریاستفایهشده

یرپووه حاضر،ازشیرۀدمردهگیریهدفمند5

است.مه ترینابزارگریآورییایههوایرایونپوووه وازدورعدظریوۀزمینوهایووروک
مصاحبهاست.روکمصاحبه،یارایادراعگرداگردیازجملهمصاحبۀشفاهییاحضرری،
ً
غیرحضرری(بهشکلهایگرداگر مکاتبهای،تلفنی،و)...واخیرادیز،مصواحبۀ

مصاحبه
هایداشیازگفوتوگری

الکترودیکیاست.باترجهبهگسترککروداویروسومحدوییت
هوابهصوررتالکترودیکویگرفوت.ایون
رویررو،گروهپووه ،تصمی بهادکاممصاحبه 
مصاحبهبهیوشکله زما وغیره زما ادکامشد.یرروکه زما ،پووهشگرازتلفن

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

یاچتیرشبکههایاجتماعیمکازیاستفایهکریودظراتمشارکتکنندگا رایریافوت،

وپسازپیایهسازیویرراستایاعتبارپذیرییایهها،برایمصاحبهشرددگا ارسااکریتوا
ها،تکزیهوتحلیلشری .

یرصررتتأییدآ 
افزو برروکه زما ،پووهشگرا براییریافوتدظرهوایمشوارکتکننودگا یربوارۀ
بوویتفوواوتیاجتموواعی،ازروکغیره زمووا دیووزاسووتفایهکریهادوود.یرایوونروک،
ساختاریافتهاییرزما هایمختلوفازطریوقایمیولیواشوبکههوای

پرس دامههایدیمه
اجتماعیمکازیبرایمشارکتکنندگا فرستایهشدتامصاحبهشرددگا بترادنودیرزموا 
تعیینشدهبهپرس هاپاسخیهند.پووهشگرا ،پسازیریافتپاسخها،آ هارامطالعهو

پسازبرطرفکری ابهامهایشا ،پرس هایجدیدیرایوبوارهبورایمشوارکتکننودگا 
کنندهبازمیگریاددددتایرصوررت

میفرستایددوسرادکام،پاسخهایدهاییرابهمشارکت

تأییددهایی،تحلیلوکدگذاریشردد .
شریوووایکوای
هاووکهباکدگوذاریبوازآغوازموی 
یرروکزمینهای،دتیکۀتحلیلیایه 
طبقاتیازمفاهی استکهپسازاینمرحله،اساسکدگذاریمحرریقرارمویگیوری.یر
مرحلۀکدگذاریمحرری،پووهشگربهیایههابرمیگرییوطبقاتیراحراپدیدۀمحورری
ایکایمی کند.استراوسوکرربینازمرحلۀسرم،یعنیکدگذاریگزینشوی،بوهعنرا گوام
دهاییدامبریهادد.یراینمرحله،پووهشگربرپایۀالگریپارایایمیشوکلگرفتهیرمرحلوۀ

هایافرضیههاییراارائهمییهدکهسرادکام،طبقاتالگررابهیکدیگرمرتب 

پیشین،گزاره

میکنند(کرسرا .)47-44،0318،1

هایپیایهشودهیریومرحلوه،

بنابراین،بایردظرگرفتنچنینفراینودی،هموۀمصواحبه
کدبندیشدهادد.اینکدبندیمرجبکاه تعدایمفاهی شدوسرادکام،بوهمقرلوههایی

ایبهیسوتآمود.یرپایوا کواردیوزیوکالگوری
ها،مقرلۀهسته 


کمکمقرله

رسیدددوبه
تفاوتیاجتماعیبهکمکایونالگور،مشوخصو

مفهرمیارائهشدویالیلوپیامدهایبی
تحلیلشددد .
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برخالفروکهایکمیکهمالکارزیابییرآ ها،بررسیاعتبار1وپایایی2است،یر


5
،ادتقااپوذیری،6و

روککیفیازمالکهایاعتمایپذیری،3باورپذیری،4اطمینا پوذیری


استفایهمیشری(فلیک .)081،0343،8

تصدیقپذیری7


زمینههایپووهشگرازمیدا ،ازیایههایورشوریو
یراینمقالهسعیشدهاست،پی  
واقعیتبهمثابهواقعیتمیدا یردظرگرفتهشری.همچنین،برایرسوید بوهیرسوتیتأییود

هاسعیشدابتداباکسبرضایتمشارکتکنندگا یرمصاحبه،ییدگاههایواقعویو


یایه
تفسیریآدا ازمرضرعگرفتهوبازسازیشری،وسپس،مراحلکدبنودیواطوالقکودبوه
صاحبدظرا اینحرزه،ادکامشد .

مفاهی باوسراسبیشتریوبامشررتاستایا و

بنابربرمعیارهایمرریدظرگرباولینکن،9یراینپووه ،تعاملدزییکوگسوتریهبوا

افرایمختلف،مددظربریهاست.مشارکتکنندگا ،گروهپووهشگرا راازپوی شوناختهو
یربرخیازپووه هایپیشین،ازدظراتآ هابهرهمندشدهبریددوهمینامرسببشود
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کهمشارکتکنندگا باآرام واعتمایبیشتریباآ هاهمکاریکنند.باترجهبهاینامورو
برپایۀمعیارباورپذیری،یقتیراجرایفنر کارمیدادیکهیراینکامصواحبههایعمیوق
بری،سببشدکهمصاحبهشرددگا بامصاحبهکنندگا احساسراحتیدسبییاشتهباشند .

همچنین،باترجهبهشیرعویروسکرودوا،پووهشوگرا ،برخویازمصواحبههواراکوه
صررتدیمهسواختاریافتهادکوامیایهبریدودوموتنمکتوربآ هوارایراختیواریاشوتند،

به
بازدگریادددد؛تنهایرمرارییکهمتن،ابهامیاشت،بامشارکتکنندهتماسگرفتهمیشدتا
ابهاممرجریبرطرفشوری.البتوهیرراسوتای«تکنیوکممیوزی»،کوهبورایاعتمایپوذیری
پووه هایکیفیازآ استفایهمیشوری،یرطوراپوووه ازییودگاههایمتخصصوا ،
صاحبدظرا ،وپووهشگرادیکهسابقۀادکوامپوووه بواروکزمینوهاییاشوتند،بورای
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 



بوراین،یرچوارچربتکنیوک«زاویوهبنودیدظوری
مقرلهبندیمفاهی استفایهشود.افزو  
،ازدظریههاورویکریهایدظریمرتب بامرضرعیرزما تنظی دظواممقرلوههاو

یدزین»1
دیزتحلیلوتفسیردتایجاستفایهشد .
یرروککیفووی،دمردووهگیری،بووهمعنایرایووجآ یرروککمووی،وجووریدووداری،بلکووه
پووهشگر،ازمرریومرارییکهبتراددبهتکمیلپرس ودظریهاککمککننود،اسوتفایه
کند.یراینروک،ازدمردهگیریهدفمندوراهبریدمردوهگیریدظوریاسوتفایهشود.از


می
دمردهگیریهدفمند،برایگزین افرایمرریمصاحبهوازدمردهگیریدظری،برایتشخیص

تعدایافورای،تعیوینمحولیایههوایمرریدیواز،ویوافتنمسویرپوووه اسوتفایهشود.یر
دمردهگیریکیفی،تعدایافرایدمردهرابامعیاراشباعدظریتعیینمیکنند.

یراینپووه ،باترجهبهمسئلۀمرریپووه (بیتفاوتیاجتماعی)،فهرستیازافرای،از
مؤسسوههای

بینصاحبدظرا اجتماعی،روزدامهدگارا واهالیرساده،مدیرا خیریوههواو
غیریولتی،روحادیر وطالبحرزۀعلمیه،افرایفعااعضراحزابوادکمونهوایسیاسوی،
کارشناسا مشارکتواجتماعیشاغلیریستگاههایاجرایی،معتمودا محلوی،و...تهیوه
آورییایههارابهصوررتالکترودیکویآغوازکریدودوپوساز84

شدوپووهشگرا ،کارگری
مصاحبه،بهاشباعدظرییستیافتندوفرایندکدگذاریبهپایا رسید .


جدول  .4سنخشناسی چارچوب نمونه اطالعرسانان و مشارکتکنندگان

گروه مشارکتکننده
صاحبدظرا یادشگاهی 

روحادیر وطالبحرزهعلمیه 
روزدامهدگارا واهالیرساده 

هاومؤسسههایغیریولتی 

مدیرا  
خیریه
فعاال احزابوادکمنهایسیاسی 
کارشناسا مشارکتواجتماعیشاغلیریستگاههایاجرایی 
متنفذا ومعتمدا محلی 

2

کد اختصاری










وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

سنخشناسیازکتابمقصریفراستخراه(.)1395روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریۀ برپایه:
.2الگریاین 
(چاپیوم).تهرا :دشرآگاهبرگرفتهشدهاست .
گراددیتئرری
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جدول  .2مشخصات کلی مشارکتکنندگان در پژوهش
کد مشارکتکننده

مشخصات مشارکتکننده
جامعهشناسی،مدرسرسمی 
صاحبدظریادشگاهی،مری،یکترای 

صاحبدظریادشگاهی،مری،یکترایتاریخ،مدرسرسمی 

روزدامهدگار،ز ،کارشناسیارتباطات،شاغلیرخبرگزاری

یستگاههایاجرایی

کارشناسمشارکت،مری،یادشکرییکترایروادشناسی،شاغلیر
روزدامهدگار،مری،کارشناسارشدحقرق،مدیرسایتوکارشناسرواب عمرمی

آمرزکوپرورک

صاحبدظرتخصصی،ز ،کارشناسارشدفلسفه،یبیر

روحادی،مری،سطحسهحرزویویکترایفقهومبادی،مدرسحرزهعلمیه
جامعهشناسی،بازدشسته
فعااسیاسی،مری،یادشکرییکترای 
فعااسیاسی،مری،یکترایعلرمسیاسی،عضرهیئتعلمی 
مدیرثمن،مری،کارشناسارشدعلرمتربیتی،مشاور
روحادی،مری،سطحسهفقهواصرا،مدرسحرزهعلمیه 
کارشناسمشارکت،مری،یادشکرییکترایایبیات،شاغلیریستگاهاجرایی
مدیرثمن،مری،لیسادسعلرماجتماعی،معتمدمحلیوشاغلیرشررایحلاختالف

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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مدیرثمن،ز ،کارشناسیمدیکاریاجتماعی،مدیرمؤسسهامررخیریه،بازدشسته
روحادی،مری،یکترایفقهواصراتطبیقی،مدرسحرزهویادشگاه،مدیرسازمادی
صاحبدظرتخصصی،مری،کارشناسارشدایبیاتعرب،مدرسیادشگاه



کارشناساجتماعی،مری،کارشناسارشدعلرمتربیتی،شاغلیریستگاهاجرایی 
معتمدمحلی،مری،کارشناسعلرماجتماعی،بازدشسته 



معتمدمحلی،مری،کارشناسارشدعلرمتربیتی،شاغلیربخ یولتیومدیرامررخیریه
روزدامهدگار،وشاغلیربخ یولتی

روزدامهدگاروکارشناساجتماعی،مری،کارشناسارشد،

معتمدمحلی،مری،لیسادسایبیات،شاغلیربخ غیریولتی
کارشناساجتماعی،ز ،کارشناسارشد،شاغلیربخ یولتی
صاحبدظریادشگاهی،مری،یکترایروادشناسی،عضرهیئتعلمی

جامعهشناسی،مدرسیادشگاهوبازدشسته
صاحبدظریادشگاهی،مری،یادشکرییکترای 

روحادی،مری،سطحیوفقهواصرا،مدرسحرزهوروحادیجهایی

یافتههایپژوهش 
 .4

یرایامۀپووه ،پسازاستخراجمتر مصاحبهبا84دفرازمشارکتکنندگا وتکربوهها
وتأمالتشخصیپووهشگرا ،تعدای835گزارهاستخراج،وبراسواسفراینودکدگوذاری
باز،ازبطناینگزارهها811،مفهرماستخراجشد.آ گواه،براسواسکدگوذاریمحورری،
گردهایجداگادوه
مفاهیمیکهمرضرعیتیکسا ومشابهییاشتند،باعنرا مقرلۀفرعیبه 
تقسووی بنوودیشووددد.یرایوونمرحلووه،تعوودای73مقرلووۀفرعوویاسووتخراجشوود.سووپس،
هایفرعی،یرچندینمقرلۀاصلیکوهدسوبتبوهمقرلوههای


هایمشابهیرمقرله
مضمر 
فرعی،سطحادتزاعباالترییاشتند،ایغامشد.یراینمرحلهدیوزتعودای38مقرلوۀاصولی
بهیستآمد.سرادکام،یرمرحلۀکدگذاریادتخابی،همۀمقرلههایاصلییرقالبمقرلۀ
هایاصلیومقرلوههایییگوررا

هستهووکههمچر چتری،تماممفاهی وتعبیرهایمقرله

ً
یایوویریکاصطالحکامالادتزاعیوبازبا علمیبیا شد .
پرش می 
گفتنیاست،پسازمرحلۀکدگذاریادتخابی،برایپیردودمفواهی ومقرلوههاازیوک
ی
الگوریپوارایایمیاسوتفایهشودکوهیربریاردوودۀشورای علوی،شورای زمینوهای،شورای 
مداخلهگر،راهبریها،وپیامدهااست.یرجدواشماره(،)3تعودایمفواهی ومقرلوههای
واصلی،برپایۀدرعمقرلهها،ارائهشدهاست .

فرعی
جدول  .3جدول تعداد مفاهیم ،مقولههای فرعی و اصلی
نوع مقوله
ی
شرای علی 
شرای زمینهای 
شرای مداخلهگر 
راهبری 
پیامد 
جم 

مفهوم
 07
 58
 80
 04
 54
 811

مقوله فرعی
 04
 80
7
1
 04
 73

مقوله اصلی
4
 01
3
0
7
 38

ی
یرمرحلۀکدگذاریمحرریویرراستایشناساییشرای علی،تعدای4مقرلۀاصولی
ی
بهعنرا شرای علییاسببسازشناساییشدهادد.اینشرای عبارتادداز:غفلتازدق 
شهروددا ،درعساختارسیاسی،ترق هایفزاینده،فریگرایویخریخراهادوه،زوااوفوایاری
هایاقتصاییواجتماعیوادباشتگیفقروفالکت .

جمعی،اختالارابطهای،دابرابری
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یکیازعراملسببسازبویتفواوتیاجتمواعی،غفلوتازدقو موؤثرشوهروددا یر
سیاستگذاری،بردامهریزی،ومشوارکتیرفراینودهایفرهنگوی،اجتمواعی،سیاسوی،و

اقتصاییاست.داییدهادگاشتنوعدمبازیگریمؤثرطبقۀپوایینجامعوهیرحکمروایوی،
سبببیخیوالی،مسوئرلیتگریوزی،وسوطحپوایینآگواهیویادو آ هواخراهودشود.
ادگاشتنوبهحسابدیاوری مریم،سبببیتفاوتی

مشارکتکنندگا برایندظرددکهداییده
افرایمیشری .
کهیولتها،دق سازددۀملتراداییودهمیگیردود،موریمدیوزراهبیتفواوتیرا

« 
زمادی
یرپی میگیردد»

.

یولت،یرتمامسااها،یرقباامریمومشکالتآ هابیتفاوتبریهاسوت.هورروز

«
آسیبهایاجتماعیوروادیافزای مییابد،امواآ هوارادمویبینود.احسواسمویکون ،

یولتهایرایرا کارخریرامیکنندوکاریبهمریمومشکالتآ هادداردد»
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.بنابراین،زمادی کهدق سازددۀمریمداییدهگرفتهشریوطبقواتپوایینجامعوه،
همچنا دترادندیرفرایندهایمختلفجامعهدق مفیدیایفاکنند،بیتفواوتیاجتمواعی
بهوجریخراهدآمد .
تفاوتیاجتماعیووکهمرریتأکیدبسیاریاز

یکیییگرازمه ترینعراملسببسازبی
مشارکتکنندگا یرپووه حاضربریووبهدرعساختارسیاسیحاک برهرکشررمربرط
تفاوتیاجتماعیوسیاسی،بهعنرا یوک

میشری.مشارکتکنندگا برایندظربریددکهبی

مسئله،یکیازمؤلفههایدظامهایسیاسیغیریمرکراتیکاست.بیتفواوتیاجتمواعی،یر
کشررهاییکهپیشینۀطرالدیخریکامگیراباخرییاردد،بیشترییدهمیشری .
سابقهتاریخیساختاراستبداییسیاسیخریکامگی،بهویوهوقتیدیروهایسیاسیبه

«
قادر احترامدگذاردد،باعثقادر گریزیوهنکارشکنیسوایرافورایوطبقواتمیشوری»
.
همچنین،یرجرامعیکهخریهدظامسیاستبرهمۀشئر وخریهدظامهایییگرتسل 
پیداکریهوازسیاستزیگییاآدرمیسیاسیردجمیبری،بویتفواوتیسیاسویواجتمواعی
بیشترپدیدارمیشری .

«یرجرامعی کهسیاستوسیاستمدارا بورتموامیشوئر زدودگیطبقواتمترسو و
پایینترسیطرهپیداکریهادد،سیاستمدارا یوستددارددشهروددا مطالبهگرباشوند،آ هوا
بیشتربهیدبااپیروهستند؛بنابراین،تنهوایرزموا ویربرابوروقوایعیاحسواسمسوئرلیت

می کنندکهسیاستمدارا بخراهندویرسایرمراق ویربرابرسوایررویودایها،بویتفواوت
میباشند»

.

«وجریمسئرال ،مدیرا ،ویرکل،یولتمریا بیتفاوتیرساختارسیاسی،منکوربوه
بیتفاوتیمیشری.بیترجهیمسئرال بهدیازهایمریم،بیمهریمسئرال باشوهروددا از
تفاوتاست؛بهعنرا مثاا،وقتیحکرموت،وظوایفخوریرایر

شاخصههاییولتمریبی
شنرددکهیرکشررهایییگور،یولتهوا


یهدومریممی

خصرصکروداویروسادکامدمی
امکاداتو...یراختیارمریمقرارمییهند،امایراینکااینکارهاراادکامدمییهنود،آ هوا
تفاوتمیشردد»

ه بی

.

«امروزبیشترمسئرلینخبردداردد،کییاره،کیدداره،کیسویره،کویگرسونه »
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.بنابراین،ساختارهایسیاسیغیریمرکراتیکبواویوگیهواییچور خریکوامگی،بویاعتموایی
دهایی،ویولتمریا بیتفاوت،آفرینندۀبیتفاوتیخراهندبری .
برپایۀدظریۀگار،هرچهفاصلۀبینادتظواراتارزشوی(ترقعوات)وترادواییهوایارزشوی
(امکادات)بیشترباشد،احساسمحرومیتوبیعدالتیدسبیبیشترمیشری(گار .)0344،

«یکیازیالیلیکهافراییدمیخراهندیرمؤسساتخیریوهوامثوااآ شورکتکننود،
هوااسوت.عودهایازشوهروددا تصورر

ادتظاراتوترقعاتزیوایبرخویشوهروددا ازآ 
میکنندکهوظیفۀقادردیاینافرای،رف تماممشکالتآ هااست.همینیاشوتنادتظوارو
ترقعاتزیایازاینافرای،سببعدممشارکتآ هامیشری»

.

اینترقعاتفزاینده،یردظامسیاسیومدیریتیدیزبیتفاوتیایکایخراهدکری .
«وقتیفرییمدیرمیشریومیخراهدخدمتیکند،اقوراموفامیولوتموامشوهروددا 
ادتظاریاردداینفری،تماممشکالتجامعهراحلکنود.یرایونحالوت،فوری،مودیریتو
ابهعهدهدمیگیریتاازعراقبآ ه یراما باشد»
مسئرلیتیر 


.
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مشارکتکنندگا ،ازفریگراییخریخراهادهبهعنرا یکیازعراملزمینهسازبیتفواوتی
اجتماعییایکریهادد.اینخریمحرریه بهشکلترجیحیای مناف فرییوه یرقالب

افراطیمنفعتگراییشخصیدمایا میشری .
ایکهرخمییهد،افرای،تنهازمادیاحساسمسئرلیتمیکننودکوهمنواف 


هرمسئله
«
ً
هواتوأمینمیشوریواگورپوایمنفعوت

فریی،شخصی،وبعضاخادرایگییواقبیلوهایآ
شخصییرمیا دباشد،یرآ مسئلهمشارکتدمیکنند»

.

اینمعناکوهتصورریواتفکور
کنود.بوه 

اینمنفعتگرایی،گاهیبهشکلافراطیبروزمی
اددیشادهباهدفبهحداکثررسادیسریشخصیاست .

خریخراهاده،منفعتطلباده،وماا
«یرحرزۀاقتصایی،بیشترافرایبهجیبخریفکرمیکنند،تاجیبخریومریم.گاهی
همیزدد،اماچور منفعوتشخصوی
حتیمییادندکهاینفعالیتبهاقتصایمملکتضرب 

یاری،آ راادکاممییهند.یرسریاگریمعامالتملکی،خریرو،و»...
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بنابراین،هرچندفریگرایی،یکیازمه تورینویوگویهوایجامعوۀمودر وبرآمودهاز
ترییراتارزشیوفرهنگییدیایمدر است،اماشکلافراطیومنفیآ کوهپدیدآوردودۀ
تفاوتیاستووبهتعبیریورکی وومحصراگسیختگیپیرددفریواجتماعاست .

بی
وفایاریبهارزکهاوهنکارهایجامعه،یکیازمه ترینبایستههاییکجامعۀسال 

است.آلمرددووربا،1یربررسیتطبیقفرهنگوساختارسیاسیجامعه،وفایاریراحالتی
مییادستندکه فری،ازسطحباالییازآگاهی،احساسمثبت،وتعهدبوهسواختارسیاسوی
اینمعناکهفری،آگاهییرسوتوالزمرا
).به 
جامعهبرخرریاراست(آلمرددووربا 0153،
ازساختارسیاسیجامعۀخرییاری،بهاینسواختارواهودافآ احسواستعلوقوتعهود
میکند،وارزیابیمثبتیازآ یاری .
«وقتییرجامعهایزددگیمیکنیدکهافرای،احساسمسئرلیتاجتماعیدداردد،افورای
ییگرتمایلیبهزددگییرآ منطقهدداشوتهوبوهمهواجرتازآ منطقوهرویمویآوردود»
.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

افزو برتعلقویلبستگیهایمحیطی،احساستعهودافورایدیوزبوروفوایاریجمعوی
تأثیرگذاراستوفقدا ودزواآ ،مرجبزوااوفایاریجمعیخراهدشد.
«وقتیبیتفاوتیبرسازما یادهاییسایهمیافکند،کارکنا ،وفایاریالزمبوهاهوداف
سازمادیدداردد»

.

گسترکشهرگراییوتکلویجامعوۀجدیود،سوببگسوترکاخوالقبوازاریرروابو 
اجتماعیوشکلگیریدرعییایوستدیرتعامالتاجتماعیشدهاستکوهمویتورا آ را
دامید.هنگامیکهرواب اجتماعی(بهتعبیرچلبوی)،از

(بهتعبیرچلبی)«اختالارابطهای»1

رواب گرم،بهسریرواب سریگرای مییابد،آ گاه،تعامالتاجتمواعیشوکلکواالبوه
خریمیگیریوافرای،رواب اجتماعیرابهشکلمعاملهایمیدگرددکههدفآ ،یسوتیابی
بهسریاست .
مشارکتکنندگا دیزازبدهبستا اجتماعی،بهعنرا یکیازعراملزمینهسازبیتفاوتی
بردد.بهدظرآ ها،اشاعۀاخالقبازاروکاالییشود روابو اجتمواعی،و

اجتماعیداممی
یرمکمرع،حاکمیترواب بدهبستادی،سببایکایبیتفاوتیاجتماعیمیشری .
رواجروحیۀکاسبکارادهیرتعامالتاجتماعیکهدمردهاینروحیهرامیتورا پورلی

«
ً
.
هایریافتدمیشد»

شد خدماتییادستکهقبالپرلیبابتآ 
اگرمیبینیدمریم،فعاالدهیرمراسو سورگرارییواشواییافوراییشورکتمیکننود،

«
خاطرروحیۀمشارکتجرییآ ها»


هااستدهبه
ربدهبستا 
بهخاط 

.

بسیاریازجامعهشناسا ،سرچشمۀدارضایتیوبیتفاوتیرایرمسوئلۀدوابرابریهوای
اجتماعی،بهویوهازدرععمیقآ ،مییادند.ایندابرابری،ه دوابرابرییرترزیو مزایوایوا

یرآمدهاوه دابرابرییرترزی فرصتهارایربرمیگیری .
ً
«برخرریغل بامسئلۀیارادهها،خصرصایرمررییارادۀمعیشتیودوابرابریوتبعویض
یرترزی آ ،سببگسترکبدبینی،بیاعتماییوبویتفواوتییرجامعوهشود»
.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
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«متأسفاده،وقتییرآمدهابراساسعدالتترزی دشریوبرخیکوهاسوتحقاقکمتوری
.

یارددازمزایایبیشتریبرخرریارشردد،منکربهبیتفاوتیمیشری»

بنابراین،بهوجریآمد شرای دابرابریرجامعه،بهرهمندیعدهایازمزایاوفرصتها،و
عدمبرخرریاریعدهایییگرکهخریراشایستۀیریافتامکاداتوامتیازهوایترزی شوده
یرجامعهمییادند،سببپدیدآمد احساسدابرابریوسرادکام،بیتفاوتیمیشری.آدچه
اینبیتفاوتیراافزای می یهد،دابرابریدیست،زیرامیزادیازدابرابرییرجامعه،طبیعی
هایعمیق،سبببیتفاوتیخراهدشد .

است،اماوجریدابرابری
فقروکمبریهایاقتصایی،یکیازعراملمؤثربرمیزا مشارکتافرایجامعهشوناخته
،بهدقلاز:صداقتیفری .)75،0318،
شدهاست(لرییس 0353،
شوری،بهسورا دیازهوای

«باترجهبههرمدیازهایمازلر،وقتیدیازهایاولیۀافرایبرطرفدمی
باالتردمیرودد؛احساسمسئرلیتاجتماعی،دیازباالتریاست»

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

125

دوره  ،41شماره 3
پاییز 4111
پیاپی55

.

مصاحبهشرددگا برایندظربریددکههنگامیکهافرای،یرگیررفو مشوکالتروزمورۀ
هامیکنند،فرصتیبرایفکرکوری بوه

خریمیشرددووقتوتالکخریراصرفرف آ

مشکالتییگرا دمیمادد .

ً
«باترجهبهمشکالتومشرلۀزددگیافرای،خصرصامسوائلاقتصوایی،وقوتاغلوب

هامیشریووقتیبورایفکور
مریم،صرفرف مشکالتروزمرۀخریوتالکبرایحلآ  
هادمیمادد»

کری بهییگرا برایآ 

.

بنابراین،میترا گفت،یرجامعهایبایکدظاماقتصواییورشکسوتهوفقیرپورورکوه
اغلبافراییرآ ،عضرلشکردیازمندا هسوتندویرمشوکالتروزمورهغورقشودهویر
اددوباادباشتگیفالکتروبهروشدهادد،فرصوتیبورایفکور


قاعدۀهرمدیازهاترقفکریه
کری بهمشکالتییگرا ومشارکتیرمسائلگردواگر جامعوهوجوریدخراهودیاشوت.
سردرشتجامعهایباچنینوضعیتی،ادزواطلبوی،عودممشوارکت،وبویتفواوتییربرابور
رویدایهایگرداگر خراهدبری .
ی
تفاوتیاجتماعیمیشردد.اینها،

افزو برشرای علی،شرای زمینهایدیزبسترسازبی
شرای ویوهایهستندکهراهبریهاراتحتتأثیرقورارمییهنود(بازرگوا )011،0310،و

ها،وزمینههاییهستندکهبهظهررپدیودۀمرریمطالعوه

بیادگرآ یستهازشرای ،مرقعیت
منتهیشدهادد(محمودپرر.)381،0311،یرپوووه حاضور،تعودای01مقرلوۀاصولی

اددکهعبارتادداز :

بهعنرا شرای زمینهاییابسترسازشناساییشده
تنبلیاجتماعی،ضعفیرابرازوجری،اقتصایزیگییرحرزۀفرهنگ،شکافقوادردی،
هایمریمدهای،دارساییدظامتربیتی،خریشواوددگرایی،

آشفتگیسنت،کاراییپایینتشکل
تلۀبیاعتمایی،ادزوایاجتماعی 

همچنین،افزو برشرای زمینهای،شرای مداخلهگردیزسببافزای یاکواه میوزا 
مقرلوۀاصولیبوهعنرا شورای مداخلوهگور

بیتفاوتیمیشردد.یراینپووه ،تعودای3
اددکهعبارتادداز:داکارآمدییولوت،هیسوتریاجتمواعی،وکوکوارکریی

شناساییشده
رسادهها.برایناساس،میترا پدیدۀبیتفاوتیاجتماعیراداشویازشورایطییادسوتکوه
ی
سوببتعووامالتیشوودهوپیاموودهاییرابوهیدباایاری.یرشووکلشووماره()0شورای علووی،
گر،بههمراهراهبریهاوپیامدهاارائهشدهاست .
زمینهساز،ومداخله 
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شرایط مداخلهگر
ـ ناکارآمدی دولت
ـ هیستری اجتماعی
ـ کژکارکردی رسانهها
شرایط علی
ـغفلت از نقش شهروندان
ـ نوع ساختار سیاسی
ـ توقعات فزاینده
ـ فردگرایی خودخواهانه
ـ زوال وفاداری جمعی
ـ بدهبستان اجتماعی
ـ نابرابریهای اجتماعی
اقتصادی
ـ انباشتگی فقر و فالکت









پدیده مرکزی
بیتفاوتی اجتماعی

راهبردها
ـ عافیتطلبی
ـ تزویر و دورویی
ـ همآیندی فقر
و نارضایتی
ـ گوشهگیری اجتماعی

شرایط زمینهای
ـ تنبلی اجتماعی
ـ ضعف در ابراز وجود
ـ اقتصادزدگی فرهنگ
ـ شکاف قانونی
ـ آشفتگی سنت
ـ کمکارایی تشکلهای مدنی
ـ نارسایی نظام تربیتی
ـ خویشاوندگرایی
ـ انزواگرایی

شکل  .4الگوی پارادایمی بیتفاوتی اجتماعی

پیامدها
ـ اهمالکاری
ـ فضلیتزدایی از جامعه
ـ تشدید آنومی اجتماعی
ـ چرخۀ توسعهنیافتگی
ـ زوال سرمایه اجتماعی
ـ افول مطالبهگری
ـ فرسایش امید
اجتماعی

نتیجهگیری 

.5

تفاوتیبهعنرا یکیازپدیدههایاجتماعیمرجرییرفرهنگبسیاریازکشررهاییدیا


بی
یرقالبیکمسئلۀاجتماعیشناختهشدهاست.برخیازپووهشگرا بورایوندظردودکوه

صوررتحواییواموزمنبهسور

ایرا وبسیاریازجرام جها سرمی،یرشرای آدرمیکبه
می بردد؛یعنیدرعیوضعیتآدرمیککهاغلبیرفرایندگذارشتابا ازجامعۀپی مودر 

آیودووضوعیتپیچیودهایاسوتکوهبوا


هایدرسازیپدیودمی
بهمدر ویردتیکۀجریا 
اییتشوکیلمییهود

بیهنکاریهمراهاست.اساسهردظ اجتماعیراعاطفهوتفاوته

کهریشهیروابستگیبهجم یاری(چلبی .)057،0375،
اینمفهرم،بهجامعۀخاصیاختصاصدداشتهوهمۀجرام ،براثورعرامولوشورای 
مشابهوگاهیمتفاوت،باآ روبهروشدهادد.گاهیاینبیتفاوتی(یربرخیجرام )چنا 
آشکارمیشریکهبهمسئلهایحایتبدیلشدهوساما اجتماعیرابهمخاطرهمیادودازیو
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یرزمادیییگر،شایدازفقدا مشکالتومسائلیرحرزههایاقتصاییوسیاسویداشوی
شری.هریکازجرام ،بستهبهسواختارفرهنگوی،سیاسوی،واجتمواعی،بوهایونمسوئله
دگریستهوبرایمقابلهباآ ،سیاستگذاریوبردامهریزیمیکنند .
استا ایالم،استادیاستیارایپیشینۀتاریخیطورالدیوتموددیکوهریشوهیرعهود
باستا یاری.باوجریتاریخطرالدیاینسرزمین،شهردشینییرآ سوابقۀزیواییدداشوته
است.هنرزیکسدهازتأسیساستادیبهدامایالمدگذشتهوپیشینۀشهردشینییرآ دیز،به

رسد.بهلحاظبافتقرمی،ایلی،وطایفهای،یارایتنرعخاصیاسوتو

حدویدی قر می
باورویفرهنگوفنواوریجدیود،هنورزبواسواختارقورمیوایلیواتیویاعدکوریهاسوت.
تفاوتهایفرهنگیساکنا یردمای ه آیندیسونتومدردیسو وتعواریبوینآ هوا،
مرجبپدیدآمد فرهنگروستاوشهریازیستایلیاتیوشهردشینیشدهاست .
ورویفرهنگمدردیس ،سبببهه ریختگیسوازما سونتییرایونحورزۀجررافیوایی
شده،امادترادستهاستسنتآ رابهطررکاملمحرکند.آمیختگیمؤلفههایدظامسنتیو
تداومساختارهایوابستهبهآ ،بافرهنگوفناوریمدر ،سبببهه ریختگیدظ سنتیو
عدمشکلگیریدظ درینشدهوآسیبهاومسائلزیاییرایرپییاشتهاست .

واقعیتایناستکهمفاهی علرماجتماعی،پیچیدگیهوایخاصوییاردود؛ازایونرو،
ً
دمیترا باقطعیتگفتکهاینبهه ریختگی،سببشدهاسوتکوهبواجامعوهایکوامال
ایکهیریورۀجنوگهشتسواله،

بیتفاوتیربرابرمسائلگرداگر روبهروباشی .جامعه
ازآ ،بوا
جایگذاشوتهوپوس 

کاردامۀمرفقیرابهلحاظادکامکن هایایثارگرادهازخریبه
شرکتیرادتخاباتیوره هوایمختلوف،یکویازبواالترینسوطرحمشوارکترابوهخوری

اختصاصیایهاست،یایرساا،0310یرمهارآت جنگلهایشل ایالم،عزموارایهای
ً
ک سابقهراازخریدشا یایهاست،رادمیترا جامعهایکامالبیاعتنابهمسائلمختلوف
وبیتفاوتدامید .
امایرسهیهۀاخیر،مرارییچر پایینبری رعایتفرهنگشوهروددی،گورای بسویار
پایینبهعضریتیراحزابوتشکلها،عدمواکن بهمفاسدایاری،رشرهخراری،اختالس
ورادت،گرادفروشی،حاکمیتایلیاتیگریوطایفهگراییوگسترکدابرابریوتضیی حقورق
ییگرا ،افزای بیرویۀآسیبهاییچر خریکشی،دوزاع،تخلفهوایپرشوماررادنودگی،و
حتیعدمواکن الزمشهروددا بهآت سرزییرجنگلهاومرات ییگراستا ،بیوادگرایون
تفواوتیاجتمواعیروبوهرواسوت؛بنوابراین،پرسو اصولی

استکهایناستا بامسئلۀبوی
پووه حاضرایناستکه«چهعراملوشرایطییرپدیدآمد اینپدیدهموؤثربریهادود »
«یازمینهرابرایبهوجریآمد آ فراه کریهادود »«یرچوهشورایطی،آ روحجمعویوآ 
کن هایایثارگرادهکاه یافتوشرکتبی از41یرصدییرادتخابات،جایخوریرابوه
مشارکتحدوی01یرصدییرادتخاباتاخیر()0314یای » 
دتایجپووه حاضردشا مییهدکهعراملیچر غفلوتازدقو شوهروددا ،دورع
خریخراهاده،زوااوفایاریجمعی،بودهبسوتا 

ایی
سیاسی،ترقعاتفزاینده،فریگر 


ساختار
اجتموواعی،دووابرابریهووایاجتماعی واقتصایی،وادباشووتگیفقووروفالکووتپدیدآوردوودۀ
بیتفاوتیاجتماعیبریهادد.افزو براینعرامل،شرای وعراملیچور تنبلویاجتمواعی،
ضعفیرابرازوجری،اقتصایزیگیفرهنگ،شکافقادردی،دارساییدظامتربیتی،آشفتگی
سنت،خریشاوددگرایی،ک کواراییتشوکلهوایموددی،ادزواگرایوی،داکارآمودییولوت،
هیستریاجتماعی،وکوکارکرییرسادههارامیترا بهعنرا عراملزمینهایومداخلهگری
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معرفیکریکهبهظهرروبروزپدیدۀبیتفاوتیاجتماعیوراهبریهایآ کمککریهادد .
شدهازتماممقرلههایپووه حاضور،مفهورم«بویسوازمادی

یرمکمرع،ادتزاعادکام
اجتماعی»رابهعنرا مقرلۀمرکزیوهستۀاصلیآ ،متبلررکری.بیسوازمادیاجتمواعی،
هاوتحلیلهمۀمقرلههایپووه است .

بازدمایدتایجهمۀمصاحبه

رویکریبیسازمادیاجتماعی،1پسازجنگجهادیاواویرپاسخبهمکمرعۀخاصی

ازشرای یرجامعهویرحرزۀجامعهشناسیبهعرصهآمود(رابینگوتنوواینبورگ،0318،
.)05پسازجنگجهادیاوا،سهعاملمهاجرت،شهردشوینی،وصونعتیشود ،زمینوۀ
گستریۀاجتماعیوفرهنگیایرابرایشرای دامطلربایکایکری.محصرالتاینشورای 
ووازجملهجرم،بیماریروادی،الکلیس ،اعتیایبهمرایمخدر،وبزهکاریجرادا ووسوبب

شودکووهکوواراییرویکووریآسویبشناسوویاجتموواعییرتحلیوولایونمسووائلکمتوورشووری.
شناسیووو

جامعهشناسا برایرویاروییبااینمسوائلوووه یرجامعوهوهو یرجامعوه
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رویکریبیسازمادیاجتماعیرامطرحکریدد(رابینگتنوواینبرگ.)05،0318،
بهطررکلی،بیسازمادیاجتماعیرابهمعنایوضعیتعدمترفیقمقرراتتعریفکوریه
وسهدرععمدۀآ رابیهنکاری،ستیزفرهنگی،واخوتالابرشومریهادود.علوتریشوهای
طررکلی،ترییراتاجتماعییادستهادد.هورشورایطیکوهتعوایا
بیسازمادیاجتماعیرابه 
دظاماجتماعیرابهه بریزی،مرجببروزبیسازمادیاجتماعیخراهدشود.ایونشورای 
ممکناستترییراتفناوراده،جمعیتشناختی،یافرهنگویباشود.رویکوریبویسوازمادی
بینیکنندۀپیامودهایترییوربورایدظواموبورایافوراییاخولدظواماسوت.

اجتماعی،پی
بیسازمادیاجتماعیبرایافرای،فشارروادیایکایمیکندکهخری،مرجوببویسوازمادی

شخصیتیمیشری.اینرویکری،میتراددبرایدظامدیزپیامدهایسهگادهاییاشوتهباشود.
دخست،ممکناستترییریردظامروییهد؛یوم،دظاممیتراددیروضعیتیپایداربهکار
خریایامهیهد(یعنی،بیسازمادیوجرییاری،ولیدظامکماکا بهفعالیتهایخریایامه
مییهد)؛سرم،دظامممکناستمختلشری(یعنی،بیسازمادی،چنا ویرادگراستکوه
دظامرامتالشیمیکند)(رابینگتنوواینبرگ .)50-58،0318،

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

ازاینرو،باترجوهبوهتوأثیرعرامولوشورای پدیدآوردوده،بسترسواز،ومداخلوهگوریر
بیتفاوتیاجتماعی،میترا اینپدیدهرادتیکۀرویکریبیسازمادیاجتماعییادست .
باترجهبهوضعیتاقتصوایی،فرهنگوی،سیاسوی،واجتمواعیایوالم،مسوائلیچور 
مهاجرتافسارگسیختهبهمراکزشهریووبهویوهبهمرکزاستا وویریویهۀاخیر،گسوترک
ووکهدرخبرخویازآ هواچور خریکشوی،افسوریگی،
هایاجتماعی 

بیدظمیهاوآسیب
ووداکارآمدیدهایهایاولیهوثادریوهوووکه

دزاع،و...بسیارباالترازمیادگینکشرریاست
اددووعقوبمادودگیتواریخیاسوتا و
شده،یچاردابسامادیشده 


هایادکام
برپایۀپووه
گرفتارشد یرچرخۀترسعهدیافتگی،داکارآمدبری رسادههایمحلییرتورویجفرهنوگ
هایزیایجمعیتیووکهسببعدمشکلگیریجمعیتیباثبواتیر

شهروددی،وجابهجایی

هایمختلفشدهاستوووسیطرۀفرهنوگروسوتاییوتوداومسواختارهای


مناطقومحله
قرمیوطایفهای(ملکشاهیوکمربیگی،)080-085،0315،همچنین،عراملوشرای 
ییگرمرتب بامسئلۀبیتفاوتیاجتماعیهمادندافراتابآوریساکنا ،مسئرلیتگریوزی
سوواکنا ،کوواه اعتمووای،مشووارکتوپیردوودهایاجتموواعی،فرسووای امیووداجتموواعی،
کاالییشد رواب اجتماعی،دابرابرییرترزی فرصتویرآمد،فریگراییافراطویورواج

ازپی شرای آدرمیکرامیترا دامبریکهایناستا را
پدیدۀتضایطبقاتیوگسترکبی  
روکریهادد.برایناساس،میترا گفوت،ایونشورای ،بیوادگر


سازمادیاجتماعیروبه
بابی
تسل وچیرگیرویکریبیسازمادیاجتماعییراستا ایالماست .
هایادکامشدهبامشوارکتکننودگا وبررسویمقرلوههوایشورایطیو

تحلیلمصاحبه
سوازمادیاجتمواعیروبوهرو

ایبهدامبی
تعاملی،بیادگرایناستکهجامعۀایالمبامسئله 
شدهاستواینعراملوشرای ،بازتاببیسازمادیاجتماعیحاک براستا ایالماست .
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منابع 
امیرشیرزای،درگس(.)0313بررسیعراملمرثربربیتفاوتیاجتماعی:مرریمطالعوهشوهروددا 04سواابوه
باالیشهریزفرا(پایا دامهکارشناسیارشدجامعهشناسی).یادشگاهشهیدچمرا اهراز،یادشکدهعلرم
اجتماعیواقتصای،ایرا  .
بازرگا ،علی(.)0310مقدمهای بر روش تحقیق کیفی و آمیخته (چاپ سوم).تهرا :دشرییدار .
شناختیبیتفواوتیاجتمواعیشوهروددا زریونیشوتفارس(پایا داموه


جامعه
بریزی،عقیل(.)0313تبیین
کارشناسیارشدرشتهجامعهشناسی).یادشگاهتربیتمعل ،یادشکدهعلرمادسادی،ایرا  .

بشیریه ،حسین(.)0378بیتفاوتی اجتماعی .ماهنامه ایران فردا.00-05،)00(8،
چلبی ،مسعری(.)0375جامعهشناسی نظم (چاپ اول) .تهرا  :دشر دی .
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یایخراهتهرادی،لیال(.)0314مطالعه جامعهشناختی عوامل مؤثر بر بیتفاوتی اجتمااعی در باید دانوااویان:
مرریمطالعهیادشکریا یادشگاهآزایشهرتهرا (پایا دامهکارشناسیارشدرشتهجامعهشناسی).یادشگاه
پیامدررتهرا ،واحدپردد .
یاداییفری ،حسن؛و اسالمی ،آذر(.)0311کاربرد استراتژی پژوهوی نظریه دادهبنیاد در عمل؛ ساخت نظریه
بیتفاوتی سازمانی (چاپ اول).تهرا :ادتشارات یادشگاه امام صایق(ع) .
یالور،علی(.)0341روششناسی کیفی .فصلنامه راهبرد .317-381،)0(04،
رابینگتن،ارا؛وواینبرگ،مارتین(.)0318رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتمااعی(متورج :
رحمتاللهصدیقسروستادی؛چاپهفت ).تهرا :ادتشاراتیادشگاهتهرا .
زارعیودد،لیال(.)0315بررسی میزان بیتفاوتی اجتماعی و عوامل موثر بر آن:مطالعوهمورریییادشوکریا 
یادشگاهحکی سبزواری(پایا دامهکارشناسیارشودرشوتهپوووه علورماجتمواعی).یادشوگاهحکوی 
سبزواری،یادشکدهایبیاتوعلرمادسادی .
زیمل،گئررگ(.)0378کالنوهر و حیات ذهنی(مترج :یرسفاباذری).نوریه نامه علوم اجتماعی،)5(3،
 .53-55
(چواپبیسوتویوم).تهورا :

ستریه ،هدایتالله(.)0318آسیبشناسی اجتماعی؛جامعهشناسای انحرافاات
ادتشارات آوایدرر .
شهابسامادی،محسن(.)0315مطالعه تطبیقی بیتفاوتی اجتماعی در میان دانواویان دانوگاههای اصفهان
و یزد با تأکید بر سرمایه اجتماعی(پایا دامهکارشناسیارشدرشتهپووهشگریاجتماعی).یادشگاهیوزی،
پرییسعلرمادسادیواجتماعی .

صداقتیفری،مکتبی(.)0318بیتفاوتی اجتمااعی:معناکواوی،بنیوا دظوریوسوببشناسوی(چواپیوم).
اصفها :بهتاپووه  .
صفاریا ،محسن؛ایهمی،عبدالرضا؛ومرایی،علی(.)0311شاناخت رابطاه باید فردیرایای و محرومیات
نسبی با بی تفاوتی اجتماعی :مرریمطالعه:جرادا شهرکرمادشاه.فصلنامه مطالعات فرهنگ  -ارتباطات،
.855-847،40
صفایی،صفیاله؛واالدی،طاهره(.)0314بررسی بیتفاوتی اجتماعی در کمک به دیگران:مرریمطالعه:شهر

همدا  ،چهارمید کنفرانس بید المللی پژوهش های نوید درحوزه علوم تربیتی و روانوناسی و مطالعاات
اجتماعی ایران.
طالبپرر،اکبر؛وایازی،سیدعلیدقی(.)0314تأثیر زیارت موهدالرضا (علیهالسالم) بر کااهش بایتفااوتی
اللوهالعظمیبروجوریی.فصالنامه فرهناگ
اجتماعی دانواویان:مطالعهمرریییادشکریا یادشگاهآیت 
رضوی .03-78،)83(5،
ظهیریدیا،مصطفی؛گالبی،فاطموه؛وهودایتابرریوق،رحوی (.)0310شناساایی عوامال ماوثر بیتفااوتی
اجتماعی در بید دانواویان دانوگاه محقق اردبیلی .فصلنامه تغییارات اجتمااعی -فرهنگای،)05(08،
 .45-080
علمدار،فاطمه السایات؛جورایییگادوه،محمدرضوا؛ورحموادی،جبوار(.)0317فرایناد خلاق بایتفااوتی
اجتماعی در بافت تعاملی ایرانیاان.فصالنامه بررسای مساائل اجتمااعی ایاران.055-011،)0(1،

علیادسبشربیادی،سیدابراهی ؛ومحسنیتبریزی،علیرضا(.)0315پژوهوی درباره بیتفاوتی اجتمااعی در
ایران:مرریپووه ،فرهنگیا منطقه0480استا آذربایکا شرقی.سومید کنفرانس جهانی روانوناسی و
علوم تربیتی ،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم،باهمکاریمشترکمرسسهآمرزکعالیعالموه
خریی،یادشگاهزرقا -واحدپووه یاد پووها ،تاریخهمای ،شیراز،ایرا  .
ُ
علیادسبشربیادی،سیدابراهی (.)0315بیتفاوتی اجتماعی (چاپاوا).تبریز:ادتشاراتادس .
عنبری،مرسی؛وغالمیا ،سارا(.)0315تبیید جامعهشناختی عوامل مرتبط با بیتفاوتی اجتماعی.فصالنامه
بررسی مسائل اجتماعی ایران.033-051،)8(7،
غفاری،غالمرضا؛وجرایییگاده،محمدرضا(.)0315پیمایش ملی وضعیت اجتماعی ،فرهنگای و اخال ای
جامعه ایران؛ یزارش استان ایالم ،شورای اجتماعی کوور.تهرا :یفترطرحهوایملویوزارتفرهنوگو
ارشایاسالمی .
فراستخراه،مقصری( .)0315روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریاۀ برپایاه :گرادودیتئورری
(چاپیوم).تهرا :دشرآگاه .

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

122
ریشهها و پیامدهای پدیدۀ
بیتفاوتی اجتماعی ...

فلیک،یر(.)0343درآمدی بر پاژوهشهاای کیفای در علاوم انساانی(مترجموا :عبدالرسوراجمشویدیا ،
سیدعلیسیایتورضاعلیدرروزی؛چاپاوا)ق :سماءقل  .
فرالییووا ،احمد( .)0310بررساای رابطااه بیااد میاازان بیگانگاای اجتماعای و بایتفاوتای اجتماعاای در
بیاد دانوااویان دانواگاه آزاد اساالمی واحاد مواهد.فصالنامه جامعاهشناسای مطالعاات جواناان5،
( .085-000،)07
فیضاللهی،علی؛وکمربیگی،خلیل(.)0314بررسای و تحلیال جامعاهشاناختی آسایبهاای اجتمااعی و
فرهنگی در استان ایالم (طرحمطالعاتی).یادشگاهایالم .
قاضیزایه،هرراما ؛وکیا پرر،مسعری(.)0310بررسی میزان بیتفاوتی اجتماعی در بید دانواویان:مورری
مطالعه،یادشگاهاصفها .فصلنامهپژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعی .51-74،)0(0،
).ارتباطیینداریوبیتفاوتیاجتماعییرشهر

قائمی،فاطمه؛باللی،اسماعیل؛وقدسی،علیمحمد(0310

همدا .فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی همدان .11-005،)3(8،
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کرسرا،جا یبلیر(.)0318روشهای تحقیق کمی ،کیفی و آمیختاه(متورج :یاسوا اللوهپرراشورف،زینوب
طرالبیوزیبادرری؛چاپاوا).ایالم:ادتشاراتیادشگاهایالم .
گار،تدرابرت(.)0344چرا انسانها شورش میکنناد (متورج :علویمرشودیزایه؛چواپسورم).تهورا :
پووهشکدهمطالعاتراهبریی .
مکیدی،امیر(.)0310بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با بیتفااوتی اجتمااعی در باید دانوااویان
دانوگاه کردستان و دانوگاه پیام نور مرکز سنندج در سال ( 0931پایا دامهکارشناسیارشدرشتهجامعه-
شناسی).یادشگاهپیامدررتهرا ،یادشکدهعلرماجتماعیواقتصایی .
محسنیتبریزی،علیرضا(.)0340آسیب شناسی اجتماعی جوانان :بررسی انزوای ارزشی (بیگانگی فرهنگی) و
موارکت فرهنگی در محیطهای دانواویی کوور.تهرا :مؤسسهپووه وبردامهریزیآمرزکعالی .
محسنیتبریزی،علیرضا؛وصداقتیفری،مکتبی(.)0311پژوهوی درباره بیتفاوتی اجتماعی در ایران(مورری
پووه :شهروددا تهرادی)،فصلنامهجامعهشناسیکاربریی .0-88،)03(88،
محمدپرر،احمد(.)0341فراروش (چاپاوا).تهرا :ادتشاراتجامعهشناسا  .
محمدپرر،احمد(.)0311روش تحقیق کیفی ضد روش  0و ( 2چاپاوا).تهرا :جامعهشناسا  .
مرایی،علی؛وصفاریا ،محسن(.)0314بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بیتفااوتی :ماورد مطالعاه شاهر
کرمانواه.فصلنامه جامعهشناسی ا تصادی و توسعه .054-041،)0(4،
مرتن ،رابرت(.)0375موکالت اجتماعی و نظریههای جامعهشناسی(متورج :دورین پورالیی؛چواپاوا).
تهرا :ادتشارات امیرکبیر .

معصرمی،حسن(.)0315بیتفاوتی و انواع آن در ایران (چاپ اول).بکنرری:آذرینمهر .
ملکشاهی،ماهمنیر؛وکمربیگی،خلیل(.)0315بررسی علل و ابعاد شکلییری نزاع و درییریهای بید فاردی
در ایالم و تاثیر آن بر امنیت عمومی (طرح مطالعاتی).ایالم،یادشگاهایالم .
میرزاپرری،جابر(.)0315بیتفاوتی اجتماعی در ایران(چاپاوا).ق :زمزمهدایت .
دبری،عبدالحسین؛دراح،عبدالرضا؛وامیرشیرزای،درگس(.)0313بررسی عوامل مؤثر بار بیتفااوتی اجتمااعی:
مرریمطالعهشهروددا 04ساابهباالیشهریزفرا.ماله جامعهشناسی ایران .038-050،)3(05،
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