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  دربارة مجله ●
اي است که تحقیقات نظري و تجربی در حوزة علـوم اجتمـاعی    پژوهش فرهنگی مجله نامۀ 

پـردازان در ایـن رشـته را     نظریـه  هاي کوشد آخرین یافته نامه می. کند و فرهنگ را منتشر می
مند است کـه   نامه عالقه. هاي مربوطه را منتشر سازد معرفی کند و تحقیقات تجربی در حوزه

نامه در سال، سه تـا چهـار شـماره بـه     . دیدگاه نقادانه در این حیطه را بسط و گسترش دهد
  .رساند چاپ می

  
  اشتراک ●

مندان به اشـتراك، ایـن مبلـغ را بـه      عالقه. ل استهزار ریا 48مبلغ اشتراك سالیانه در ایران 
نام اعتبارات اختصاصـی پژوهشـگاه فرهنـگ،     به  89/15019120شماره حساب جاري جام 

واریز و اصـل فـیش را بـه نشـانی     ) قابل پرداخت در شعب سراسر کشور(هنر و ارتباطات 
، پژوهشـگاه  9ة تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده بـه میـدان ولیعصـر، خیابـان دمشـق، شـمار      

  .فرهنگ، هنر و ارتباطات، طبقۀ اول ارسال کنند
  
  يادآوري به نويسندگان ●
  .تجاوز نکند A4صفحۀ  25، تایپ شود و از Word XPها باید با  مقاله ○
  .اصل مقاله براي درج در مجله فرستاده شود، نه کپی یا تصویر آن ○
) واژه 5حـداکثر  (و واژگان کلیـدي   )کلمه 150حداکثر (چکیدة فارسی و انگلیسی مقاله  ○

  .همراه مقاله فرستاده شود
  .خانوادگی در پایان مقاله آورده شود ها و مآخذ به ترتیب الفبایی نام یادداشت ○
در متن مقاله، هرجا که الزم بود، نام مؤلف، سال انتشار منبع و صفحۀ موردنظر در داخـل   ○

ها در پایین همان صـفحه آورده   دل خارجی آنمعا) التین(پرانتز و در مورد منابع خارجی 
  .شود
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بایـد   شـده بـه فارسـی     هاي التین ترجمه ها و گزارش ها، رساله ها، کتاب نشانی کامل مقاله ○
  .ضمیمۀ مآخذ شوند

مؤلف باید سمت پژوهشی یا آموزشی، نشانی کامل محل کار و نشانی پست الکترونیکـی   ○
(e-mail) خود را ضمیمۀ مقاله کند.  

هاي خارجی و اصطالحات مورد استفاده را در پـایین صـفحه    مؤلف باید معادل التین نام ○
  .بنویسد

پذیرش نهـایی مقالـه و چـاپ آن در مجلـه منـوط بـه تأییـد هیئـت تحریریـه و داوران           ○
  .است» نامۀ پژوهش فرهنگی«متخصص 

  .اپ شده باشدزبان داخل و خارج کشور چ هاي فارسی هاي رسیده نباید در مجله مقاله ○
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  .در زمینۀ علوم اجتماعی است
ي رسـیده پـس   هـا  ارسال دو نسخه از مقاله به همراه لوح فشرده آن الزامی است و مقالـه  ○

  .شود داده نمی
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  سخن نخست

  
 »یفرهنگ عمـوم «به موضوع  »یژوهش فرهنگنامه پ« ۀن شماره از فصلنامیمقاالت ا

ت، فرهنگ و یاندرکاران حوزة ترب که مورد توجه اغلب دست یموضوع. اختصاص دارد
 ،گـر یبه عبـارت د  .را در بر دارد یعناصر رفتار اجتماع یرا تمامیز ؛است استیس یحت

ن یبـه همـ  . انـد  مردم یو رفتار جمع ،ت، منشیف شخصاست که معرّ ییها لفهمؤ يحاو
و چـه در حـوزة    یۀ اجتمـاع یو موضـع سـرما   یوزة مطالعات فرهنگـ چه در ح ،جهت

  .گذاران است استیمورد توجه پژوهشگران و س يگذار استیسو  یت فرهنگیریمد
و  يگذار استیاست که به طور خاص به س یرسم ينهاد »یفرهنگ عموم يشورا«

در  یروه مطالعـات فرهنـگ عمـوم   گـ . پـردازد  یمـ  یعمـوم نۀ فرهنـگ  یدر زمپژوهش 
نـۀ  یاست که به طور خاص در زم يگریبخش د نیز وهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتپژ

ـ  یتاکنون تحق. کند پژوهش می یفرهنگ عموم  ینـۀ فرهنـگ عمـوم   یدر زم یقـات فراوان
ت موضوع، دانـش مـا   یواسطۀ ماه هکه ب گفتتوان  یجرأت م اما به ،است صورت گرفته

ق از مفهـوم  یـ دق روشـن و  اي یتلقـ  نبـود  اصـلی  مشکل. ار اندك استین باره بسیدر ا
از قبیـل   ،یکـی اینکـه در منـابع موجـود    . دالیلـی چنـد دارد   است کـه  یفرهنگ عموم

مفهـوم فرهنـگ روشـن و     ،شناسی و مطالعات فرهنگـی  شناسی، انسان هاي جامعه کتاب
دلیـل  . متمایز از مفاهیم دیگر نیست و تعاریف متعدد و مختلفی از فرهنگ وجـود دارد 
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مفهـوم   ،رو از ایـن  ؛در منابع وجـود نـدارد  » عمومی«تلقی روشنی از مفهوم ه دیگر اینک
ن یا. داردابهامات زیادي  آنفرهنگ عمومی در تعریف و تعیین حوزة کاربرد و مصادیق 

تـر   ییمبنا يا ن مشکل را به گونهیاو ا. پور است يگوهر  ینکته نقطۀ شروع بحث مرتض
مفاهیم  هامروز ير ویبه تعب. داند ینطقی مفاهیم مهاي فلسفی و م توجهی به ویژگی در بی

رود کـه هـم در    بـه کـار مـی    یپژوه شناسی و فرهنگ اساسی متعددي در ادبیات جامعه
. ها مناقشات فراوانی وجود دارد و تعیین مصادیق آن یعمل ةو هم در حوز يحوزة نظر
اسـت کـه    آنن مـدعا  یشاهد ا. دیگر مربوط است به نحوة تعریف دقیق مفاهیم مشکل
چون جامعه، فرهنگ، تمـدن، شخصـیت   آن قدر با تعاریف مختلف از مفاهیمی  هامروز

جرأت یکی از این تعـاریف را اسـاس    توان به مواجهیم که براي ورود به این عرصه نمی
ه مطالعـات فرهنـگ   وگـر  یف اساسـ یاز وظـا  یکـ ین جهت یبه هم. کار خود قرار داد

پـور   يمقالۀ گوهر .طور خاص است هب یگ عموممفهوم فرهنگ و فرهن يواکاو یعموم
تر به  قیعم يا شهیتر و اند یفلسف ین موضوع که نگاهین اییتب يبرا یاست فلسف یتالش

. ده باشـد یچین کالف پیا يگشا تواند گره یم یمفهوم فرهنگ و به تبع آن فرهنگ عموم
فهـم   يبـرا هاي تحلیل فلسفی و منطقـی   به کارگیري روش از نگاه فلسفی يمقصود و

مقالـۀ  . هاسـت  فرهنگ و فرهنگ عمومی و تعیـین حـوزة کـاربرد و مصـادیق آن     يمعنا
ـ دنبال معنا هب چند صراحتاًز هرین یمیرح رضایعل  یفرهنـگ عمـوم   يکـاو  و مفهـوم  یابی
ت فرهنگ ین ماهییصدد تبت دریبا مقولۀ تربارتباط  يبرقرار باگر ید یاما به نوع ؛ستین

شـود در قالـب    یده مـ یـ نام یعموم فرهنگاست آنچه  یعمد يو. برآمده است یعموم
 اصـالح  عبـارت اسـت از   فرهنـگ  اصـالح و  شـود  میو فهم  یبررس انسانی رفتارهاي
 یمهندس ا به اصطالحی ینظام فرهنگ يزیر برنامه راه از آنت یبا توجه به ماه که رفتارها
صالح رفتار ا موجبت  یرشد شخص با که است تربیت تنهابلکه  ؛ستین ممکن فرهنگ

 . شود می یعموم فرهنگ يها لفهؤم در نافع رییتغ در نتیجهو 

افتـه  یاختصـاص ن  یفرهنـگ عمـوم   ينامه به موضوع معناکاو ژهین ویا تمام اما چرا



 ٩ v سخن نخست

اکنون  هم براي رفع آن خوشبختانه کهاست  یاساس يازین نید گفت ایپاسخ با دراست؟ 
با وجـود  ، رتباطات در حال اجراستدر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ا یچند طرح پژوهش

ـ با ااکنون  هم، یق فرهنگ عمومیابهامات فراوان در معنا و مصاد  ين مفهـوم بـه نحـو   ی
به حوزة فرهنگ  یل فراوانمسائشود و موضوعات و  یبرخورد م »شناخته شده مفروضاً«

ـ ز بـه دا یـ نامـه را ن  ژهین ویاز مقاالت ا یم تا بخشیبر آن شد. دشو یمرتبط م یعموم رة ی
 یسپنج رعبدالرضایام. میاختصاص ده یع موضوعات مرتبط با حوزة فرهنگ عمومیوس

ان را کـه  یـ رانیا یو ارتباطـات اجتمـاع   یکند تا فرهنگ عموم یدر مقالۀ خود کوشش م
سـان  ینو از نگـاه سـفرنامه   ،را در خـود دارد  یبر فرهنگ عمـوم  یمبتن یفراوان يرفتارها
بـه موضـوع    يمحمـد  گـل  محمـود . کنـد  ی، بررسيلوقاجار و په يها در دوره ییاروپا

او معتقـد اسـت    .پردازد یم ،انسانهاي بیان اندیشه و افکار  ترین راه یکی از مهم ،تصویر
بـه بیـان   را  نساننیاز اث که ین حیاز ا ،یر و گسترش روزافزون عکاسیاستفاده از تصو

جهـت   در یبزرگـ مرتفع کـرده و آغـازگر حرکـت    برقراري ارتباط  و احساسات، افکار
ل شـده  یفرهنـگ تبـد   یبه نوع ،است شده مردم و جوامع میان يارتباط بصر يوندهایپ

ثیرگـذار  أده تا اهمیت زبان تصویر و نقـش ت کر، تالش مقالۀ خوددر محمدي  گل. است
. دکنـ ها آشکار  و تمدن ،ها، جوامع در برقراري و گسترش ارتباط میان افراد، گروه را آن

نترنت در فرهنگ محـاوره و بـه   یا ۀرات استفاده از شبکیثأت يبه واکاو زاده شگاهیاحمد پ
 يهـا  تیـ و قابل ینترنتـ یتعـامالت ا  بـه  ن مقالـه یدر ا. پردازد یم یتبع در فرهنگ عموم

ـ آنال يگـو و ک، گفـت یآن در سه سطح شامل پست الکترون يا رسانه  يهـا  ن و شـبکه ی
سـه   يخبـر  يها برنامه يبر روق یتحق با يمسعود یدعلیام. است  شدهتوجه  یاجتماع

ـ و العالم در ا ،رهی، الجزان ان یس یونیزیتلو ۀشبک ) 2003( ج فـارس یام جنـگ دوم خلـ  ی
 و يا تواند ضمن شکستن انحصار رسانه یمستقل م يها مشخص کرده که حضور رسانه

 اریـ را در اخت يا تازه يها فرصت ،یانحصارگر غرب يها  ه اطالعات رسانهیسو کیپخش 
جـه گرفتـه   ین نتیاو چنـ  .بگـذارد  یمدافع فرهنگ عموم يکشورها یجمع رتباطل ایوسا
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جوامع دارد و  یدر فرهنگ عموم یفراوان ریتأث یجمع ل ارتباطیکه استفاده از وسا تاس
فـر در مقالـۀ    سـته یمهنـاز شا  .فا کندیا یفرهنگ نقش مهم یا دگرگونیدر ثبات  تواند یم

مـؤثر   یاما دو عنصر اساس ،ندارد مستقیم  ةراشا یچند به موضوع فرهنگ عمومخود هر
 يبـرا  اسـت  یقـرآن امکـان  . دهـد  یرا مورد توجـه قـرار مـ    یرانیاـ   یبر فرهنگ اسالم

 يو فکر ،ی، روانیر پرورش اخالقیمس يهموارساز راهاز  يبر فرهنگ بشر يرگذاریثأت
در . معهدر تمام سطوح جا یقرآن يها گسترش معارف و آموزه يبرا یو هنر امکان یآدم
ان قـرآن  یم ةونددهندین قالب پیتر شاخص که پردازد می یسیبه خوشنومؤلف  ،ن مقالهیا

  . است ییخدا يها شهیج اندیترو يبرا يا و عرصه و هنر
ـ اندرکاران و همکـاران ا  تدس یاز تمام با سپاسان یدر پا ، بـا اذعـان بـه    ن شـماره ی

گان محتـرم و اهـل فضـل    خواننـد  یسـته اسـت از تمـام   یشا ،ن مجموعهیا يها یکاست
شتر یهرچه ب يسودمند خود ما را در غنا يان نظرها و رهنمودهایم تا با بیدرخواست کن

  .کنند ياری فصلنامهن یا
  یر علمیدب



 

  
  

  1388نامۀ پژوهش فرهنگی، سال دهم، دورة سوم، شمارة هفتم، پاییز 
  
  
  

  
  

  يآن در فرهنگ عموم تأثيرو  ينترنتيا ةمحاور
  ðدهزا احمد پیشگاه

  
  دهيچک

آن  يریکارگ هبحث ب. در حال گسترش است ینترنت و امکانات موجود در آن به شکل روزافزونیا
 ياز کارشناسان بر رو يارین شبکه مطرح بوده است و همچنان بسیکار ا ياست که از ابتدا یاز مسائل

ن یـ اسـتفاده از ا  تـأثیر  يواکاو. کنند یم بحث، گوناگون يها گروه میاندر  ،زان استفاده از آنینحوه و م
نترنـت  ین شـبکه ا یمتنوع و نو يد بر کاربردهایکأن مقاله با تیا. طلبد یم را ی، مطالعات گوناگونيفناور

ن موضـوع را مطـرح   یـ ازد و همزمـان ا فرهنگ محاوره بپرد نترنت بریاستفاده از ا تأثیرده تا به کر یسع
بـه   ن مقالـه یـ در ا. ده استش  یمه و فرهنگ عمومحاور زباندر  یراتییتغ نترنت باعثیکرده است که ا

ن و یآنال يوگو گفتک، یآن در سه سطح شامل پست الکترون يا رسانه يها تیو قابل ینترنتیتعامالت ا
  .استتوجه شده  یاجتماع يها شبکه
  

  ها کليدواژه
  بریسا يمحاوره، فضا زبان، ینترنتیا ة، محاورینترنت، فرهنگ عمومیا 

                                                
ð کارشناس فناوري اطالعات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
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  مقدمه
ـ  1960ل دهۀ یبار در اوا نینخست يرنت برانتیشبکۀ ا  منظـور حفـظ و حراسـت از    هب
در وزارت دفاع ، ١، آرپانتشرفتهیپ ینظام يها ارتش از طرف آژانس طرح یاسرار نظام

قـرار   یرنظـام یغ یقـات یگـر مراکـز تحق  یار دیسپس در اخت ؛شد يگذار هیالت متحده پایا
 یاي جهـان  به صورت شبکه )م1982ـ  83(ن شبکه بعدها یا. )1382 معتمدنژاد،( گرفت
صـورت   نترنـت بـه  یمورد اسـتفاده در شـبکۀ ا   يمحتوا. شد یا معرفینترنت به دنیبا نام ا

 ٢کیـ ام الکترونیـ ستم تبـادل پ یدر ابتدا از راه س یکیرگرافیغ یطیحرف و عدد و در مح
ـ بـا گسـترش ا  . شـد  بـرداري  بهـره و  یمعرف ت ارتباطـات و  یـ فیش کین شـبکه و افـزا  ی

 ٣شتر در قالب صفحات وبینترنت و بیاز محتوا در ا یآن انواع گوناگون يها اخترسیز
 يبرا ین ابزار ارتباطیتر ن و پرسرعتیتر ينترنت قویدر حال حاضر، ا. کار گرفته شد به

ن رسانه در طـول چهـل   یا. است ٤يا رسانهتا چند یتبادل همه نوع اطالعات اعم از متن
بـه آن افـزوده شـده     يشده است و امکانات متعدد يرات بسیارییسال گذشته دچار تغ

دو نفـر   میان ٥کینترنت تنها محدود به تبادل نامۀ الکترونیارتباط از راه ا يبرقرار. است
 ي)ها انجمن(ها  ، شامل اتاقینترنتیا ةاز محاور يا دهیچیبلکه اشکال پ ،ستیا دو گروه نی

ارتباط را میان افـراد   يامکان برقرار، ٧نیآنال یتعامل يها طیو مح ٦ینترنتیا يوگو گفت
وجـود آورده اسـت و البتـه     دور از هـم بـه   يهـا  گونـاگون و در فاصـله   يها از فرهنگ

  .را به خود اختصاص داده است ها انسان ةروزمر یاز زندگ یبخش ینترنتیا يوگو گفت
ارتباطـات آمـده اسـت کـه سـاالنه       يهـا  ياستگذاریمرکز س 2003در گزارش سال 

                                                
1. ARPANET; Advanced Research Projects Agency Network 

2 .: BBS Bulletin Board System        رسـانى یـا   به معناى سیستم تابلوى اعالنات است کـه معـادل فارسـى آن سیسـتم تبـادل پیـام، اطـالع 
هـا در   تنهـا امکـان مشـاهده داده    BBS دارد در این است که در شبکه WEBبا شبکه جهانى  BBSاى که شبکه  ت عمدهتفاو. استخبررسانى 

  .کردرا در قالب صفحات گرافیکى، صوت، تصویر و فیلم نیز دریافت  متنتوان  مى WEB راهاما از  ،سطح متن ممکن است
3. WEB(World Wide Web) 
4. Multimedia 

  . برگزیده است» پست الکترونیک«یا E-mail را براي کلمه  »رایانامه« بان و ادب فارسی،فرهنگستان ز. 5
6. internet conversation rooms; forums; chat rooms 
7. online interactive environment 
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 ين رقم به شـکل تصـاعد  یشود و ا یجا م ل در جهان جابهیمیون ایلیه چهار ترک بینزد
ـ چنـدان پا  ين شکل تصاعدیالبته ا. )UCLA, 2003(ش است یدر حال افزا دار نبـوده  ی

 ).3د به بخشینگاه کن(است 

 يجنبـۀ مـاد  . ل شـده اسـت  یتشـک  يرمـاد یو غ يفرهنگ هر جامعه از دو جنبۀ ماد
ـ ز یـ ناند و از آن با عنوان تمـدن   افراد جامعه ساختهاست که  یلیفرهنگ شامل وسا اد ی

د، آداب و رسوم و باورها و یها، هنجارها، عقا ز شامل ارزشین يرمادیفرهنگ غ. شود یم
 المعـارف علـوم  ةدائـر در کتـاب   یسـاروخان ). 57: 1377ه، یگرانما(علوم و فنون است 

گر موجودات شـامل تمـام   یداز  انسانز یفرهنگ به عنوان وجه مم«: سدینو یم یاجتماع
ـ ، هنـر، صـنعت، حقـوق، دانـش، د    زبانر یا گروه نظیجامعه  يدستاوردها ن، اخـالق،  ی

دچـار   ياگر فرهنگ کشـور ). 175: 1375، یساروخان(» شود یابزارها م یها و حت سنت
نترنت، یها و ا رسانه. داشتخواهد  انیبندر  يرات بسیارییر و تحول شود، کشور تغییتغ

ـ ا. اند دهدار و تحول ییها را تغ تمدن ها و فرهنگ  یکـ یباعـث نزد  ير تـا حـدود  ییـ ن تغی
  . شده است یها و تبادل و تعامل فرهنگ فرهنگ
ـ  يزیهمان چ م، مراد الزاماًییگو یرسانه سخن م تأثیراز  یوقت ـ ا ش ازیاست که پ ن ی

 .ستافتاده ا چه خواسته و چه ناخواسته اتفاق یم ارتباطات جمعیامد مستقیصورت پ به
 تأثیرن یا. گردد، متفاوت است یبرم ندهیمربوط به آ یتین امر با قدرت رسانه که به قابلیا
، کـل جامعـه و   ی، نهاد اجتمـاع سازمانا یمثل فرد، گروه  یگوناگونتواند در سطوح  یم

را به دنبـال   دیگر در سطوح تأثیرک سطح، یدر  ياثرگذار معموالًفرهنگ واقع شود که 
  ).360: 1385 ل،یمک کوا( دارد
تنگاتنگ دارد و از آن رو که دهکدة  يا رابطه 1یدهکدة جهان يریگ نترنت با شکلیا 

                                                
.1 .Global Village  هـاي ارتباطـات در حـذف     ورياقـدرت فنـ  دادن  نشانمارشال مک لوهان براي فسور وپراین مفهوم را در اواخر قرن بیستم

: نظر مـک لوهـان معتقـد اسـت    ضمن تصدیق راد  محسنیان .)172: 1377 مک لوهان،(و رایج شد  کرد هاي فیزیکی و مرزهاي سیاسی بیان فاصله
لویزیـونی جهـانی   ت ۀ، تأسـیس شـبک  1990کرد با ایجاد اولین وب سرویس در سال  گونه که مک لوهان تجسم می گیري دهکدة جهانی، آن شکل«

هـاي پخـش    هاي پوشش بـا مـاهواره   ضمن آنکه قبل از آن تاریخ، نخستین تجربه. آغاز شد 1993وب سایت یاهو در  ایجاد و 1991در  ان ان سی
  .)1709: 1384راد،  محسنیان(»به وقوع پیوسته بود (Direct Broadcasting Satellite = DBS) هاي تلویزیونی مستقیم برنامه
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در  یاست، تداخل فرهنگ یو زمان یت مکانیبزرگی بدون محدود يشبکۀ مجاز یجهان
فا یها نقش غالب را ا فرهنگ یرسد که برخ یالبته به نظر م. ر استیناپذ اجتناب يآن امر

ـ ها تـا حـدود ز   ن فرهنگیست و خود ایطور ن نیدر عمل ا یول. ١کنند یم چـۀ  یباز يادی
 از کشـورها بـا   یبرخـ . اند هیافت یر و تحوالتییتغ 2بریسا يفضا تأثیر ن شده و تحتیماش
ت و وضـع  یدارند تـا بـا محـدود    یکنند و سع ینترنت نگاه میبه مقولۀ ا يشتریاط بیاحت
در کاربرد آن کوشـش   يساز و فرهنگن رسانه ین نسبت به اصالح نحوة مصرف ایقوان
رو  روبه ییها گوناگون با واکنش یزمان يها از موارد و بازه يارین کوشش در بسیا. کنند

، 3نـگ یلتریهاي گوناگون ماننـد ف  اند تا از راه کرده یکه سع ییاغلب کشورها. بوده است
نترنـت بـه   یا .انـد  دهیت صددرصد نرسیگاه به موفق چیه کنند يساز نترنت فرهنگیا يبرا

 یاجتمـاع  يدر فرهنـگ و رفتارهـا   یات شـگرف تأثیرسرعت در حال گسترش است و 
از آن  یشده کـه بخشـ   ییها ید دچار دگرگونیترد یب یرانیفرهنگ ا. جوامع داشته است

ات در بخشـی از جامعـه کـه بـا     تأثیرن یا. وجود آمده است نترنت بهیاستفاده از ا در اثر
کـه بـه طـور مـنظم بـا       يگریدر بخش د. خته مثبت استیمآ  در هم ياقتصاد يبسترها

متفـاوت   هـاي را از منظر یفراوان یات مثبت و منفتأثیرفرهنگ و آموزش همراه است، 
» نانهیب واقع یارتباط يها استیس يبه سو«جاندر در مقاله  یآر ل يآ. 4آشکار کرده است

کار گرفته شوند و خـواه   ، خواه از روي عمد بهیارتباط يها کرده است که رسانه اظهار
و  يا شهروندان در کنار آمـوزش مدرسـه   يش عمل کنند، برایخو یت ذاتیبراساس ماه

                                                
تواند بـر فرهنـگ اسـتفاده از آن نیـز حاکمیـت کنـد،        اینترنت می ةکنند صنعتی و مخترع و عرضهکه آمریکا به عنوان یک کشور فرا بگوییماگر 1. 

اینترنـت بـه دلیـل گسـترة جغرافیـایی و      . اینترنـت جسـت   ۀتوان بر مسائل فنی حاکم بر رسان دلیل آن را نمی. شاید سخنی به گزاف نگفته باشیم
ها قرار گرفته است و ناخودآگاه تأثیر کشورهاي خاصی را بر فرهنگ و قـوانین نـاظر بـر عملکـرد آن      کنندگان در صدر همۀ رسانه هکثرت استفاد

  .آن مصون نیست آثارو هیچ کشوري از  است ناپذیر تعامل و تداخل فرهنگی در این رسانه اجتناب. رنگ کرده است کم
است، البتـه علـم    Cyberspaceفضاي سایبر ترجمۀ . رایانه است ۀی تحت سلطیدر واقع دنیا کهاست  م 90 ۀسایبر از پیشوندهاي رایج در ده2. 

خـود گیبسـون   . دارد نورومانسـر ریشه در آثار ویلیام گیبسـون و کتـاب    این واژه رسد مفهوم دیگري است که به نظر می Cyberneticسایبرنتیک 
  .)Whittle, 1997 :4(برونر نیز این واژه را به الوین تافلر نسبت داده است . استعقیده دارد که این واژه را از جان برونر گرفته 

3. Filtering 
از تـأثیرات مثبـت اینترنـت در کـاهش ترافیـک       تـوان  شـود، نمـی   هنگامی که صحبت از خدمات بانکداري اینترنتی یا تجارت الکترونیک مـی 4. 

  . هاي مجازي، و آموزش از راه دور نظرها بسیار متفاوت است گاهولی در خصوص آموزش الکترونیک، دانش کرد،پوشی  چشم
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کننـد   یفا میا يا نقش عمده ،العمر ژه آموزش مادامیو به ،يآموزش مواز يها به مثابه نظام
ن، دادگـرا (کننـد   یتر ارتبـاط برقـرار مـ    شتر و آسانیار بیبس ها آن و اغلب شهرواندان با

1384 :110.(  
 و ارتباطات یبر افکار عموم يدرآمددر کتاب  2تسیس جانویو مور 1برنارد برلسون

ـ گسترده و گونـاگون اسـت، ا   اریبس یل ارتباط جمعیوسا آثار« :اند ن آوردهیچن  آثـار ن ی
، یروان يها ممکن است جنبه. ردیانجام گ مدت مدت و کوتاهدراز صورت ممکن است به

 يرود که بـر رو  ین احتمال آن میو همچنداشته باشند  یاجتماعا یو  ياقتصاد ،یاسیس
 »بگذارنـد  تـأثیر  يظـاهر  يهـا و رفتارهـا   شیها، گرا مهارت ها، اطالعات، د، ارزشیعقا

   .)141: 1385 ،همان(
 يهـا  کنـد کـه در مباحـث و بخـش     یبه ذهن خطور مـ  ینجا چند سؤال اساسیدر ا
ـ نکـه آ یاول ا. ده اسـت پرداخته ش ها آن ن مقاله بهیا گوناگون راه  ارتبـاط از  يا برقـرار ی

ـ تفاوت دارد؟ اگر تفاوت وجود دارد پس آ یبا ارتباطات سنت ینترنتیمحاورات ا ـ ا ای ن ی
ن موضوع پرداخته یدارد؟ سپس به ا یخاص يارتباط استانداردها يشکل متفاوت برقرار
 آن يها یژگیاز و یچه هستند و به برخ ینترنتیخاص محاورات ا يشده که استانداردها

و  ین ارتباطینو يها يدر باب مسائل و اشکاالت فناور. م اشاره شده استیمستق طور به
بروز کند از منظـر   یفارس زبانو  یرانیتواند در فرهنگ ا یکه م یبه طور خاص اشکاالت

ـ       یشناسـی، مبـاحث   زبـان ، و نه یارتباط وجـود آمـدن    همطـرح شـده اسـت کـه باعـث ب
  .نترنت شده استیا یارتباط یژگیکاهش آثار سوء وۀ نیدر زم ییراهکارها

  
  موضوع يچارچوب نظر

 يهـا  گوناگون بـه روش  يها اطالعات همراه است و رسانه یجامعۀ امروز با فراوان
هـر روز شـاهد   . گونـاگون دارنـد   يهـا  در انباشت اطالعات از فرهنگ یسع یگوناگون

                                                
1. Bernard Berelson 
2. Morris Janowitz 
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 یم ما را وارد جامعه اطالعـات یمستق م که به طوریام و اطالعات هستیافت و ارسال پیدر
ـ نظر یبا بررسـ  یجامعه اطالعات يها هینظردر کتاب  1فرانک وبستر. کرده است  يهـا  هی
  :است رسیدهآن ف از یپنج تعردر مجموع به  یجامعۀ اطالعات ةدر حوز گوناگون

ره و انتقـال  یدر پردازش، ذخ یت علمین است که موفقیا يدیتصور کل: فناورانه .1
گوشه و کنار جهـان گسـترش    تمام به باًیرا تقر یاطالعات يها ي، کاربرد فناوراطالعات
  .داده است

اقتصـاد  «ل ئس شده است کـه بـه مسـا   یسأدر اقتصاد ت یفرع يا شاخه: ياقتصاد .2
ــات ــ» اطالع ــردازد یم ــروه. پ ــا گ ــاگون يه ــدرگ گون ــر در ای ــد از ی ــاخه عبارتن : ن ش

گـر  یو د ی، خدمات اطالعاتیاطالعات يها نیماش، یارتباط يها رسانه، وپرورش آموزش
ـ اگـر ا ..). .و یرانتفـاع یغ يها تیق و توسعه، فعالیتحق( یاطالعات يها تیفعال ن رونـد  ی
اقتصـاد  «ظهـور   يد بتـوان ادعـا  یشا ،دیبه شمار آ ید ناخالص ملیش تولیاز افزا یبخش

  .)29: 1380وبستر، ( را در طول زمان مطرح کرد» یاطالعات
توجه  یشغل يها یدگرگونبه » یجامعه اطالعات«ش یدایپ يرابکه  یاسیمق: یشغل .3
ان یـ در م یکه کار اطالعات ینکه به هنگامیعبارتست از ا که است یجیاس رایمق .کند می

  .میا افتهیدست » یجامعه اطالعات«افت، ما به یرواج ها  حرفه
ا به ر ها نااست که مک یاطالعات يها شبکه يبر رو ید اصلیکأجا تنیدر ا: مکانی .4

 .دارند یو مکان یزمان يها يزیر برنامه در يریچشمگ تأثیر کنند و متعاقباً یهم متصل م

بـا انباشـت   هـاي پیشـین    نسبت به تمـامی دوره  افرهنگ کنونی آشکار: یفرهنگ .5
پیرامون نمادسـازي امـور،    به این معنا که زندگی امروزي، اصوالً. استهمراه اطالعات 
ملی اندك نسـبت بـه   أت. زند می دیگران دور خودمان و ةدربارهایی  دریافت پیام مبادله و

خـود را مهیـاي نمـایش      آن اساس هایی که بر پیچیدگی شیوه هاي زندگی و تنوع سبک
بت بـه گذشـته از   سازد که امروزه تعامل اجتماعی نسـ  کنیم، ما را مجاب می روزمره می

                                                
1. Frank Webster  
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  . شده است بیشتري برخوردارمحتواي اطالعاتی 
هربـرت   ،)1985( 2آنتـونی گیـدنز   ،)1979( 1زان زیادي همچون دانیل بـل پردا نظریه

در آثـار خـود بـه    ) 1993( 5ژان بودریـار  ، و)1989( 4یورگن هابرمـاس  ،)1983( 3شیلر
  .اند اطالعاتی و تعاریف آن پرداخته ۀجامع دربارة اظهارنظر
ایش کمیت هاى وسیع، افز نظارت بر جمعیت هایى از قبیل اطالعاتى با چالش ۀجامع

طبقاتی به  ۀ، گسترش فاصلها آنو کاهش کیفیت اطالعات، اختالط تفرد افراد با فردیت 
نهادهـا، از جملـه نهـاد مهـم و      ةدلیل دسترسی متفاوت به اطالعات و تزلزل در شـالود 

ریـزى   از سوى دیگر، اگر آگاهانـه و بـا برنامـه   . است همراه ،اى مانند دولت کننده تعیین
هاى   ات خوبى براى پیشرفتامکانها و  اطالعات برخورد شود، فرصت ۀدرست با جامع

، اسـعدي ( داشـت ها در پى خواهـد   جانبه و در یک کالم رفاه مادى و معنوى ملت همه
هاى دیجیتالى، استفاده در جهت همزیستى  چون تمرکززدایى رسانه ییها فرصت. )1387

خدمات ارتباطى و ویژه  به خدمات آمیز جهانى، انتقال اشتغال از تولید به بخش مسالمت
گرایى اقتصادى، مشارکت در تولید  گرایى سیاسى و چندسویگى، کثرت اطالعاتى، کثرت

ها و  اطالعاتى ما را در معرض چالش ۀچندفرهنگى جامع ةگرایى فرهنگى، پدید و کثرت
را  هاى مربـوط  ها باید استفاده کرد و چالش از این فرصت. هایى قرار خواهد داد فرصت

هاى جامعه اطالعاتى به نفع سـعادت و   با کمترین هزینه پشت سر گذاشت تا از ویژگى
  .)همان(مردم بهره جست ۀرفاه عام
اطالعـاتی و   ۀهاي فرهنگی جامع کید بر ویژگیأده است تا با تکرر سعی ضحا ۀمقال

در فرهنـگ جوامـع بـه صـورت مشـخص بـر محـاورات         مؤثربحث فراوانی اطالعات 
فرهنگـی   گونـاگون که ممکن اسـت ابعـاد    بررسی کند ثیراتی راأو ت کندتمرکز اینترنتی 

                                                
1. Daniel Bell 
2. Anthoni Giddens 
3. Herbert Schiller 
4. Jurgen Habermas 
5. Jean Baudrillard 
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  .مواجه شود ها آن جامعه در اثر استفاده از قدرت ارتباطی اینترنت با
  

 نترنتيام و ايپ يا رسانهت يخاص
 زبـان  یبرخـ  .کننـد  مـی جـدا   یمکتوب و ادب زبانمحاوره را از  زباننظران  صاحب

ـ  زبـان محاوره از  زبانن موضوع که یالبته ا. دانند یم زبان يها بیمحاوره را از آس  یادب
 يبرقرار يماع برام که افراد اجتید فراموش کنینبا یول ؛ستین يدیست، مسئله جدجدا

مـوارد   یدر بعضـ  یحتـ . برند می  بهرهبه اشکال گوناگون  يا محاوره يارتباط از ابزارها
ـ  دکنن مین نوع محاوره را به شکل مکتوب عرضه یا آن را در محـاورات   يا در مـوارد ی

آن  ینترنت و امکانات تعـامل یا ۀرسان تأثیر تحت يا محاوره زبان. رندیگ یبه کار م یرسم
ن یا. کم است یلیخ یواقع یآن در زندگ دةشود که امکان مشاه یم ییها یدچار دگرگون

ـ ا مزیب یعتواند در شکل  یم یزبانرات ییتغ ، هـاي بعـدي   در بخـش . ت مطـرح شـود  ی
  .است شدهاست تا حدودي بررسی  بروز کرده زباننترنت در یا با حضورکه  یراتییتغ

 یارتبـاط  زبـان توانـد   یمـ  ،باشـد  ینیامکان نـو  آنکهاز  پیشرسانه،  مثابهنترنت به یا
نترنت ملـزم بـه آمـوختن و    یاستفاده از ا يبدان معنا که برا. در نظر گرفته شود يدیجد
آن از  گیـري  بهـره ه و اسـاس  یم که پایهست يو رفتار یفنن یاز قوان يا ت مجموعهیرعا

البته اگر بخواهیم از . مشکل استن ین آداب و قوانیبدون دانستن انترنت یکار با ا. است
بودن پیام استفاده کنیم، ممکـن اسـت    يا رسانه دربارةلوهان  معروف مارشال مک ۀنظری

بـه عنـوان اصـل     آنتشر شده در و تنها محتواي من ودرنگ ش اهمیت ابزاري اینترنت کم
طور ادامـه داد کـه پیـام در کنـار      توان این می ،ولی اگر کمی بازتر بیندیشیم. مطرح شود

و به آن معنا داده  شدهجهانی مدنظر مک لوهان  ةگیري دهکد ابزار اینترنت موجب شکل
  . است

 يهـا  شـه یاند ،منتشر شد 1964سال که در  ها درك رسانه يبرادر کتاب مک لوهان 
وسـایل   ۀمدنظر او در سای يا رسانهو آشکار ساخت که پیام  دیرا به چالش طلب ياریبس
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  ). 16: 1352، دپوریرش(کنند  معنا پیدا می جمعی ارتباط
نترنـت  یا. اسـت  آن یت تعاملیکند خاص یز میها متما ر رسانهینترنت را از سایآنچه ا

ن اجازه را به مخاطب یو ا کند میراهم ف يا ن و لحظهیصورت آنال نظر را به امکان تبادل
. برقرار کنـد ثر مؤارتباط  1خاص و ساده ياستانداردها یت برخیدهد تا بتواند با رعا یم

 ةکننـد  لیـ دهنـده و تکم  نترنت را ادامهیا يارین هم اشاره شد بسیش از ایطور که پ همان
  .قبول ندارنددانند و خاص بودن آن را  یمکتوب م يها و رسانه یارتباط يابزارها

ن طور باشـد  ی؟ اگر امطرح شودمستقل  ۀرسان دارد کهنترنت قدرت الزم را یا ایاما آ
ن یتـر  مهم. خاص خود را بر محاوره حاکم کند يتواند استانداردها یم یقین بهن رسانه یا
البتـه   .کند ارائه می يصورت انحصار نترنت بهیافت که ای یتوان در خدمات یل آن را میدل
 ینترنتـ یا يهـا  ز دارنـد، هماننـد روزنامـه   یـ ها ن ر رسانهیبه سا ییها مات شباهتن خدیا

 يوگو گفت يها ، اتاقینترنتیا يها تیها و سا ، وبالگینترنتیون ایزیو و تلوی، رادیتعامل
ـ نترنت را خـاص ا یا زباننکه بتوان یا يبرا. 3یاجتماع يها و شبکه 2ن، پادکستیآنال ن ی

از  ياریبسـ  يممکن اسـت بـرا   ییبه تنهاکه وجود دارد،  يدایل زیدال کرد یرسانه تلق
جا  کیها را  یژگین ویتواند تمام ا ینترنت میا یول ،باشد پذیر میز تعمیگر نید يها رسانه
ـ ا. ش بگـذارد یبه نما یاجتماع يها همانند شبکه یطیدر مح  دربـارة  يریپـذ  ن انعطـاف ی
در  ییر و نـوگرا ییـ تغ. سـت ین چ وجه متصـور یبه ه یهمانند مطبوعات چاپ ییها رسانه

 يشـتر یب یامـروزه تصـورات ذهنـ   . شود می  وفور مشاهده نترنت بهیا يا امکانات محاوره

                                                
 ۀبـه لحـاظ فنـی از همـ    . اسـت  User friendlyه به لحاظ فنی بسیار ساده و به اصطالح رقراري ارتباط در اینترنت و عضویت در این شبکب. 1

اسـتاندارد در ارتباطـات    Protocolپروتکـل  . هاي استاندارد متنوعی براي این ارتباط وجود دارد توان به اینترنت متصل شد و روش نقاط دنیا می
هـاي اسـتاندارد    اي از روتـین  اي از قوانین و یا شامل مجموعـه  کل مشتمل بر مجموعهپروت. شناخته شده است IPـ   TCPاینترنتی به نام پروتکل 

  .کنند براي ارسال اطالعات استفاده می که عناصر موجود در شبکه از آن است
Podcast .2: هاي  آمیزي واژه از هم پادکست واژهiPod )پاد آي ( وbroadcasting )پادکسـت  اي نیـز   هرچنـد عـده  . پدید آمده است) پخش

بـه معنـی ارسـال محـدود در مقابـل       NarrowCastingدانند که واژه  می (Demand Narrowcasting Personal On)را سرواژه کلمات 
broadcasting سـال نامیـده اسـت    اژةرا برتـرین و  پادکسـت  ةجدیـد آمریکـایی آکسـفورد واژ    مۀنا واژه. ل کالن به کار رفته استبه معنی ارسا 

  .)شنامه ویکیپدیابرگرفته از دان(
3. Social Networks 
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را  آنز یـ ن ین ارتبـاط ینـو  يها فناوري است کهنسبت به گذشته در افراد به وجود آمده 
ر یمقـاد  اسـت و ده شده یبه سراسر جهان کش یاطالعات يها اکنون شبکه. دهند یرواج م

 تـا جـایی   ،کنند استفاده میسابقه  یب یبه صورت زنده و با سرعت را اطالعات سیاري ازب
: 1380وبسـتر،  ( رسـند  یخارج از رده به نظر مـ  یلیوسا 1970 ۀکه تلفن و تلگراف ده

156.(  
  

  ينترنتيا ةتعريف محاور
 يها ن مشخصهیتر از مهم یکیشوند و  یها با فرهنگ خود شناخته م ها و تمدن ملت

 يمختص آن فرهنگ است که با آثـار  یدر هر فرهنگ یادب زبان .است زبان یفرهنگ هر
ر یگوناگون با گذشت زمان س يها فرهنگ. کند یدا میپنمود  ...ت ویهمچون شعر، حکا

هـا   البته سال. اند دهکر یمحاوره و مکاتبه خاص خود ط زبانبه  یابیدست يرا برا یتکامل
. ابـد یف دسـت  یـ روگلیه زبانجز  هب ينوشتار زبانین نخست ه بهید تا بشر اولیطول کش

خ مکتـوب  یفرهنگ خود را در قالـب تـار   يمتماد يها گوناگون در طول قرن يها زبان
  .ندگان به ارث گذاشتندیآ يبرا

رات ییـ تغ در بروز ها آن ۀچندگان يها یینو و توانا يها امان فناوري یع و بیرشد سر
متنـوع، از اخـالق گرفتـه تـا      يها در عرصه یآدم یو اجتماع یعیطب يها بوم ستیدر ز

 را مطـرح کـرده   یتـ یمسائل گوناگون و حـائز اهم  ،الملل نیروابط بو است، اقتصاد، یس
شهروندان، محققـان، دانشـمندان و    يش رویرا پ يجد ییدهایها و تهد و فرصت است
  ).103ـ  104: 1387ا، یپا( است نهادهدر جوامع  یاسیران سیو مد ،رانیگ میتصم

و  ینترنتـ یامکانات ا راهکه از  يا رسانها چندیو  ي، نوشتاریصوت ةبه هر نوع محاور
صورت  1یاجتماع يها ها و شبکه ک، وبالگیالکترون ، پستوگو گفت يها در سطح اتاق

  .شود یگفته م ینترنتی، محاوره اپذیرد
                                                
1. social networks 
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 یکـ ی ینترنتیا ةداشته است، محاور زبانل یر و تکمییرا در تغ يا سهم عمده يورافن
. ار بشـر قـرار گرفتـه اسـت    یـ اطالعات در اخت ياست که با گسترش فناور یاز امکانات
 راهمشهود است و انتقـال پیـام از    ينوشتار رةشتر به شکل محاویب ینترنتیا يها محاوره

نترنـت در چنـد سـطح    یا. آن را به یک رسانه شـبیه کـرده اسـت    بیش از پیشاینترنت 
 در ارتباط يبرقرار ،گرید یبه عبارت. ده استکرها را فراهم  رهن محاویگوناگون امکان ا

 تـأثیر ز یـ متـون و تنـوع آن ن   ۀنترنت در شکل ارائیا. گرفته است نوینی ن رسانه شکلیا
سـندگان  یاز نو ياریبسـ  امـا . شود یاد میهم  ینترنتیات ایادب با نامداشته است که از آن 

د یالبته نبا. 1دانند یم یات چاپیادب امتدادرا در  ا آنیرا قبول ندارند و  يزین چیاصوالً چن
ـ ا. داده اسـت  نشـان ز به جهـان  یرا ن يدیجد ینترنت سبک زندگید که اکرفراموش  ن ی

امکانـات   ن رسانه قدرتمنـد وابسـته اسـت   یبه ا يدایتا حدود ز که دیجد یسبک زندگ
، کتـاب  2بریسـا  ينگـار  د بتـوان روزنامـه  یشا. ده استکر یرا به بشر امروز معرف ینینو

 يهـا  ي، بـاز 6ینترنتـ یا ي، بانکدار5کی، تجارت الکترون4يمجاز ي، گردشگر3کیالکترون

                                                
ادبیـات  «: گوییـد  ا به چه چیز مـی دانم شم نمی«: گوید اینترنتی قابیل می ۀاي که با مجل در مصاحبه ،ساکن آلمان ة، نویسندناصر غیاثی 1.

مهـدي   ».شود رمان خواند روي مانیتور که نمی. شود؟ گمان نکنم میکتاب منسوخ پ ت، چانجود اینتراما آیا روزي به خاطر و. »چاپی
یـده  فهمدیدند یک اصـل سـاده را ن   تازه رمان را در خطر مرگ می ۀکسانی که با رواج هر وسیل ۀکید بر این موضوع که همأبا ت سحابی
اول بار که خوانـدم یـک کسـی از مـرگ     «: گوید می او. شود بلکه به آن اضافه می ،کشد دیگر را نمی ۀاي وسیل ، اینکه هیچ وسیلهبودند

خیلـی  . نباشـد ... زودي در دنیا دیگر کوه نباشد، درخت نباشـد و   هکه بشنوي قرار است ب داد، حال عجیبی شدم، مثل این رمان خبر می
ها خبـر   طور که با رواج عکس، خیلی همان، رمان هنوز هست، تازه فکر کردم مرگی که مطرح بود، مرگ کاغذ بوده است بعد که دیدم

امـا   ،حق انتخـاب نداشـتیم   اش  چون مدیومی بود که درباره. بود تر هاي رواج تلویزیون هزار بار شوم البته نگرانی. مرگ نقاشی را دادند
» وب« دیگـر دنیـاي   . برابـر دفعـات قبـل اسـت    هـا   کشند، امـا ایـن بـار میلیـون     مرگ رمان را پیش میها بحث  االن بعضی. رمان ماند

هـایی   رمان. هاي سینما اش روي تمام پرده اش در تیراژ میلیونی و سلولزي بینیم هنوز هم رمان هست؛ کاغذي اما می. بردار نیست شوخی
هـاي   دنیـا پـر شـده از رمـان    . اغـذ شـوند روي ک  می هایی که دانلود  شوند، رمان می CDهایی که  شوند، فیلم اند، بعد فیلم می که کاغذي

اینترنتی«من  به باورِ .رگهدورگه و چند من از  تعریف. یا ژانر نیست» گونه ادبی«یک » ادبیات ِ ـ »اینترنتـی  ادبیات« ِ آثـار ادبـی در    ۀ، ارائ
  ».اینترنت است، اَعم از کالسیک یا مدرن، مجاز یا ممنوع

2. Cyber journalism 
3. E ـ book 
4. Virtual Tourism 
5. E ـ commerce 
6. Internet Banking 
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ک یالکترون يایدر دنمارشال مک لوهان معتقد است . دانست از این جملهرا  1يوتریکامپ
 کننـد،  یدا مـ یـ گر رابطـه پ یکـد یروند، با  یگر فرو میکدیا و موجودات در یاش حوادث،

ن یبد کند و یم ییها خودنما د، شباهتشو یزات فراموش میرود، تما ین میها از ب ییجدا
ـ آ یوجـود مـ   هد بیط جدیب محیترت  »یدهکـدة جهـان  «تـوان آن را   یکـه مـ   یطـ یمح. دی

تـر   عیوسـ  یاسـ یدر مق را يا لـه یات قبیکه خصوص یدهکدة بزرگ جهان. کرد ينامگذار
  .)8: 1352دپور، یرش( دارد یمحفوظ م

  
  هاي اجتماعي ك تا شبكهيالكترون از پست ،ينترنتيتحول محاورات ا

. ع بوده اسـت یسر حرکتی بسیار یاجتماع يها ل به سمت شبکهیمیر حرکت از ایس
ان یدر م 2اورکاتطور گسترده با حضور   به یاجتماع يها مفهوم شبکه ش1384سال  در

ع رشـد کـرد کـه پـس از     یقدر سر آن یدا کرد و در مدت کوتاهیرواج پ یرانیکاربران ا
که از  یک ةدر جدول شمار .ن کشور حاضر در اورکات شدیران سومیا کایآمرو  لیبرز

هاي اجتماعی  ترین سایت استخراج شده است، تعداد کاربران معروف 3ویکیپدیا ۀدانشنام
  .آمده است 2007که بیش از ده میلیون کاربر دارند تا دسامبر

  
  
  
  
  

                                                
1. Games 
2. Orkut 

 What’s on Wikipedia, and What’s Not . . . ? Assessingآزاد ویکیپـدیا رجـوع شـود بـه مقالـه       ۀدر خصوص اعتبار دانشـنام . 3

Completeness of Information, Cindy Royal, Deepina Kapila, February 2009, Sage Publications.   
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 کاربر تعداد موضوع نام

My Space 290.000.000 یشمال يکایآمر ـ یعموم 
Face Book 74.000.000 یشمال يکایآمرـ  یعموم 

Orkut 76.000.000  یعموم 
HI5 50.000.000 یعموم 

Windows Live Space 40.000.000 کروسافتیوبالگ ما ـ یعموم 
Classmates 40.000.000 یمیقد يها یهمکالس 

bebo 40.000.000 ـ المنافع مشترك يهاکشور ـ یعموم 
Xanga 40.000.000 و وبالگ یعموم 
Flixster 36.000.000 یینمایس يها لمیف 
Tagged 30.000.000 یعموم 
Netlog 28.000.000 یعموم 

Reunion 28.000.000 و خانواده یمیدوستان قد 
Broadcaster 26.000.000 پیکل يگذار اشتراك 
Friendster 26.000.000 یمومع 
Cyworld 21.000.000 ها يا کره/  یعموم 

Friends Reunited 19.000.000 یمیدوستان قد 
LinkedIn 16.000.000 تجارت 

Black Planet 16.000.000 گردشگران/ یعموم 
imeem 16.000.000 ویدی، عکس، ویقیموس 
Plaxo 15.000.000 تجارت 

Last.fm 15.000.000 پیو کل یقیموس 
Fotolog 13.000.000 یعکاس 

LiveJournal 13.000.000 وبالگ 
badoo 12.000.000 اروپا/  یعموم 

  

  2007اجتماعی تا دسامبر ۀهاي شبک فهرست پرکاربرترین سایت ـ1جدول 
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ک یـ الکترون استفاده از امکان پست به UCLAن مقاله به گزارش یا ۀهرچند در مقدم
ـ  سـئول در  2007سـال    یسنجنظردر  یول ،اشاره شد آمـوزان و   ش از دوسـوم دانـش  یب
. کننـد  یاستفاده نم ا اصالًیندرت استفاده کرده و  به لیمیاان اظهار کردند که از یدانشجو

 50ز جلوترنـد و  یـ هـا ن  یاز ژاپن یحت يورافن يریکارگ در به 1یجنوبة کر یتالیجیدنسل 
ل یـ میا). 1386سنا، یا( هستند cyworld یاجتماع ۀکشور عضو شبک نیمردم ا از درصد

و  يادار يا کارهایترها  مخاطب قرار دادن بزرگ يتنها برا یجنوب ةاغلب مردم کر يبرا
بـه   سـرعت  خارج از محـل کـار، بـه    يفور یرسان امیکوتاه و پ امیپ. مناسب است یرسم

گـزارش   یـک  براسـاس  یاند و حتـ  ل شدهیها تبد يا مورد عالقه کره ينوشتار يابزارها
، يا کره یک مشاور ارتباطی ۀبه گفت. اند را متوقف کرده لیمیااستفاده از  يا نوجوانان کره

دوسـتان و همکـاران اسـتفاده     میـان گـر  ید است که اي گذشته خیتار یزار ارتباطل ابیمیا
کـار خــود اســتفاده   حــلمدر  همــراهتلفـن   لیــمیااز  یمیشــود و تنهــا نسـل قــد  ینمـ 
ـ    وبالگدر این بین، ). همان(کنند یم سـزایی در کـاهش نیـاز بـه ایمیـل در       ههـا نقـش ب

اینترنت وبالگ را راهـی مناسـب بـراي     کاربرانبسیاري از . اند ارتباطات اینترنتی داشته
ـ  ،2008در مـاه مـه    .داننـد  فردي می گروهی و میان میانبرقراري ارتباط و تعامل   ش ازیب

از ایـن   ،ونیـ لیم 4ش از یب .نترنت ثبت شده استیهزار وبالگ در ا 800ون و یلیم 112
ها  یرانیو ا ها زبان یفارسمختص هزار وبالگ فعال  200 و حدوداست   ها ایرانی وبالگ

و 1383 يهـا  از مقام چهارم در سال یفارس يها وبالگ ۀرتب .ا گزارش شده استیدن در
  ). 1387، پرور ضیایی( نزل کرده استت 1387دهم در سال  ۀبه رتب 1384

ارهـاي  اند تـا از ابز  هاي کاري با تجهیز شدن به اینترنت ترجیح داده برخی از محیط
ی استفاده سازماناي درون و برون ه چت براي انتقال پیام ي اینترنتی معروف بهوگو گفت
ت حتـی بـه سـم   ... هاي عمومی و یـا عـرض تبریـک و    و در کنار آن براي دعوت کنند

                                                
در  2009براساس گزارش اکونومیسـت در سـال   و شود  محسوب میدر آسیا فناوري اطالعات  ۀجنوبی یکی از کشورهاي پیشرو در زمین ةکر. 1

بر همین اسـاس بـاالترین ضـریب     .است هدکررا کسب  15رتبه  2008و در سال  19 ۀبندي کشورهاي جهان به لحاظ آمادگی الکترونیک رتب رده
  . )Economist, 2009: 7( نفوذ اینترنت را در آسیا به خود اختصاص داده است
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توانـد باعـث کـاهش     این موارد می ۀهم. اند استفاده از پیامک تلفن همراه هم پیش رفته
قدرت  ةدهند نشانتمامی انواع این ارتباطات . استفاده از سرویس پست الکترونیک شود

  .ستها آن هاي جدید و لزوم توجه بیشتر به ادبیات محاوره در ارتباطی رسانه
  
  ينترنتيا ةمحاور يها يژگيو
 ينترنت ابزارین باور بودند که ایاز پژوهشگران بر ا ياریم بس 1980 ۀا آنکه در دهب

ارتباط تنگاتنگ  اما آنچه امروزه مطرح است ،است يریپذ ط اجتماعیروح و فاقد شرا یب
مک لوهان بعد از جنگ ویتنـام و  . آنان است یاجتماع يها تین رسانه با افراد و فعالیا

جـاد  یک موجب ایالکترون يها که رسانه ه بودکرد ینیب شیپد، آن رویدا يا رسانهپوشش 
 ي، مرزهـا »کیالکترون جانبه همهحضور «ن با یو بنابرا شوند ین جوامع میبما یروابط آن

 1IDC يو آمار یقاتیآژانس تحق .رسد میتجانس کامل  ینوع به رود و ین میاز ب یکیزیف
نترنت جهـان را  یا یفعل کاربرانق یزان دقیم 2009در مارس ن برآورد خود یدتریدر جد

ارد نفر یلیم 1.9ن رقم به ینده ایتا چهار سال آ و اعالم کرده استارد نفر برآورد یلیم 1.4
 نترنـت یت کـاربران ا یـ جمعبرآورد کرده اسـت کـه    یقاتین آژانس تحقیا .دیخواهد رس
مـردم جهـان    بیشـتر ارد نفر خواهد گذشت و یلینده از مرز دو میسال آ هشتجهان در 

ـ  يآ( داد هنـد انجـام خوا  انـه یراز بـا  یکار خود را ن یروزانه حت يها تیفعال ـ ا یت  ،رانی
1387 .(  

. شـود  یروز کمتـر مـ   روزبـه  یط زنـدگ یو محـ  یواقعـ  يایـ بر با دنیط سایمح ۀفاصل
هـر شـخص    يتواند بـرا  یآن م یده خدمات ةگسترن شبکه و یش ایامکانات رو به افزا

شـه  یالبتـه هم . ا تاجر جـذاب باشـد  یا جوان، کارمند یر یا دانشجو، پیآموز  اعم از دانش
بـه  ... ح ویمحاوره، تجارت، تفر ينترنت برایاستفاده از ا ین اتفاق، آسانیل ایاز دال یکی

ـ آور بودن ا وارد، نشاطن میگر از اید یکی. و متداول است یسنت ير ابزارهایسا يجا ن ی
                                                
1. International Data Corporation 



26 v  ،شمارة هفتمدورة سوم، نامة پژوهش فرهنگي، سال دهم  

 

استفاده از  راهاز  چهن و یدر شکل آنال چه ز استیانگ جانیبر هیسا يفضا. رسانه است
و  ،يت مجازیواقع ۀتجرب ،وگو گفت يها طیشرکت در مح ،يوبگرد ،يا نهایرا يها يباز

البتـه  . )Whittle, 1997: 38( دیـ محـال اسـت تجربـه کن    یواقعـ  یکه در زندگ يموارد
 يتـوان بـرا   یرا م ياریل بسیدال .آور بودن اینترنت هم نباید فراموش شود ی نشاطژگ وی

ـ جد ين رسـانه، فضـا  یبودن ا یجمله تعامل از ن رسانه برشمردیآور بودن ا نشاط و  ،دی
  . در آنت یو امکان استتار هو ،نوظهور بودن

  
  يسيجمالت و مختصرنو يکوتاه .١

. و مختصـر شـدن جمـالت اسـت     کوتـاه  ینترنتـ یخاص محاورات ا يها یژگیاز و
البتـه   کـه  خورنـد  یوفور به چشم مـ  ن بهیآنال يوگو گفت يها طیجمالت کوتاه در مح

 درمثـال   يبـرا  نویسـی مختصر .سـت یکسـان ن ی ینترنتـ یسطوح محاورات ا یتمام يبرا
ـ  ،نیستاد یک زیپست الکترون خصوص ق بـا  یـ هماننـد تلف  یگونـاگون بـه اشـکال    یول

مشـاهده   یبـه مطالـب ارسـال    1مخاطبـان  يهـا  و پاسـخ  یماعاجت يها ر در شبکهیتصاو
کـه   یاز موارد همانند زمان ياریدر بس که جمالت یسینو و کوتاه ییرگوختصم. شود می

از  .نترنـت باشـد  یت ایتواند مز یا کمبود وقت مطرح است، می یزبانصحبت از تفاوت 
 کـه  )جدول دو(ت روزمره شده اس زبانبه  یباعث ورود اختصارات فراوان ،گرید يسو
موارد،  ین امر در بعضیا. کندوارد   لطمهد به ساختار جمله در محاورات روزمره توان یم

اغلب جوانان  رو، از این ه است،را کم کرد یسیاز مختصرنو ییگو ک مختصریامکان تفک
چ یکنند و هـ  یان میب یکلمات اصل يرا به جا اختصاراتو نوجوانان به صورت مستمر 

ش به شکل ین نوع گویهم ا يدر موارد. ا نامتقارن ندارندیح یش ناصحیز گوا يا واهمه
 ۀدسـتمای سـتند ممکـن اسـت    یکه به آن آشنا ن یو نوجوانان است د درآمدهیجد يرفتار

  .رندیوساالن خود قرار گ سن تمسخر هم
                                                
1. Comments 
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  يگوي رک .٢
و رو راد بتواننـد آنچـه را در شـکل رودر   تا اف است را فراهم آورده یطینترنت محیا
ک با صراحت کامل یالکترون یطیو در مح يان کنند در حالت مجازیتوانند ب ینم یواقع

ـ  ،ه شـود یبه صـداقت در گفتـار تشـب    يارید از نظر بسین واکنش شایا. کنندمطرح   یول
از سـطوح   ياریبلکـه در بسـ   ،صداقت دلیلنه به  ،ها ییگو ن ركیت آن است که ایواقع
این اتفـاق ممکـن اسـت در هـر     . ن مخاطب استبه بودیغر علتر چت به ینظ یتعامل
ـ و  یعلمـ  اي هبرنامـ  ونیزیتلوبراي مثال وقتی  ،دیگري هم رخ دهد ۀرسان  یشـ زا آموی

ام سود فراوان مالحظه یپ محتوا و را دریز است، يو سودمند یلۀ علمیکند وس یپخش م
ـ بـا ما  یلم وسترن جنگـ یف یاما وقت .شود یم ار یـ شـرارت وخشـونت را در اخت   يهـا  هی

د پـور،  یرشـ (ب فراوان برساند یآنان آس يها ارزش تواند به یدهد، م یم تماشاگران قرار
همانند تلویزیـون از   يا رسانهسطحی کامالً آشکار است که  یگاهنبا  حتی .)16: 1352

ـ  است نمی یهسو آن رو که در بسیاري اوقات یک ثیر چنـدانی در انعکـاس نظـر    أتواند ت
   .کندثیرگذار بیان أو ت هیی را به شکلی دوسویگو مخاطب و تصویري از رك

  
  ينترنتدر محاورات اي ينويس مبتذل .٣

ـ یپورنو و تـرو  يها به واژه ینگاه مین معموالًمحاورات مبتذل که  در  يبنـدوبار  یج ب
  وفور مشاهده ناامن به يوگو گفت يها و اتاق ینترنتیدر محاورات ا ،نترنت داردیط ایمح
 ییهـا  واژه. دیـ نام يا ب فرهنگ محاورهین معایتوان از بارزتر یرا م یژگین ویا. شود می

نترنـت بـا   یا يط مجـاز یدر محـ  ،شـوند  یا گفته میده یندرت شن به یواقع یکه در زندگ
. انـد  داده ینترنتـ یزشت به قالـب محـاورات ا   یو شکل شوند میکامل استفاده  ییایح یب

آمـده اسـت کـه باعـث      ن خصوص بـه وجـود  یهم در هم یاختصارات و عالئم فراوان
  . ک شده استیرنوگرافوپ یطیمح تا حدط یو مح زبانن یف ایتضع

 ، امـا در  را دارنـد زان خشونت ین میکمتر ينوشتار یرنوگرافوموارد مربوط به پ ۀهم
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ناسـالم   يرفتـار  يسو الگوهـا  کیرا از ینندگان دارد؛ زیبر ب یصورت آثار بالقوه منفهر 
ارائـه   هـا  انسـان  یالت جنسـ یتما دربارةح یصحناعات دهد و اطال یرا آموزش م یجنس

ـ شود و  یمنجر م یاد جنسیبه اعت ین نوع پورنوگرافیگر، اید يدهد و از سو یم ا آن را ی
 يها در پژوهش ینترنتین رفتار ایا يامدهایآثار و پ .)70: 1386، يبلورد(کند  ید میتشد

 شده یبررس) 2002(3تورنتویتولمن و هایو ، )2000(2، کومبز)1989(1انتیلمن و برایز
  . است

» يفسـاد مجـاز   يهـا  خانه«را به  ینترنتیا يوگو گفت يها سندگان اتاقیاز نو یبرخ
از  یدر کتـاب  5»يا رسـانه سـکس  «و » 4بر سکسیسا«همانند  ییها واژه و .ندا کردهه یتشب

 يهـا  طینکـه محـ  یبـا اشـاره بـه ا    ها آن. آمده است )2001(7پور یو کمال) 2002( 6انگی
د دارنـد کـه بـه سـبب گفتـار      یکأستند تین نیسن ۀهم يبرا یمناسب يها طیمح وگو گفت
  .ار کم استیبس ینترنتیا يوگو گفت يها مثبت از اتاق ةست امکان استفادیناشا

  
  زباندر  ينترنتيا يهاوگو گفت ينسب تأثير .٤
 يهـا  هتوانند در فاصـل  یم ها انسانرا به وجود آورده است که  یتعامل يفضا نترنتیا
خـود   ها و نظرات دگاهیان دیجمع دوستانه به ب ایخانواده گر همانند یکدیدور از  یمکان

ـ  ةمحاور زبانبه  ياریبس چون. بپردازند در  یزبـان تنـوع   و ندارنـد  ییآشـنا  یالمللـ  نیب
ـ جد زبـان به مرور  ،کرد میکپارچه را محدود ینترنت امکان تعامل یبزرگ ا ةخانواد  يدی
د یجد زبان. شناسند شکل گرفت می ینترنتیا ةمحاور زبانا یچت  زبانآن را  ياریکه بس

از کلمـات و حـروف    یبـ یبـه همـراه ترک   یسـ یاز کلمـات انگل  یقیتلف یشیدر واقع گو
رد یـ گ یشکلک و عالمت است که چون از قواعد نگارش کمک نم ياختصاري و تعداد

                                                
1. Zillmann & Bryant 
2. Robert H. Coombs 
3. Barry Wellman & Caroline A. Haythornthwaite  
4. cybersex 
5. Media Sex 
6. Kimberly S. Young 
7. Yahya R. Kamalipour, Kuldip R. Rampal 
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  :ز تأثیر گذاشته استین یاز دو راه در زبان فارس
شده  يا ه محاور یفارس زبانج یاز قواعد را يارینوجوانان با بس یانگگیبموجب  .1

آن شده  یسیانگل يها کلمات معمول با معادل ییجا هباعث جاب يادیتا حدود ز است و
ت یکه سن، جنس یسیناآشنا به انگل زبان یک فارسیاز  ینترنتیا يوگو گفتهنگام . است

 ASLداند  یا میال کردم که آؤده بود، سیرسپ 1ASLبا استفاده از کلمه  را یو محل زندگ
 وقتـی  3یت و محل زنـدگ یسن، جنس :پاسخ داد 2شینگلیبه ف ،است یمخفف چه کلمات

 بـا . بود یجواب منف ،دیبگو یسین سه حرف را به انگلیتواند معادل ا یا میدم که آیپرس
 ينـد بـرا  م کـه هرچ یخـور  یها برم ن معادلیاز ا يادینترنت به تعداد زیجو در او جست

شناسند و ممکن است  یرا م ها آن یاز نوجوانان به خوب ياریبس یول ،ناآشناست ياریبس
 .رندیکار گ هب روزمره هم هاي هناخودآگاه در محاور

 زبـان خلـق  و باعـث   است الشعاع قرار داده را تحت یفارس يالخط و الفبا رسم .2
 یفارس يب آوایاز ترک د کهیجد زبانن یا. ش شده استینگلیبه نام ف يدیجد ينوشتار

و  ،کنـد  ینمـ  يرویپ یچ قاعده و قانون نگارشیاز ه ،وجود آمده است هن بیو حروف الت
 زبـان ن یا. 4برد یبه کار م زبانن یخواهد در ا یکلمات را آن طور که خود م یهر شخص

بـه نظـر و   . نبـوده اسـت   تأثیر یدر محاورات روزمره هم ب یول ،است يهرچند نوشتار
کرده و جوان جامعه  لیقشر تحص میاندر  يا کتهیضعف د سبب، نگارنده ۀرببراساس تج
 . 5شده است

   .ل بسیار متداول شده استیمیامک تلفن همراه و نگارش اید در پیجد زبانن یکاربرد ا

                                                
1. Age, Sex, Location 
2. in fingilish 
3. sen, jensiat, mahale zendegi 

  .نیدکمشاهده  MR30و یا  MRCو حتی  Mercو یا  Mer30ممکن است در اشکال  را مرسی ۀبراي مثال کلم. 4
. کننـد  اند رجـوع مـی   ها را آموخته آن لغاتی که قبالً نگارش صحیح ةآموزان در سنین مدرسه براي انشا جمالت معموالً به دایر دانش. 5

کـار گرفتـه    هدر محیط چت ب »tatmi«صورت  هرا که پیش از این فقط ب» تطمیع«اي همانند  آموزي تصمیم بگیرد تا کلمه حال اگر دانش
  .ناپذیر خواهد بود اي اجتناب لهئمس» ط«به جاي » ت«است به فارسی بنویسد، احتمال استفاده از حرف 
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 يوگو گفتنترنت از یشده در ا يورآ جمع( ینترنتیاز اختصارات در محاورات ا يتعداد ـ 2جدول 
  )ینترنتیا

 اختصار در چت ا جمله به انگلیسییکلمه  یبه فارس یمعن
 HRU ؟How Are You حالت چطوره؟

 Age/Sex/Location ASL مکان/جنس / سن
 As Soon As Possible ASAP يبه زود
 Oh My God OMG من ياه خدا

 On The Other Hand OTOH گریاز طرف د
 Face to Face F2F رو در رو

 Tank You TY متشکر از شما
 In Any Event IAE در هر صورت

 Oh I See OIC دمیفهم. عجب
 I`m Sorry IMS سفمأمت
 Just Kidding JK مکن یم یشوخ

 Laugh L خنده
 Be Right Back BRB گردم یاالن بر م
 Be Back Later BBL گردم یبعدا بر م

 Talk To You Later TTYL میگو یبه تو م بعداً
 Thinking Of You TOY به فکر تو هستم
 Till Next Time TNT تا دفعه بعد

 See You Later SYL8TR نمتیب یم بعداً
 See You Soon SYS نمتیب یم يودبه ز

 See You CU نمتیب  یم
 Gone For Now GFN روم یم فعالً

 Glad To See You GTSY دن تو خوشحال شدمیاز د
  Nice To See You Nice 2 C U دن تو خوشحال شدمیاز د

 Good Luck GL یموفق باش
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از  را آن توان یم که گذارد می زبان ی براتتأثیربه مرور  يفرد انینترنت و تعامالت میا
 ينترنت به خـود یالبته ا. کرد یر در کلمات موجود بررسییا تغیگانه یورود کلمات ب راه

از آن جملـه  . شده استارتباط  يبرقرار يبرا يدیجد يها زبان يریگ خود باعث شکل
آن را بـا   يارید که بسـ یجد زبانن یا. دکراشاره  ین با فارسیالت زبانب یتوان به ترک یم

که به  یسیو انگل یفارس زباناست با قواعد متفاوت از  یزبانشناسند  یم» شینگلیف«نام 
ر ییتغ در حالرة واژگانی ینکه به لحاظ دایضمن ا یعنی. شود میر یا فراگیکامالً پو یشکل
ـ ا. نفوذ است ۀش دامنیبرد هم در حال افزارکا ةبه همان اندازه به لحاظ گستر ،است ن ی

اسـتفاده    امـک یو پ  لیمیدر ا زبانن یاز ا ياریشود که امروزه بس یامر از آنجا آشکارتر م
 يبرا. وجود آورند بهافته یر ییتغ زبانرا در  ییها يتوانند ناهنجار یم ها زبانن یا. کنند یم

ن یدر ب ی، حتییها یسینو و باعث غلط یفارس ۀکتیدر د ییها يمثال باعث بروز ناهنجار
ن در نگـارش  یه از حروف التبه نظر نگارنده هرچه به استفاد. شده است ،ها لکردهیتحص
ـ دال .م کـرد یدا خـواه یـ اشتباه سـوق پ  ۀکتیشتر به سمت دیم، بیشو تر کینزد یفارس ل ی

 يسـتم کدگـذار  ین آن نبود سیتر یوجود دارد که اصل زبانن یاستفاده از ا براي بسیاري
متنـوع در   يهـا  امکان اسـتفاده از فونـت   عدمو  یفونت فارس يریکارگ در به 1استاندارد

  .ک استیالکترون ۀمکاتب
  
  رتصوي زباناستفاده از  .٥

انتقـال  « :سـند ینو یدر تعریف ارتباطـات مـ   انسانرفتار در کتاب  2برلسون و استاینر
هـا، تصـاویر،    واژه(ها و غیره با اسـتفاده از نمادهـا    نظریات، عواطف، مهارت ها، آگاهی

 ةمحـاور  زبـان » .شـود  یند انتقال ارتباط نامیده میاو عمل یا فر  )شماها، نمودارها و غیره
                                                

شـوند کـه بـراي ایـن منظـور یـک        صورت کدهاي صفر و یک ذخیره می هوتر و ارتباطات ماشینی، حروف و کلمات بعد از نگارش بدر کامپی. 1
زبـان را   کـاربران فارسـی   رو ایـن از گاه به شکل استاندارد در نیامده است و  این کدگذاري براي زبان فارسی هیچ. شود روش کدگذاري تعریف می

توانـد بـه    مده است کـه مـی  آوجود  هب Unicodeبه نام  اي البته براي غلبه بر این مشکل سیستم کدگذاري. ده استکرو ر هبا مشکالت زیادي روب
  .کندها کمک  گسترش استفاده از زبان فارسی در محیط وب و برنامه

2. Steiner 
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که اسـتفاده از   يبه نحو ،خته استیر در هم آمیتصو زبانبا  يا نهبه شکل ناباور ینترنتیا
 میانا در ین یآنال يگوو گفت يها طیدادن احساسات در مح اننش ير کوچک برایتصاو
درآمـده   ینترنتـ یا ةمحاور يافزارها ثابت در نرم ئیباً به شکل جزیتقر ینترنتیا يها پاسخ
 گوناگون يب کاراکترهایکه از ترک دارند ییها معادل يرین عالئم تصویاز ا یبرخ. است

ـ هـا از ا  تواننـد در نوشـته   یمـ  ینترنتـ یافراد در هنگام محـاوره ا . به وجود آمده است ن ی
از  یبرخـ . کننـد کد مربوط به آن اسـتفاده   کردنا با وارد یم یها به صورت مستق شکلک

  .آمده است 1آن در شکل  يکاراکتر يها ها و معادل ن شکلکیا
  

  
  )اهویت یسا( ینترنتیمحاورات ا يها ن شکلکیتر از متداول یبرخ ـ 1شکل
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  م و نامناسبهنگا هناب يبرخوردها .٦
و مشخصات نادرسـت خـود را بـه     ١دهد تا افراد با هویت جعلی اینترنت اجازه می

، ممکن است به صورت ناخواسته بـا افـراد و   ژگی به خاطر این وی .کننددیگران معرفی 
ـ ت یباعث تقوند یفرا نیا که میبرخورد کن ییها گروه ناهنجارهـاي اجتمـاعی    يسـر  کی
 یسـن  يهـا  ن افـراد در گـروه  نامناسب میا ين به برخوردهاتوا ین دست میاز ا. شود می

ـ جـنس   دو هـم  یانمن برخوردها ممکن است یا. دگوناگون اشاره کر جـنس در   ا نـاهم ی
ـ اگـر ا . فتـد یاد اتفاق بیز یلیخ یسن يها فاصله  ياراد یعملـ  در چـارچوب نـد  یفرا نی

د به نظر برسـد  یشا. ودش یاد می ینترنتیا  يگذار داما یجرم به از آن  گاه آنف شود، یتعر
ـ بـا ا  مواجهه در واقع هنگام یسن وجود دارد، ول کم براي کاربرانن خطر تنها یکه ا ن ی
به اشکال ممکن است  ؛دیباش یسال و کند که در چه سن ینم یفرق ینترنتیا يها يگذار دام

ر نـوع  ار قرار دادن هیاز در اخت یستیبا ،نیبنابرا .دیریمورد سوءاستفاده قرار گگوناگون 
از  ياریاسـت و بسـ   يجـد  ین بحثیا. دکر يخوددار یو خصوص یاطالعات خانوادگ

  . اند آن در نظر گرفته يبرا ینیاند و مجازات سنگ کردهف یکشورها آن را جرم تعر
کنـد کـه اسـتفاده از     یاشـاره مـ   وه گـذران وقـت  یش یبررسدر پژوهش  ينورمن نا

استفاده از . دارد ياریبس تأثیرشدن  یاجتماعو  يفرد انیارتباطات م ۀنترنت بر دو مقولیا
ـ  و ارتباطـات چهـره   یاجتماع يها تیبر فعال یمنف تأثیرنترنت یا چهـره بـا دوسـتان و     هب

  .)73: همان(خانواده دارد 
  
  يانگار نقش .٧

قت دارد؟ اگر یا حقیآ. دیا دهین جمله را بارها شنیا. ندیگو ینترنت دروغ میافراد در ا
هرچنـد  . ر شـود یـ د ممکن است دلگیگو یا دروغ مید که آیبپرسنترنت یدر ا یاز شخص

کـه بـرخالف    ببریـد  یاو پ يها ییگو تناقض ةو مشاهد گوناگون يها یشما بعد از بررس
                                                
1. forged Identity  
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بلکـه تـا مـاه     ،ستیسرشناس ن يا استادیمعروف  یپزشک کرده است نه تنها بیان آنچه
ـ . رستان بوده اسـت یدب ةل در دوریش مشغول تحصیپ ر یـ ال شـما دلگ ؤسـ  چـرا از  یول
افـراد در  . افـت یآن  يکوتاه بـرا  یتر از آن است که بتوان پاسخ قیموضوع عم ؟شود یم
جـا  طـور   کننـد و خـود را آن   یمـ  يبلکه به شدت نقش بـاز  ،ندیگو ینترنت دروغ نمیا
نترنت به خصـوص  یدر ا. کنند بهتر بود باشند یا فکر میکه دوست دارند باشند زنند  یم

بـا   ها آن از ياریبس یحت ،دینین افراد را ببید ایتوان یم ،به وفور ،وگو تگف يها طیدر مح
ـ گران معـروف  یاز بـاز عکس  يبه همراه تعداد یخصوصار یاطالعات بس يآور جمع ا ی

  .دهند نشانشان یا يخود را به جا از هر راهیدارند  یسعافراد سرشناس 
ناآشنا مرتب سعی  راديافگیرد، ممکن است  شکل می وگو گفتوقتی انجمن یا اتاق 

از دوسـتان نزدیـک وارد تـاالر     یگروه در لباسو  بزنندکنند تا خود را از نزدیکان جا 
نیسـت   آسـان پاسخ به اینکه چگونه باید با این مسـئله برخـورد کـرد،    . شوند وگو گفت

)baym, 2000: 135(. 

اد در افـر  يو فـرد  یشخص يها تواند موجب شود که جنبه یم 1یتالیجید يها تیهو
ا سوءاستفاده از اطالعـات  یها و  تیهو يدزد ۀمسئل. محو شود یتالیجیپس اطالعات د

بـه   يگـر یز خطـر بـزرگ د  ین است، درج شده یاطالعات يها افراد که در بانک یشخص
   .)105: 1387ا، یپا(د یآ یشمار م

 مخاطبـان را متوجـه   يا نکه لحظهیا يو برا یگذران وقت يهم فقط برا ياریالبته بس
خـود   یروحـ  ۀیـ اقدام به تخل راهن یزنند و در واقع از ا ین کار میدست به ا ،خود کنند

شـخص هـم نفـوذ     یواقعـ  یبه درون زنـدگ  گاهیآن  ۀن اتفاق و دامنیامد ایپ. کنند یم
 او ممکـن اسـت   گاه آن .گیرد میت اشتباه یرا با واقع يانگار ن نقشیرفته ا و رفته کند می
  . شناخته شود يفرد انیخود و در تعامالت م یط زندگیر محمار دیا بیدروغگو  يفرد

                                                
1. Cyber identity; Digital identity 
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 ينترنت در فرهنگ و رفتار عموميات اتأثير
ط یمحـ  :کـرد   میسـه بخـش تقسـ    بـه تـوان   ینترنت را مـ یا يا محاوره یط تعاملیمح
ط پسـت  یچـت، محـ   يهـا  و اتـاق  وگـو  گفـت  يهـا  شامل انجمن ینترنتیا يوگو گفت

ک ینترنت در هر یا تأثیرمقدار و نوع . یاجتماع يها هط شبکیو مح ،لیمیا ایک یالکترون
 يهـا  م که رسانهیهست ییدر سطح اجتماع هر روز شاهد رفتارها. متفاوت است ها آناز 
نترنـت  یبـه ا  یدسترسـ  ۀجـ یکـه در نت  یاجتماع ين رفتارهایا. اند دامن زده  آن د بهیجد

ز مدرسـه تـا دانشـگاه و از    را ا یاجتمـاع  ياز رفتارها یعیف وسیابد، طی یمکرد  شتریب
 يدر رفتارهـا  یو حتـ  سـت ا  دهکـر  یطور از مسجد تا مجلس ط نیروستا تا شهر و هم

سـرعت انتقـال   . داشـته اسـت  م یمسـتق  تـأثیر  همچـون انتخابـات   یتعامالت و یاجتماع
 یتـ یهـا بـه صـورت واقع    عهیدار و شـا  ن رسانه سبب شده تا اخبار هدفیاطالعات در ا
 ییکنند رفتارهـا  یم یسع ياریبس یحت. ل شودیتبد یعموم يباور و به کندمسلم جلوه 
  . کندتال آشکار یجید يایرا با دن ها آن ۀدهند تا رابط نشانرا از خود 

 اتصـال بـه  راه  ن کـار از یا. کند یل میتبد یرا به جوامع جهان یجوامع محل نترنتیا
 ردیـ گ یان صـورت مـ  متفاوت فراو يها با داده یمتنعات فراجستجوگر، اطال يموتورها

)Rantanen, 2005(. نترنـت،  یوجود آمـدن ا  هو ب یشخص يها وتریبا وصل شدن به کامپ
بشــر  يه بــرایچندســو ه ویدوســو يریتصــو و یصــوت ،يهمزمــان نوشــتار ارتباطـات 

صـورت همزمـان بـا     توانند به یحال حاضر افراد در هر نقطۀ جهان م در. ر شدیپذ امکان
  .)1383، یعامل( گر بپردازندیگدیادل مطلب با به تب صدا و ریمشاهدة تصو

ـ  يزیـ ن صـورت، چ یبشر در بهتـر  فناورانه يدستاوردها  يازهـا یر و نیش از تـداب یب
بـرآوردن   يدهنـد کـه بـرا    یشـکل مـ   يا را به گونـه  يمردم فناور. نیست يو ةدیشیاند
از  یبخـش بزرگـ   ینترنتـ یمحاورات ابا  .)421: 1380کاستلز،(شان مناسب باشد یازهاین

از  یبرخ. ش استیدر حال افزا تبدیل شده است آن يبه شکل مجاز که یواقع یزندگ
 يسـا یکل، یس یب یبه گزارش ب .دانند یده را مناسب نمین پدیا یو مذهب یاسیرهبران س
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نترنت، ارسال یدر ا یاجتماع يها شبکه اند که هشدار دادهراً یاخک انگلستان و ولز یکاتول
ـ ( 1انـد  الشـعاع قـرار داده   را تحت یاجتماع یزندگ لیمیو ا ،امکیپ ۀیرو یب ـ  یب ، یسـ  یب

1388.(   
نترنـت و محـاورات   یخـاص ا  يهـا  یژگیگفته شد و با توجه به و زبانآنچه  یدر پ

ـ ینظ یب یت تعاملیو خاص ینترنتیا ـ   یر و امکانات فراوان بشـر قـرار داده    يش رویکـه پ
 یوره و باالخره در فرهنگ عمومنترنت در فرهنگ محایجه گرفت که ایتوان نت یم ،است
 ي داشـته ات خوب و بـد تأثیرتواند  یم یاجتماع ةدیطور که هر پد البته همان. دارد تأثیر

جوامـع داشـته    یفرهنگ عموم يرا بر رو یگوناگونات تأثیرتواند  یز مینترنت نیباشد، ا
  .باشد

ن کسـا ی يت مجـاز یـ واقع يو تصورات بصر یبر را با حالت ذهنیسا يفضا یبرخ
 راهت از یــواقع يســاز ، مشــابهيت مجــازیــواقع. )Whittle, 1997: 12( شــمارند یمــ

ة سـاخته شـد   يایگرچه دن .مربوط ياست با استفاده از فناور یبازخورد حس يدستکار
ـ  ،کند یدا میپ یبر همپوشانیسا يبا فضا يت مجازیواقع ت یـ بر از واقعیسـا  يفضـا  یول
را در  انسـان از ارتباطـات و تعـامالت    یعیار وسـ یبسـ  ۀرود و دامنـ  یفراتـر مـ   يمجاز
ن یگر کرة زمید« مارشال مک لوهان تا پایان حیاتش اعتقاد داشت که. )همان(رد یگ یبرم

                                                
جوانـان را بـه    »فـیس بـوك  «و  »ماي اسپیس«هاي اینترنتی  که سایت آمده استاسقف اعظم وینسنت نیکولز قل از براساس همین گزارش به ن. 1

 ۀیکـی از عوامـل اصـلی خودکشـی در میـان جوانـان، لطمـ       . دهنـد  کمیت بر کیفیت ارجح است، سـوق مـی   در آن هاي موقت، که سمت دوستی
رویـه از پیامـک و ایمیـل جـاي      بـی  ةاسـتفاد شناسـان   برخـی از جامعـه   ةبه عقیـد . است هاي موقت ناشی شده است که از پایان دوستی اي روحی

هـایی   مهـارت  ،داده اسـت هاي خود را براي گسـترش زنـدگی اجتمـاعی از دسـت      را گرفته و جامعه برخی از بهترین توانمنديواقعی ارتباطات 
اسقف اعظم نیکـولز افـزود اطالعـات الکترونیکـی زنـدگی       .هاي رو در رو ایما و اشارات در مالقات ةمشاهد راه فرد مقابل از ۀمانند درك روحی

 »مناسـب «کننـد کـه    اسـپیس، ارتباطـاتی را ترغیـب مـی     بـوك و مـاي   هاي اینترنتی، مانند فیس شبکه. درآورده است »از حالت انسانی«در جمع را 
در ارتباط با خطر خودکشـی در میـان جوانـانی کـه خـود را غـرق        همچنین وي .سازند نیستند و به همین دلیل جوامع انسانی مناسبی را نیز نمی

هـاي اجتمـاعی در اینترنـت افـراد      شـبکه . ها مستعدند که خیلی سریع بـه پایـان برسـند    این نوع دوستی. کنند، هشدار داد هاي اینترنتی می دوستی
 یهـای  یابنـد، جـوان   انـد و وقتـی پایـان مـی     کاال پیدا کـرده  اي از دوستان موقت را جمع کنند؛ دوستانی که حکم کنند مجموعه جوان را ترغیب می

سـندرمی کـه در آن فـرد تمـام     . شوند ها به سندرم همه یا هیچ گرفتار می جوان«: نامه ساندي تایمز گفت به هفته او .گذارند سرخورده به جاي می
ها حرف بزند و حتی از داشـتن آنـان    آن ةبارسب کند، درموقت براي خود هویتی ککند تا با جمع کردن کلکسیونی از دوستان  تالش خود را می

  ».به دیگران فخر بفروشد
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مـک  ( »افته استیرا  هک دهکدی قدر کوچک شده که ابعاد د آنیجد يها لۀ رسانهیوس هب
: گفـت  یمـ  یبـا دهکـدة سـنت   جهانی دهکدة  سۀیمک لوهان با مقا). 172: 1377 لوهان،

ـ   یب ها انسانروابط  ،ین دهکدة سنتیگونه که در ا همان« دارد، در  يفـرد  نیشـتر حالـت ب
جـا حالـت    در همـه  هـا  انسـان ن ید، روابط بیجد يها رسانه ز با وجودین یدهکدة جهان

 »ک دهکدة کوچک خواهد بـود یافت و در حد روابط افراد یخواهد  يفرد نیب يا رابطه
  .)298 :همان(

 ینترنتـ یا يهـا  یشود و دوسـت  يومدارها مجازاز قرار ياریعث شده تا بسترنت بانیا
شوند،  ینترنت با هم آشنا میده باشند در ایگر را دیکدیبدون آنکه  ياریبس. ردیشکل بگ
کنند، قهر و  یکنند، دعوا م یکنند، با هم بحث م یگر را مالقات میکدی يط مجازیدر مح

هاست  سال ییوانمود کنند که گو يکنند طور یم یکنند و سع یرا تجربه م يمجاز یآشت
 ةکننـد  کینترنت را نزدین جهت بتوان اید از ایالبته شا. شناسند یگر را میکدیک یاز نزد

و فرهنـگ   ينـواز  مهمـان  يبا خـو  ين رفتاریاما واضح است که چن ،ها دانست فرهنگ
ارحـام و   ۀصـل ن اسـالم بارهـا بـه    ین مبـ یدر د. ستیـ اسالمی چندان سازگار ن ایرانی

ل و چـت  یـ میامـک و ا یپ ییحال آنکـه کـه گـو    ،د شده استیکأکان تیمعاشرت با نزد
فرهنـگ   نـام با   آن که از ینترنتیا يرفتارها. است شدهن آداب و سنن کهن ین ایگزیجا
ـ ا. شدن کشانده است ینیشتر به سمت ماشیافراد را هر چه ب ،میبر ینترنت نام میا ن در ی

تواننـد   ینمـ  یدرست نترنت، افراد بهیط ایت در محیمکان جعل هوست که به سبب ا یحال
شـده تـا حـس     باعـث ن امـر  یز دهند و همییگر تمیکدیقت و دروغ را از یحق يمرزها

  .گر حاکم باشدید يا رسانهط یشتر از هر محینترنت بیا يدر فضا ياعتماد یب
  
  ينترنتيات مثبت محاورات اتأثير .٨
  ه نگارش صحيحپ و كمك بيش سرعت تايافزا )الف
ـ اشـخاص را بـه تا   يآور به طـور الـزام   ینترنتیمحاوره ا يها طیمح وادار پ سـریع  ی

. ماننـد چـت اسـت    یطیمح یشگیهم يها یژگیاز و یکیع یموقع و سر پ بهیتا. کند می
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مثـال   يبـرا . ثیر داشته استأگر نیز تید يها طیپ در محیهاي اینترنتی بر تا البته محاوره
ک نسبت به محیط چت کامالً یالکترون ط پستیح در محیصح يبند پ و جملهیت تایفیک

هـا و صـفحات    ح در نامـه یات صـح یـ دارند تـا از ادب  یشه سعیمشهود است و افراد هم
ـ رسـد ا  یبه نظر م .کنندوبالگ استفاده   يرمجـاز یط غیمحـ  در مقایسـه بـا  ن کوشـش  ی
دوم بـراي   نزبـا خصـوص زمـانی کـه افـراد مجبـور بـه اسـتفاده از         هب ،مشهودتر است

ـ کند که تعداد مخاطبـان در ا  یدا میت پین موضوع از آن رو اهمیا. نگاري هستند نامه ن ی
ا یـ از افـراد در نقـاط گونـاگون دن    يا ف گسـترده یشکل از محاوره ممکن است شامل ط

  .باشند
براي یک شـرکت یـا    را این مسئله هنگامی که تقاضاي کاریابی یا پذیرش تحصیلی

 یسیهاي انگل تجربه بارها ایمیل به. کند پیدا می نمود کنید، بیشتر می مرکز آموزشی ارسال
ام که با دقت بسیار باالیی تنظیم شـده و همـه    دهدریافت کر زبان را از افراد غیرانگلیسی

حتی هنگامی که با دقت بـه  . بودانگلیسی در آن رعایت شده  ينگار آداب و قواعد نامه
ـ     مـی  هاي اینترنتی نگاه کنـیم 1هرزنامه هـاي   سـایت . ثیرات پـی ببـریم  أتـوانیم بـه ایـن ت
ها نیز مرتب سعی دارند در تنظیم محتـواي   عمومی ها و روابط رسانی و خبرگزاري اطالع
محتوا در اینترنـت   دربارةاین حساسیت . کنند هاي خود نهایت دقت را لحاظ  سایت وب

بسیاري از . ن دالیل استکنندگان یکی از ای یابد و طیف وسیع بازدید اي می اهمیت ویژه
 بـارة هـاي اینترنتـی نظـر کـاربران را در     کنند تا با برگزاري نظرسنجی ها سعی می سایت

محتوا و شـکل و شـمایل سـایت بـه کـار       ۀو این نظرات را در ارائ وندمطالب جویا ش
  .شود ندرت در فضاي غیرمجازي مشاهده می اتفاقی که به ؛بگیرند
  
  گريد يها زبان يريادگيکمک به  )ب
هاي اجتماعی که  و شبکه وگو گفت يها خصوص اتاق ه، بینترنتیا یتعامل يها طیمح

                                                
1. Spam 
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ر اسـت،  یناپـذ  اجتنـاب  يگوناگون امـر  يها ها و فرهنگ از نژاد ها انساندر آن برخورد 
مطالعـات مـوردي   . ثر باشدؤفعلی م زباني دیگر و تکمیل ها زبانتواند در یادگیري  می

، اعتماد به نفس بیشتري مادري زبانجز ی زبانبه  وگو گفتبعد از کند که افراد  ثابت می
ـ . اند به دست آورده کارگیري آن هدر ب شخصـی نگارنـده ایـن فـرض را تقویـت       ۀتجرب
فرهنـگ   يافزارها از نرم ینترنتیا ةدر هنگام محاور اکنند آشکار یم یکند که افراد سع می

  .دوم و سوم خود بپردازند زبانشتر یب يریادگیرند و ناخودآگاه به یشتر کمک بگیلغت ب
  
  يتعامل فرهنگ )ج

گرایـی   الملـل  بـین . 2گرایـی  و عـوام  1گرایـی  الملل بین :اینترنت دو خصلت بارز دارد
 گونـاگون باعث ارتباط مردمانی از ملـل   مربوط به این نیست که اینترنت صرفاًاینترنت 

ی دیگر نیز چنین کاري را انجـام  نانساهاي  شود، چرا که بسیاري از ابزارها و فعالیت می
اینترنت کامالً نسبت به  جو در و نکته در این جاست که جست). 1385گراهام، ( دهند می

ـ   مردمانی که در غیر از فضاي شبکه .اعتنا است مرزهاي ملی بی  ابا هم غربیه هسـتند، ب
اینترنـت  ، رون از ای. ندارد شان یابند که هیچ ربطی به ملیت مشترکی پیوند می هاي قهعال

اي که خصوصـیت آن پیونـد دادن    نامند، یعنی جامعه می 3با آنچه فیلسوفان جامعۀ مدنی
در  ،درون یـک روال یـا حـوزة سیاسـی اسـت      ها آن به افراد بیگانه یا وحدت بخشیدن

 هاي راهاز  یفرهنگ انیارتباطات م يو برقرار یعامل فرهنگ .)همان(تضادي شدید است 
چگونـه بـا دیگـران ارتبـاط     مـوزد کـه   آ اینترنت بـه مـا مـی   . ر استیپذ امکان یگوناگون

ع و یدهد افراد در سطح وسـ  یطور اجازه م همین .کالمی برقرار و از آن استفاده کنیمغیر
 يبـرا  یدرسـت  به» یجهان ةدهکد« ةواژ. کنندگر ارتباط برقرار یکدیبا  يشتریبا سرعت ب

ده دارد کـه  یـ عق ،فـن خطابـه  در کتاب ارسطو، . ت شکل گرفته استین واقعیف ایتوص
ـ وسـایل و   ۀجو براي دست یافتن به کلیـ  و جست یعنیارتباط « ات موجـود بـراي   امکان

                                                
1. Internationalism 
2. Populism 
3. Civil Society 
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ـ اگر ا .)45 :1371، ارسطو(» دیگران ترغیب و اقناع ـ ن تعری م یف را مصـداق قـرار دهـ   ی
ـ ارتباط نزد ةتوانسته به واژ يادینترنت تا حدود زیجه گرفت که ایتوان نت یم  .ک شـود ی
اسـت   کرده يادیکمک ز یو گروه يفرد انیآن به تعامالت م ینترنت و خدمات جانبیا

نترنـت توانسـته   یالبتـه ا . شـده اسـت   یباعث ارتباطات فرهنگـ  یقابل توجه میزانبه و 
  .قرار دهد تأثیر ز تحتیرا ن زبانجز  هگر بید یفرهنگ يها لفهؤاز م ياریبس

  
 شنهادهايپ

و آنـان را بـه    شونداستفاده  ها انسان ید در جهت تعالیجد يها رود رسانه یانتظار م
 ها همواره مطـرح بـوده   رسانه یات مثبت و منفتأثیربحث . کنند ياریبهتر  ییایدن يسو

ـ هرچنـد ا . سـت یها دور از انتظار ن ن رسانهیو توجه به کاهش مضرات ا است ن مقالـه  ی
آنجـا   امـا از  بپردازد، یومنترنت بر فرهنگ عمیا تأثیراز  يا ده است تا به گوشهکر یسع

رسد توجـه بـه    یداشته باشد، به نظر م یرا در پ یات مثبتتأثیرتواند  یراهکار م ۀکه ارائ
  :ر مهم باشدینکات ز

 یسـن  يهـا  نترنت که در آن گـروه یاستفاده از امکانات ا ين الزم براین قوانیتدو -
  .افراد مشخص باشد یف شده باشند و سطح دسترسیتعر

در  یحـروف و عالئـم فارسـ    يستم کدگـذار یس یاستاندارد مل ین و معرفیتدو -
 .دیجد يها رسانه

 يهـا 1قلم يساز استانداردراه  د ازیجد يها در رسانه یفارس زبانشتر به یتوجه ب -
 .و تلفن همراه رایانه گوناگون يها2ستم عاملیدر س یپ فارسیتا

افـراد و   ظر میانن تبادل يدر کشور برا یمل یاعشبکه اجتم يها تیسا يانداز راه -
  .ار کم باشدیت بسیکه در آن امکان جعل هو گوناگون يها گروه
ـ جد یل ارتبـاط یح از وسـا یصح ةاستفاد برايان ین و مربیآموزش والد - ر یـ د نظی

                                                
1. Font 
2. perating System 
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 .نترنت و تلفن همراهیا

از آن در جامعـه در کنـار    ةج استفادیو ترو 1یخانوادگ نظارت يافزارها ه نرمیته -
بر یسـا  يکودکان و نوجوانان در فضا يها تیشتر بر فعالیرت بنظا ين برایآموزش والد

 ).کنند ینترنت فراهم میا يرا برا ینگ خانگیلتریافزارها امکان ف ن نرمیا(

  
  يريگ جهيو نت يبند جمع

 ینترنـت در فرهنـگ عمـوم   یا د مانندیجد يها رسانه تأثیربر  2از سه منظرن مقاله یا
  :د داردیکأت

  یمدر فرهنـگ عمـو   یراتیی، باعث تغیاجتماع يرفتارهادر  تأثیرنترنت ضمن یا .1
  .دارد یتنگاتنگ ۀشمندان رابطیمدنظر اند یجامعه اطالعات يریگ ده است و با شکلش

گـو، پسـت   و گفـت  يهـا  ر اتـاق یـ نظ گونـاگونی در سـطوح   ینترنتـ یارتباطات ا .2
 ینترنتیا ةربه نام محاو از آن شود که یها انجام م ، وبالگیاجتماع يها ک، شبکهیالکترون

 .شود یاد می

مثبـت و   تـأثیر هـا   ر رسانهیسا که برمطرح شود  ییمجزا ۀتواند رسان ینترنت میا .3
 .داشته است یفراوان یمنف

ف یـ توانسـته ط  ،با وجـود نوظهـور بـودن    کهاست  يدیجد یارتباط ةدینترنت پدیا
قـات و  یآن، تحق یاثر احتمـال  یبررس يلذا الزم است برا .را به خود جلب کند یعیوس

قـات  یه بـر تحق یـ دوار بـود کـه بـدون تک   یتوان ام یانجام شود و نم يادیز يها پژوهش
ق و بـا  یـ تـوان دق  ینمـ . افـت یج کامل و مطلوب دسـت  یع به نتایدر سطح وس یشیمایپ

 یا منفیمحاوره را مثبت  زبانبر  مثالًگوناگون  يها نهیرا در زم ين فناوریا تأثیرنان یاطم
و راه  کند يات را واکاوتأثیرن یاز ا یتا بخش کرده است یحاضر سع ۀمقال. کرد یابیارز

                                                
1. parental Control Software  

، )1373(، ملـوین دفلـور  )1380(ن جان تامپسـون ثیرات، توجه کنید به آثار نویسندگان و اندیشمندانی همچوأدر باب این ت. 1
  ).1383(، و کاظم معتمدنژاد )1384( حمید موالنا
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نترنت همچنـان  ید دارد که ایکأن نکته تینگارنده بر ا. قات آتی هموار سازدیتحق يرا برا
قوت  يمجاز ۀجامع يریگ شکل ۀیاست و به نظر یگذار در فرهنگ عمومتأثیر يا رسانه
بـه مـرور خـود را بـه      يمجاز يو فضا یاطالعات ۀقواعد حاکم بر جامع. ده استیبخش

در سطح اجتماع و روابـط   يات موردتأثیرده و کروارد  یواقع يو فضا یفرهنگ عموم
 يها لفهؤاز م یکی زبانکه  کردان یتوان ب یبه شکل خالصه م. خواهد داشت يان فردیم
نترنـت و  یا. اسـت  ین ابـزار ارتبـاط  یتر جوامع و مهم یفرهنگ عموم یدر معرف يدیکل

 زباناز  یدر واقع شکل که قواعد خاص است يک سریاز  يرویازمند پیاستفاده از آن ن
نترنـت و  یا زبـان  ،نیبنـابرا . ده اسـت کـر سور یها را م فرهنگ میانامکان تعامل  است و

  .گذاشته است تأثیر يفرد انیو تعامالت م یدر آن در فرهنگ عموم يفرهنگ جار
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  يدر باب تعامل تربيت و فرهنگ عموم ياساس يهاي گزاره

 ðعلیرضا رحیمی

  
  چکيده

اصـالحات   ز با فرض ضـرورت انجـام  یت و نیو ترب فرهنگ ةان دو حوزیبا فرض وجود ارتباط م
ن دو حوزه چگونـه اسـت؟ و   یارتباط ا ةت، نحویترب يبرا يزیر ز برنامهیو ن یدر فرهنگ عموم یاساس

بـه دنبـال خواهـد     یتیترب يزیر برنامها ی یفرهنگ ياستگذاریس يرا برا یین اساس چه دستاوردهایبر ا
  داشت؟ 

بـه   یمحور اول در قالب ارائه ده گزاره اساسـ : شود یارائه م یمحور اساسن مقاله در دو یمباحث ا
 یعنـ ی(تربیـت  رابطـۀ در بخـش دوم  . پردازد یم آدمی رفتار و شخصیت تحوالت و تربیت یموضوع کل

. شود می یبررس یدر قالب چهار گزاره اساس عمومی فرهنگ با )آدمی تحوالت رفتار و شخصیترشد 
 آورد، یم فراهم را یتیترب عمل يبرا الزم داتیتمه و مقدمات یتیترب ۀشیاند نکهیات با توجه به یدر نها

و  دانسـت  مؤثر یعموم فرهنگ بر، تربیتی عمل ۀمقدم را، مانند تییترب اندیشۀ به شکلی منطقی توان می
 .است یفرهنگ ياستگذاریس ۀنیحاضر در زم ۀن دستاورد مقالیا

  
  ها د واژهيکل
   .ی، رشد، فرهنگ عمومتی، شخصيریادگیت، یترب

                                                
ð هنر و ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، مدیرگروه مطالعات فرهنگ عمومی 
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  مقدمه
وجود نـدارد، امـا در   » تیترب«و » فرهنگ«همچون  یان مقوالتیدر ارتباط م يدیترد

  . وجود دارد یحاکم بر آن مسلماً ابهامات ییها یژگیــن ارتباط، و ویچگونگی و نوع ا
ــ نـه   » فرهنـگ «و » تیترب«ان دو مقولۀ یح میصح يوندیپ يبرقرار ین مقاله در پیا
 یتر، بررسـ  قیان دقیبه ب. است ـ ها ، بلکه به زبان منطق گزارهیتجرب يها ساس روشبرا
» حـوزه فرهنـگ عمـومی   «با » یتیشه و عمل تربیحوزه اند«ارتباط میان  یو منطق ينظر

ه که مسلماً میان این دو حوزه، ارتباط و تعامالت فراوانی وجود ین فرض اولیاست؛ با ا
 یفرهنگـ  ياستگذاریدر س يریست و چه تأثیع این ارتباط چدارد؛ اما نحوه، میزان و نو

  . دارد
مثال اساساً  يبرا. شود یمطرح م يگری، سؤاالت دین پرسش اساسیپاسخ به ا يبرا

تـر ـ بـر     تواند وجود داشته باشد؟ و سؤال دقیـق  چه نوع ارتباطی میان این دو حوزه می
ارتباط و سپس نحوه، نوع و میزان  مبناي پاسخ به سؤال اول ـ اینکه بررسی و تبیین این 

ویـژه در زمینـۀ    تـوجهی را در مطالعـات فرهنگـی و بـه     چه نکات اساسـی و جالـب   آن
  آورد؟  گذاري فرهنگی به ارمغان می سیاست

گاه که نتایج  ویژه آن ار دشوار است؛ بهین سؤاالت، هر چند ممکن، اما بسیپاسخ به ا
نگارنده اذعان دارد که تـالش  . مؤثر باشد ياستگذارین دو حوزه، در سیا یتعاط یبررس

هـایی   دهد، اما گزاره ها نمی پاسخ به این دو پرسش اساسی پاسخ کاملی به آن يبرا يو
منـد بـه مطالعـات فرهنگـی، ماننـد       پژوه عالقه تواند براي تربیت کند که می را مطرح می

هـا   مـا توجیـه آن  رد ایـ گ یمورد بحث قـرار مـ   یل منطقیها با دال باورهایی که صدق آن
طلبد، بسیار مهم، جـذاب   یرا م یفراوان یقات تجربیازمند تالش بیشتري است و تحقین

  3!ـ است 2ـ و نه اتمام 1ن، از نوع انجامیبنابرا. پذیر باشد و تأمل
                                                
1. accomplissement = achievement )معادل فرانسه(  
2. achévement )معادل فرانسه(  

رسیده باشد یعنی نویسنده به اطالعات اساسی به نهایت فکر و ممکن است که اثري به سرانجام . را یکی دانست نباید انجام و اتمام .3
از این رو، یک نظریۀ تربیت اسالمی نیـز هـر چنـد     .برساند بالفعلبهترین بیان خود رسیده باشد، به نحوي که آنچه در اثر بالقوه است 

  .تواند ناقص باشد دیدة ناتمام دیگري میدلیل کمال اسالم، کامل تلقی یا تبلیغ شود، اما همانند هر پ ممکن است در بدو امر به
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  تربيت و تحوالت شخصيت و رفتار آدمي
  

  تربيت يک فعاليت و عمل است: گزارة اول

اما چه بر اساس نظر . نظر وجود دارد ت، اختالفیتربدربارة تعریف یا تعیین اهداف 
ها و مقاصد یک گروه بـراي تضـمین بقـا و     فرایندهاي انتقال قدرت«دیویی، آن را  جان 

از راه دوبـاره سـاختن یـا تجدیـدنظر در     ) 23: 1382،شـکوهی ( رشد مـداوم خـویش   
چـه آن را  تعریـف کنـیم،   ) 61: 1380، شـریعتمداري (» هـا  تجربیات و تشکیل مجدد آن

هایی کـه هنـوز    هاي بالغ بر روي نسل صرفاً عملی که نسل« 1مطابق با نظر امیل دورکیم
) 64: 1376، دورکـیم (» دهنـد  اند، انجـام مـی   براي زندگی اجتماعی به حد بلوغ نرسیده

هرگونه تأثیري که آدمـی در معـرض   «آن را  2میل  حتی مطابق با نظر استوارت ، یابدانیم
و عمـل محسـوب    تلقی کنـیم، تربیـت نـوعی فعالیـت    ) 22: 1382 ،شکوهی(»آن است

  .شود می
  

  تربيت فعاليت و عملي سنجيده است: گزارة دوم
گیـرد و عمومیـت    دورکیم معتقد است که عمل تربیت در همۀ لحظات صورت مـی 

هاي اساسـی آن اسـت؛ امـا بـر ایـن نکتـه نیـز تأکیـد دارد کـه تربیـت            یکی از ویژگی
بـه نظـر   ). 64: 1376، دورکیم(گیرد  وقفه صورت می جود دارد که بیاي و ناخودآگاهانه
وقفگی و استمرار و تأثیرگذاري دائمی تربیت بـر رفتـار کودکـان از ناحیـۀ      نگارنده، بی

اي ناخودآگاه صورت  گونه ترها امري مسلم است؛ اما این مدعا که تربیت اغلب به بزرگ
کنــد کــه آیــا آن عمــل  مــیگیــرد، محــل بحــث اســت و ایــن پرســش را مطــرح   مــی

زنـد و روح آنـان را    اي که از بزرگساالن در ارتبـاط بـا کودکـان سـر مـی      ناخودآگاهانه
تواند تربیت نام بگیرد؟ در پاسخ بایـد گفـت ایـن تنهـا      دهد می تأثیر خود قرار می تحت

                                                
1  . Emile Durkhiem (1858 1917 ـ) 
2. J.S .Mill (1806 1876 ـ) 
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مندي و ارادي بـودن   میل است که هدف دیدگاه معدودي از اندیشمندان نظیر دورکیم و 
دانند در حالی که  کنند و آن را مساوي با هرگونه تأثیري بر سایرین می ت را نفی مییترب

را تربیتی تلقی » تصادفاً مؤثر«دانسته و اعمال » مند عملی هدف«اغلب متفکران تربیت را 
نکـه  یر دورکیم یا میل، الزاماً به نفع متربی نخواهد بـود ضـمن ا  یتربیت به تعب. کنند نمی

  . توان هدف آن را معلوم کرد ن است و روشن نیست که چگونه میدام بسیار فراخ
با جهت «باشد و » سنجیده«توان تربیتی دانست که  نگارنده معتقد است عملی را می

و   پـس، تعلـیم   .از ناحیۀ مربی صادر شـود » مند غرض«اي  و به گونه» و هدفی مشخص
ار فرد یا افرادي بر فرد یـا افـراد   توان عملِ تأثیرگذ تربیت را ـ به تعبیر گستردة آن ـ می  
اي اطالق کرد که به منظور پرورش، اصالح، تغییر یا  دیگر دانست و بر کوشش سنجیده

یافتۀ مدرسی  توسعۀ رفتار انسان صورت گیرد، یا حتی به طور خاص، بر فعالیت سازمان
  ).110: 1380، شریعتمداري(داللت داشته باشد 

  
  ني بر تفکر استوتربيت مبت تعليم: سوم ةگزار

و در » هـدف  بـی «تردید، مبتنی برتفکر است؛ زیرا عمل ناسنجیده،  عمل سنجیده، بی
» آمیـز  جـــــنون « 1یکی از فیلسوفان معاصر فرانسوي و حتی به تعبیر» منفعت بی«نتیجه 

  .خواهد بود
ــق اســالمی نکــات     ــون موث ــر اندیشــه و اهمیــت آن در مت ــی ب ــل مبتن ــارة عم درب

  از حضـرت امـام   کـافی کلینـی در کتـاب    یعقوب  محمدبن. شود می توجهی یافت جالب
اش از  آنکه بدون علـم بـه عمـل بپـردازد فسـادگري     «: نقل کرده است) ع(جعفر صادق

   .2»اصالح بیشتر است
در میان اغلب اندیشمندان اسالمی، شناخت مقدمۀ عمـل و رفتـاري همگـون بـا آن     
                                                

، بـا جنـون   )اش خودش است یعنی عملی که انگیزه( عمل بدون اندیشه«اعتقاد دارد  )Antoinette Fouque( آنتوانت فوك .1
  .)364: 1383جهانبگلو، ( »!فاصلۀ زیادي ندارد

  .)52: 1366صدرالمتألهین، : به نقل از( »ل علی غیرعلم کان مایفسد اکثر مما یصلحمن عم« 2.
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مطـابق  . شـود  ابهنجار ـ از اندیشه ناشی مـی  است و رفتار آدمی ـ خواه بهنجار و خواه ن 
اگر شـخصِ عـالم بـر حسـب دانـش خـویش عمـل نکنـد، شـناخت و          «رأي جاحظ، 

شناخت یکسان خواهد بود؛ حال آنکه چنین نیست یعنی اگر انسان واقعاً بـه امـري    عدم
، بـدین  )97:جاحظ(».زند علم داشته باشد، به ناچار، عملی موافق با آن علم از او سر می

  .گیرد به تمامی از اندیشۀ او نشأت می 1رتیب، حرکات اختیاري انسانت
  و االشارات سیناست که در نمط سوم کتاب  ها در این زمینه ابن یکی از بهترین نمونه

نَّ الحرکات االختیـار «: نویسد ، دربارة حرکات اختیاري میالتنبیهات نَفسـا   یـۀ ا شَـد » .نیـۀ اَ
، چهـار مبـدأ   يحرکـات اختیـار  «دهد کـه   رت توضیح مینصیر در شرح این عبا خواجه
نام دارد که عبارتست از خیـال و وهـم در حیـوان و    » قوة مدرکه«دورترین مبدأ . دارند

است و به دو  یاست که منبعث از قوة مدرکۀ آدم» قوة شوق«آن،  یدرپ. عقل در انسان
است که عبارتسـت   »قوة اجماع«بعد از این قوه، . شود شعبۀ شهوت و غضب تقسیم می

. آیـد  حاصـل مـی  ) کراهـت (یا ترك یک فعل) اراده(که بعد از تردید، در انجام یاز عزم
اینکه انسان آنچه دوست ندارد را برگرفته و یا به عکـس در انجـام آنچـه دوسـت دارد     

با قوة شوق دارد و بـا وجـود   ) عزم(دهد، داللت بر مغایرت قوة اجماع کراهت نشان می
است، یک  يانسان توانا متساو ياست که انجام یا ترك یک فعل که برا )اجماع(این قوة

» ها و عضالت بدن قوة برانگیخته در اندام«بعد از قوة اجماع، . کند طرف ترجیح پیدا می
 يانجـام امـر   ياین قوه نیز با سایر قوا مغایرت دارد، زیرا ممکن است انسان بـرا . است

ایـن قـوه   . باشد، اما قادر به تحریک اعضایش نباشد اشتیاق داشته باشد، اراده نیز داشته
  ).411ـ  412: 1375، ابن سینا(» حرکات است يترین مبدأ برا نزدیک

به تعبیر استاد مطهري، هم در انسان و هم در حیوان، حرکات اختیاري از عزم، شوق 
                                                

 ،اختیار بیمقابل حرکات  ۀبلکه این حرکات نقط ،انجام اعمال متفکرانه و پیچیده نیست ضرورتاً ،مقصود از حرکات اختیاري .1
ن دست یا پاي انسان نیز در همین زمره قرار شود که حتی حرکت داد مالحظه می. استمعده  درهضم غذا  یا قلب پشتنظیر 
  !اي همچون تربیت چه رسد به مسئله ،گیرد می
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تیب هر بدین تر. گیرد، منتها ادراك در انسان عقلی است و در نهایت از ادراك نشأت می
نخست بایـد تصـوري از آن   : دهد سلسله مقدماتی دارد کارِ اختیاري که انسان انجام می

داشته باشد، دوم باید میل او به آن کار و یا ترس او از نکردن آن کار در او پیـدا شـود،   
چهارم بایـد  . سوم باید نوعی حکم، قضاوت و تصدیق دربارة مفید بودن آن داشته باشد

ی دربارة آن داشته باشد ـ که باید آن کار را بکنم، یـا نبایـد ـ ؛ پـنجم      نوعی حکم انشائ
  ). 12ـ  13: 1361، مطهري(شدن ضرورت دارد  دل جهت و یک اراده، تصمیم، یک

شـک   و تربیت را فعالیت و عملی سنجیده بـدانیم، بـی   باید اذعان کرد که اگر تعلیم 
ترین ویژگی عمل سـنجیده آن اسـت   توان هر کوششی را تربیتی تلقی کرد؛ زیرا کم نمی

که براي غایتی در نظر گرفته شود و نیز از انجام آن، منفعتی، مادي یا معنـوي، حاصـل   
  . ها بر اندیشه و تفکر متکی هستند شود که همۀ این

مندي اطالق شود که آگاهانه، ارادي و  بر این اساس واژة تربیت، باید به فعلِ غرض
منـد   فعلی ارادي، آگاهانه و غرض: نده از تربیت همین استاندیشیده است و تعبیر نگار

  .یعنی اندیشمندانه
  

  .دامنة تربيت از نظر تا عمل گسترده است: گزارة چهارم
  » .تربیت یک عمل است« .1
  » .تربیت عملی سنجیده است« .2
بر  یالجرم مبتن يا دهینتیجۀ منطقی دو گزارة پیشین این است که هر عمل سنج .3

  » .عملی است مبتنی بر تفکر تربیت«: تفکر است
  : این سه گزاره یحاصل منطق

  ».دامنۀ تربیت از نظر تا عمل گسترده است« .4
گاه که از حوزة نظر و اندیشه به حوزة عمـل   با این مقدمات، باید اذعان کرد تنها آن

یعنی تربیت گذار از نظـر بـه عمـل    . ایم نهیم، به حوزة تربیـت وارد شده و رفتار گام می
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کوشــد  ت و مربــی در تــاروپود نــوعی قــدرت اجرایــی اســت کــه از راه آن مــیاســــ
را به رفتارهاي مشهود تبدیل کنـد و   1هاي خویش یا دیگر اندیشمندان و فالسفه اندیشه

به بیان دیگر، آنچه . کار بندد ها را در حرکت حیات بشري و زندگی واقعی خویش به آن
ن پدیده در بستر فراینـدي اجتمـاعی محقـق    کند ـ هر چند ای  عمل تربیتی را هدایت می

شود ـ حاصل تصادف و به زبان دیگر، امري ناآگاهانه، کور، و غریزي نیست، بلکـه    می
کند و براسـاس بینشـی کـه نسـبت بـه تربیـت دارد بـه         مربی بر اساس اندیشه عمل می

  .پردازد فعالیت تربیتی می
  

، كوشش ذهني آدمي را بـه امـر   از نظر تا عمل ،گستردگي دامنة تربيت: گزارة پنجم
  دارد تربيت معطوف مي

هـایی   تفکر دربارة تربیت، چیزي فراتر از کسب اطالعات علمـی مربـوط بـه دانـش    
هاي گوناگون تربیتی براي  شناسی است که در جنبه شناسی، جامعه همچون فلسفه، روان

تـا اصـول و    کنـد  مربی مفید است؛ آنچه در برخورد با مسائل تربیتی به مربی کمک می
ایـن بـدان   . کار بندد، همان طرز تفکـر اوسـت   شناسی را به شناسی یا جامعه قوانین روان

آغـاز   2معناست که نزد مربی تربیت فن، هنر، مهارت، و عملی است کـه از حـوزة نظـر   
  . شود می

                                                
تربیـت   ۀمتفکرانـی کـه در زمینـ   «یـا   »مربی متفکر«بلکه  ،فیلسوفان رسمی و نامی نیست صرفاً ،»فالسفه«از  نگارندهمراد  .1

مبـادرت   یتربیتـ اجراي اعمال به  ،تربیتی اندیشمندان راءآانتخابی آگاهانه از  راساسو یا حتی مربیانی است که ب »اندیشند می
   .ندورز می

پاسـخ آیزیـا    نـد؟ در کن کـار مـی  راستی فیلسوفان چه  هکه بتر شدن معناي عبارات باال مناسب است پرسیده شود  براي روشن
 .جویی حقیقت فلسفی اسـت  هدف فلسفه پی ...پردازي و اندیشیدن است آنان فلسفه ۀمشغل« :گوید می )Isaiah Berlin(برلین

صدد انجام دادن فالن وظیفه باشیم؟ چرا باید از کسی دیگر باید در چرا ؛کنند ها مطرح می هایی است که بچه پاسخی به پرسش
همچنین یک فیلسوف . بینی است فیلسوف روشن ۀبه نظر من اولین وظیف«: گوید می )Paul Ricoeur(پل ریکو »اطاعت کنیم؟

کنم که فیلسوفان تحلیلی حق دارند با کمال  از این رو فکر می. که در مفاهیم دقت داشته باشد مگر آن ،باشد تواند فیلسوف نمی
  ).232: 1383جهانبگلو، (»کار ببرند هداد کلمات را درست ب فروتنی بگویند که باید به مردم یاد

به معنـاي نظریـه    ،نظرهرچند کند؟  استفاده می »نظر« ةاز واژ نگارنده در جاي جاي این مقالهسؤالی اساسی است که چرا  .2
  ï. کند می ایجاددهنده به مربی است و در او موضع تربیتی  مربی است یا اینکه جهت »نظر«تربیتی یا حاصل  ۀاما نظری نیست
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دربارة تربیت البته متأثر از فلسـفۀ اجتمـاعی، روح زمـان و نیـز در تعامـل بـا       1تفکر
وجـه فـردي و دلخـواه بـه      بـه هـیچ  . ات اجتماعی مربی و حتی متربی استواقعیت حی
ها را انتخاب، گـزینش   تر آن شیآید، اما متکی بر باورهایی است که مربی، پ حساب نمی

هـاي   دلیل نیست که امروزه اگر مربی از جریـان  بی. و یا حتی خلق و تدوین کرده است
تواند به تربیت بپـردازد و   ه نباشد، نمیهاي جامعه آگا فکري و از آداب و رسوم و سنت

ناچار باید نخی در اختیار داشته  ها کارشناس شود، به تواند در همۀ رشته چون عمالً نمی
هـاي   این نـخ چیـزي جـز درك پایـه    . هاي تسبیح را به یکدیگر بپیوندد باشد تا این دانه

و ملت بـا تکیـۀ   اي که ساختمان جامعه بر رویش سوار شده است  اساسی سامانۀ فکري
  . دگاه نیستیکند، یعنی فلسفه، طرز تفکر و د بر آن زندگی می

  
هـاي   تي عبارتست از کوشش ذهني معطـوف بـه فعاليـت   يفلسفة ترب: گزارة ششم

 پردازي است ترين بخش آن نظريه ت كه اصلييبشريِ مربوط به امر ترب
ۀ فلسفی تنهـا  هاي بشري است، زیرا اندیش فلسفه، کوشش ذهنی معطوف به فعالیت

اي از پروازهاي عقل سرکش نیست که در فضایی مجرد و انتزاعی، بدون قیـد   مجموعه
هـاي   زمان و مکان پرواز کند؛ بلکه نوعی کوشش ذهنی است که رو بـه سـوي فعالیـت   

کردنشـان بـراي    هـا و آمـاده   بشري دارد و براي یافتن مفاهیم اساسی نهفتـه در وراي آن 
بدین . به تبع فلسفۀ تربیتی نیز این چنین است. کند ا تحلیل میها ر تحقیق و بررسی، آن

ترتیب هرچند کوشش فلسفی در وهلـۀ نخسـت نظـري و کوشـش تربیتـی در درجـۀ       
وتربیت به حکم طبیعت آن و به دلیل اینکـه بـه اقـدامات     نخست عملی است، اما تعلیم

                                                
ð ف به نگرش و یا معطوـ  علمی ۀو در نتیجه مولد نظریـ  شدنی واقع و تجربه تواند معطوف به امر نظریه می ،در حالت اول

  .ساز است نظرساز و در واقع تصمیم ،در حالت دوم نیز نظریه. باشدـ  تربیت ۀفلسفـ  مربی نسبت به عناصر مرتبط با تربیت
در ایـن  . هاي تربیت بنگرد و در اطراف آن بیندیشد نظر باشد یا اینکه به واقعیت تواند صاحب ترتیب مربی به دو معنا می بدین

اي  ساخت یا انتخاب نظریه ،تواند پیشنهاد می) تفکر در امر تربیت( حاصل این اقدام ،کار گیرد هی را باگر او روش علم ،صورت
هستی و عناصر  ،تربیتی است و یا اینکه با نگاهی خاص به انسان یدانشمند یا فیلسوف ،تربیتی باشد و او عالوه بر مربی بودن

 »نظر« ةدر فرهنگ اسالمی نیز واژ. به سراغ تربیت شاگردان برودـ  تربیتو به طور کلی تمامی عناصر مؤثر بر ـ  ها ارزش ،آن
  .اند ها به نظر کردن تشویق شده است و انسان شدهبسیار استفاده 
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این . فکري متکی باشد ناچار باید به چارچوبی هاي اجرایی گرایش دارد، به عملی و گام
در واقع بیانگر ضرورتی نهفته در طرحی فکري است کـه مربـی بـر پایـۀ آن در دنیـاي      

بـزرگ در طـول    ۀچنین است کـه بسـیاري از فالسـف    این .کند رفتارهاي بشري سیر می
وتربیـت متوسـل    هاي فلسـفی خـویش بـه تعلـیم     تاریخ براي عینیت بخشیدن به اندیشه

   1.اند شده
کارگیري روش فلسفی در تفکر و تحقیقات تربیتی  عبارت از به وتربیت یمفلسفۀ تعل

مطابق این تعبیر، فیلسوف تربیتی به کوششی عقالنی براي تحلیـل و نقـد آن   . نیز هست
اي، مهارت، آزادي، فرهنگ، و  دسته از مفاهیم اساسی مثل طبیعت انسان، فعالیت مدرسه

 ۀمطالعـات فلسـف  . هـا اسـتوار اسـت    آن پـردازد کـه کـار تربیتـی بـر پایـۀ       شناخت مـی 
گیري در قبـال   ـ مانند موضع ها و مفاهیم اساسی بررسی اندیشه راهوتربیت گاه از  تعلیم

هـا   که ممکـن اسـت از راه شخصـیت    ـ  ها ماهیت انسان، اهداف تربیتی، آزادي و روش
فـی  از طر 2.گیـرد  ها صورت می صورت گیرد؛ گاهی نیز از راه بررسی مکاتب و گرایش

تالشی جدي و پیوسـته بـه   نخست : توان دو نوع تعریف کرد وتربیت را می تعلیم ۀفلسف
بدین ترتیب . اي فلسفی براي بررسی مسائل تربیتی شیوهو دوم  اي هماهنگ سوي وظیفه

هاي نظـري   اصطالحات، مفاهیم و اهداف تربیت را تعریف، مبانی و ریشهفلسفۀ تربیتی 
                                                

نوردید و با این و آن بـه   می دررا محافل و کوچه و بازارها  که گرد اندیشمند یا معلمی دوره .است سقراط بارزترین نمونه .1
آغـاز کـرد و در    ،دهنـد  که محور مهارت انسـانی را تشـکیل مـی    ،هاي رفتاري او کارش را از واقعیت. اختپرد می وگو گفت

هاي مختلف  به کندوکاو در زوایاي عقل پرداخت، با این دیدگاه که فعالیت جستجوي مفاهیمی که خاستگاه رفتار انسان است
  . خیزد برمی از مفهوم یا مفاهیم خاصی ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،رفتاري ما

هایی از  تربیت گروه راهها و تمایالت خود را از  دادند و گرایش پیش از او نیز معلمانی بودند که آراي خویش را نشر می
اند، بلکه باید منتشـر   هاي فلسفی براي زندانی شدن در مغز زاده نشده کردند، زیرا ایمان داشتند که اندیشه مردم آتن ترویج می

افراد مختلف به موجوداتی زنـده   رفتار انسانی راهها ایمان دارند، گسترش یابند تا از  مردمی که به درستی آنو در میان  شوند
 ،دیـویی جـان   ،فلسـفی معاصـر   ۀبه یکی از پیشـوایان بـزرگ اندیشـ    ،در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم. تبدیل شوند

مریکا دعوت شد این مقام را به شرطی پذیرفت آشگاه شیکاگو در دان ۀخوریم که وقتی براي تصدي ریاست گروه فلسف برمی
 ۀفلسفه نظریبود که اصل ین اعتقاد او به ا اي خواسته یندلیل چن. دار باشد که همزمان ریاست بخش علوم تربیتی را نیز عهده

  .شوند حک زده میهاي فلسفی در آن م کارگاهی است که اندیشهوتربیت در واقع  و تعلیم وتربیت است عمومی تعلیم
هـاي   گیـري  پیش روي ماست و اگر موضع »وتربیت فلسفه تعلیم« کنیمبحث  »نظام معرفتی«یا  »زمینه« دربارةبخواهیم  اگر 2.

  .قرار داریم »وتربیت هاي تعلیم فلسفه«کنیم در برابر  را بررسی می »ها گرایش«نیز  مربیان و فالسفه و
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هـا همـاهنگی    این ۀهم میانو  کند می هاي آن را تعیین نیانو فکري تربیت را تحلیل و ب
ـ را وتربیت  تعلیم ۀفلسفتوان  این گونه است که می. آفریند می  ۀپیاده کردن روش و نظری

طرحـی   یـا  )39 :1965 ،فنـیکس (نیز قلمداد کرد  تربیتیعنی  فلسفی در میدان آزمایش
، باید کـرد یعنی آنچه عمل  ةیوطرحی که به ش؛ هاي تربیتی براي هدایت فعالیتدانست 

   .)23: دیویی( اشاره دارد
با  1روش فلسفی در تحقیقات تربیتی يریکارگ وتربیت یعنی به هرحال فلسفۀ تعلیم به

هاي تربیتی نیـز مـرتبط باشـد و اگـر بـه       پردازي؛ اما همزمان باید با مهارت هدف نظریه
ترین خصیصـۀ   یم یافت که مهمخوبی درخواه نظري بیفکنیم، به 2ن فلسفهیهاي ا ویژگی

 یعنیپردازي است؛  آن، ساخت پیوندي راسخ میان اندیشه و عمل تربیتی در قالب نظریه
که البته تنها از راه . شود با عمل تربیتی برقراري ارتباط میان آنچه اندیشه و نظر تلقی می

  . کارگیري روش علمی مناسب ممکن است به
یتی یعنی ادراك ضوابط کلی و مفاهیم اساسی و یافتن پردازي در کار ترب فرایند نظریه

هاي زندگی روزانه همراه  هاي پیونددهندة میان جزئیات پدیدة تربیتی که با واقعیت رشته
دهد که جزئیات اندیشه  وتربیت به مربی این امکان را می ترتیب فلسفۀ تعلیم بدین .است

تـوان بـه    بر این اساس مـی . د بزندرا با جزییات عمل در قالب نظریۀ مدون تربیتی پیون
  .گزارة هفتم این مقاله اشاره کرد

  
  نظرية تربيتي تجلي پيوند نظر با عمل تربيتي است: گزارة هفتم

ـ را با ین است، دو نکتـۀ اساسـ  یشیگزاره پ یواقع شرح منطق ن گزاره که بهیل ایذ د ی
                                                

در تحقیق موضوع هر چه ریزتر و خردتر . توجه داشت »وتربیت تعلیم « ۀو وظیف »تحقیق« ۀوظیف نباید به تفاوت موجود میا .1
 تر است نزدیک »هنجار«رفتار به  ،تر باشد تر و مرکب وتربیت هر چه عام اما در تعلیم و تر است تر و ژرف قدقی ،تحقیق شود کار

  .)33ـ  34: 1377,سعید اسماعیل(
 آماده بودن برايـ   3هاي اصلی  خطوط کلی و راهـ   2 بینش کلیـ   1 :وتربیت عبارتند از متعلی ۀهاي فلسف برخی از ویژگی .2

 ةدهندنیروي تغییرـ  6 ارزشی يچترساخت ـ  5 هاي علوم تربیتی و علوم وابسته هماهنگی میان شاخهـ  4ل تربیتی ئفهم مسا
   .)54و47ـ 48 :1383، و جهانبگلو 41و35و31و 30: 1377،علی( تعامل نظري با محیطـ  7اجتماعی
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، نـه ضـرورتاً   هـاي تربیـت   نکه نظریۀ تربیتـی عبارتسـت از شـیوه   ینخست ا: متذکر شد
 يهـا  اخـتالف در فلسـفه   لیـ دل نکه نظریۀ تربیتـی ـ بـه   یدوم ا 1.کاربستن آن هاي به شیوه
اي به جامعۀ دیگر متفاوت است و علوم تربیتی پیوسته از حیث محتوا  ـ از جامعه یتیترب

شـود نگـاه    را آنچه موجب زایش نظریۀ تربیتی مـی یو هدف در حال دگرگونی است، ز
را عـالوه  یشود، ز یم یتلق یتیه مبنا و اساس عمل تربین ، نظریوجود ابا . فلسفی است

تربیتـی مبتنـی بـر     يهـا  از مفـاهیم و گـزاره   ينکه نظریۀ تربیتی مجموعـۀ همسـاز  یبر ا
اي از  اعم از فلسفی، دینی، اجتماعی، فرهنگی و علمی است؛ مجموعه يبشر يها دانش

ویـژه از   توان همۀ فرایندهاي تربیتی را بـه  ها می شود که در پرتو آن یم یز تلقیاهدافی ن
عد روشی سازمان داد ب.  

  
مطابق نظرية بصيرت، يادگيري عبارت از تغييـر شخصـيت و تربيـت    : گزارة هشتم
  ت استيهمان رشد شخص

ترین امـور حـوزة    یکی از نکات مهم در نظریۀ تربیتی این است که بتواند براي مهم
جـا   آنچه براي مـا در ایـن  . عاریف اساسی ارائه دهدوتربیت تعیین تکلیف کند و ت تعلیم

براي تبیین مـدعیات ایـن مقالـه اسـت و      2»یچارچوب مفهوم«حائز اهمیت است ارائۀ 
هاي متعددي را، که در نظریۀ تربیتی ارائـه شـده بـه نـام      نگارنده صرفاً تعدادي از گزاره

ن مقالـه بـه   یا یساسطرح، بررسی و اثبات کرده، در مقام مفروضات ا 3»نظریۀ بصیرت«
  : 4ها عبارتند از ن گزارهیا. گیرد کار می

                                                
به همین سبب است . گیرند ها قرار می شوند که در تقابل با آن تصوراتی که گاه به حدي از اعمال تربیتی متداول متمایز می .1
  .نظریۀ تربیتی بسیاري از مربیان بزرگ با تربیت متداول در عصر ایشان در تضاد است که

2. Conceptual framework 
؛ مجموعـه  1382،... ارزشـیابی خـالق   و نیـز  5فصل  :2008 رحیمی،: بصیرت و محتوا و مضامین آن رك بهنظریه  ةباردر .3

  .1386 ،»انسجام اسالمی و نظریۀ بصیرت « ؛1385، ...تربیت دینی کودك؛ 1385،...معناي تربیت ؛1382، ...مقاالت
چارچوبی مفهومی و مفروضاتی  به شکلها  از این گزاره ها در این مقاله صرفاً گزاره بارة درستی یا نادرستیبحث در به جاي 4.

  .گیریم اساسی براي ارائۀ بحث بهره می
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» شخصـيت «کند، كه از آن به  مي» رشـــد«در فرايند تربيت تمامي ابعاد وجودي : نخست
  ) .١٣٨٧رحيمي، عليرضا، (شود  تعبير مي

ــه      در روان ــت ک ــایی اس ــامی چیزه ــامع تم ــیت ج ــی، شخص ــایص«شناس ، »خص
و شامل خصوصیاتی است کـه در یـک    1شوند اخته میآدمی شن» مزاج«و » وخوي خلق«

) 483ـ   484: 1369شـریعتمداري،  (طرح یا کل، وحدت پیدا کرده و شکل گرفته است 
مطـابق  . اسـت » بما هو انسـان  انسان «و ناظر به کلیت وجود انسان و به تعبیر فلسفی آن

ق «تواند  مانند جامع تمامی ابعاد وجودي آدمی، می» شخصیت«گزارة باال، مفهوم  لَّ مـــتع
 يکـه بـرا   یکسـ  یعنی؛ یمرب(ن اساس، معلمیبر ا ).1387: رحیمی( تلقی شود» رشـــد

با مدیریت و تسهیل یـادگیري در  ) دهد یانجام م یت تالش آگاهانه و عقالنیتدارك ترب
  . پردازد متربیان، به تحول در شخصیت آنان می

  
 است » تغيير شخصيت«يادگيري : دوم

شناختی است که در ذهن و روان انسان  ساس رفتار آدمی، رویدادي روانیادگیري، ا
گیرد که شاگرد خود تجربه کند و در نتیجۀ تجربه،  پیوندد و وقتی صورت می وقوع می به

این تغییرات نه ضرورتاً در  2.تغییراتی در افکار، عادات، تمایالت و اعمال او ظاهر شود
شـود ـ بلکـه در     ا به هنگام تعریف یادگیري گفته میشناسی رفتارگر رفتار ـ که در روان 

  ).2008و رحیمی،  1387رحیمی، (کند  تمامی ابعاد وجودي یعنی شخصیت بروز می
ـ  يبـرا » نافع« يا تواند به گونه یآن، م یر فلسفیبه تعب یشناخت این امر روان و  یمترب

                                                
به تعبیر وسیع  کشورمان، مفاهیم خوي، مزاج و استعداد را مبین سه جنبۀ خاص شخصیت ۀشناس برجست روان ،دکتر منصور .1
  ).1ـ  3 :1373منصور،( کنند داند که در پاسخ به سه سؤال از یک عمل معنا پیدا می می، آن
تري از کالس، معلم، کتاب و چارچوب مدرسه یا دانشگاه را در  شود معناي بسیار وسیع آنچه از واژة یادگیري استنباط می .2

. یادگیري بدون توجه به اینکه در کجا و چه سنی انجام پذیرفته است، مورد نظر است  گیرد؛ یعنی مفهوم گسترده و غنی برمی
در نهادهاي : هاي متعدد باشد ها و روش تواند به معناي کسب دانش، بینش، نگرش و توانایی از راه یادگیري می بدین ترتیب،

هـاي سـمعی و بصـري ماننـد رادیـو و       رسـانه  ها و مجالت یا آثار مکتوب مثل کتاب، روزنامه راهرسمی مانند مدرسه، یا از 
  .تلویزیون، سینما یا هر ابزار و امکان دیگر
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ـ  يبرا» رنافعیغ«ا ی یمرب يبرا» مطلوب« ـ  يبـرا » نـامطلوب «و  یمترب ابـد  یتحقـق   یمرب
  ).2008 ،یمیرح(

  
 است» رشد شخصيت«يا » نافع ييادگير«ت يترب: سوم

است که در  یکس یاست و مرب» رشـد«تر آن  یا به تعبیر دقیق» یادگیري نافع«تربیت 
بدون یادگیري، تربیت ممکن نیست، اما . کند یجاد مینافع یعنی رشــد ا يریادگی یمترب

شـدن اسـت و    یعنی یادگیري واسطۀ تربیت. شود لمداد نمیاي تربیت ق هر نوع یادگیري
شدن نوع خاصی از یادگیري را در بر دارد؛ چیزي که نگارنده از آن به یـادگیري   تربیت

  ).1387همان و رحیمی، (شود  یر میتعب» رشد«از آن به  ینیکند در منابع د نافع یاد می
تربیتی حاصل نشده است و تنهـا  گاه که یادگیري غیرنافع است امر  از نظر مربیان آن

شود؛ یعنی یـادگیري نـافع بـا     هنگامی که یادگیري نافع است، عمل تربیتی محسوب می
ن یبـد  1.شـود  نبودن مقارن و متقارب تلقی مـی   بودن و یادگیري غیرنافع با تربیتی تربیتی

و هـدایت   از راهـ   بـه تجربـه   دادنِ تربیت کوششی سنجیده بـراي شـکل   و تعلیمب، یترت
جانبـۀ   رشد همه امکان و فرصت براي هدایت آن، خلق ظیفۀي ـ است و و کنترل یادگیر

شمار  بهآن  مفهومی ۀطسوا» نافع یادگیري« شخصیت انسان و تسهیل این فرایند است و
  ).همان(رود  می

  

  ).رشد شخصيت(مند و انديشيدة تربيت آموزش عبارتست از تدارک آگاهانه، غرض: چهارم
  

  آورد يتربت را فراهم م يمقدمات و تمهيدات الزم برا ينظرية تربيت :گزارة نهم
ـ   ياسـت کـه بـرا    یکسـ  یدر توضیح باید گفت آموزش تدارك تربیت است و مرب

                                                
. افکند ن است کسی اشکال کند که در مفهوم یادگیري نافع معیار مشخص نیست و این تعریف ما را به دوري باطل میممک .1

) چه شخص تربیت کننده، چه مکتب تربیتی(در پاسخ باید گفت از آنجا که مفهوم تربیت از مفاهیم ثانیه فلسفی است هر مربی
تعیین این نافع بودن در یادگیري به عهده مربی یا مکتب تربیتی  ،بنابراین ،تلقی خاص خود را نسبت به نافع بودن تربیت دارد

  ). 1385 ،و نیز رحیمی 1388پور،  يرحیمی و گوهر( است 



60 v  ،شمارة هفتمدورة سوم، نامة پژوهش فرهنگي، سال دهم  

 

تحقـق   يبـرا  یبدین ترتیب، مرب. دهد یو آگاهانه انجام م یعقالن یت تالشیتدارك ترب
 جریـان  بـه  رسـاندن  کمـک  منظور بهیادگیري  تسهیل به) یا همان تربیت(نافع يریادگی

 از اسـتفاده  بـا  تـا  است درصدد او مسیر، این در. پردازد و هدایت آن می شاگردان رشد
 مشـخص  اي برنامه اساس بر و )مدرسه و کالس خود، آموزان، دانش، امکانات(ها  داشته

تربیت  او. ابعاد اساسی شخصیت شاگرد را متحول سازد ،)برنامۀ درسی(نمعی روندي و
 و دهد می جهت محیط با شاگرد درونی وانفعاالت فعل به یعنی ؛دهد می یادیعنی کند  می
اما یاددادن باید بـه یـادگیري نـافع منجـر     . دهد می تغییر را آموز دانش ذهنی ساخت در

ص میزان ید کرد که تشخین نکته تأکید بر ایاکنون با. شود یشود، واال امر تربیتی واقع نم
هـایی اسـت کـه     هـا و ارزش  ها، بینش تأثیر دانش ز شدیداً تحتیبودن ن و نحوة این نافع

 1تأثیر نظریۀ تربیتی یعنی در ماهیت امري فلسفی مربی بدان معتقد است؛ بنابراین، تحت
رو،  از ایـن ) . همـان (هاي انسان نسـبت بـه حقـایق زنـدگی اسـت       و مبتنی بر برداشت

را فـراهم  ) تیتحـول شخصـ  (تیـ ترب يدات الزم بـرا یم که آنچه مقدمات و تمهیمعتقد
  .است یتیۀ تربیآورد، نظر یم

  
  تحــول شخصيت آدمي با تغيير رفتارهاي او مالزم است: گزارة دهم
ن اسـت کـه تحـــول    ید به آن اشاره کرد ایل گزارة هشتم بایکه در تکم ینکتۀ مهم

  : ه استیازمند توجین گزاره نیا. شخصیت آدمی با تغییر رفتارهاي او مالزم است
هـاي فـرد،    العمـل  بارة شخصیت تعابیر و تعاریفی از قبیل مجموعۀ رفتار یا عکسدر

طور کل و راه زندگی فرد ارائـه   مجموعۀ خصوصیات فرد، طرح رفتار فرد، رفتار فرد به
هاي رفتاري و در واقع به بعد  شود که اغلب این تعاریف به جنبه مالحظه می. شده است

ین توجـه در تعبیـر دکتـر منصـور از شخصـیت نیـز       ا. بیرونی وجود آدمی توجه دارند
موضوع شخصیت، بـه بیـانی سـاده، همـان انسـان      «به اعتقاد ایشان . خوبی هویداست به

                                                
مبتنی اسـت بـر    که این امر اساساً کنداین است که بر این مدعا تأکید » امر فلسفی«کارگیري عبارت  همقصود نگارنده از ب .1

  .تئوریک که خود مبتنی بر مفاهیم پایه است يبرخورداري از ساختار
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» واقعی است با همـان وضـعی کـه در خیابـان یـا در کـار یـا بـه هنگـام فراغـت دارد          
ن در این عبارت بیانگر این حقیقت است که ما هنگامی که بـا انسـا  ). 1: 1373منصور،(

دهـد   مقام موجودي که در تعامل با خود، محیط و دیگران رفتارهایی از خود بـروز مـی  
به عبارت دیگـر، شخصـیت یـک    . گوییم مواجهیم، از چیزي به نام شخصیت سخن می

آیـد، امـا بـا امـوري ملمـوس و       شـمار مـی   واقعیت است و با وجودي که مفهـومی بـه  
بـه تعبیـر   . آید شمار نمی ت و امري انتزاعی بهشدنی اس  پذیر و توجیه شدنی تبیین مشاهده
سازد،  شناختی است که انسان خاصی را مشخص می شخصیت، یک کلیت روان«منصور 

در نتیجه یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه تجلی همین موجود زنده است که ما از بـرون  
  ).همان(» کنیم نگریم و از درون او را حس می می

نکه شخصـیت  ینخست ا: اید چند نکته را در نظر گرفتبه هنگام مطالعۀ شخصیت ب
شود، ولی نبایـد ایـن خصوصـیات را بـه      صفات و خصوصیات تشکیل می يسر کیاز 

نکه شخصـیت مجمـوع ایـن خصوصـیات     یدوم ا. امور بدنی یا امور روانی محدود کرد
شود که ایـن خصوصـیات در آن بـه شـکل      اي تشکیل می نیست، بلکه از طرح یا زمینه

روي همـین اصـل   . آینـد  کنند و بـه صـورت واحـد درمـی     ی با هم ارتباط پیدا میخاص
شوند و رفتار  هاي گوناگون ظاهر می خصوصیات معین در اشخاص گوناگون به صورت

نکه مالك قضاوت دربارة شخصـیت افـراد،   یسوم ا. آورند ها را به شکل خاصی درمی آن
شـوند، جزئـی از    رفتار او ظاهر می هاست و خصوصیات فرد از این نظر که در رفتار آن

: تـوان گفــت  بنــابراین، در تعریـف شخصـیت مــی  . دهنـد  شخصـیت او را تشـکیل مــی  
در خصوصیاتی است که در یک طرح یا کل وحدت پیدا کرده و شکل گرفتـه اسـت و   

   1.شود رفتار فرد ظاهر می
  

                                                
پـذیر   شخصیت فرد تغییرپذیر و تکامل ،سازد پذیر می بینی با اینکه این خصوصیات طرح رفتار فرد را تا حدي ثابت و پیش .1

تـوان از رشـــــد ابعـاد     بر اساس همین تغییرپذیري و امکان تکامل است که مـی ). 483ـ   484: 1369 شریعتمداري،(است 
  .اساسی شخـصیت و از تــربیت مانند هــدایت این رشــــد سخن به میان آورد
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  با فرهنگ عمومي) تحوالت شخصيت و رفتار آدمي(رابطة تربيت
نۀ تعلیم و تربیت بود، اما موضوع اصلی این یهایی در زم ن گفته شد گزارهآنچه تاکنو

میان این دو حوزه، ارتباط و . مقاله ارتباط میان این حوزه با حوزة فرهنگ عمومی است
. تعامالت فراوانی وجود دارد، اما آنچه مهم است نحوه، میزان، و نوع این ارتباط اسـت 

تواند وجود داشته  اً چه نوع ارتباطی میان این دو میترین سؤال این است که اساس ساده
گر  تواند بر مبناي پاسخ به سؤال نخست در ذهن پژوهش تر که می باشد؟ اما سؤال دقیق

شکل بگیرد این است بررسی و تبیین این ارتباط و سپس نحوه، نـوع، و میـزان آن چـه    
گذاري  در زمینۀ سیاست ویژه توجهی را در مطالعات فرهنگی و به نکات اساسی و جالب
  کند؟  یفرهنگی به ما گوشزد م

م پاسخ اساسی و کاملی به این سؤاالت بدهیم، با وجود یتوان یدر این مقاله مسلماً نم
منـد بـه حـوزة     پـژوه عالقـه   تواند بـراي تربیـت   کنیم که می هایی را مطرح می این گزاره

ند توجیه بیشتري هستند، بسیار مطالعات فرهنگی، چونان باورهایی صادق که البته نیازم
  . کردنی باشد  مهم، جذاب و تأمل

  
يـا   يرفتارهاي آحاد و افراد انسـاني شـکل دهنـدة فرهنـگ عمـوم     : گزارة يازدهم

  آن هستند يها كم مؤلفه دست
 وجود نـدارد  و مفاهیم متقارب آندرك واحدي از فرهنگ امروزه میان اندیشمندان 

 و تعـاریف ایـن  فتخـارآمیز تعـداد   ا بعضاً با افـزایشِ  علوم اجتماعی دانشمندان یو برخ
تـرجیح   محققـان اغلـب  رو،  از ایـن . ندکن میز ینتر  را آشفته اوضاع ها، آن تأکید بر تعدد

هـا و معایـب،    آسـیب موجود، بـه بحـث دربـارة    ریف ابه تع پرداختنکه بدون  دهند می
از فرهنـگ   یفـ یارائـۀ تعر هدف نگارنـده در اینجـا   . ندبپرداز ها حل راه، مسائل و وجوه
. ست، بلکه تبیین مدعایی است که در قالب یازدهمین گزاره مطرح شده استین یعموم

کند و نه تعریف جدیدي ارائـه   این گزاره نه به تعاریف موجود فرهنگ انتقادي وارد می
کنـد کـه آنچـه در فرهنـگ عمـومی ـ چونـان          دهد، بلکه بر این مدعا پافشاري مـی  می
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ـ بیش از هر چیز موضوعیت دارد و باید مورد مطالعۀ دانشمندان قـرار   ساسیا يا مؤلفه
از مفاهیم اعتبـاري اسـت کـه     یرا فرهنگ عمومیاست، ز یانسان يگیرد، همانا رفتارها

   1.رود ها به کار می گروهی از انسان يرفتار يها یژگیبراي بیان و
مطالعـۀ  و  مربوط است یمات آدیح هاي هحوز یبه تمام ،مفهوم فرهنگبه اعتقاد ما 

همـۀ   فعالیـت بلکـه موضـوع    شـود؛  محـدود نمـی  علـوم اجتمـاعی    آن صرفاً به حـوزة 
 آنخاصی از  ةشکل و یا حوز، به يا هیو از زاو يا گونه بهکه هر یک است  یشمندانیاند

رود  انتظار مـی  ن،یبنابرا. ها دستیابی به معانی است بررسی ۀاما هدف هم کنند، میتوجه 
ـ همـۀ ا هـاي   هکه یافتـ  مکمـل یکـدیگر و    ،خـاص  یفرهنگـ  ةدر حـوز  شـمندان ین اندی

دارد، فرهنـگ   جوهر فرهنگ توجهکه به ، ریاین تعبدر  .باشد واحد یقتیحق ةبازگوکنند
مداران  هاي خاص نظیر سیاست پذیرد که از سوي گروه هایی تأثیر نمی در واقع از برنامه

دان و مدیران ، بلکه همانی اسـت کـه در   هاي دولتمر شود و تصمیم و نخبگان تنظیم می
اي مقبول، معـروف یـا مشـهور، در میـان مـردم بـه مثابـه         گونه زمان و مکانی خاص به

شـامل  » فرهنگ بـه مثابـه رفتـار   «گر، یبه عبارت د. ، جریان دارد»رفتار«، یعنی »صفات«
ایـد  ب. عـت آن، دسـتکاري کـرد   یتوان در آن جز به مقتضاي طب یاست که نم یندهاییفرا

اجبار قـانونی   ۀاي از نظام فرهنگی جامعه است که پشتوان حوزه فرهنگ عمومیدانست 
در پـی  ، بـه معنـاي حقـوقی کلمـه    را،  یبندي به آن مجازات و عدم پايدارد ن 2و رسمی

ا اسـتناد  یها ارجاع داد  ست که بتوان به آنین ین مدونیشامل قوان یفرهنگ عموم .ندارد
و ظهـور   ادولـت معنـ  ـ   در تقابل مردم یاساً به لحاظ مفهومد بتوان گفت اسیکرد و شا
ن و ی، نه قـوان »رفتـــارها«و » صفات«است که در  يا حوزهفرهنگ عمومی . کند پیدا می

                                                
نظـر آیـد؛ امـا     هشناسان رفتارگرا یا فیلسوفان رفتارگراي ذهن ب انگارانه یا در راستاي اندیشۀ روان شاید چنین مدعایی ساده. 1

رفتارگرایی است و تأکید نگارنده بر اهمیـت  هاي اساسی نظریۀ تربیتی بصیرت، مخالفت با  زیرا یکی از ویژگی ،چنین نیست
  .شود تر می موضوع رفتار در فرهنگ عمومی پس از ارائۀ توضیحات بعدي واضح

، )جریمـه (تا مجـازات اقتصـادي   ،توجهی افراد از فشار روانی ناشی از بی: این اجبار، به بیان دورکیم، سطوح مختلفی دارد. 2
یا گروه هاي خاص  افراد و برخی از سويدولت و حکومت  ۀاز ناحی اجبارها ی از اینبرخ .تنبیه بدنی و ،)زور(اجبار فیزیکی
  .شود  اعمال میها و اعتقادات  براي حمایت از ارزش و حتی آحاد 
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هـاي   تمامی آحاد صـاحب ارزش  را ضرورتاًیابد، زی یم یها، تجل ارزش یمقررات و حت
نچـه میـان اقشـار و طبقـات     آو  سـتند ینعمومی و مشـترك   ۀبست پذیرفته شده و به کار

 ،رسوم، آداب، تشریفات و شعائر اجتمـاعی عبارتست از  ،گوناگون جامعه مشترك است
  . کرد یبررس» رفتار«د آن را در قالب یبا یبررس يبرا .ها ارزشضرورتاً نه 

  
  اصالح رفتارها يعني ياصالح فرهنگ عموم: گزارة دوازدهم

اسـت کـه اجبـار رسـمی از آن حمایـت       ی از نظام فرهنگی جامعـه ئفرهنگ عمومی جز
ـ بـراي حراسـت از آن     حکومـت گیـرد کـه    در مقابل وجوهی از فرهنگ قرار می کند و نمی
در کنـار فرهنـگ    ،فرهنـگ عمـومی  . کنـد  یمـ اسـتفاده  ) زور( از اجبار فیزیکـی ـ   نهایت در

رش پـرو  و آمـوزش ، اقتصـاد   حکومت،  هاي زندگی اجتماعی، خانواده، حوزه ۀرسمی، در هم
. مشخصـی محـدود کـرد    ةرا بـه حـوز   تـوان آن  نمـی  ،از ایـن رو  ؛حضـور دارد  آنو نظایر 

هـاي تحـول    ثر بر تفسیر آن، مکانیسـم ؤل ممهم، عوا بر هثیر این دو حوزأت توان تعاطی و می
 کـرد د آن در نظام اجتماعی، میزان تناسب آن را به فرهنـگ رسـمی بررسـی    رو تفسیر، کارک

  .به تغییر و اصالح آن پرداختاحیاناً اساس این شناخت  و بر
 یگـر امـور تلقـ    آحاد و اصالح بخش انسجام ا به خطا، خود رای یبه درست ،حکومت

تطبیق  یفرهنگ یرسمفرهنگ عمومی با اهداف کلی نظام ل، هرگاه ین دلیبه هم، کند یم
، هـاي گونـاگون   مسـ از مکانی يریـ گ رههـ ببـا  دهد تـا   ینکند، به خود اجازه مو همراهی 

ن یــاز ا 1.دکنــ هماهنــگ خــودبــا اهـداف   ، یعنــی آن را»اصــالح«را  فرهنـگ عمــومی 
                                                

اصرار و مسئوالن کشور  گر این است کهنشانادبیات فرهنگ عمومی، که در چند سال گذشته در کشور شکل گرفته است،  .1
قرار گرفتن فرهنگ عمومی در کنار فرهنگ آموزشی، اشاره به اصالح فرهنگ عمومی . گري دارند ین اصالحتمایل زیادي به ا

تالش براي تغییر رفتار مردم ، )68آذر ماه (هاي زندگی مردم در بیانات مقام رهبري روش تصحیح عادات، اخالق، ملکات و با
انضباط اجتماعی کـه بـه   کاري،  چون وجدانهم رح موضوعاتیط  ،فردي و اجتماعی اخالقیاتپوشیدن،  لباسمثل  در اموري

 حـاکی از آن ) 19/4/84سـخنرانی  (»جز به برکت یک فرهنگ صحیح در اذهان یکایک مردم قابل تعمیم نیسـت « تعبیر ایشان
 اي از فرهنگ در کنار فرهنگ رسمی است که حکومت مفسـر و متـولی آن   حوزه حاکمانست که فرهنگ عمومی در تلقی  ا
  . توان یافت اندرکاران فرهنگی هم مطالبی مشابه می دستحاکمان و در سخنان دیگر . ست ا
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ز یفرهنگ ن یت فرهنگ و اخیراً با نام مهندسیریا مدی يزیر گاه به برنامه يساز هماهنگ
  .شود یاد می

ـ نفسه خطا دانست، امـا نکتـۀ مهـم نحـوة ا     یتوان ف ین اصالح را نمیا ن اصـالح و  ی
ـ آ. مکانیسم حاکم بـر آن اسـت   ده و یشـ ی، ولـو اند يتـوان بـا هـر نـوع دسـتکار      یا مـ ی

ر از راه اعمال قـانون  یین اصالح و تغیا ایرا اصالح کرد؟ آ یشده، فرهنگ عموم حساب
، با مصوبه و بخشنامه و وضـع  یو حکومت یدولت يا نهادهایر است؟ آیپذ و اجبار امکان

ر ییـ م کـه تغ ین گفتیش از ایر دهند؟ حال آنکه پییرا تغ یتوانند فرهنگ عموم ین میقوان
ـ ، آن هم يریادگیت است که خود مستلزم یر در شخصییرفتار مستلزم تغ ري نـافع  یادگی

  . است
 بـر  بردار نیست و عمـدتاً اجبار یة فرهنگ عمومحوز م که اساساًیدان نکه مییضمن ا

 1.کنـد  و تغییـر مـی   گیـرد  میشکل  حکومتنهادهایی خارج از  ساختمبناي پذیرش و 
ـ  رییـ تغعمومی سازندگان و حامالن خاص خودش را دارد کـه  فرهنگ  ا بـه اصـطالح   ی

اصـالح  بـراي  و صدور بخشنامه مصوبه قانونی را ی، زبخشنامه میسر نیست با اصالح آن
   .با آن استشکل برخورد  نیتر نابخردانهفرهنگ عمومی 

  
  شود مي يفرهنگ عموم يها ر نافع در مؤلفهييتربيت موجب تغ: گزارة سيزدهم

  :گفته شد
» شخصیت«در فرایند تربیت تمامی ابعاد وجودي آدمی، چیزي که از آن تعبیر به  .1
آدمی » مزاج«و » وخوي خلق«، »خصایص«به عبارت دیگر، تمامی . یابد شود، رشد می می

                                                
ما براي فرهنگ عمومی چیـزي بـه نـام     «: گفته است فرهنگ عمومی بارةدراسالمی  یکی از وزراي سابق فرهنگ و ارشاد .1

ترین قانون و مصوبه، همین فرهنگ عمومی است  اما ظاهراً حاکم  ایم، اي هم از سوي دولت نداشته ایم، و مصوبه قانون ننوشته
این جمالت  .)73زمستان  فرهنگ عمومی،(  »باشد نامه در متن جامعه مطرح می که یک قانون ننوشته و به عنوان یک تصویب

تغییر  دهد آنان به اصالح و می نشانخوبی  هاما ب ،بودن فرهنگ عمومی است مهار نشدنیهرچند بیانگر اذعان سیاستمداران به 
   .قائلند قانون و مصوبه راهآن از 
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گیرند و ناظر بـه کلیـت وجـود     کنند و شکل می که در یک طرح یا کل، وحدت پیدا می
کننـد،   بما هو انسان هستند تحوالت اساسی پیـدا مـی   ن انسان انسان یا به تعبیر فلسفی آ

ق رشد«تواند  می» شخصیت«براین اساس، مفهوم  لَّ بـا مـدیریت و    یمرب. تلقی شود» متع
  . پردازد تسهیل یادگیري در متربیان، به تحول شخصیت آنان می

شـناختی کـه در ذهـن و روان     رویـدادي روان . است» تغییر شخصیت«یادگیري  .2
  . گذارد پیوندد و در تمامی ابعاد وجودي وي تأثیر می وقوع می ان بهانس

 یمترب يبرا» نافع« يا تواند به گونه یآن، م یر فلسفی، به تعبیشناخت این امر روان .3
به . ابدیتحقق  یمرب يبرا» نامطلوب«و  یمترب يبرا» رنافعیغ«ا ی یمرب يبرا» مطلوب«و 

تواند متناسب بـا دیـدگاه    یا منفی نیست، بلکه می عبارت دیگر، این تغییر ضرورتاً مثبت
   .مربی خوب یا بد باشد

 یاست که در مترب یکس یاست و مرب» رشد شخصیت«یا » نافع يیادگیر«ت یترب .4
  . آفریند می» رشــد«نافع یعنی  يریادگی

بدون یادگیري تربیت ممکن نیست و بدون تربیت رشد شخصیت معنا نـدارد و   .5
  .مند و اندیشیدة این رشد دارك آگاهانه، غرضآموزش عبارتست از ت

  . تحول شخصیت آدمی با تغییر رفتارهاي او مالزم یا مطابق است .6
  .آن هستند يها یا مؤلفه یدهنده فرهنگ عموم رفتارهاي انسانی شکل .7
ـ ر اصالح رفتارها که از راه برنامـه  یعنی یاصالح فرهنگ عموم .8  یو مهندسـ  يزی

  .ستیفرهنگ ممکن ن
فرهنـگ   يهـا  ر نـافع در مؤلفـه  ییۀ منطقی این است که تربیت موجب تغاکنون نتیج

  .شود می یعموم
سیزدهمین گزارة این مقاله از سویی به نقش اسـاسی تربیت در بروز تحوالت نـافع  

کند و از سـویی   هاي آن رفتار است، اشاره می ترین مؤلفه در فرهنگ عمومی، که اساسی
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» مهندسـی فرهنـگ  «تـر،   پایه مستقیم یا به اصطالحی بیریزي  دیگر، به نفی امکان برنامه
  1.اشاره دارد

  
ـ يعمل ترب يدات الزم را برايت، مقدمات و تمهيتفکر دربارة ترب: گزارة چهاردهم  يت

ـ طور منطقي نظر توان به ن، مييآورد، بنابرا يفراهم م تـي را ماننـد مقدمـة عمـل     ية تربي
  مؤثر دانست يتربيتي بر فرهنگ عموم

) ر نافعییتغ(تواند موجب بروز تحول ینکه تنها و تنها تربیت است که میاسخن آخر 
سـوم، چهـارم،    يها شود، مطابق با گزاره  یفرهنگ عموم يها در رفتارها و به تبع مؤلفه

تـی را مقدمـۀ عمـل تربیتـی و مـؤثر بـر فرهنـگ        یتوان منطقاً اندیشۀ ترب می همو ن تمفه
  .دانست یعموم
  

  ياستگذاريس يبرا ينکات
اسـت کـه    ین مقاله مـدع یا. ستین یفرهنگ ياستگذاریس یفرهنگ نف یمهندس ینف

ر اصالح رفتارها ممکن است کـه خـود منـوط بـه     یصرفاً از مس یاصالح فرهنگ عموم
و چـه   یرسـم  يهـا  چـه از راه آمـوزش  » ت کـردن یـ ترب«. ت افـراد اسـت  یر شخصییتغ
ق مشخصیرسازمانیو غ یررسمیغ ر یت تعبیکه از آن به شخص دارد ی، در هر حال، متعلَّ

 یفرهنـگ عمـوم   یشاخصـۀ اصـل   یمشابه افراد گروه اجتماع ياز آنجا که رفتارها. شد
ت یت و تحـول در شخصـ  یـ ر تربیصرفاً از مس یت در فرهنگ عمومیر وضعییاست، تغ

اناً اصالح فرهنـگ  یو اح یفرهنگ ياستگذاریس يب براین ترتیبد. ر استیپذ افراد امکان
ـ ت وجود نـدارد و افـراد   یر رفتارها از راه تربییتغ یعیر طبیمس یط جز یراه یعموم ا ی
  . داشته باشند ین نکته توجه کافید به ایاستگذار بایس ينهادها

                                                
امـا   ،ریزي مستقیم و مهندسی فرهنگی را مطمح نظر قرار نداده اسـت  که این مقاله اثبات عدم امکان برنامهۀ نخست ایننکت .1

صالح فرهنـگ  دوم اینکه از عوامل بسیار مؤثر بر تغییر رفتارها و ا ۀنکت. کند چنین مدعایی را مطرح می ها نتیجۀ منطقی گزاره
از مسـیر   ،غیرمسـتقیم  ،شک اما این تغییرات نیز بی بیافریند،تواند تغییرات اساسی در رفتارها  قانون می. است »قانون« عمومی

  . است یافتنی تربیتی تحققي تربیت و در قالب فرایند
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  )به زبان منطق گزاره ها(گيري خالصه و نتيجه
 )1( .است عمل و فعالیت یک تربیت: اول ةگزار
 )2. (است سنجیده عملی و فعالیت تربیت: دوم ةگزار

 )3(←)2)+(1. (است تفکر بر مبتنی وتربیت تعلیم: سوم ةزارگ
 )4(←)3)+(2)+(1. (است گسترده عمل تا نظر از تربیت دامنۀ: چهارم ةگزار
 امـر  بـه  را آدمـی  ذهنی کوشش عمل، تا نظر از تربیت دامنۀ گستردگی: پنجم ةگزار
 )5(←)4. (دارد می معطوف تربیت

 بشري هاي فعالیت به معطوف ذهنی کوشش از عبارتست تییترب فلسفۀ :گزارة ششم
  )6. (است پردازي نظریه آن بخش ترین اصلی که تیترب امر به مربوط

  )7(←)4)+(6. (است تربیتی عمل با نظر پیوند تجلی تربیتی نظریۀ: تمفه ةگزار
 تربیـت  و شخصـیت  تغییـر  از عبـارت  یـادگیري  بصیرت نظریۀ مطابق: مشته ةگزار

  )8. (است تیشخص رشد همان
 را) تیشخصـ  تحول(تیترب يبرا الزم داتیتمه و مقدمات یتیترب ۀینظر: نهم ةگزار
  )9(←)8)+(7( .آورد یم فراهم

ـ  مطابق او رفتارهاي تغییر با آدمی شخصیت تحول: دهم ةگزار  مـالزم کـم   ا دسـت ی
  )10. (است

 یـا  یعمـوم  فرهنـگ  دهنـدة  شـکل  انسـانی،  افـراد  و آحاد رفتارهاي: یازدهم ةگزار
  )11.(هستند آن يها مولفه مک دست

  )12. (رفتارها اصالح یعنی یعموم فرهنگ اصالح: زدهمدوا ةگزار
. شـود  مـی  یعمـوم  فرهنـگ  يهـا  لفهؤم در نافع رییتغ موجب تربیت: دهمسیز ةگزار

)9)+(10)+(11)+(12(←)13(  
 یتیعـمل ترب يــدات الزم برایت مقدمات و تمهیتفکر دربارة ترب: گزارة چهاردهم

تی را مقدمۀ عمل یترب ۀیتوان نظر ن، مییآورد، بنابرا یت را فراهم میتــحول شخص یعنی
  )14(← )13)+(9)+(7)+(4)+(3. (دانست یتربیتی و مؤثر بر فرهنگ عموم
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  منابع و مآخذ
  

، ترجمـۀ علینقـی   فرهنگ توصیفی روانشناسـی شـناختی  . 1379، مایکل،  آیسنک ـ
  . نی: خرازي و دیگران، تهران

  .خنس: تهران ،ها شناسی یادگیري بر بنیاد نظریه روان. 1376 ،دمحم ،پارسا ـ

هـایی بـا اندیشـمندان    وگو گفت) 2و1(نقد عقل مدرن . 1383جهانبگلو، رامین،  ـ
  .فرزان: ، تهرانامروز جهان

  .کاردان علیمحمد ۀترجم ،تربیت و جامعه شناسی. 1376امیل،  ،دورکیم ـ

ۀ ارائو  اسالمی وتربیت تعلیم در قلـتع جایگاه بررسی« .م 200 8رحیمی، علیرضا،  ـ
دکتـر علـی شـریعتمداري،      :، استاد راهنمـا »تربیت و ۀ بصیرت، رساله دکتراي تعلیمنظری

  . )ICIS( المللی علوم اسالمی دانشگاه بین
: ه تا عمـل یت از نظریم و تربیتعل. 1388پور،  ي، گوهریرضا و مرتضی، علیمیرح ـ

ـ یو ترب یبر اساس آراء فلسـف  ـ  د یت ، پژوهشـگاه آمـوزش و   يعتمداریشـر  یکتـر عل
 . پرورش

ـــ ،  ـ ــیاب. 1382ـــــــــــــــــــ ــ  یارزش ــت دین ــیم و تربی ــالق در تعل  یخ
  .نهج: تهران) / اثربخش یمعلم يالگوهایی برا( گرا بصیرت

مجموعه مقاالت تعلیم و تربیت : مجموعه مقـاالت . 1382ــــــــــــــــــــ ،  ـ
 . نهج: تهران/ ها شاصول و رو یمبان. یدین

) / اولیـاء و مربیـان   يبرا يا درسنامه( معناي تربیت. 1385ــــــــــــــــــــ ،  ـ
 . نهج: تهران

، بـه  مربیـان  يبـرا  يا درسنامه: کودك یتربیت دین .1385ــــــــــــــــــــ ،  ـ
 یدینـ  يهـا  و دفتر مطالعات گرایش یسازمان تبلیغات اسالم یسفارش معاونت پژوهش

 . نهج: تهران)/ مؤسسه راه روشن(دکانکو



70 v  ،شمارة هفتمدورة سوم، نامة پژوهش فرهنگي، سال دهم  

 

، »انســجام اســالمی و نظریــۀ بصــیرت« .1386اســفندماه  ــــــــــــــــــــــ ، ـ
المللی نقـش آمـوزش، علـوم و فرهنـگ و ارتباطـات در تحکـیم انسـجام         همایش بین

   .اسالمی
بررسـی  : تربیت عقالنی و تمـدن اسـالمی  «. 1387ماه  يد ــــــــــــــــــــ ، ـ

، دانشـگاه  یش تمدن اسالمی، هما»گاه عقل در اندیشه تربیتی و نهاد آموزش اسالمیجای
 ). ع(امام صادق

رویکـردي  : ارشـاد اسـالمی    دوباره به ینگاه«. 1387ــــــــــــــــــــ ، پاییز  ـ
، سـال نهـم، دوره سـوم،    فصلنامه تحقیقـات فرهنگـی  ، »تربیتی، نامه پژوهش فرهنگی

 .ه فرهنگ، هنر و ارتباطاتپژوهشگا: تهرانسوم،  ش

: ، ترجمـۀ جعفـر نجفـی زنـد، تهـران     شرایط یادگیري. 1368ر، میل .گانیه، روبرت ـ
 .رشد

 .آگاه: تهران ،شناسی پرورشی روان. 1371علی اکبر، ، سیف ـ

  .امیرکبیر: ، تهرانروانشناسی تربیتی. 1369شریعتمداري، علی،  ـ
  .تهران  دانشگاه : ، تهرانتاصول تعلیم و تربی. 1380ــــــــــــــــــــ ،  ـ
  .امیرکبیر: ، تهراناسالمی  وتربیت تعلیم. 1381ــــــــــــــــــــ ،  ـ
: ، تهـران چگونگی ارتقـاء سـطح علمـی کشـور    . 1381ـــــــــــــــــــــ ،   ـ

  . فراشناختی اندیشه
بـه  : ، مشـهد مبـانی و اصـول آمـوزش و پـرورش    . 1382غالمحسین، ، شکوهی ـ
  ).يآستان قدس رضو(نشر
عرفـان و عرفـان   (کسراالصنام الجاهلیۀ. 1366ابراهیم،  صدرالدین شیرازي، محمدبن ـ

  ). نمایان
 ۀترجم ،پژوهشی پیرامون چند فلسفه تربیتی معاصر. 1377، سعید اسماعیلعلی،  ـ

  .هاي اسالمی آستان قدس رضوي بنیاد پژوهش :مشهد ،عباس عرب
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  .صدرا :تهران، )کمت عملیح(آشنایی با علوم اسالمی. 1361مرتضی، مطهري،  ـ
 . دانشگاه تهران: ، تهرانشخصیت. 1373منصور، محمود،  ـ

  
  :عربی منابع

ـ  :قـم  ۀ،نشرالبالغ ،ج 3 ،االشارات و التنبیهات .ش1375 حسین بن عبداهللا،، ابن سینا ـ  ۀالطبع
 .یاالول

ـ : مصـر  ،شرح و تحقیق عبدالسالم محمدهارون ن،واــــالحی ،جاحظ ـ مصـطفی لبـابی    ۀمکتب
 .حلبی و اوالدهال

ـ  ةالخبر ،جان، دیویی ـ ـ م :ةالقـاهر  ،ترجمـه محمـد رفعـت رمضـان و آخـرون      ،ۀو التربی  ۀکتب
  .ۀاالنجلوالمصری

  .)دت( ۀدارالنهض :ةالقاهر ۀ،و التربی ۀالفلسف ،صادق، سمعان ـ
  ۀدارالنهضـ  :القاهرة ،محمد لبیب النجیحی ترجمه ،ۀالتربی ۀفلسف. م1965 ،هـ . فیلیپ، فنیکس ـ

 .ۀالمصری



 



 

  
  1388هفتم، پاییز ، دورة سوم، شمارة دهمسال نامۀ پژوهش فرهنگی، 

  
  
  

  
سان ينو ان از نگاه سفرنامهيرانيا يو ارتباطات اجتماع يفرهنگ عموم

  ياروپايي در دوران قاجاريه و پهلو
 

  ðیر عبدالرضا سپنجیام
  چکيده

 يکـه رفتارهـا  ، انیـ رانیا یو ارتباطات اجتماع ین مقاله کوشش بر آن است که فرهنگ عمومیدر ا
قاجار  يها که در دوره ییسان اروپاینو از نگاه سفرنامه، را در خود دارد یبر فرهنگ عموم یمبتن یفراوان

  .شود یبررس، اند   ران سفر کردهیبه ا يو پهلو
 یکوتاه ۀخچیسپس به تار، شود یران پرداخته میخ معاصر این دو دوره در تاریت ایبه اهم، در ابتدا

 ةدور ییسان اروپـا ینو ها و سفرنامه ز به سفرنامهین يبخش بعد. شود یران اشاره میاحت در ایروسیس از
در  یات فارسـ یـ و ادب زبان یبا توجه به نقش اساس ضمناً. نظرات آنان اختصاص دارد یقاجار و بررس
  .پردازد ین موضوع میمستقل به ا یان بخشیرانیا یفرهنگ عموم

 دربـارة سـان  ینو ها و نظرات سـفرنامه  دگاهید، يعصر پهلو یاجمال یبررس با ،زین بخش نیدر واپس
مباحـث طـرح    يبند  و جمع يریگ جهینت. شود یم یان بررسیرانیا یو ارتباطات اجتماع یفرهنگ عموم

  .مقاله آمده است يشده هم در انتها
  

  ها  کلید واژه
  ها سفرنامه، يپهلو، قاجار، یارتباطات اجتماع، یفرهنگ عموم

                                                
ð هنر و ارتباطاتپژوهشگاه فرهنگ هاي جدید گروه مطالعات ارتباطی و رسانهمدیر ، 
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  مقدمه 
و  یهاي گوناگون مرتبط با فرهنگ عمـوم  ها براي شناخت پدیده یکی از بهترین راه

هـا را   ست که به مثابه نـاظر خـارجی پدیـده    ، بررسی دیدگاه افراديیارتباطات اجتماع
، یو ارتباطـات اجتمـاع   یاز نظر نگارنده، از آنجـا کـه فرهنـگ عمـوم    . کنند ارزیابی می

است، بررسی وضـعیت فرهنـگ و    یو اجتماع يوناگون فردگ ياز رفتارها يا مجموعه
مقصد از دید ناظران خـارجی کـه در مقـام سـفیر،      يمرتبط با آن در کشورها يرفتارها

اند و زمانی را، هر چند اندك، رحـل اقامـت    مسافر یا گردشگر به آن سرزمین وارد شده
لگـران و متخصصـان   را براي تحلییز. اند، موضوعی جالب و اثربخش خواهد بود افکنده

خاص هستند موضوعات فرهنگـی و ارتبـاطی، بـه عنـوان      ياین حوزه که ساکن کشور
هاي درونی خود را نسبت به ایـن   ها مشاهدات و تحلیل افرادي ذینفع مطرح است و آن

هاي افراد خـارجی، اگرچـه ممکـن اسـت بـا       موضوعات دارند، اما مشاهدات و تحلیل
 .اهی بیرونی و کمابیش خالی از تعصب خواهد بودورزي همراه باشد، اما نگ غرض

سـازنده   ي، و رفتارهـا یدر این مقاله سعی بر آن است که ارتباطـات، فرهنـگ عمـوم   
نویســان خــارجی کــه در دورة معاصــر و  آن در ایــران و میــان ایرانیــان از دیــد ســفرنامه

ن بزرگـان و  اگرچه بـه اذعـا  . اند بررسی شود خصوص عهد قاجاریه به ایران سفر کرده به
دورانت، ایرانیان مؤسس واقعی تمدن اروپـا و آمریکـا هسـتند،     اندیشمندان، از جمله ویل

هـاي اخیـر ایـران و     ماندگی دوره هایی زوایاي تاریک عقب اما شاید بتوان با چنین بررسی
ایرانیان را که دغدغۀ بزرگ اندیشمندان و حکمرانان دیروز و امـروز اسـت روشـن کـرد     

  ).5: 1379س، یاو(
نـویس   اي کـه بـه ژوبـر، سیاسـتمدار و سـفرنامه      عباس میرزا، شاهزادة قجر، در نامه

اي اجنبی، به من بگـو چگونـه کشـورم را بـه ترقـی و پیشـرفت       «: نویسد فرانسوي، می
تابد، قبـل از آن سـرزمین    برسانم و مردمم را آگاه کنم؟ مگر آفتابی که بر کشور شما می

کشور شما آباد و پیشرفته است و سرزمین من با این همه کند؟ پس چرا  مرا روشن نمی
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  ). همان(» امکانات عقب افتاده و مردمش ناآگاهند؟ به من بگو که چه کنم؟
  : از آن رو در تاریخ معاصر ایران اهمیت دارد که يعصر قاجاریه و دورة پهلو

پـیش تـا   بنا به شواهد گوناگون الگوي فرهنگ و ارتباطات ایرانیان از هزار سال  .1
؛ اما از عهد قاجار تا دوران حاضـر  )14: همان(دورة قاجار چندان تفاوتی نداشته است 

: دلیل آن عوامل فراوان خارجی و داخلی اسـت، از جملـه  . تغییرات فراوانی کرده است
اي که سفر با کاروان به  کوتاه، تا اندازه يا حرکت پرشتاب قافلۀ دانش در جهان در دوره

اي رخ داد که ایرانیان، به دلیـل   ها در همان دوره این پیشرفت. منتهی شد سفر با هواپیما
هاي دوگانه از روسیۀ تزاري، ناامید و دلزده کـنج عزلـت را برگزیـده     شکست در جنگ

  .دانستند چه باید کرد بودند و نمی
نویس قـدم در خـاك    جهانگرد اروپایی و سفرنامه 108در عهد قاجار نزدیک به  .2

چرا . پیش و پس از آن این تعداد سفرنامه دربارة ایران نگاشته نشده بود. دایران گذاشتن
هاي بعد، مثل دوران پهلوي و حتی انقالب اسالمی، به دلیل رواج استفاده از  که در دوره

هاي ارتباطی مثل مطبوعات، تلفن، رادیـو، تلویزیـون دیگـر ایـن تعـداد سـفرنامه        پدیده
  . دربارة ایران نوشته نشده است

هاي سیاسـی افـراد    البته الزم به ذکر است که در دورة پهلوي بیشتر نظرات و تحلیل
مـرداد، ملـی    28متنفذ و سفراي کشورهاي غربی و آمریکا به موضوعاتی چون کودتاي 

انـد و چنـدان بـه مسـائل مربـوط بـه        شدن صنعت نفت و انقالب اسالمی توجه داشته
به نظرات برخی سیاحان دورة پهلوي در بخش  .اند فرهنگ، ارتباطات و توسعه نپرداخته

  . پایانی مقاله اشاره خواهد شد
به دوران انحطاط ایران  یو خارج ین داخلیاز مورخ ياریدورة قاجار به نظر بس .3

هـاي کنـونی مـردم ایـران در      مانـدگی  شاید بتوان دلیل بسـیاري از عقـب  . مشهور است
همچنـین مقولـۀ تهـاجم    . کاوش کرد يهاي گوناگون را در آن دوره و دورة پهلو حوزه

فرهنگی کشورهاي مغرب زمین به مشـرق و کشـورهاي سـنتی و متمـدن جهـان از آن      
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   1.ها شکل گرفته است دوره
تاریخچۀ کوتاهی از سیروسیاحت خارجیـان در ایـران بـه     ۀدر این مقاله پس از ارائ

در بخش . پردازیم یم هاي دورة قاجار و اهمیت این دوره در تاریخ معاصر ایران سفرنامه
نویسان اروپـایی، کـه در دورة قاجـار بـه ایـران سـفر        ترین سفرنامه بعدي برخی از مهم

گفتنی است که این افراد بـه دلیـل سـوابق علمـی، شـغلی و      . شوند اند، معرفی می کرده
انـد، اگرچـه در مـواردي نظـر سـایر       تـري داشـته   فرهنگی خویش اظهارنظرهاي دقیـق 

  .یز خواهد آمدنویسان ن سفرنامه
با توجه به اینکه بررسی فرهنگ و ارتباطات هر جامعه بدون در نظر گـرفتن مقولـۀ   
مهم و اساسی زبان و ادبیات ناقص خواهد بود، بخش چهارم مقاله به بررسـی زبـان و   

در بخـش پـنجم، بـه بررسـی     . پردازد نویسان اروپایی می ادبیات فارسی از دید سفرنامه
هـاي دورة   هاي فرهنگی و ارتباطی ایرانیـان کـه در سـفرنامه    وزهموارد مطرح شده در ح

در بخش ششم، به بررسی اجمالی وضعیت . شود قاجار منعکس شده است، پرداخته می
نویسـان اروپـایی آن دوره دربـارة     دورة پهلوي در تاریخ معاصر ایران و نظرات سفرنامه

بنـدي و   قالـه نیـز، بـه جمـع    بخـش پایـانی م  . پـردازیم  ان مـی یفرهنگ و ارتباطات ایران
  .گیري اختصاص خواهد داشت نتیجه
  

  تاريخچة سير و سياحت در ايران
بسیاري از موارد مطرح شده دربارة ایران و ایرانیان در طول تاریخ، دیدگاه سـیاحان  

ها و تجـارب خـود را    ها، شنیده اند و دیده و مسافرانی است که به ایران زمین سفر کرده
ترین اشارة معتبر دربارة پیـامبر باسـتانی    قدیمی. اند و مردمانش نگاشته دربارة این کشور

همچنـین اسـکندر   . آمـده اسـت  » آلکبیـاس «و » افالطون«، در رسالۀ »زرتشت«ایرانیان، 
                                                

 غربزدگی داریوش آشوري و ما و مدرنیتاز جمله  ،است شدهیید أها ت نگاري این مقوله در بسیاري از منابع و سایر تاریخ .1
  .جالل آل احمد
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شـناخت و   اي بر ایرانیان حکمرانی کرد، از راه ارسطو ایـران را مـی   مقدونی که در دوره
ارسـطو در  . بسـت  حکومت بر ایرانیان به کار مـی اندرزهاي آن فیلسوف فرزانه را براي 

اگر تـو اندیشـۀ کشـتن مردمـان ایـران را      ! اي اسکندر«: نویسد اي براي اسکندر می نامه
توانی کشور ایران  ، اما بدان که نمیيداري، این کاري است که در انجام دادن آن مختار

هـواي   و تـوانی آب  پـرورد بکشـی و هرگـز نمـی     را که چنین مردمانی در دامان خود می
آورد، دگرگون سازي؛ پس چاره جـز ایـن    سرزمین ایران را که چنان مردمانی به بار می

نیست که به مهربانی و نیکوکاري بر مردم ایران فرمانروایی کنـی، و اگـر چنـین کـردي     
اي و پادشاهی  دست آورده و آن مردمان را دوستدار خود ساخته هاي مردم ایران را به دل

  ). 15: 1379جوانبخت، (»تر خواهد بود کشور پاینده تو بر آن
پس از آن نیز آثار آیین و اعتقـادات ایرانیـان را در روم، کـه وارث قلمـرو یونانیـان      

هنـر هخامنشـی و اشـکانی در آن دوران گسـترش یافـت،      . توان مشاهده کرد است، می
ـ    اگرچه نمی ا آن همـه اصـالت،   توان آثار هنر غربی و رومی را نیز در هنـر ساسـانیان، ب
نه تنها هنر، بلکه فلسفه، موسیقی، ریاضیات و نجوم در عصر انوشـیروان از  . کتمان کرد

توان با صراحت و شجاعت از تأثیر سفر  در نتیجه می. دهد سفر یونانیان به ایران خبر می
  .و مسافر در تمدن و پیشرفت سخن گفت

دینی جهان اسالم شد و تا چند  از قرن هفتم م شام و پس از آن بغداد مرکز علمی و
قرن پس از آن دانشمندان مسلمان و حتی غیرمسلمان از اقصی نقاط جهان بـه آن دیـار   

در این میان نقش ایرانیان را، که . سفر کردند و به انتقال دانش و فرهنگ همت گماشتند
  . توان نادیده گرفت اند، نمی اندوزي در جهان اسالم بوده همیشه سرآمد دانش

شد سیاحان و دانشمندان مسلمان، شمال   و هاي صلیبی نیز حوزة آمد ر دوران جنگد
اي کـه اروپـاي قـرون وسـطی اسـیر       اروپا را فرا گرفت و تمدن مشرق زمـین، در دوره 

البتـه  . جهالت و ظلمت ناشی از حکومت مطلقۀ کلیسا بود، به سوي غـرب سـفر کـرد   
انـد و افـرادي مثـل     وریان به شرق سفر کردهها و تیم اروپاییان نیز در دورة تاریک مغول
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م  اند، اما از قرن پانزدهم رسانی بوده آمد و پیام و برادران پولو و مارکوپولو تا چین در رفت
به بعـد سـفر و چنـین مراوداتـی بـراي اروپاییـان اهمیتـی بـیش از پـیش یافـت و بـا            

جدید، به دورترین هاي دریایی و صنعتی خود، براي تجارت و کشف بازارهاي  پیشرفت
  .نقاط عالم سفر کردند

ها و بازارهاي اروپا، آمادة پذیرایی از سیاحان شرقی بودنـد و   ، جادهق در قرن پنجم
هاي ایرانی منتسکیو  نامه کتاب(شد  در آنجا، عرب، ایرانی، هندي و چینی فراوان دیده می

به ندرت جهانگرد یا ، در حالی که در مشرق زمین و ایران )نیز شاهدي بر این مدعاست
دیگـر رقـم مـی     يا اما پنج قرن بعد وضع به گونـه . است  تاجري از غرب حضور یافته

آورنـد و دیگـر    خورد و انبوهی از سیاحان و تجار اروپا به شـرق و ایـران هجـوم مـی    
نویسـی کـار    کـه سـفر و سـفرنامه    یشوند، تـا جـای   سیاحان مسلمان در غرب دیده نمی

راً دیگر مسلمانان تمایلی به دیدن غرب و نگارش تجارب خـود  شود و ظاه ها می غربی
  . ندارند

اي که یک اروپـایی دربـارة ایـران نوشـته اسـت سـفرنامۀ بنیـامین         نخستین سفرنامه
  ). 20: همان( دوتودل است که در قرن دوازدهم م به ایران آمده است 

ها بر ملـل   فتوحات آنتاز مغوالن و اثري که  و گونه که اشاره شد، بعد از تاخت همان
از آن . ها به کشورهاي مسـلمان افـزایش یافـت    مشرق زمین گذاشت، مسافرت اروپایی

پس مبلغان مسیحیت، موسوم به میسیونرها، در مسافرت خود به چـین و شـرق دور از   
از جملـه ایـن   . ها بر جاي مانده اسـت  اند و آثاري از مشاهدات آن ایران نیز دیدن کرده

ـاري کـه    . و اسقف پکن را نام بـرد » اودوریس دوپرتن«توان  میسیونرها می از میـان تُج
کردنـد،   فـارس و دریـاي هنـد حمـل مـی      التجارة خود را از دریاي سـیاه تـا خلـیج    مال

  ). همان(هستند » ابن بطوطه«تبار  و جهانگرد اسپانیایی» مارکوپولو«تر از همه  معروف
، کـه در عیسـویان در   )آلمـان کنـونی  ( م، سربازي از مردم باواریا15در اواسط قرن 

هایی از سفر وي بـاقی مانـده    هاي عثمانی شرکت داشت، به ایران آمد و یادداشت جنگ
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در راه سفر به هند از ایـران  » نیکتین«در همین ایام، یک نفر روسی هم به نام . است
  ). 25: 1356آلگار، (گذشته است 

ه راه یافتند، برادران شرلی از انگلستان، ها به دربار صفوی پس از آن است که پرتغالی
. ها به دربار ایران قدم گذاشتند ، در جنگ با عثمانی»شاه عباس«در سمت مشاور نظامی 

بـه  » پیتـر دوالوال «نـام   ، فردي ونیزي بـه 1636تا  1614هاي  در همین دوره و بین سال
ر جاي مانده است قصد سیاحت آسیا از ایران گذشت که آثار باارزشی از مشاهدات او ب

  ).30: همان(
پس از توسعۀ تجارت ایران و اروپـا، در اواسـط قـرن هفـدهم م شـاهزادة آلمـانی       

امتیاز تجارت انحصاري ابریشم ایران را بـه دسـت آورد و یکـی از    » هلستین گوتورپ«
  ).همان(، در ایران مطالعاتی انجام داد »آدام اولیاریوس«دستیاران او، 

انـد و   م بـه ایـران آمـده   1891/ق 1308ان خارجی کـه تـا سـال    نویس تعداد سفرنامه
هاي اروپایی ترجمه شده است؛ در جـدول   ها مشهور بوده و به یکی از زبان سفرنامۀ آن

  :آمده است 1
  

نویسان اروپایی که  تعداد سفرنامه  دورة زمانی  ردیف
  اند به ایران آمده

  نفر 12  م 1500تا  1300از   1
  نفر 15  م 1600تا  1500از   2
  نفر 41  م 1700تا  1600از   3
  نفر 31  م 1800تا  1700از   4
  نفر 194  م 1891تا  1800از   5

  

  )1353، یبانیش(نویسان اروپایی ـ سفرنامه 1جدول 
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م،  1891تـا   1300گونه که مشخص است طی نزدیک به شش قـرن، از سـال    همان
به یک زبان اروپایی ترجمه شده  شان حداقل سفر کردند که سفرنامه  سیاح به ایران 293

  .خصوص ایران است است و این بیانگر توجه فراوان غربیان به مشرق زمین و به
  

  هاي اروپاييان در دوران قاجار و اهميت اين دوره در تاريخ ايران  سفرنامه
بین  ترین متون براي افراد کتابخوان و واقع هاي واقعی و غیرتخیلی از جذاب سفرنامه

نویسان هـر   کند، چرا که سفرنامه فراد را، با هر ذوق و سلیقه، به خود جلب میاست و ا
کدام با انگیزه و بینشی خاص، بنا بر روحیه و جنبـه فرهنگـی و اجتمـاعی خـود و در     
حالی که فرهنگ سرزمین خود را به همراه دارند، به بررسی اوضاع طبیعی، جغرافیـایی،  

پردازند و آن را بـه نگـارش    حل بازدید خود میتاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی م
اغلب جهانگردانی که مقصدشان ایران بوده است، هدفشان از سفر بازدیـد  . آورند در می

. از کشوري بوده که از نظر دانـش و فرهنـگ جایگـاه درخـور اعتنـایی در تـاریخ دارد      
فاً سـیر و  هاي گوناگون و برخی هدف خود را صر اي هدفشان را پژوهش در زمینه عده

  .اند سیاحت بیان کرده
  : توان در یکی از موارد زیر گنجانید اهداف سیاحان اروپایی را از سفر به ایران می

  تبلیغات مذهبی، .1
  کسب منافع تجاري و امتیازات سیاسی،  .2
  برداري سیاسی،  بهره .3
 .هاي مساعد براي صدور فرهنگ غربی فراهم آوردن زمینه .4

ایران کشوري است که با وجـود بـروز افکـار جدیـد،     «: نویسد فرانسوي می» فوریه«
تـوان آن را مشـابه    آداب و عادات مردم آنچنان ثابت و بدون تغییر مانده است، کـه مـی  

همان عادات و آداب اجداد ایشان دانست، بلکه شاید اوالد ایشان نیز از این آداب دست 
  ). 38: 1373کرزن، ( » برندارند



 v 81 ... فرهنگ عمومی و ارتباطات اجتماعی ايرانيان

تاریخی، دورة قاجار را دورة انحطـاط فرهنگـی ایـران     آگاهان به مسائل اجتماعی و
دانند، زیرا مصادف است با تحمیل عقاید و فرهنگ اروپاییان به کشورهاي شـرقی و   می

فـرد اسـت و    با این دیدگاه کـه فرهنـگ غـرب فرهنـگ مسـلط و منحصـربه      . گرا سنت
اي جهانی  هو با آنکه هجوم و سیطرة فرهنگ غربی مسئل. ها و جوامع بخش انسان نجات

بوده است، اما متأسفانه به دلیل ضـعف حکمرانـان قاجـار و سـایر شـرایط فرهنگـی و       
گرایـی،   زمانی، ایرانیان بیشتر به ظواهر فرهنگ غرب اکتفا کردند و نتوانسـتند از قـانون  

ترین  ترین و برجسته توجه به اصول و منطق علمی، جدیت، و کار و تالش که از بنیادي
ایران همیشه قلمرویی فرهنگی بوده و . است، تبعیت و اقتباس کننداصول فرهنگ غرب 

امـا ایرانیـان در دورة قاجـار و    : تمدن و زبان ایرانی، مرزهاي آن را متمایز ساخته است
خواستند  هاي متعاقب آن، به هر قیمتی می کامی پس از شکست در جنگ با روسیه و تلخ

هـاي بـزرگ آن زمـان بـا      که قدرت یحالاز آن حالت یأس و دلزدگی رهایی یابند؛ در 
سوءاستفاده از این موقعیت و تالش کردند مسیر جریان فکري مردم را در جهت اهداف 

هاي مهم فکري و عقیدتی، فرهنگ را در  خود قرار دهند، تا از راه نفوذ و سلطه بر کانال
گ ها یکی از وظایف اصـلی خـود را تغییـر فرهنـ     جهت خاصی به حرکت درآورند؛ آن

دانـد کـه    یگونه که بلوشر در سفرنامۀ خود وظیفۀ آلمان را این مـ  همان. ایرانیان دانستند
ایرانیان را براي یافتن راهی به سوي مغرب زمین یاري دهد، اما این راه از مسیر تحـول  

حلـی پیـدا شـود کـه از میـان مقـوالت        و تکامل مرحله به مرحله بگذرد و سرانجام راه
چه را با حکمـت زنـدگی تطبیـق دارد و جانشـینی بـراي آن یافـت       اسالمی ـ ایرانی آن 

  ). 45: 1353، یبانیش(شود، همچنان نگاه داشت  نمی
خصـوص دولتمـردان و    هاي اروپاییان در دورة قاجار، به ها و نوشته از این رو، گفته

 که با چشمانی يها، براي ایرانیان اهمیتی خاص دارد و بررسی موارد نویسان آن سفرنامه
امیـد کـه بتـوان    . اند ضروري خواهـد بـود   باز به ایران و فرهنگ آن نگریسته باز یا نیمه

ارزش را به  هاي پویا و مثبت فرهنگ ایرانی را دوباره زنده کرد و امور مبتذل و بی جنبه
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  .ماندنی در تمدن و فرهنگ جهانی ایفا کند یاد فراموشی سپرد تا بار دیگر ایران نقشی به
  

  نويسان اروپايي در عهد قاجار  ين سفرنامهتر بااهميت
برخـی از  . هـاي گونـاگون اهمیـت دارد    هـاي دوران قاجـار از جنبـه    بیشتر سفرنامه

نویسان این دوره با توجه به مقام علمی، فرهنگی یا سیاسـی خـود، بـه مـردم و      سفرنامه
رادي کـه در  ویژه افـ  اند، به هاي مادي و معنوي توجه بیشتري کرده فرهنگ ایران از جنبه

هـا بـا    انـد؛ حتـی بعضـی از آن    کشور خود صاحب منصب و مقامات مهم دولتـی بـوده  
توان به  از جمله می. اي خاص، اعتباري جهانی دارند تخصص و سابقۀ پژوهش در زمینه

» ویلیـام جکسـن  «و » دکتر فوریـه «، »ادوارد براون«، »جرج لرد کرزن«، »کنت دوگوبینو«
  .اشاره کرد

ویل «م در  1816نویس دانشمند و دوستدار ایرانیان در سال  سفرنامه: کنت دوگوبنیو
او . فرانسه متولد شد و در لوریان، یکی از شهرهاي ایاالت بوتانی، تحصیل کرد» داوري

. در جوانی در سمت دیپلمات به سوئیس منتقل شـد و از آنجـا بـه فرانکفـورت رفـت     
 1862مشغول به کار شد، اما در سال  در سفارت فرانسه در تهران 1855گوبنیو در سال 

او به . با سمت وزیر مختار به تهران آمد 1875وي بار دیگر در سال . به فرانسه برگشت
( هاي آلمان  ها، نازي برخی فرانسوي. زبان آلمانی تسلط داشت و با آراي هگل آشنا بود

وري نـژاد پـاك او   را متأثر از آراي گوبنیـو و تئـ  ) هاي پیرو هیتلر ناسیونال سوسیالیست
  ).15: 1364ناطق، (هاي انسانی اعتقاد داشت  گوبنیو به نابرابري نژاد. دانند می

در انگلـیس   1859نویس محبـوب چرچیـل در سـال     سفرنامه: ـ لرد کرزن ن  جرج
نویسـی   شـش سـال بعـد در مسـابقۀ تـاریخ     . وارد آکسفورد شد 1878متولد و در سال 

او در . ترین جایزة ادبی دانشگاه را گرفته بود نیز عالی دانشگاه جایزه گرفت، پیش از آن
کتـاب  . م به عضویت مجلس عوام درآمد و پس از آن به سفر دور دنیا رفت1886سال 

کـرزن،  (انتشار یافت  1892از دستاوردهاي سفر اوست که در سال  ایران و قضیه ایران
1373 :3.(  
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م دنیا  1862ر انگلیسی در سال مستشرق و پژوهشگر مشهو: پروفسور ادوارد براون
سالگی پس از حملۀ روسیه به ترکیه از طرفداران ترکیه شد و زبان ترکی را  16در . آمد

سالگی به قسطنطنیه سفر کرد و در همان جا به ادبیات و عرفـان ایـران    21در . آموخت
د ایـران  در حالی که کامالً به زبان فارسی مسلط بود، وار 1887مند شد و در سال  عالقه
  ).4: 1355براون، (شد 

پزشک دربار ناصرالدین شاه، پـس از دکتـر تولـوزان از طـرف وزارت     : دکتر فوریه
م هنگـامی  1889/ ق 1306خارجه فرانسه در خدمت ناصرالدین شاه درآمد و در سـال  

  ). 15: 1379س، یاو( که شاه ایران به فرانسه سفر کرد، به حضور وي رسید 
م در یکـی از  1862معرف تاریخ ایران و عظمت آن، در سـال  : دکتر ویلیام جکسن

م بـا دریافـت درجـۀ     1887هاي قدیمی شهر نیویورك به دنیـا آمـد و در سـال     خانواده
دکتري در رشتۀ تاریخ از دانشگاه کلمبیا بـه سـمت اسـتادي آن دانشـگاه انتخـاب شـد       

  ).8: 1357جکسن (
ه افـرادي چـون پرونـو، سـکویل     هاي عصر پهلوي نیز باید گفت کـ  دربارة سفرنامه

انـد و   وست، راس، هاکس، الکهارت، میلسو، گروسه و فوکو در این دوره به ایران آمده
هـایی از   اند که شاید بتوان رگـه  مطالب خود را دربارة ایران و ایرانی به طور عام نگاشته

  .ها دید را در آن یادبیات و فرهنگ عموم
نویسان دورة قاجـار   ایرانیان نسبت به سفرنامه در اینجا به صورت مختصر به دیدگاه

اند، اکثراً مأموران  نویسان اروپایی که در عهد قاجار به ایران آمده سفرنامه. شود اشاره می
مردم ایران به بعضی مثل ادوارد براون، که در . اند دولتی و افرادي بانفوذ و قدرتمند بوده

انـد و بـا    ظن داشـته  هائیت پرداخته، سوءاش به دفاع سرسختانه و مشکوك از ب سفرنامه
نویسـان   یکـی از سـفرنامه  . کردند نوازي، با احتیاط برخورد می مهمان  برخی هم، در عین

روستاییان بـه  «: نویسد کند و می ژاپنی به کنجکاوي ایرانیان در برخورد با خود اشاره می
» خواستند و و درمان میها براي بیمارانشان دار ها به چشم طبیب نگریسته، از آن خارجی

  ).18: 1379جوانبخت، (
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  نويسان اروپايي  زبان و ادبيات فارسي از ديدگاه سفرنامه
، بررسی یبا توجه به نقش مهم و اثرگذار زبان در مراودات فرهنگی و فرهنگ عموم

اروپاییان میـان  . رسد نویسان اروپایی در این باره ضروري به نظر می هاي سفرنامه نوشته
البتـه از  . کننـد  هاي اروپایی، نوعی قرابـت و نزدیکـی احسـاس مـی     فارسی و زبان زبان

هـاي زبـان    طور هم هست، چرا که زبان فارسی یکی از شاخه شناسی همین دیدگاه زبان
  . هندواروپایی است

داند و مدعی است که فارسی از نظـر   آموختن زبان فارسی را آسان می» لیدي شیل«
). 84: 1386ل، یشـ (الیایی است و تلفظ آن هم زیاد دشوار نیست یادگیري شبیه زبان ایت

هـاي   ادوارد براون بـا لهجـه  . داند ویلیام جکسن هم زبان فارسی را شیرین و جالب می
آوا  ایرانی هم آشناست و شیوة تکلم ایرانیـان را بـا هـر لهجـه بسـیار شـیرین و خـوش       

  ).65: 1355براون، (ند ک یها را شیرین توصیف م داند، از جمله تکلم یزدي می
گوبینو اعتقاد دارد هر کس کتابی دربارة ایران بنویسد و از ادبیات و شعر این کشور 

تـر از ذکـر    او مضامین شعر شاعران را مهم. مایه است سخن نگوید، کتابش ناقص و بی
شـعراي  «: وي دربارة شـعر فارسـی نظـرات خاصـی دارد    . داند ها می زندگی و مرگ آن

دارند که مشهودات و محسوسات خود را به شعر درآورنـد و آنچـه را کـه     اروپا عادت
کنند؛  اند در قالب شعر بیان کنند، ولی شعراي ایران در عالم خیال سیر می دیده و شنیده

ها دختري نیست که چشم و گوش و زلف داشته باشد، بلکه موجـودي   مثالً معشوق آن
به نظر گوبینو این موضـوعی اسـت کـه    . دکن است خیالی که در مابعدالطبیعه زیست می

  ).نویگوب(» توانند درك کنند مترجمین اروپایی در ترجمۀ اشعار فارسی نمی
گوید  داند و می ترین آثار ادبی جهان می ویلیام جکسن ادبیات فارسی را در زمرة مهم

ریخ سـپس بـه تـا   . پسـندیم  ایم که ادبیات و هنر آن را می ما از آن جهت به ایران وابسته
کند که متعلق به شش قرن پیش  هاي باستانی اشاره می نبشته تألیف اوستا و تحریر سنگ

  ).29: 1357جکسن، (از میالد مسیح و مایۀ مباهات هر ایرانی است 
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اند و  نویسان اروپایی عهد قاجار، همگی، ستایشگر ادبیات فارسی در مجموع سفرنامه
نویسان اروپـایی بـه ارزش شـعرهاي     سفرنامه. دانند زبان فارسی را شیرین و دلنشین می

فارسی از نظر اخالقی واقفند؛ تا جایی که جکسن، تهذیب واقعی را در شناخت اشـعار  
  ).همان(داند  فردوسی، حافظ و سعدي می

  
و ارتباطات ايـران در دورة قاجاريـه از ديـد     يبررسي وضعيت فرهنگ عموم

  نويسان اروپايي  سفرنامه
ان از دیـد  یـ رانیو ارتباطـات ا  یرسـی وضـعیت فرهنـگ عمـوم    در این بخش بـه بر 

و ارتباطات فردي  یفرهنگ عموم يمواردي از نمودها. شود نویسان پرداخته می سفرنامه
کـارگیري   نویسـان و سـیاحان اروپـایی، و ظهـور و بـه      و جمعی ایرانیان از دید سفرنامه

  .هاي ارتباطی در ایران ذکر خواهد شد پدیده
ایران، . اند هاي فرهنگی، ذاتی و تاریخی ایرانیان را ستوده نویسان ریشه بیشتر سفرنامه

را عاشق و » پیتر دالواله«و » تاورنیه«، »شاردن«نویسانی چون  سرزمینی است که سفرنامه
و دیگر فالسفۀ بزرگ غرب صفحات بسـیاري را  » ولتر«، »منتسکیو«پایبند کرده است و 

شیفتۀ سعدي، » دیدرو«عاشق حافظ، » گوته«. اند دههاي خود به آن اختصاص دا در کتاب
والۀ هنر و ویلیام » پوپ«مند ادبیات،  مفتون زرتشت، براون عالقه» نیچه«و » هایدوبرون«

  . اند جکسن دلباختۀ آثار تاریخی ایران شده
داند و این موضـوع را از مبـانی اخالقـی ایرانیـان      گوبنیو ایرانیان را ملتی قدیمی می

هـا   گوید ایرانیان اگر با سایر نـژاد  او به برتري نژاد ایرانی عقیده دارد و می. تدانسته اس
  ).77: 1378نو، یگوب(نیز مخلوط شوند برتري خود را حفظ خواهند کرد 

داننـد کـه سـجایاي نیـک و      اي مـی  گونـه  نویسان سرشت ذاتی ایرانیان را به سفرنامه
لب است که این سـخنان در زمـانی   جا( هاي آنان رجحان دارد  سرشت پاکشان بر بدي

در  يشود که حکمرانانی فاسد و مستبد چون شاهان قاجار و پـس از آن پهلـو   گفته می
  ).اند صدر کار بوده
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اگر ایرانی در اثر کشیدن تریاك فاسد نشود، بسـیار بـاهوش   «: گوید می» هانري رنه«
موم ایرانیان متجسس و ع. شود ایرانی به آسانی با هر کسی جور می. است و پرتوان دارد

اند، اما اغلب رویایی و خیالباف هستند و کمتر به کارهاي  داراي افکار معنوي و فلسفی
  ).48: 1379جوانبخت، (» پردازند سودمند می

، ایرانیـان را بـا ذکـاوت و داراي نـژادي     ایران و قضـیه ایـران  جرج کرزن در کتاب 
هم مثل » فالندن«. داند ها برتر می و هنديها را از دیگر ملل آسیا  خوشایند خوانده و آن

  ). همان(بسیاري دیگر بر تیزهوشی ایرانیان تأکید دارد 
. اي متضـادند  نویسان بر آن است که ایرانیان مردمانی عجیب با روحیه اذعان سفرنامه

نویسان، در هر حالتی به ایران و ایرانـی بـه چشـم     ادوارد براون هم که در میان سفرنامه
گیـرد، بـا تعجـب در جـایی از      یها را نادیده م نگرد و در مواردي عیوب آن یتحسین م
به راستی خود را در دنیـایی دیـدم   «: گوید می یکسال در میان ایرانیاناش با نام  سفرنامه

چنان روح و فکر من قرین تعجب، تحسین و تقدیر و . که حتی تصور آن را هم نداشتم
  ). 68: 1355براون، ( » ام یرش را ندیدهشد که در تمام عمر نظ گاه نفرت می

و ارتباطـات   ینویسـان در فرهنـگ عمـوم    از جمله خصـایص مثبتـی کـه سـفرنامه    
اند، زیرکی و شجاعت، پایبنـدي بـه آداب    اند و به آن اشاره کرده اجتماعی ایرانیان دیده

زي، معاشرت، مراسم دیدوبازدید و پذیرایی جذاب، مراسم استقبال و بدرقه، مهمان نـوا 
  . گویی است و بذله ،طبعی سیروسفر و خوشگذرانی، شوخ

فردي هم بـه مـواردي اشـاره     اما دربارة صفات ناپسند در ارتباطات اجتماعی و میان
کنند که سـازمان   راحتی در کشوري زندگی می گوبینو از اینکه مردم ایران به. شده است

دیگـر شـورش و بلـوا     دولتی به معناي واقعـی در آن وجـود نـدارد، و بـرخالف ملـل     
وي علت احتمالی این موضوع را در برخورد نداشتن منـافع  . شود کنند، متعجب می ینم

دهد که ایرانی طبیعتش به نحـوي اسـت کـه هرگـز      داند و ادامه می طبقات گوناگون می
از دیگـر  ). 48: 1364نـاطق،  (خواهـد کـاري را بـه منتهـاي درجـۀ خـود برسـاند         نمی
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توان به روحیۀ غیرعلمی و عـدم   نویسان می یران از دیدگاه سفرنامهصفات ناپسند مردم ا
  . تعمق در مسائل و امعان نظر در کار جهان اشاره کرد

باشـد، یکنـواختی    یفرهنـگ عمـوم   يگـر از نمودهـا  یتواند د صفت دیگري که می
 اگر شما در«: گوید گوبنیو در این باره می. ریزي براي توسعه است برنامه  زندگی و عدم

کس در فکر اصالح نیسـت   بینید که هیچ ترین افراد هم صحبت کنید می ایران با برجسته
توان چیزي را تغییـر داد، در عـوض    کند که در آینده می و به ذهن کسی هم خطور نمی

ها و افکار معطوف به گذشـته اسـت و پیوسـته دم از بزرگـان و پهلوانـان       تمام صحبت
این یکی از مواردي اسـت کـه بـه    . زیستند باستانی میهاي دور و  زنند که در دوران می

  ).49: 1364ناطق، (» کند ارزیابی وضعیت توسعۀ ایران از نگاه سیاحان کمک می
اگرچـه در  . ورزي اسـت  گـري و طمـع   گـویی، غـارت   از جمله صفات دیگـر دروغ 

تعلـیم   دربارة تعلیم و تربیت ایرانیان آمده است که همراه بـا » گرنفون«سفرنامۀ باستانی 
شناسـی   کـرداري و وظیفـه   خواندن و نوشتن به کودکان ایرانی درس راستگویی، درست

هرودوت، مورخ یونانی که با پنج تن از پادشاهان هخامنشی معاصر بـوده  . شود داده می
ایرانیان به فرزند خود از پنج تا بیسـت  «: گوید است، دربارة تربیت فرزندان در ایران می

همین مورخ دروغگویی را » .سواري، تیراندازي و راستگویی: وزندآم سالگی سه چیز می
داند، اگرچه در طول تـاریخ ایـن موضـوع رنـگ      ترین عیب براي یک پارسی می ننگین

ترین اختالالت در  باخته و به دروغگویی در فرهنگ پارسی منجر شده است، که از مهم
هـاي   اي پایین اجتماع تـا الیـه  ه فردي ایرانیان است و ممکن است از رده ارتباطات میان

  ). 54: 1379جوانبخت، (باالي حکومتی رسوخ کند 
گـویی و   غرضـی اسـت کـه دروغ    هم که یکی از افراد تقریباً بـی » جیمز بیلی فریزر«

  ). همان(کند  داند، اما از راستگویی برخی هم تعجب می تقلب را امري شایع در ایران می
ایرانیـان، از دیـد    یو ارتباطـات اجتمـاع   یوماز دیگر صفات ناپسند در فرهنگ عمـ 

ناشناسـی را از خصوصـیات    گوبینو، وقت. ارزش بودن وقت است ، بییسیاحان خارج
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اي  کنـد در ایـران معاملـه    داند و اضافه می ها می خصوص هندیان و ایرانی ملل شرقی، به
ی بـا منطـق   جزئی یا خرید چند ذرع پارچه از صبح تا ظهر ادامه دارد که این طرز تلقـ 

چرا که بـه نظـر گوبینـو ایرانیـان     . اروپایی تطبیق ندارد، اما با روحیه ایرانی موافق است
او براي . دانند براي زندگی این دنیا اهمیتی قائل نیستند و فقط دنیاي دیگر را باارزش می

لیدي شـیل  ). 53: 1378نو، یگوب(آورد  ها را مثال می اثبات مدعایش وعدة مالقات ایرانی
بیلی فریزر . داند توجهی به وقت را شامل حال همۀ ایرانیان حتی شاه می انگلیسی هم بی

نیز، ایران را سرزمین تأخیر دانسته است، موضوعی که حتی در زندگی امروزي مـا نیـز   
  ).83: 1386ل، یش(نمودي عینی دارد 

 یعمـوم  با فرهنـگ  ياما در ادامۀ این مبحث به برخی از موارد ارتباطی، که به نحو
یکی از نخستین موارد مطرح شده دربـارة رسـوم ارتبـاطی    . شود مرتبط است، اشاره می

و » جیمز موریـه «نوشتۀ  حاجی بابا اصفهانیدورة فتحعلی شاه قاجار است که در کتاب 
موریه دربارة صداهایی که از غروب آفتاب به بعـد  . آمده است» ژوبر«همچنین سفرنامۀ 

د مطالبی نوشته است و آن صداها را که از نقـاره خانـه بلنـد    رسی در تهران به گوش می
خانه، بعد صداي طبل اذان شام؛  اولی صداي نقاره«: کند شده است چنین توصیف می می

سپس صداي طبل اول و طبل برچین؛ پس از آن صداي طبل بگیروببند و در انتها آواي 
  ).124: 1354ه، یمور( » پاسبانان به گوش رسید» حاذق و بیدارباش«

در پـاریس   1883اش در سـال   که سـفرنامه » کارال سرنا«دربارة روزنامه در ایران نیز 
منتشر شد چنین آورده که برخالف تمام دنیا که روزنامه صدایی اسـت بـراي انعکـاس    

تر از پـایین اسـت و نقـش آن     افکار و عقاید عمومی، اما روزنامه در ایران مقامش پایین
  ).554: 1384راد،  انیمحسن(هیچ 

نویسـد کـه روزنامـه     او دربارة بایدها و نبایدهاي روزنامه در ایران عهد ناصري مـی 
دربارة مسائل سیاست خارجی نباید صحبت کند، چـون ممکـن اسـت باعـث رنجـش      

دربارة مسائل داخلی هم حق صـحبت نـدارد، چـرا کـه موجـب      . سفراي خارجی شود
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تواند اخبـار تلگرافـی مـنعکس کنـد، چـون       روزنامه نمی. شود رنجش حاکمان ایران می
تواند از سفرهاي شاه در اطـراف   روزنامه فقط می. ها براي مردم مضر است آگاهی از آن

ویژه دربـارة زاییـدن شـیر     آموز شاه و به هاي شکار وي، حیوانات دست پایتخت، داستان
ه بـه وجـود   م در ایران بـود  1919تا  1909هاي  نیکتین که بین سال. شاه خبر چاپ کند

شـد   هـا منتشـر مـی    کننـدة عـوام در آن   کند که مطالب بیـدار  ها در ایران اشاره می شبنامه
  ).همان(

نویسـان   شود، برخی سـفرنامه  مذهبی تلقی می يا دربارة تعزیه در ایران نیز که رسانه
او . که در زمان محمدشاه در ایران اقامت داشـت » کوروف«اند؛ از جمله  مطالبی نگاشته

  .مطالبی را آورده است  رة نحوة عزاداري محرم که در تهران دیدهدربا
هایی که در زیر چادرهـاي   هم که در اصفهان اقامت داشته است، به تعزیه» هولستر«

خوانی در قـزوین را   نیز مراسم تعزیه» مادام دیوالفوا«. کند شد اشاره می بزرگ برگزار می
داد توصـیف   هاي عاشـورا را نمـایش مـی   شد و رویـداد  که در میدانی وسیع برگزار می

تـر از مـاه    ها را در ایام محرم، شلوغ گوبنیو به عزاداري محرم پرداخته و خیابان. کند می
  ). 610: همان(داند رمضان می

م همراه بـا همسـر    1884ها هم خانم دیوالفوا که در سال  خانه دربارة نقالی در قهوه
او مجلس نقالی را در مسیر . هایی نقل کرده است شناس خود به ایران آمد، داستان باستان

هـا بـه    و در این موضـوع، روزگـار نقـاالن و توجـه آن    . کند شیراز به بوشهر روایت می
  ). 84: 1355والفوا، ید(بازخورد مستمعان را در فرایند ارتباط منعکس کرده است 

ــدین    ــرگ مظفرال ــروطه و م ــیش از آن در دورة مش ــم، پ ــوبن ه ــه  اوژن ل ــاه، ب  ش
دانـد کـه بـه     کند و آن را از واردات هنر ترکستان مـی  بازي در ایران اشاره می شب خیمه

برخی جهانگردان، از جمله مادام دیوالفوا و ادوارد براون که . ها افتاده است دست لوطی
خانه در شهرهایی مثـل   اند، از وجود تلگراف در دورة ناصرالدین شاه به ایران سفر کرده

اند، البته  به استفادة اروپاییان  هاي کوچک هم خبر داده حتی در دهکدهجلفا و کرمان و 



90 v  ،شمارة هفتمدورة سوم، نامة پژوهش فرهنگي، سال دهم  

 

همچنـین بـراون بـه    . اند از مسیر تلگراف ایران براي مقاصد خاص خود نیز اشاره کرده
وجود پستخانه در شهر کرمان اشاره دارد که حاکی از عمومیت این پدیده در آن زمـان  

شاه، به وجـود تلگرافخانـه در شـهر کرمانشـاه      اوبن هم، در دورة مظفرالدین. بوده است
ها ریاست تلگرافخانه را یکی از مناصـب مهـم    اشاره کرده است، طرفه آنکه جملگی آن

  ). 815: 1384راد،  انیمحسن(اند  در هر شهر دانسته
  

و ارتباطـات ايـران در دورة پهلـوي از ديـد      يبررسي وضعيت فرهنگ عموم
  نويسان اروپايي سفرنامه

م  1925/ش 1304خلع سلسلۀ قاجاریه و تشکیل حکومت موقـت در سـال   پس از 
که ماه پس از آن سلطنت رضاشاه و دورة حکومت پهلوي آغاز شد، در ایران تغییـرات  

  .پیشرفتی نسبت به دورة ایلی قاجار شکل گرفت به وسیع و رو
یـت  میلیـون نفـر جمع   15حـدود  ) اواخر قاجاریـه  ( ایران که در ابتداي قرن بیستم 

ها تهیدست و گرسنه بودند، ناگهان از موهبت پول نفـت از   داشت و قریب به اتفاق آن
تر افتـاد؛ در   ها از بسیاري کشورها پیش نظر آموزش، پوشاك، مسکن و بسیاري از زمینه

اي در ایـن   هـاي توسـعه   بود و زیرسـاخت » رشد«هایی از  حالی که این موارد تنها جنبه
، تولیـدي،  یهـاي فرهنگـ   وي که جامعۀ ایرانی از نظر جنبهسرزمین نضج نگرفت، به نح

انعکـاس ایـن   . اي همچنان در معیارهاي ایلی و کشاورزي بـاقی مانـد   رفتاري و توسعه
  .چشمگیري دارد نمودهاي بیگانگان  موارد در زندگی ایرانیان، در سفرنامه

واج یافت، هاي مربوط به توسعه در دنیا ر از دورة پس از جنگ جهانی دوم که بحث
رو شـد و بـه ایـن     بـه  نویسی نیز با تحوالتی جدي رو شناسی و سفرنامه هاي شرق حوزه

یـا   2مطالعـات شـرقی   يهـا  از واژه، 1شناسی ترتیب در دورة پس از جنگ به جاي شرق
                                                
1. Orientalism 
2. Oriental studies 



 v 91 ... فرهنگ عمومی و ارتباطات اجتماعی ايرانيان

  .استفاده شد 1اي مطالعات منطقه
کو نسـبت  توان به سفرنامۀ میشل فو ترین کارها دراین حوزه را می یکی از موشکافانه

طول انجامید،  ش تنها پانزده روز به 1357/م1979داد که اگرچه سفرش به ایران در سال 
دقیق و تخصصی او از ایـران و ایرانیـان مبتنـی بـر اصـول آکادمیـک اسـت          اما بررسی

  ).5،1377فوکو،(
ها به  در این دوره گرایش روزافزونی نسبت به مطالعۀ موضوعات جدید در سفرنامه

هـا، مقـاالت،    روزنامـه : هاي ارتباطی و نشـریات شـامل   ورد، از جمله پدیدهخ چشم می
متـون تـاریخی،   : هـاي نوشـتاري شـامل    ؛ پدیـده ...هـا، کاریکاتورهـا و   تصاویر و عکس

هـاي   هاي آرشیوي، اسناد و مدارك تـاریخی؛ پدیـده   هاي ادبی و اجتماعی، پدیده نوشته
  ...رفتاري، میراث هنري ایرانیان و

اي کـه در   هاي ارتباطی، فرهنگـی و توسـعه   ره، به برخی از موارد در حوزهدر این با
وسیلۀ اروپاییان نگاشته شده است، اشـاره   هاي دوران پهلوي که به ها و سفرنامه گزارش

  . شود می
نویسی انگلیسی اسـت، دربـارة فراینـد     ، که شاعر و رمان»ویتا سکویل وست«خانم 

. داند ها می ایران را کشوري آکنده از ناسازگاري يو. ددار یتوسعه در ایران دیدگاه جالب
م به ایران آمد، عقیده دارد این سرزمین از جمله کشورهاي نادري است  1926او که در 

، یعنی منزلگـاه  )گرایی و مدرنیته بین سنت(شک هرگز مرحله بینابین ترقی  که در آن بی
  .)43: 1376آشوري، (» قرن نوزدهم، شناخته نخواهد شد

دانند کـه در زنـدگی چـه     ها نمی ایرانی«: گوید خانم مریت هاوکس انگلیسی هم می
او از فرسودگی و پیري زودرس زنان و مردان ایرانـی  » .شود ها دریغ می چیزهایی از آن

در نتیجـۀ   يو. خـورد  ماندگی و توسـعه نیـافتگی اسـت، تأسـف مـی      که ناشی از عقب
هاوکس که . ت در ایران باید از باال آغاز شودمشاهداتش دریافته است که جریان پیشرف

                                                
1 . Area Studies 
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اي از ایران مطبوعات آزاد  کند در هیچ نقطه به ایران آمده است، اضافه می 1933در سال 
هایی  توانند در هیچ یک از انجمن شود، آزادي سیاسی وجود ندارد و مردم نمی دیده نمی

نگاران  باط همیشگی روزنامهاستن. که کمترین رنگ سیاسی دارد همدیگر را مالقات کنند
ایرانی چنین است که گـویی در ایـران هـیچ عیـب و نقصـی وجـود نـدارد، او اصـرار         

  ).همان(داند  نگاران را به دگرگون جلوه دادن حقایق عجیب می روزنامه
انگلیسی هم با توجه به عدم پیشرفت فکري و منطقی ایرانیـان و  » الرنس الکهارت«

هاي ذاتی آنان، سن فکري و احساساتی ایرانیان را حـدود یـازده    به کار نیفتادن استعداد
ضمن آنکه با توجه به مظاهر زندگی ایرانی و ارتباطات اجتمـاعی  . کند سال ارزیابی می

او . دانـد  تمایل به مشارکت و همکـاري مـی   گرا و بی در ایران، مردم این سرزمین را فرد
هاي ابتدایی و با تشکیالت قـرون   با شیوهاقتصاد ایرانی را اقتصادي مبتنی بر کشاورزي 

  ).103: 1356آلگار، (داند  فئودالی می وسطایی و
م به ایران سفر کرده است، حکومت 1943و  1922الکهارت که دو بار در سال هاي 
هاي جهان دانسته و وضع حکومـت را نسـبت بـه     وقت ایران را از فاسدترین حکومت

خوانـد کـه    حکومـت ایـران را حکـومتی فاسـد مـی      او. کند سفر قبلی بدتر ارزیابی می
وجـود آمـده اسـت و در ایـن سـرزمین افـراد        افراد فاسد و براي افراد فاسد به ۀوسیل به

  ).93: 1379جوانبخت (شگرف و استثنایی هستند  یهای درستکار پدیده
ثبـاتی در دولـت، مجلـس و     داند و بـی  وي وزراي ایران را ناآشنا با فن مدیریت می

الکهـارت  . کنـد  هـا بیـان مـی    ها و سازمان ها را باعث ناکارآمدي وزارتخانه ابینهضعف ک
هـاي   ، چنـان مسـئولیت  یداند که با تکیه برتمرکز سازمان کاره می دولت را در ایران همه

پیچیده صنعتی و بازرگانی را برعهده گرفته کـه هـر دولـت بـالغ و نیرومنـدي را فلـج       
شوند، تا  گوید که در ایران کارمندان درستکار اخراج می نظراتش می ۀاو در ادام. کند می

اي جز  در شرایط تورم چاره یکارمندان ایران. شدگان سیاسی باز شود فضا براي منصوب
  ). همان(دزدي یا مردن از گرسنگی ندارند 
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رسد نشاي از تحول سـاختاري   الکهارت که خاورشناسی برجسته و دقیق به نظر می
و شاه ایران را در رأس دولت و نظامیانی دانسته کـه فاسـد هسـتند و     بیند در ایران نمی

او در انتها، ایران را از بسیاري جهات مثل . آمادگی کامل براي استقرار دیکتاتوري دارند
دوران  یایـران در حـال  «: افزایـد  یدانـد و مـ   هاي یازده و دوازده م می انگلستان در سده

گذراند که از نظـر   یستم و بحبوحۀ نوگرایی میکودکی سیاسی خود را در حضور قرن ب
روانی، سیاسی و اقتصادي آمادگی آن را ندارد، مثل کودکی که ناچار شده مثـل انسـانی   

  ).همان(» بالغ زندگی کند
نویسـان وجـود دارد؛ از    نظرهاي مثبت هم از جانب سفرنامه در این بین برخی اظهار

اس، ایرانیان را بنیانگذار دولت به معناي فرانسوي، مورخ و خاورشن» رنه گروسه«جمله 
کند علم کشورداري از ایران باستان به عصر حاضر منتقل  داند و اضافه می کنونی آن می

انـد،   را، کـه در دورة هخامنشـی ابـداع شـده    » ایالـت «و » مدینه«وي مفاهیم . شده است
ـ . ها و کشورهاي کنونی دانسته است زیربناي ساخت دولت ی را نـژاد نخبـۀ   او نژاد ایران

دانـد   آسیا برشمرده و داریوش اول را مقتدرترین و خردمندترین شـهریاران جهـان مـی   
  ).75: 1376، يآشور(

نویس دورة پهلـوي، دوبـار در شـهریور و     میشل فوکو، آخرین گزارشگر و سفرنامه
روز، به تهران، قم و آبادان سفر کرده اسـت و طـی ایـن     15، جمعاً به مدت 1357آبان 
 وگـو  گفـت هاي مؤثر در انقالب اسـالمی ایـران    رها با رهبران ملی و مذهبی و گروهسف

  ).18: 1377فوکو، (کرده است 
وجوش انقالب و سقوط پهلوي به ایران آمده است، اسالم  فوکو که در دورة پرجنب

کند و انقالب ایران را  ناپذیر در برابر دولت پهلوي ارزیابی می ایرانی را نیرویی مقاومت
داند که بدون ساختارهاي مـدرن سیاسـی جهـان، بـدون ابـزار       حاصل موج عظیمی می

 يهـا  دگاه فوکو در سالیالبته د. رسد نظامی، بدون پیشگام و بدون حزب به پیروزي می
  .است  ر کردهییبعد تغ
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  گيري بندي و نتيجه جمع
افرادي باسواد و  اند، نویسانی که دربارة ایران و ایرانی قلمفرسایی کرده بیشتر سفرنامه

اند؛ اگرچه شاعر، نقـاش و عکـاس هـم در     اهل سیاست و علم، یا مشاوران نظامی بوده
سـون و فوکـو   اولبرخی مثل ادوارد بـراون، گوبنیـو، جکسـن، ر   . شوند این بین دیده می

ها مسلماً به اوضـاع اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی      اند و همۀ آن هایی جهانی شخصیت
  .دارند اروپاي معاصر آگاهی

ها به نقش تمدن و فرهنگ در تاریخ کشور اعتقـاد دارنـد و بـه عظمـت دیرینـۀ       آن 
سـیما بـا    اند کـه ایرانیـان مردمـی خـوش     القول ها متفق آن. تاریخ و فرهنگ ایران واقفند

منش و هوش و ذکـاوتی   خطوط چهرة منظم، داراي منشی نجیبانه، طبع لطیف، فیلسوف
تاریخ گذشتۀ خود هستند که بـه آن آثـار، جنبـۀ مـذهبی و      نظیرند و چنان وابسته به بی

  ).15: 1377لسپو،یم(اند  مقدس بخشیده
نویسان نیز به دین اسالم، که یکی از ارکان مهـم فرهنـگ ایرانـی     تعدادي از سفرنامه

بـه  . دهند و بیشتر مجذوب دین و آیین کهن ایرانیان هسـتند  است، کمتر توجه نشان می
اند که با فرهنـگ و اعتقـادات قـدیم     مذهب شیعه را از آن رو پذیرفته ها ایرانیان نظر آن

ها نزدیک بوده است، چرا که اسالم اهل سنت مخصوص اقوام عرب است و مسـئلۀ   آن
در دین کهن خود، امري بسـیار  ) فره ایزدي(» سوشیانس«براي ایرانی معتقد به » والیت«

ها وقـوف دارنـد، و معتقدنـد     سایر ملت ها به تفاوت اسالم ایرانی با اسالم آن. آشناست
آورنـد   ها تعصبی در دین خود ندارند و بیشـتر بـا تظـاهر اداي مسـلمانی در مـی      ایرانی

  ). 1377نو، یو گوب 1355؛ براون، 1354ه، یمور(
ت هستند و یبابی و بهائ  ها مدافعان سرسخت فرقۀ نویسان، انگلیسی در میان سفرنامه

ها، اعتقاد دارد محمدشاه براي اینکه بتواند نفوذ روحانیون  غ آنادوارد براون، بهترین مبل
هایی را نگرفته است و دقیقاً اندکی پس  را محدود کند، عمداً جلوي گسترش چنین فرقه

دهـد، جالـب    از گسترش موفق فرقۀ وهابیت در عربستان چنین اتفاقی در ایران رخ مـی 
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  ).73: 1379س، یاو(ارد ها در هر دو کشور وجود د آنکه حمایت انگلیسی
نویسـان رفتارهـاي فـردي و     هاي فکـري ایرانیـان، سـفرنامه    عالوه بر توجه  به جنبه

  .جمعی و ارتباطات اجتماعی را نیز مدنظر دارند
دانند که گاهی چنان مغرورند که خدا را بنده نیستند  ها ایرانیان را ملتی عجیب می آن

، »پـوالك «. شجاعند، ولی مهربـان . زود باورو گاهی عاجز، متواضع و زیرك هستند اما 
هـر چـه کوشـیدم،    «: گویـد  پزشک مخصوص ناصرالدین شاه و مدرس دارالفنـون، مـی  

  ).89: همان(» نتوانستم ایرانیان را بشناسم
دلیل باهوشی و زیرکی ایرانیان را درگیري با حوادث بزرگ تاریخی، نژاد آریـایی و  

سیاحان ادب . هاست حیات ایرانیان مرهون هوش آناند و معتقدند  هوا دانسته و حتی آب
بیشـترین صـفتی کـه    . داننـد  ستایند و دلیل آن را ادبیات غنی این مردم می ایرانیان را می

اي  اند، خوشگذرانی است؛ شادي و شاد زیستن در ایران ریشـه  براي ایرانیان به کار برده
. هـا کـرد   ه آن را زینـت آسـمان  بود ک» شادي«کهن دارد، زیرا نخستین آفریدة اهورامزدا 

فشار، به حال اند که اگر مدتی در فشار باشد، با برداشتن  ها ایرانی را مانند فنر دانسته آن
  .دگرد اول خود باز می

شناسـی   گفتنی است که در دورة پهلوي و پس از جنگ دوم جهانی، مطالعات شرق
قی از ایران و جامعـۀ ایـران   تر و با اصول علمی دنبال شد و اطالعات بسیار دقی گسترده

  .آوري و تدوین شد ها جمع ها و سفرنامه در این گزارش
مند به ادبیات فارسی بـه ایـن    نویسان با ذوق و عالقه در پایان باید گفت که سفرنامه
هایی را از قهرمانان گذشتۀ خود و چهار نابغۀ بـزرگ   نکته اذعان دارند که ایرانیان نشانه

. در رفتار و کردار و اندیشۀ خود دارند) مولوي، سعدي و حافظفردوسی، (ادب فارسی 
هاسـت، و   دانند که هدفش دفـاع از نیکـی   ها انسان شاهنامه را انسان سعادتمندي می آن

دهنـدة انسـان شـهید یعنـی      هاي پهلوانی و در نهایـت پـرورش   پایبند به اصول و ارزش
م مسلمان و عارف اسـت،  حریفی است که ه فن انسان سعدي انسان همه. سیاوش است
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انسـان مولـوي انسـانی    . جانبه آرمان بلندپروازانه ندارد هم رند و صوفی؛ این انسان همه
واالست که بار زندگی بر دوشش سبک است، در حالی که انسـان فردوسـی و سـعدي    

  .تر است خاکی
روحـی و آسـودگی    اما انسان حافظ نه به روحانیت انسان مولوي است نه به سـبک 

. کند مطلوب او نیسـت  خوشگذران است، اما دنیایی که در آن زندگی می. ن سعديانسا
قـدر اسـت، در    و دورة قاجار بیشتر به انسان سعدي گرایش دارد و راضی به قضا یایران

بـه  ) عصر پهلـوي و پـس از آن   ( نزدیک به عصر حاضر  يها در دوره یحالی که ایران
آبـاد یـاد    بین است و از خراب که روشن حافظ گرایش بیشتري دارد؛ مشکلش آن است

: دانـد  زند و حکایت خـود را مـی   کند که اسم آن با خودش است؛ کسی را گول نمی می
  ».تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس«
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  .مؤسسه فرهنگی صراط ما و مدرنیت،. 1376آشوري، داریوش،  -
ابوالقاسـم سـري،   ترجمـۀ   ر ایران قاجاریـه، دین و دولت د. 1356آلگار، حامد،  -
  .توس: تهران
: ، شـیراز هاي اروپایی دورة قاجار فرهنگ ایران در سفرنامه. 1379اویس، مهـین،   -
  .نوید

  .منصوري، تهران... ، ترجمۀ ذبیحیک سال در میان ایرانیان. 1355براون، ادوارد،  -
ر منوچهري و فریدون ترجمۀ امی  ،سفرنامه جکسن. 1357جکسن، آبراهام ویلیامز،  -
  . خوارزمی: اي، تهران بدره
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  .دانشگاه تهران: وشی، تهران فره

: مۀ ضیاءالدین دهشیري، تهـران ترج سفر اروپا به ایران،. 1353شیبانی، دکتر ژان،  -
  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب

  . نو: ، ترجمۀ حسین ابوترابیان، تهرانخاطرات لیدي شیل. 1386شیل، ماري،  -
، ترجمۀ حسین معصومی ها چه رویایی در سر دارند؟ ایرانی. 1377فوکو، میشل،  -

  . هرمس: همدانی، تهران
غالمعلـی وحیـد مازنـدرانی،     ، ترجمـۀ  ایران و قضـیه ایـران  . 1373کرزن، جرج،  -
  .علمی و فرهنگی: تهران
: ، ترجمـۀ عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوي، تهـران     سه سال در ایـران .  377گوبینو،  -

  .کتابسرا
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: ، تهـران )جلـد   3(  ایران در چهار کهکشان ارتباطی. 1384راد، مهدي،  محسنیان -
  .سروش

بدالرضـا هوشـنگ   ، ترجمـۀ ع ها در ایـران  آمریکایی. 1370میلسپو، آرتور چستر،  -
  .البرز: مهدوي، تهران

ترجمـۀ میـرزا حبیـب     سرگذشت حاجی بابـاي اصـفهانی،  . 1354 موریه، جیمز، -
  . حقیقت: تبریز. اصفهانی

مجموعـه انتشـارات ادبـی و    : ، تهـران ایران از نگـاه گوبینـو  . 1364ناطق، ناصح،  -
   .)دکتر محمود افشار(تاریخی



 

  
  1388هفتم، پاییز م، شمارة ، دورة سودهمسال نامۀ پژوهش فرهنگی، 

  
  

   ياهللا مرعشي نجف هاي خطي كتابخانة آيت قرآن
  )هاي اول تا ششم سده(

  ðفر مهناز شایستهدکتر 
  

  چکيده
تولـد  . قـرار داد  یآسمانکتب  یرا محور تمام قرآنو  انسانت یرا محور هدا یآسمانخداوند کتب 

از  ینجفـ  یاهللا مرعش تیآ. رخ داد افتیرهن یا ۀیز بر پاین یو مؤثر در فرهنگ و تمدن اسالم یآثار غن
 يآور ، شروع به جمعیخط يها نسخه یبا توجه به عالقه و احساس ضرورت در بازشناس یدوران جوان

هـاي جهـان اسـالم     ن مجموعهیتر از بزرگ یکیزد که  يا س کتابخانهیدست به تأس او. کردر ین ذخایا
ن یدر ا. رود یبه شمار م گوناگونادوار  یخط يها بزرگ از نسخه يا نهیگنج امروزه و دشو محسوب می

 )تذهیب(ینییتز يها یژگیه اسالم و ویاول ةشش سد با خطوط ییم تا پس از آشنایآن هست یمقاله در پ
  :دهیم که می  ها پاسخ و به این پرسش مین کتابخانه بپردازیا يها نسخه ی، به بررسیقرآنصفحات 

 اول اسالم از چه نوع بوده است؟ ةاي خطی شش سده خوشنویسی مورد استفاده در قرآن −

اول اسالم، از حیث  ةاهللا مرعشی، متعلق به شش سد آیت ۀی موجود در کتابخانقرآننسخ خطی  −
 ؟دارندهاي بارزي  چه ویژگی هاي به کار رفته ة خوشنویسی و تذهیبشیو

  
   ها کليدواژه

  .نجفی ی مرعشاهللا تیآ کتابخانۀ ،یخطی قرآن يها ب، نسخهیخوشنویسی، تذه

                                                
ð المیسسه مطالعات هنر اسؤمدیر گروه هنر اسالمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس م 
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  مقدمه
ـ یپـرورش اخالقـ   يا ابد تا با گونهی یم ییاز راه قرآن توانا يفرهنگ بشر و  ی، روان

ن یشـتر یده و بیت نامیقرآن خود را کتاب هدا. سازد را هموار  یت آدمیر هدایمس يفکر
ـ در ا. است يساز و جامعه يساز خود قائل است، انسان يکه برا یتیرسالت و مسئول ن ی

اگر بنا  .گرید يا ک عرصه است و هنر عرصهی یج فرهنگ قرآنیغ و ترویت، تبلراه دعو
ـ اش ا ابـد، الزمـه  یسطوح جامعه گسـترش   همۀدر  یقرآن يها باشد معارف و آموزه ن ی

ـ در ا. متفاوت عرضـه شـود   یانیبا زبان و ب ياست که در قالب اثري هنر ـ ی ن خـط  ین ب
 ییخـدا  يهـا  شـه یج اندیترو يبرا يا وند قرآن و هنر و عرصهیپ ين هنر برایتر شاخص

، چنانکـه  اسـت  بشر شده یداد در تحول زندگین رویتر ش خط سبب بزرگیدایپ. است
. کنـد  یش و تکامل خط بازگو نمیدایتر از پ زنده يرا سند یدفتر پراکندة سرگذشت آدم

س انه است، اما پیدوران باستان و م يها ش از اسالم زبانیخط پ یۀ اصلیران دستمایدر ا
بـه صـورت    یشـود و خـط کـوف    یران دگرگـون مـ  یکباره در ایاز ظهور اسالم خط به 

  ).136: 1382یاوري، (ابد ی یرواج م يزیانگ شگفت
هرچند ایرانیان مغلوب سپاه اسالم شدند، در کلیۀ شئون فرهنگی و هنري بر فاتحان 

در سدة . داي که شخصیت ملی آنان در هنرهاي اسالمی متجلی ش اثر گذاشتند، به گونه
دوم هنر نقاشی بیشتر به تذهیب و تزیین قرآن اختصاص داشـت؛ هرچنـد مرکـز    /هشتم

توان گفت در آنجا به هنرهاي ظریفه  خالفت شهر بغداد توسعه و شکوه یافته بود و می
احمـدقمی،  (توجه نبودند، لکن اثري که این معنـی را ثابـت کنـد در دسـت نیسـت       بی

1366 :23.(  
پس از اسالم به نام هنرهاي اسالمی تجلی یافتـه اسـت، مسـتقیم    بدون تردید آنچه 

شـکوفایی بـذر اسـالم در    . انـد  تأثیر تفکر اسالمی و محتواي قرآنی شـکل گرفتـه   تحت
آغـاز  ) ق پـنجم  -چهارم/ م ازدهمی-دهم يها سده(بویه  واقع از زمان آل اندیشه و هنر، به

 ۀشک محور هم بی. و هنرها دانستتوان این دوره را مبدأ تحول در همۀعلوم  شد و می
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هنرها بر توجه و تأثیرپذیري از قرآن بوده است که بعدها در عهد ساسانی، سـلجوقی و  
  ).3: 1378نعیمایی، (رسند  تیموري به کمال مطلوب می

ـ  یخط يها به کار رفته در نسخه يها بیوة خط و تذهیابتدا با ش شـش سـدة    یقرآن
م ینـۀ عظـ  یموجـود در کتابخانـه و گنج   يهـا  قـرآن  یشویم، سپس به بررس اول آشنا می

  .میپرداز یم) ره(ینجف یاهللا مرعش تیمرحوم آ
  

  دوازدهم  -ششم، هفتم -اول يها خچة خط و تذهيب سدهتاري
ی«در ابتداي اسالم، خط رایج میان مردم مکه خطی بود که به آن  گویند،  می» خط مکّ

» خـط مـدنی  «اي نوشته شـد کـه    به شیوهبه مدینه منوره قرآن ) ص(اما با هجرت پیامبر
که در (این دو خط، به خط نسخ که بعدها ابن بواب ). 6و 5: ابن ندیم(شود  خوانده می

. رواج پیدا کرد، نزدیک است ق پنجم/ م  نوشت و در سدة یازدهم) شود ادامه معرفی می
اینکـه در  اي وجود نداشت، تـا   گذاري گونه نشانه در خطوط مربوط به کتابت قرآن هیچ

رواج ) ق 69/م 688متوفی(گذاري و اعراب را ابواالسود دوئلی  نقطه ق67/ م 686 سال
  1.آموخته بود) ع(شود که وي این شیوه را از حضرت علی گفته می. داد

گذاري فتحه، ضمه و کسره انتخاب کرد کـه بـا رنگـی     ابواالسود نقطه را براي نشانه
این ترتیب که براي فتحه یک نقطه باالي حـرف،  شد؛ به  متفاوت با خط قرآن نوشته می

براي کسره یک نقطه در زیر و براي ضمه یک نقطه در وسـط یـا جلـوي حـرف قـرار      
ادامـه داشـت، در عهـد     ق175/ م 791این روش تا سـال  ). 69: 1992رامیار، (دادند  می

 َ  ِ  ُ انه هاي اعرابی ابواالسود را به نشـ  خلیل بن احمد، نقطه 2خالفت ابوالعباس سفاح،
                                                

تا جایی که خط عربی صدر اسالم  ،نوشتند و آن را به صورتی وسیع منتشر کردند اي خاص می کوفیان خط عربی را به شیوه. 1
   .)22: 1378سیدجوادي،  حاج( گویند را اصطالحاً خط کوفی می

نخستین ) 754/136.ف-722/104.و(ابوالعباس عبداهللا بن محمد بن علی عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب ملقب به سفاح  .2
خلیفه عباسی است که به یاري ابومسلم خراسانی دست به قتل عام بنی امیه زد و حکومت بالد اسالمی را به یاران و سرداران 

  .)766: 1362معین، (خود داد 
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انـدك خـط    انـدك . تبدیل کرد و همچنین توانست همزه، تشدید و تنوین را وضع کنـد 
  .کوفی رو به تکامل گذاشت و سیر تحول تدریجی خود را ادامه داد

انـد کـه    خط کوفی را از جهت گسترة نشر به دو دستۀ شرقی و غربی تقسـیم کـرده  
ویـژه در ایـران،    تۀ شـرقی، بـه  پیشرفت و شکوفایی عمدة خوشنویسی این خط در دسـ 

هاي متعلـق   اوج خوشنویسی خط کوفی در ایران، با بررسی قرآن. صورت پذیرفته است
. کنـد  ایران صحت این موضوع را ثابت می ق سوم تا پنجم/ م  هاي نهم تا یازدهم به سده

وة برد، دو شـی  ها نام می هاي خط کوفی نخستین از آن ندیم شاخه در میان اقالمی که ابن
  ).مقدمه: 1375افروند، (اصفهانی و پیرآموز اقالم ویژة ایرانیان است 

هاي گوناگونی از خـط کـوفی بـه     نمونه ق سوم و چهارم/ م  هاي نهم و دهم در سده
، ارائه کرد که به )یعباس ير خلفایاز خوشنویسان بنام و وز(مقله  صورت ابتکاري را ابن

خط، ثلث، خط محقق، : و عبارتند از) 10: 1373ی، خان قلیچ(گویند می» اقالم سته«ها  آن
  . خط ریحان، خط نسخ،خط توقیع، و خط رقاع

گر خوشنویسان و هنرمندان بزرگ شیعی ی، از د»ابن بواب«علی بن هالل معروف به 
 ق پنجم/م تا اوایل سدة یازدهم ق چهارم/ م  درجهان اسالم، در حدود نیمۀ دوم سدة دهم

او در هنر تذهیب نیز استاد بـود و برخـی   ). 57: 1369صفهانی، میرزاحبیب ا(زیست  می
داننـد و   از نویسندگان، استادي وي را در این فن بیش از هنر خوشنویسی و کتابت مـی 

او ). 316: محمدبن عثمان الذهبی(کرد  بواب آثار خود را نیز تذهیب می اند که ابن نوشته
س قواعد رو به کمال برد و نزدیک به ترین هنرمند مسلمان است که خط را براسا بزرگ

هاي بعد از خـود نیـز اثـري عمیـق      جمال و زیبایی ساخت، به طوري که در طول سده
بواب طریقـۀ   ابن. اند گذاشت و خطاطان طریقۀ او را در دوران متأخر نقل و ترویج کرده

له بـه  مق و بر اساس قواعد ابداعی ابن) 300: 1350فضائلی، ( مقله را منسجم ساخت ابن
تـر و   تکمیل و استوارساختن اقالم سته، از جمله خـط نسـخ، پرداخـت و قواعـد تـازه     

تري در خوشنویسـی پدیـد آورد و کلمـات و جملـه را بـه میـزان نقطـه سـنجید          کامل
  ).25: 1370نواسانی، (
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بواب پس از آنکـه بـه تحصـیل آن     مقله واضع خط نسخ از کوفی است، ولی ابن ابن
گانه و رعایت قلم تهذیب کرد  وي آن را به قواعد دوازده. پیدا کرد پرداخت در آن کمال

و حروف آن را با نقطه در قاعده و قانون درآورد کـه دیگـر کسـی از خوشنویسـان بـه      
قواعد پیش از وي توجهی نداشت و تاکنون نیز قواعد وي، در نزد اهـل خـط اجرایـی    

  ). 91-92... : جمعی از فضال و ( است
  

  )تذهيب(يينيهاي تز ويژگي
  هـدف و سـرگردان نبـوده،    هاي اولیه، هرگز نقشی بـی  گیري از تذهیب در قرآن بهره

تالش بیش از حد هنرمندان در برخی . بلکه پیوسته با تقسیمات نوشته مرتبط بوده است
  .انگیز است هاي استادانه، براي کارکردي چنین ساده، حیرت از نمونه

ب را تحریک میهایی دارد که مذَ خود قرآن مجال ترین این امکانـات   شاخص. کند ه
دهندة هر پنج یا ده آیـه   به عالوه، عالئم نشان. سرلوحۀ سوره و فاصلۀ میان آیات است

سرلوحۀ سوره . آورد هاي زینتی در حاشیه فراهم می نیز مجالی را براي تکرار منظم نشان
کـه حکایـت از محـل    ( یسوره، تعداد آیات آن و کلمه مکی یا مدن متشکل است از نام

شود، معموالً در قـابی   که همه تعمداً به خطی غیر از خط متن نوشته می) نزول آن دارد
شود، و  هاي دیگر آراسته می گیرد، دور آن با طال و رنگ شکل قرار می عریض و مستطیل

این سرلوحه با ترنجی که به صـورت افقـی بـه لبـۀ     . زمینۀ خط آن داراي اسلیمی است
یابد و براي چشـم بـه صـورت رهـایی بـه سـوي        اره دارد تا حاشیه امتداد میکاغذ اش
  ).72 -73: 1377لینگز، (کند  اي نامعلوم جلوه می عرصه

از نقش گل و بـرگ و   يا زهیس آمینو ب کتب دستی، تذهق پنجم/ م  ازدهمیتا سدة 
موالً نقوش مع. ز رواج داشتیق ن ششم/ م  دوازدهم ةکه تا سد یبود؛ قالب یاشکال هندس

 یو در متن در داخل قسمت داشته يشتری، کاربرد بیین و انتهایدر صفحات آغاز یهندس
ـ گرفت، د یکه نام سوره را در بر م  ةسـد  يهـا  ه قـرآن یـ در صـفحات اول . شـود  یده مـ ی



104 v  ،شمارة هفتمدورة سوم، نامة پژوهش فرهنگي، سال دهم  

 

خورد  به چشم می یخاص یدارد، نقوش هندس يعمود ییآرا م که صفحه ازدهمی/ق پنجم
   ).10: 1386فراست، (

خیز کوتاهی، یعنـی در نیمـۀ سـدة     و بعد از افت. نات بودیینخستین عنصر در تزطال 
م در شرق، آبی هم بر سبز و هم بر سرخ پیشی گرفـت و خیلـی زود بـه     دهم / ق چهارم
تراز طال رسید، در حالی که در غرب، طال رتبۀ نخست خود را حفظ کرد و  اي هم مرتبه

  ).2 :1377لینگز، (آبی در مرتبۀ دوم ماند 
  

  ياهللا مرعشي نجف هاي خطي شش سدة اول در كتابخانة آيت معرفي قرآن
ترین  که به حق بزرگ ـ ـ قدس سره الشریف اهللا العظمى مرعشى نجفى آیتمرحوم 

آیـد، ضـرورت بازشناسـى     اخیر بـه شـمار مـى    ةفرهنگبان میراث اسالمى در چهار سد
ذخایر و میراث عظیم فرهنگى  آورى د و از سنین جوانى در جمعکرفرهنگى را احساس 
اقدامات مؤثر ایشان، برخى از عالمـان و  . اى درنگ را جایز ندانست علماى اسالم لحظه

ت گمارنـد   فرزانگان اسالمى را واداشت که به جمع آورى میراث علمى دانشمندان همـ .
و آفاق است  ةاى بود که اکنون شهر ها، تأسیس کتابخانه ها و فداکاري حاصل این تالش

   1 .آید هاى جهان اسالم به شمار می کتابخانه ترین یکى از بزرگ
 /م1965اهللا مرعشـی نجفـی در سـال    تأسیس اولیۀ کتابخانۀ عمـومی حضـرت آیـت   

یکی . ش بوده است  1353ق برابر با 1394/ م1974ق و توسعۀ بعدي آن در سال 1385
خطـی نفـیس و    آوري منـابع غنـی   از اهداف مؤسس چنین فرهنگستان بزرگی در جمع

ذخائر اسالمی، ساخت یک مرکز بزرگ فرهنگی اسالمی به منظور حفظ و حراست آثار 
                                                

یـران و سـومین   هاى نفیس و کهن خطّى اسالمى نخستین کتابخانه در کشـور ا  این کتابخانه از لحاظ تعداد و کیفیت نسخه .1
دکتر سید محمـود  فرزند ارشد ایشان، حضرت حجت االسالم و المسلمین همچنین  .آید کتابخانه در جهان اسالم به شمار مى

اکنـون یکـى از    است،کافى برده  ةشناسى بهر از نوجوانى در کنار پدر بزرگوار خود از دانش کتابشناسى و نسخه که ،مرعشى
، 21/4/88، 9:20َکتابخانه آیـت اهللا العظمـی مرعشـی نجفـی،     ( شناسان در ایران و جهان است سخهترین کتابشناسان و ن برجسته

http://www.marashilibrary.com/lyb.html .(  

http://www.marashilibrary.com/lyb.html
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) ع(بیت عصمت و طهـارت  اسالمی و نیز اشاعه و احیاء تفکر شیعی و ترویج علوم اهل
هاي بزرگ جهان و اطالع از منابع اسـالمی   از راه ارتباط با سایر مراکز علمی و کتابخانه

مچنین منابعی است که به نحوي با میراث فرهنگی و کشور اسالمی ما ها و ه موجود آن
این مرکز از راه مکاتبات و رایانه، محققـان و دانشـمندان داخـل و خـارج     . ارتباط دارد

در حال  1.سازد مند می کشور را از اطالعات گردآوري شده و خدمات متمرکز خود بهره
 31000ر عنوان مشـتمل بـر بـیش از    هزا هاى خطى کتابخانه شصت تعداد نسخه ،حاضر

آن به عربى و بقیه به فارسى و اندکى ترکى، اردو، تاتارى،  از درصد 65مجلد است، که 
گاه ثابت نیسـت و بـه طـور     خطى هیچ ۀاین تعداد نسخ. و التین است ،حبشى، پهلوى

و یـا   خریـدارى  برگزیـده خطـى نفـیس    ۀنسـخ  1000تا  750متوسط هر سال بیش از 
   2 .شود ه این گنجینه افزوده مىاهدایى ب

/ م تا دوازدهم  هاي هفتم هاي خطی کتابخانه، نه نسخه ارزشمند متعلق به سده از قرآن
هاي بسیار مهم و ارزشمند موجـود در   از جمله قرآن. کنیم اول تا ششم ق را بررسی می

ابـت و  بواب کت ق ابن392/ م 1001این کتابخانه، قرآنی به خط کوفی است که در سال 
گـذاري   اعراب 3.خط کوفی این قرآن، کوفی ایرانی یا پیرآموز است. تذهیب کرده است

و  5بـه رنـگ شـنجرف    4آن به شیوة خلیل ابن احمد الفرهادي به رنـگ سـبز و اعجـام   
                                                

، 1371المللـی کتابخانـه،    در یک نگاه، انتشارات عمومی و بین) قدس سره(اهللا العظمی مرعشی نجفی  کتابخانۀ عمومی حضرت آیت .1
  .4ص

ها در موضوعات مختلفى از جمله فقه و اصول، کالم و عقاید، منطق و فلسفه، عرفان و تصوف، حدیث، تفسـیر و علـوم    خهاین نس. 2
قرآن، ادبیات، اخالق، طبیعیات، تراجم و رجال و درایه، انساب، علوم غریبه و اعداد، فیزیک، شیمى، ریاضى، جغرافى، هیئت و نجـوم،  

هاى منحصر به فرد بسیارى به خطوط مؤلفان مشهور اسالمى و یا با اجازات آنان مزین  نسخه ،یردر میان این ذخا .است طب، موسیقى
  ). http://www.marashilibrary.com/lyb.html، 21/4/88، 9:20َاهللا العظمی مرعشی نجفی،  کتابخانه آیت( است

در کوفی پیرآموز حروف متصل و . به نام قیرآموز ذکر کرده است الفهرستاهراً همان خطی است که ابن الندیم در کوفی پیرآموز ظ. 3
شـوند، اضـالع افقـی و     شدند و با رشتۀ بسیار نازك و با خط مویین به هـم متصـل مـی    پیوسته یا به صورت جدا از یکدیگر نوشته می

  ).68: 1379دي، حاج سید جوا(عمودي در آن ظریف و باریک است 
گذاري یا نقطه دادن حروف؛ در اصطالح اهل فن، نقطه آن است که داللت بر حرکات و اعـراب کنـد و غـرض از اعجـام آن،      نقطه. 4

  ).  http://www.loghatnaameh.com، 16/4/88، 11:30َنامه دهخدا،  لغت(داللت بر تمیز حروف مشابه از یکدیگر است 
  .)11:20َهمان، (شود  رنگ؛ از این رنگ در تذهیب بسیار استفاده می شنگرف یا شنجرف، سرخ، قرمز شفاف و تقریباً قرمز سرخ. 5

http://www.marashilibrary.com/lyb.html
http://www.loghatnaameh.com
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صفحۀ . این نسخه، در حال حاضر، شامل جزء هشتم و هفدهم قرآن است. استطالیی 
چینی در داخل قاب یا جدولی مسـتطیل   گره اول آن یک صفحه تذهیب مزین به نقوش

ـ (هـاي الجـورد    است با نقش ساده گل با ترکیب بسیار زیبا به رنـگ  ، شـنجرف و  )یآب
طالیی که در سمت راست قابی مستطیل دارد و در نوع خـود، از نظـر بیـان گرافیکـی،     

 بـر روي بـرگ پایـانی آن، لـوح    ). 1تصـویر (سورة انعام است  111نظیر و شامل آیه  بی
زرین مزین به نقوش اسلیمی، به طرز بسیار زیبایی، بـه دو کلمـه نقـش بسـته اسـت و      

لی بن هـالل بعـه بتـه    «اي با کتابت  با خطوط دندانه 1نقوش اسلیمی جامع عالم ب هذَ ت کُ
لثاته انی و السعر و ثَ الم ستَّه ثَ از متن جـدا شـده اسـت و در حاشـیۀ مـتن، نقـش       » الس

همچنین، در حاشیۀ راسـت صـفحه   . جورد، طالیی و شنجرف داردچینی به رنگ ال گره
بندي  با تزیین بسیار زیبا تکرار شده که ترکیب نخستموجود در صفحۀ  ۀنقشی از نمون

  ).3و  2تصویر(بسیار خوشایندي را ساخته است 
 2سطر بر روي کاغذ خانبالغ 4صفحه است که در هر برگ آن  154این نسخه شامل 
اي بـدون مقـوا بـوده و     قهـوه  3جلـد آن تیمـاج  . وشـته شـده اسـت   به رنـگ نخـودي ن  

  . است» ابن سعه نحند بن الحسین بن علی«دهندة آن  سفارش
ق اسـت کـه    دوم/ م  هاي این کتابخانه، دو نسخه متعلق به سدة هشتم از دیگر نسخه

هـا،   انـد و در هـر دو آن   بر روي پوست آهو و بـه خـط کـوفی تحریـري نوشـته شـده      
. متر است سانتی 20×30اري به شیوة ابواالسود به رنگ شنجرف و سبز و ابعاد گذ اعراب

نوع تـذهیب آیـات در   . اد کوفه استیهمچنین، محل کتابت این دو نسخه به احتمال ز
                                                

قرینه، که بیشتر یادآور پیچش ساقۀ  اغلب به قرینه و گاه بی هاي مدور تکراري وخم ها، پیچ از گردش دنقوش اسلیمی عبارتن .1
 ).13: 1379افتخاري، (اي دارد  هاي متفاوت خود، در نقوش تزیین ایران نقش پایه طرح اسلیمی با گردش. تواند باشد گیاه می

این کاغذ . آمده است به دست می) پکن، چین(کاغذ خانبالغ نوعی کاغذ است که در میان کاتبان مرسوم بوده و در خانبالغ . 2
شد و کاغذي بود مستحکم،  هاي عربی و فارسی به کار گرفته می قرآن و نگارش در ایران و دیگر کشورهاي اسالمی به کتابت

  )2/3/88، 9:00بانک نسخ خط فارسی، (شد  نویسی بیشتر به کار گرفته می ضخیم، و به رنگ حنایی که در نسخه
 www.knowledgebage.icro.ir/nosakhfarsibank helpnoskhkhati.htm. 

  پوست بز دباغی شده= تیماج. 3

http://www.knowledgebage.icro.ir/nosakhfarsibank
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ها زنجیري نقش اسلیمی به صورت ساده است و به رنگ سبز، شـنجرف،   یکی از نسخه
  ). 4تصویر (مل شانزده سطر است تعداد اوراق دو ورق و هر ورق شا. و طال است

در نسخۀ بعدي، تذهیب بسیار ساده به کار رفته است و ابتداي آیات نقوش هندسی 
هـاي بعـد، ابرهـاي     در سه رنگ شنجرف، الجورد و طال دارد که در کنـار آن در سـده  

اي با یازده سـطر   این نسخه شامل صفحه. موشی به شیوة تذهیب اضافه شده است دندان
  ).5تصویر (ست نوشته ا

کـه در   وجـود دارد نسخۀ دیگري از قرآن کریم به خط کوفی تحریري در کتابخانـه  
گـذاري آن نیـز بـه     ق بر روي پوست آهو تحریر شده است و اعـراب  سوم/ م  سدة نهم

تذهیب این نسخه احتماالً الحاقی است که بـا  . رنگ شنجرف و به شیوة ابواالسود است
. هاي شنجرف، الجورد، و طال نقش شده اسـت  ابی به رنگنقش بسیار ساده در درون ق

  ).6تصویر (  این برگ هفت سطر دارد
با یک برگ به خط کوفی متمایل به ثلث  يا ق نسخه دوم/ م  همچنین، از سدة هشتم

محل کتابـت آن  . اي تیره موجود است که بر پوست آهو نوشته شده است به رنگ قهوه
ري این نسخه به شیوة ابواالسود است و در پایان آیات، گذا اعراب. احتماالً مشهد است

عالوه بر نسخه قرآنی ). 7تصویر (گلی به رنگ مشکی و شنجرف بسیار ساده قرار دارد 
بواب، چند نسخۀ دیگر نیز به شیوة خلیل ابن احمد الفرهادي اعراب گذاري  به خط ابن

و بر پوست آهو نوشته شده ، به رنگ مشکی 1ها به خط کوفی شرقی یکی از آن. اند شده
سـطر موجـود اسـت کـه      7متـر در   سـانتی  6×9از این نسخه، یک برگ در ابعاد . است

  ).8تصویر (ق کتابت شده است  سوم/ م  احتماالً در کوفه و در سده نهم
اي، بر روي پوست آهو، در ابعاد  ، به رنگ قهوه2اما نسخۀ دوم، به خط کوفی مغربی

                                                
م ابـداع کردنـد، و خصوصـیات منحصـر بـه       دهـم / ق  ها در اواخر سدة چهارم کوفی شرقی سبکی است که براي نخستین بار ایرانی .1

هاي باالرونـده دراز و عمـدي    ترین مشخصۀ این نوع خط، دنباله جالب توجه. فردي دارد که مشخصاً با نوع کوفی اصیل متفاوت است
  ).14: 1381یاسین حمید سفادي، (حروف است 

این خط مستقیم از کوفی اصیل، بدون هیچ نظـم و ترتیـب از   . کوفی مغربی براي نخستین بار در قیروان تحت قاعده و قانون درآمد. 2
تعمداً هیچ یک از خصوصیات خطـاطی شـرق را کـه نتیجـۀ اسـتفاده از قـوانین و       پیش تعیین شده، نشأت گرفته و رشد کرده است و 

  ).همان(قواعد ابن مقله بوده است، اقتباس نکرده است 
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برگ با  35ق است که تعداد اوراق آن  چهارم/ م  لق به سدة دهممتر و متع سانتی 19×24
هاي سـرآیه و فواصـل آیـات بسـیار سـاده و در       عالیم و نشانه. نه سطر نوشتاري است

. اي بسیار زیبا به رنگ طال، الجورد، و شنجرف نقش شده اسـت  جقه ها بته بعضی از آن
  ).9تصویر (شود  دیده می سورة الشعراء 139تا  132در برگی از این نسخه آیات 

ق است کـه بـه خـط کـوفی و بـه رنـگ        چهارم /م  متعلق به سده دهم ينسخۀ بعد
 52مشکی بر روي پوست آهو و احتماالً در مشهد کتابت شده است و تعـداد اوراق آن  

. در صفحۀ اول، پنج سطر و در دیگر صفحات هفت سطر کتابت شده است. برگ است
ابواالسود به رنگ مشکی و شنجرف است و از جمله تزیینات گذاري آن به شیوة  اعراب

هاي بسیار زیبا با قاب مستطیل و نقوش اسلیمی است کـه بـه دور کلمـات و     آن، نقش
همچنین دو صفحه از آن نقوش گیاهی . نظیر است سرسوره کار شده که در نوع خود بی

بـه   رف اسـت دیگر در سمت چپ و راست قاب که به رنگ طالیی، الجوردي، و شنج
  ).10تصویر (سوره االحقاف مزین شده است  4تا  1آیات 

بر روي کاغذ ) پیرآموز(آخرین نسخه شامل یک جزء قرآن به خط کوفی ایرانی 
دو . خانبالغ به رنگ نخودي است که اعراب و اعجام آن به رنگ سبز و شنجرف است

گ الجورد، زرد، ردیف جدول به رن 6صفحۀ ابتداي آن قابی دارد که هر قاب نیز 
شنجرف، و سبز دارد و داخل جدول نیز نقوش گیاهی و اسلیمی با زمینۀ بسیار زیبا 

همچنین خارج جدول نیز مزین به نقوش گیاهی به رنگ زرد، شنجرف، . منقوش است
  ).11تصویر (و سبز است 

  
  يريگ جهينت

اران دوسـتد  يهـا  ارزشمند، از جملـه دغدغـه   یخط يها از نسخه يتوجه و نگهدار
 ییهـا  هـا و کتابخانـه   ن مطلب، وجود مجموعـه ید اییتأ. ن استیران زمیفرهنگ و هنر ا
در . ران دارندیاز ادوار گوناگون در ا یتوجه منحصر به فرد و جالب يها است که نسخه
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 يهـا  ، نسـخه یاهللا مرعشـ  ها در جهان اسالم، کتابخانـۀ آیـت   ن مجموعهیاز بزرگتر یکی
توان بـا توجـه بـه نـوع      یموجود است که م یخط يها نبه خصوص قرآ ياریبس یخط

در این مقاله . کرد يبند ها را دسته ب صفحات، آنیو اعجام، و تذه يگذار کتابت، اعراب
انـد کـه    شـده  یه اسالم و از آن میان نه نسـخه بررسـ  یمتعلق به شش سدة اول يها قرآن

. اسـت  ياحمـد الفرهـاد  ل بـن  یـ و خل یوة ابواالسود دوئلیها به دو ش آن يگذار اعراب
رآمـوز،  یپ یچون کوف یها استفاده از انواع خطوط کوف آن يها یژگیاز جمله و ،همچنین

طال، شـنجرف و   يها ه و رنگی، جداول حاشینیچ و نقوش ساده، گره یو مغرب یمشرق
ب ابـن  یبا کتابت و تذه یهاي این مجموعه، قرآن ن نسخهیتر از مهم یکی. الجورد است
  .ر استینظ یب یکیان گرافیق است که از نظر ب چهارم/ م  ه سدة دهمبواب متعلق ب
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ب یاز قرآن به خط و تذه يا صفحهـ  1شکل 

  سورة انعام 111هالل، آیۀ  ابن یعل

  

  
و  یصفحۀ آخر از قرآن به خط کوفـ  2شکل 

  هالل، شامل نام کاتب و تاریخ کتابت ابن یب علیتذه
  

  
ب یرآن به خط و تذهیکی از صفحات آخر قـ  3شکل 

 ابن هالل یعل
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مۀ یو متعلق به ن يریتحر یبه خط کوف یقرآنـ  4 شکل

 ق دوم/ م  اول سدة هشتم

  
ق  دوم/ م از قرآن سدة هشتم يا صفحهـ  5شکل 

  يریتحر یبه خط کوف

  
و متعلق به سدة  یبه خط کوف یقرآنـ  6شکل 

  ق سوم/  م  نهم

  
ل یمتما یه خط کوفاز قرآن ب يا صفحهـ  7شکل 

 ق دوم/ م  به ثلث، اوائل سدة هشتم

  
/ م  ، سدة نهمیمشرق یبه خط کوف یقرآنـ  8شکل 

 ق سوم
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/ م  ، سدة دهمیمغرب یبه خط کوف یصفحۀ قرآنـ  9شکل 

 139تا  132ق، سورة شعراء، آیۀ  چهارم

  
  

 
و  یدو صفحه از قرآن به خط کوفـ  10شکل 

 4تا  1ق آیات  چهارم/ م  متعلق به سدة دهم
 سورة االحقاف

  

 
  

  
ک جزء قرآن به خط یدو صفحه از ـ  11 شکل

  ق چهارم/ م  رآموز، سدة دهمیپ
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  مآخذ و منابع
  

  .ابن ندیم، الفهرست -
، یم چاوشـ یرحـ  ۀ، ترجمـ تذکره خط و خطاطان .1369اصفهانی، میرزا حبیب،  -
  . یمستوف :تهران
  . یساولی: ، تهرانبیو تذهآموزش طرح . 1379، محمود، يافتخار -
: ، تهـران هاي خطی مـوزه دوران اسـالمی   گلچینی از قرآن.1375افروند، قدیر،  -
  . ملی ایران ةموز

  .، قمنامه دانشورانجمعی از فضال و دانشمندان عصر قاجار،  -
، سال ، کتاب ماه هنر»سیر کتابت قرآن«.1378حاج سید جوادي، کمال، شهریور  -

  .12اول، ش
  . محراب قلم: تهران ،کلک قدسی. 1379ـــــ ، ــــــــــــ -
سسۀ ؤم: ، بیروتسیر اعالم النبالن. 1992الذهبی، شمس الدین محمدبن عثمان،  -

   .تاریخ قرآن :، ترجمۀ محمود رامیار، تهران17الرساله، جلد 
: فـر، تهـران   سـته ی، مهنـاز شا یاسالم یسیخوشنو. 1381د، یـ ن حمیاسی، يسفاد -

  .یالممؤسسۀ مطالعات هنر اس
ق  ششم -پنجم/ م  دوازدهم -ازدهمی ةسد یخط يها قرآن«. 1386م، یفراست، مر -

، ی، مؤسسه مطالعات هنر اسالمیمطالعات هنر اسالم فصلنامه، دو»يآستان قدس رضو
  .سال سوم

  . ، اصفهاناطلس خط. 1350اهللا،  فضائلی، حبیب -
بسـته بـه   وا يو هنرهـا  یدر خوشنوس یرساالت. 1373درضا، ی، حمیخان چیقل -
 . روزنه: اهللا سبزواري، تهران فتح ۀ، نوشت»اصول و قواعد خطوط سته« ،چاپ
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: ، به اهتمـام سـهیلی خوانسـاري، تهـران    گلستان هنر .1366قمی، قاضی احمد،  -
  . منوچهري ۀکتابخان
، ترجمۀ مهرداد قیومی بیدهندي، هنر خط و تذهیب قرآنی. 1377لینگز، مارتین،  -
 . گروس: تهران

  . امیرکبیر: ، تهران5، ج فرهنگ فارسی. 1362حمد، معین، م -
، »تأثیر تجلی قرآن بر هنر خوشنویسی و تذهیب«. 1378نعیمایی، ایرج، شهریور  -

 . 12، ش کتاب ماه هنر و قرآن

، سـال سـوم   کـاربرد خـط در گرافیـک   . 1370 ، فـرج اهللا  ، محمـدعلی نواسانی -
 . شرکت چاپ و نشر ایران: هنرستان، تهران

  . سحر يصبا: ، تهرانیسنت يبا هنرها ییآشنا. 1382ن، یس، حياوری -
در ) قـدس سـره  (کتابخانه عمومی حضرت آیت اهللا العظمی مرعشی نجفـی   -

 .المللی کتابخانه عمومی و بین انتشارات :قم .1371، یک نگاه

 ،21/4/88، 9:20َاهللا العظمی مرعشی نجفی،  کتابخانۀ آیت -
http://www.marashilibrary.com/lyb.html 

  ، 16/4/88، 11:30َ ،لغت نامهاکبر،  علی دهخدا، -
http://www.loghatnaameh.com   

 ، 2/3/88، 9:00بانک نسخ خط فارسی،  -
www.knowledgebage.icro.ir/nosakhfarsibank helpnoskhkhati.htm

http://www.loghatnaameh.com
http://www.knowledgebage.icro.ir/nosakhfarsibank


 

  
  

  1388هفتم، پاییز ، دورة سوم، شمارة دهمسال نامۀ پژوهش فرهنگی، 

  
  

  فرهنگ عموميو  يعکاس
  ðمحمدي محمود گل

   چکيده
برقراري ارتباط با همنوعان و محیط اطراف خویش، تالش و کوشش  برايدر سراسر تاریخ،  انسان

او هاي بیان اندیشه و افکـار   ترین راه و از دوران ماقبل تاریخ، استفاده از تصویر یکی از مهم تاس  کرده
درستی درك کند و با تسلط  و کالم را به زبانطور که در طول قرون گذشته موفق شد  ن  هما. است بوده

لزم فهم نکـات خاصـی   مست امروز انساندستیابی به سواد تصویري نیز براي  ،کند هاستفاد ها آن کامل از
بـراي سـرعت بخشـیدن بـه      ،تصـویر  زبان ةکاربرد دوبار ،عقبگردي به گذشته با در جهان امروز. است

هاي تصویري را نسبت به گفتار و نوشـتار   به پیام انسانتمایل همیشگی  کهشود  دیده می ،دریافت پیام
نیـاز   هـا  آنتـرین   ممهـ  که داشته استتصویر  خلق براي گوناگونیاز دیرباز دالیل  انسان .کند یید میأت

به کارهاي  انساندر نهایت سبب شده است که .. .به بیان احساسات، افکار، برقراري ارتباط و نیاز. است
 میـان  يارتبـاط بصـر   يها وندیپدر  یدر جهان، آغازگر حرکت بزرگ یاختراع عکاس. گوناگونی بپردازد

ل شده یفرهنگ تبد یامروز به نوع یر در زندگیز تصوگسترش روزافزون استفاده ا. دشمردم و جوامع 
ثیرگذار آن در برقراري و گسترش أتصویر و نقش ت زبان، تالش شده است تا اهمیت مقالهدر این . است

  .ها آشکار شود ها، جوامع و تمدن ارتباط میان افراد، گروه
  
   ها هد واژیکل

  یشناس هنشان ،ير، رسانه، سواد بصریتصو ،فرهنگ
                                                

ð مدیر گروه مطالعات سینما و تئاتر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
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  فارسي  زباني فرهنگ در معنا
فرهنگ از دیرباز در آثار نظم و نثر فارسی با معانی و مفاهیم گوناگون بـه کـار    ةواژ

، هنري و معرفت، وپرورش آموزشادب،  از معانی مشهور و عام آن دانش و. رفته است
انگلیسی  Cultureفرهنگ به معناي . المعارف استةنامه و دائر تأدیب، کتاب لغت یا واژه

 افت و به کاریفارسی راه  زبان ش در  مهاي است که در آغاز قرن چهارد ز مفاهیم تازها
  .برده شد
. دیده استبه خود  زین تحوالت دیگري» فرهنگ «انگلیسی مفهوم  زبان ةدر حوز اما

منتشر شـد، بـراي    1871که در سال  1ییهاي ابتدا فرهنگ ،ب خوداکت تایلور در. بی .اي
گرچـه خـود او وامـدار     .اسـت رهنگ را در انگلسـتان مطـرح کـرده    ف ةبار واژ نخستین

را متـرادف بـا    2»فرهنـگ «تـایلور  . کننـد  بود، اما به طور رسمی به او استناد می اندیگر
کند که پس  ابتداي کتاب خود تعریفی از فرهنگ ارائه می وي در. کار گرفت هب 3»ندتم«

  : از او بارها نقل شده است
اي است مشتمل بر  پیچیده ۀنگاري عام خود، مجموع فهوم قومفرهنگ یا تمدن به م«

ها و عاداتی که بیشـتر بـه    اییتوان میمعارف، معتقدات، هنر، حقوق، اخالق، رسوم و تما
  ».نماید عنوان عضوي از جامعه اخذ می

که  ،آلمانی زبانشود که با معناي اولیه آن در  دیده می »فرهنگ«در اینجا توصیفی از 
بلکه به امـور واقـع    ،رساند را نمی» تمدن« یمعن و پیشرفت است، تفاوت داردبه معناي 
ـ . شـود  می همشاهد یشود که در مقطع زمان خاص گفته می » فرهنـگ « ةهـر حـال واژ  ه ب

هر بار معناي  و از آلمانی به انگلیسی ترجمه شد ،که از فرانسه گرفته شده بود) کولتور(
  .ن افزوده شدآ  هب يجدید

ي نهادي گرفته تا ها سازمانجموع حیات اجتماعی از زیربناهاي فنی و در فرهنگ م
                                                
1. Primitive culture 
2. Culture 
3. Civilization 
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 یگیرنـد و تمـامی همچـون نظمـ     نظر قـرار مـی   حبیان حیات روانی مطم اشکال و صور
تعریف را براي  ارصدهچتا حدود گاه  فرهنگ ةپژوهشگران حوز. شوند ارزشی تلقی می

از فرهنگ آمده و سپس چنین  گونگوناتعریف  164در یک نوشته  تنها .اند ذکر کرده آن
   :گیري شده است نتیجه
الگوهاي رفتاري، اعم از عینی و ضمنی، که توسط عالئم و  فرهنگ عبارت است از«
هاي بشري از جمله دستاوردهاي  گروه ةمیراث ویژ یابد و انتقال می گوناگونهاي  سمبل

ی فرهنـگ از عقایـد   اساسـ  ۀسـت ه. دهد را تشکیل می ها آن هاي فیزیکی فکري و ساخته
 ها آن هاي مرتبط با خصوص ارزش هو ب) که در طول تاریخ کسب و گزینش شده(سنتی 

در  هـا  انسـان تالش  ۀتوان نتیج سو می هاي فرهنگی را از یک سیستم. تشکیل یافته است
  ».در آینده دانست ها آن عنوان عامل و راهنماي تالش هگذشته و از سوي دیگر ب
ی متشکل از دو انسانهر گروه  ۀرابط بهمفهوم فرهنگ  :خوانیم در تعریف دیگري می

کـه  کنند  پیروي میشود که اعضا آن از الگوهاي مشترك رفتاري  فرد یا بیشتر اطالق می
  .هستند پذیر انتقال و شدنی در اجتماع دریافت
ي که در همـۀ جوامـع   دزندگی هر جامعه است و متأثر از عوامل متعد  فرهنگ شیوة

شـناس شـامل کلیـۀ     بر این اساس فرهنـگ از نظـر جامعـه   . نواخت نیست یک یکسان و
ي اه اگون میان نسلنشود و از راه گو گی اجتماعی آموخته میدرفتارهایی است که در زن

، هنـر، امـور   زباندر این معنا فرهنگ نه تنها به . یابد ا افراد یک نسل انتقال مییمتفاوت 
، هـا  ناشود، بلکـه شـامل سـاختم    ب اطالق میصنعتی، قانون، حکومت، اخالف و مذه

  .)6 – 8: 1373استانلی، (شود  هاي ارتباطی نیز می آالت و نظام ، وسایل، ماشینهاابزار
  

  فرهنگ  ةهاي عمد صهيخص
هـاي بشـري اعـم از     فعالیـت  ۀآید، فرهنگ شامل همـ  می ریف براطور که از تع همان

کـنش بـا    کید برأدر اینجا ت. استـ حرکتی  فتی، عاطفی، احساسی و یا حتی حسیمعر
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توان بـه وجـود    باید توجه داشت که با وجود این کنش، می. دیگر اعضاي جامعه است
کـنش افـراد بـا یکـدیگر بـا       از آنجا که. برد و حد و حدود آن را معلوم کرد فرهنگ پی

  . نام نهاد »کنش اجتماعی«را  آنتوان  یابد، می فرهنگ معینی انطباق می
بیش شکلی معین و خاص به  و و عمل کم ،هاي اندیشه، احساس گر، شیوهدی سوياز 

 گونـاگون هـاي   اراین شیوه در ساخت. آید گیرند و تقریباً به صورت رسمی درمی خود می
علوم دینی بسـیار   و ،فناوريخود در قوانین، شعائر، مراسم، تشریفات، شناخت علمی، 

بعضـی از مظـاهر   و رسـوم،   ر، آداب واما اموري دیگر مانند هنـ  است؛ مشهود و رسمی
هـاي فکـر،    شـیوه  ،سازد آنچه که فرهنگ را می. شوند کمتر رسمی می آداب و معاشرت

ن آمهـم  . افراد چندان مهم نیسـت  البته تعدد. احساس و عمل مشترك افراد متعدد است
ی از نسبتاً کاف ةعد در یا امور بهنجار و آرزو و آمال در شکل» بودن«هاي  است که شیوه

 کـه گیـرد   ت مـی أتا بتوان دریافت که از قواعد زندگی اجتماعی نشـ  بگیرد،  شکلافراد 
  .خصوصیتی اجتماعی دارد در نتیجهو  خصوصیتی جمعی

  
   يفرهنگ يها انبني

کـه در   یو نقشـ  ،یعـ یط طبیبـا محـ   هـا  آن ۀا و اماکن و رابطـ یاش يفضا ،فرم، رنگ
ت یفرهنـگ هـدا   يهـا  انیـ بن يرا بـه سـو   ما ،اند فا کردهیفرهنگ و جامعه ا يریگ شکل

بـه جـا مانـده از     یراث فرهنگـ یز خود را در میش از هر چیفرهنگ ب يها انیبن. کند یم
از  یوجهـ  ةدهند نشانک یهر گوناگون يها نییآداب، سنن، و آ .سازد یم یگذشته متجل

  .ما هستند یفرهنگ يها انیبن
  

  روزمره يزندگ
ات یـ به جزئ يشتریشناسان توجه ب سان و فرهنگشنا هعامروزه در سراسر جهان، جام

دار یـ ب و دنیـ خوابسـاعت  ت و یـ فیک از یات زندگیجزئ. دهند می نشانروزمره  یزندگ
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،  یعموم يها و بناها آمد، نشستن و کار کردن تا شکل خانه و غذا خوردن، رفت و ،شدن
 ةدهنـد  نشـان د و لبـاس مـردم خـو    ،ج در شهریرا يها هنشان، یرانندگ ةنحو ها، لیاتوموب
  .استجامعه  یو فرهنگ یت اجتماعیوضع
  
  يفرهنگ يها بيآس
در سـطح شـهر و    یفرهنگـ  يها بیآس بروزد، یجد يشهر یات زندگیاز تجل یکی
چهره  به چهره رابطۀشهر و کاهش  یگستردگ يامدهاید از پیروزمره است که شا یزندگ
ت یـ تـوان بـه اهم   یمـ  اسـت کـه   یفرهنگ يها بیبه هرصورت تنها در مقابل آس. باشد

ژه در یو هب ،یفرهنگ يها بیدادن آس نشان. برد  یروزمره پ یدر زندگ یفرهنگ يها انیبن
 نشان یر فرهنگ عمومرا د یدات اصلی، تهدریپذ بیآس یوانان و اقشار اجتماعسطح ج

   .دهد یم
هیچ خصوصـیت فرهنگـی   . اخذ و انتقال آن است ةمهم فرهنگ شیو ۀخصیصدیگر 

فرهنگی از بدو تولـد در انـدام    ۀیابد و هیچ خصیص تی یا ژنتیکی انتقال نمیبه طور زیس
سازوکارهاي یادگیري  گوناگوناخذ فرهنگ ناشی از اشکال  .وجود ندارد انسانزیستی 

ط یبـا شـرا   ییارویمردم است که از گذشته، در رو یزندگ يها روشو فرهنگ راه .است
ن یشیپ يها و هر نسل، آن را از نسل است شکل گرفته یخیست و حوادث تاریط زیمح

  ).17: 1377ه، یگرانما( برد یو به کار م است خود آموخته
  
  انتقال فرهنگ يها راه

اند  گران بودهیسنن خود به د صدد انتقال آداب و رسوم وخ دریدر طول تار ها انسان
 .انـد  ذاشـته ادگار گیبه  گوناگونهاي  راهنده از یآ يها نسل ين اعتقادات را برایا یو حت

 مـا  بـه ، فرانسـه  در غار السکو در ،و شکار یزندگ یر از چگونگیتصاو کشف نخستین
 ياز خود بـه جـا   پیش از میالد ها سال ونیلیدر م ها انسان که يآثار که احتماالً گوید می
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و با  کنند يادآوریرا  يپس از خود موارد يها انساناست که به آن ل یبه دل ،اند گذاشته
 یزنـدگ  ةاز شـناخت مـا از نحـو    یبخشـ  ،نیبنـابرا  .برقرار کنند رابطهگر ید يها انسان
هزار سال طول  هفده باًیتقر ،آن پس از .گردد یمها باز ین نقاشیبه هم نینخست يها انسان

شناسـان   باستان. دی، به وجود آانسان يدستاورد معنو نیزتریانگ شگفت تا نوشتار، دیکش
 يهـا  تیمکتوب را به منظور حفظ حکا يها عالمت هیاول يها انسان معتقدند که احتماالً

  .گرفتند یبه کار م ییابتدا یسینو خیخود و تار
  

  
 پیش از میالدسال 15000تا  10000فرانسه مربوط به ر کشف شده از غار السکو دریاز تصاو یکی

  )31: 1386 جنسن،(
  
 يبـرا  هسـتند  يا لهیهـا وسـ   ها و شکل ها، عالمت گونه ها هزار سال است که طرح ده

و بـا   يدارد که بـه کنـد   یطوالن يندیخط و الفبا فرا خیتار. ها انسان میانساده  يها امیپ
 انیـ م«دهـد، خـط و نوشـتار در     یمـ  نشانکه اسناد  ییتا جا. رفته است شیپ یدگیچیپ

ـ ا. آغـاز شـد   )دو رودخانه دجله و فـرات  نیب نیسرزم( نیالنهر نیا همان بی »رودان  نی
 پیش از مـیالد  فارس تا بغداد امتداد دارد، در حدود سه هزار سال جیاز خلکه  نیسرزم
  . شد یم میتقس ،سومر در جنوب و کلده در شمال ،هیبه دو ناح حیمس

 یبـه طـور هماهنـگ زنـدگ     يواحـد  ییایـ جغراف ۀیـ هـا در ناح  یها و کلدان يسومر
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 یآلمـان  يها زبانانند م یتفاوت(با هم تفاوت داشت  يادیتا حد ز نشانزباکردند، اما  یم
مثـل   یبزرگـ  يشـهرها  رامونیکوچک پ يها متمدن در مجتمع ۀدو جامع نیا). یو ژاپن

 ها چوپانرا  نیالنهر نیب تیجمع بیشتر. کردند یم یزندگ انیحکومت فرمانروا ریبابل و ز
 يسـومر  یدسـت  يها لوحه نیسلسله مراتب در نخست نیا. دادند یم لیو کشاورزان تشک

 که از مجتمع معبد بزرگ در اوروك به دست آمـده  ،ناد مکتوب معبد بزرگاس نینخست
  . شود یم دهید ،بود

 .رفـت  مـی  به کـار  يکشاورز يها ضبط محاسبه يبرا ينوشتار يها عالمت نینخست
را  انیمعبد یکه ساختار اجتماع است در معبد الگاش کشف شده زین يگرید يها لوحه
 ادداشـت ی یکارشناسـان نـوع   ةدیکه به عق ،یخیخط م يها بهیکت نینخست. دهد یم نشان

در . بوده اسـت  ایدادن شکل اش نشان يساده برا ییها گونه شد، شامل طرح یمحسوب م
نوع خط را  نیا. بوده است »گاو«ه نشانسر گاو  مثالً ،شد یم ینقاش ایخط، شکل اش نیا
قصد نوشتن  ریصاوبا کنار هم گذاشتن ت ها آن .دانست ينوع خط بشر نخستینتوان  یم

کنون تـا شناسـان   باسـتان . ندیگو یم »نگار شهیخط اند«کامل را داشتند که به آن  يا جمله
  . اند کرده ییشناسا را يرینوع خط تصو نینمونه از ا 1500از  شیب

 یبلکه معـان  ،رفت یبه کار نم ایاش شینما يبرا گرید يریگذشت زمان، خط تصو با
در آن حاصـل   ،پیش از مـیالد حدود سه هزار سال  ،یجالبتکامل . کرد دایپ يتر گسترده

ـ  هیـ اول يریتصـو  يهـا  عالمـت  يانحنا :شد ـ  یدر منـاطق بـاتالق  . رفـت  نیاز ب  ۀو کران
وجود داشت، چون رسم خطـوط   یفراوان یخاك رس و نکه  رودان، انیم يها رودخانه

خشک شده از لحاظ فن یمنحن  میتقمسـ  يهـا  به عالمـت  دشوار بود، پس یدر گل رس ِ
ـ  ایکردند و اشـ  یاستفاده م یسر يها  از لوحه کاتبان. آوردند يرو را کـه   ییهـا  شـکل  ای
ـ  ییهـا  آورنـد بـا قلـم   در ریخواستند به تصو یم ـ کـه   دندیکشـ  یمـ  یاز ن سـر آن را   کی
 يهـا  سیخودکار و خودنـو  نینخست يها که نسل(ها را  قلم نیها ا يسومر. دندیتراش یم

شـکل   یلوح رس يپس آنچه رو. دندیتراش یه شکل مثلث مب) ندور یم شمار به يامروز
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 يخـط نوشـتار   یماننـد نـوع   خیم هاي عالمت نیا بیبود و با ترک خیگرفت، شکل م یم
  . شد داریپد »یخیخط م«معروف به 

هرها يامضا يبرا) انیزمان هخامنش( پیش از میالد قرن پنجم در از چوب  ییاسناد م
  . نوع چاپ دانست نیتر ییا ابتداتوان آن ر یکه م کردند یم هیته

و بـه   خیدر طـول تـار   انسـان مسلم اسـت کـه    تیواقع نیا دیؤها م تالش نیا ۀهم
 انسان. خود داشته است يها شهیدر حفاظت و سپس انتقال اند یسع گوناگون يها گونه

که اندازه  ـ یبرخالف دوران ارتباط شفاه. گام بگذارد ینینو يایتوانست به دن نوشتنبا 
ـ ، اانسـان با قلم به دست گـرفتن   ـ کرد یاو معلوم م یحسرا توان  یانسانهر  يایند  نی

ـ بـه ا . بشر شدند یزندگ مدار رینوشتارها و خطوط بودند که دا  يهـا  گـروه  ،بیـ ترت نی
ـ کـه حاصـل ا  است  یعیطب. به تعامل و ارتباط با هم پرداختند ها انساناز  يتر عیوس  نی

ـ رهـا و نظ  هیرواج فرضـ  ،مرور زمانبه  ،گسترده يها ینیآفر ارتباط در  گونـاگون  يهـا  هی
  . باشد یانسانجهان 

هـم   يتاز زبان یاند که لغت نقاش گفته .کردن است نقش ینگاشتن به معن اینگارش 
نمـردن   يکه مردمان برا آید برمیواژه  نیو از ا است اخذ شده ینگارش پارس نیاز هم

چه . اند پرداخته یم ،استه همان نگارش ک ،الیمقاصد خود به نقش خ دنیافکار و رسان
انگاشتن رسـم   یمعن رایز: رسد ینگاشت به نظر م ةادپنداشتن هم از م یانگاشتن به معن

  :امیعمر خ میحک یرباع نیمانند ا. ستا  الیدر مرکز فکر و خ يزیچ
  جز باد به دست ستیز هر چه ن ستین چون

  

  

  

  هست به هر چه هست نقصان و شکسـت  چون
  

  سـت یکـه هـر چـه هسـت در عـالم ن      رانگا
  

  
  در عــالم هســت ســتیکــه هــر چــه ن پنــدار  

  

 دهیاز آفر پس يها را دارد که در زمان تیقابل نیشود، ا یچون از فرد جدا م نوشتار،
گسترش  یو استدالل یدوران تفکر برهان نیدر ا از این رو ؛نقد شودشدن بارها و بارها 
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 تیمبه رس انسانمستقل و خالق  تیشد تا فردگسترش فرهنگ مکتوب باعث . یابد می
به  يا از مجموعه یجزئ ،یانسانهر  ،یکه در دوران ارتباط شفاه یدر حال .شناخته شود

و  اندیشـند  مـی  یبراساس اقتضائات عمومیستی باو  ستیز یکه در آن مرفت  یشمار م
ـ در دوران کتابت، فرهنگ نخبگان و خواص پد. کرد میعمل  ـ برگزآمـد و افـراد    دی  ةدی

 معـرض در  یو احسـاس خـود را بنگارنـد و حتـ     شهیدتا ان افتندیامکان را  نیجامعه ا
  . قرار دهند یآت يها عصرها و نسل يداور

سـطح   بـه تا خود و جهـان خـود را    دهیکوش وستهیاست که پ يموجود گانهی انسان
 دلیل نیبه هم ؛را تجربه کند گوناگون نیآفر ارتباط يها تیو ظرف ببرداز ارتباط  يباالتر

  . بوده است يو کارآمدتر شتریب یامکانات ارتباط نشیآفر جوي و جستدر 
 از راها یگر یکدیاز  گوناگون يها نیشناخت مردم سرزم یاز اختراع عکاس پیشتا  

هـا و   یا بـا طراحـ  ی؛ و  گرفت یها بود که با کار و تجارت صورت م نیسفر به آن سرزم
 يمتمـاد  يهـا  سـال تا  .آوردند یها با خود م نیگر سرزمیدکه جهانگردان از  ییها ینقاش

را،  يگـر ید انـداز  شده مشابه با هر چشم یر حکاکیتصاو یگرد قرون وسط نقاشان دوره
 يها و فضا لباس  نقاشان .کردند یمعرضه  ،خاص يشهر از يریتصاو نامبه در همه جا 

زمـان خـود تجسـم     ان را بنا به درك و فهـم و یو خارج یخیتار يها تیشخص یزندگ
از  ینـوع خاصـ   یبا اختراع عکاسـ  اما ؛)شناختند یرا نم يگریچون نوع د(دند یبخش یم

  .ت به وجود آمده بودیواقع
  

  ديجد يهاو شناخت قلمرو يع عکاسااختر
ـ جد ين قلمروهـا ااحان و کاشـف ی، سـ یع عکاسـ با اخترا  آند بالفاصـله بـه ارزش   ی

دور و  يگانه، بدون تحمل زحمت سفریب يشورد از کین بازدیبا اختراع دورب .بردند یپ
ن ین و ماچیچ ةا را گشت و به مشاهدیخود دور دن ۀدر خان شد می. شدر یپذ دراز، امکان

  .نشست
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لسـوفان  ی، فسندگانی، از سردمداران گرفته تا نون افراد رایمشهورترتوانستند  یهمه م
ـ هـا را خر  تین شخصـ یعکس معروفترتوانستند  یم. ببینندک ی، از نزدو هنرمندان  يداری

  ). 9ـ  10: 1375بالف، ( مقدار شده بودند یب یگاه یدر دسترس و حت بزرگان. کنند
ـ ن اختراع جدیکردند که ا یکه پا به عرصه نهادند هرگز فکر نم ین عکاسانینخست د ی

  . خواهد شدثر واقع ؤنده میآ يها نسل یاندازه در زندگ تا چه
بـا   ،شـود  یهـا مربـوط مـ    تیکه به واقع ،اطراف از درك ما از يا امروزه بخش عمده

بـه   ؛میت هسـت یـ ، چون شاهد واقع کننده است مان متقاعدیبرا  عکس .ر همراه استیتصو
ـ م باور دارینیب یخود م ل به آنچه با چشمانین دلیهم  ۀسـاده از فلسـف   یمـا سرمشـق   .می

م وجـود  یکنـ  یمـ  که مشـاهده  يزیچ: میریگ یخود به کار م یزندگ يرا برا ییگرا تجربه
ـ مان داریهمچنان که به چشمان خود ا .م وجود نداردیکن یکه مشاهده نم يزیچ ،دارد م ی

  .میدان یز معتبر مین را نیکار دورب ، میده یرا مالك قرار م ها آن و
ـ نکه ایز هستند، اعم از این یاجتماع يها نهاد یگر طرز تلقنشانر، یاما تصاو ن نهـاد  ی

 .یقیموسـ  یگروهـ  يهـا  برنامـه  يا مجریخاص و  يا ا روزنامهیباشد،  یغاتیتبل یبنگاه
ر دارد، خـواه  یکـه از تصـاو   يا تواند برداشت ما را با نوع اسـتفاده  یم ينهاد هرش یگرا

انتظارات، اهداف و تعهدات  .ر قرار دهدیثأت ک، تحتیدئولوژیا خواهو  ي، هنرياقتصاد
ـ بـا و  ی، سانسـور، ز  ، برجسته کردن به انتخاب یمنته یآن نهاد اجتماع  نمـودن ا زشـت  ی

 زبـان پس همـواره  . هستندعکاس  یرسمریو غ یرسم ي ها هیها دستما نیا ۀهم .شود یم
از  یکـامل  ۀر، مجموعـ یمـا در تصـو  . میخـوان  یهـا را مـ   مـا عکـس   یعنی ان است،یدر م
هم برداشت ما  يرو بر ین معانیهم. میکن یرا مشاهده م یو اجتماع یشخص يها یتداع
چشـم خـود    ۀیشـبک  ير حاصـل از عکـس را بـر رو   یما هرگز فقط تصـو  .سازند یرا م
 تبلیغـی ر یتصـاو . شـوند  یغگران به آن متوسل میاست که تبل ین همان عاملیا. مینیب ینم
، ثـروت،  يد محبت مـادر یدرون عکس را منتقل کنند، بلکه با ةساد يد محتوایتنها با نه

  .زندیدر وجود مخاطب برانگ را ...و تجدد
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، فـراهم  یمدارك شخص ۀیته يبرا یخ است؛ عکاسیعلم ثبت تار از یجزئ یکاسع
اسـتفاده   بـراي هنـر  بلکه هنـر  ، يهنر يبازساز يبرا صرفاً، و نه یآوردن اسناد اجتماع

در تمـام   یامـا عکاسـ  . شوند یم یتلقمدرك و هنر  آن یدو کانون اصل معموالً. شود می
توانـد   یمـ  یفرهنگـ  يهـا  ر کـدام از جنبـه  عکس مثل ه. فرهنگ ما نقش دارد يها جنبه

ـ احساسـات مثبـت    ةزنـد ی، برانگیا واقعی ی، تصنعرکانهیا زی يف، عادیا ظریزمخت  ا ی
، آگاهانه يدئولوژیاست و ایس. دارند يرومندین یکنندگ ها قدرت قانع عکس. باشد منفی

  .آگاهانه، در هر عکس وجود داردا نای
  

  يعمل متقابل اجتماع يعکاس
ـ از د یکـه ناشـ   گوناگون يکردهایبا رو یخ عکاسیر طول تارعکاسان د  يهـا  دگاهی

 ،یگـاه . اند گرفتهبوده است عکس  ها آن یروانشناخت ی، و حتیاسی، سی، اجتماعيهنر
جراح، و  شناس، بیآس شناس، روان طلب، اصالح ،روانپزشک ،یاسیس يدر مقام کارگزار

ـ گذارنـد و د  ید عموم میخود را در معرض د يها عکس در  یجـان یه بـرانگیختن  یر پ
کـه بـه تبحـر     يبصـر  ییبـا یز عکـاس در کنـار   یدر واقع هدف اجتماع. جامعه هستند

 يا نهارسـ مثابـه  به  یما از عکاس یابیاست که به ارز یاز نکات ،گردد یباز م يو یکیتکن
  ).26ـ  37: همان( که در عکس نهفته است داللت دارد یامیما از پ یصادق، و آگاه

  
  کسخوانش ع

ر همچـون  یتصـاو  ،دشـ مطرح  1970و  1960 يها که در دهه ییها هیبه موجب نظر
ـ انـد و با  شـده  يگـذار ده رمزیـ چیپ يمداد شدند که به طـرز قل یمصنوعات د بـه مثابـه   ی

به نظر بـارت   .و خوانده شوند ییک رمزگشایدئولوژی، روانکاوانه و ایفرهنگ يها هنشان
بر  يزین چیچن. کند ییا بازنمایآن را منعکس نه آنکه  ،کند یت داللت میعکس بر واقع

 يم بـر رو یتـوان  یها مـ  ما در خوانش عکس .د داردیتأک» خواننده«عکس در مقام  ةنندیب
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ـ آرا :مثال يم؛ برایر متمرکز شویتصو يات صوریفیک  بیـ ر درون کـادر، ترت یش تصـو ی
را از منظـر  م تـا آن  یابیـ ب يا وهید شیا شای .ت و حاالت موضوعات عکسیا وضعی ها آن

  . کنیم یبررس یعکاس يایخارج از دن يها ناا گفتمیها  نظام
 يها ت نظامیکند و بر مرکز یر تمرکز میتصو يصور يها مؤلفه يبر رو یشناس هنشان

 اساسـاً  یعنـ یشـوند؛   یقلمداد م يعمدتاً قرارداد يا هنشان يها نظام. د داردیتأک يا هنشان
دهنـد،   یر بـه آن ارجـاع مـ   یکه تصـاو  يزیر و چیان تصاویم یعیطب يها از نسبت یناش

، ییکـا یمرآشـناس   هنشـان  ،1رسیـ به اعتقاد پ .اند یستند، بلکه برآمده از ادراکات فرهنگین
اسـتوار   ییشـان بـا موضـوع بازنمـا     بر اصـل شـباهت   یعنی( ،یلیتوانند شما یها م هنشان

دود که به آتش اشاره ها استوار باشند، مثل  ا مشخصهیپاها بر رد یعنی( یشاخص، )باشند
). اسـتوار باشـند   يروابـط قـرارداد   بـر  زبان يها مثل واژه یعنی(ن باشند ینماد ای )دارد

). 31ـ   34: 1382، یسارکوفسـک ( را در خود داشته باشـد   تواند هر سه مؤلفه یعکس م
 یلیشـما  یشناس هنشانبرخودارند که بر اساس اصل  يریتصو یها از سادگ عکس یگاه

ن یتا نمـاد  دكنا یدگیچیپ آنجا که عکس از ی، ولل ندارندیر و تأویبه تفس یناز چنداین
او د تا برداشت یآ یممخاطب به کمک  یا ادراکات فرهنگیات یتجرب ،رود یش میبودن پ

  .تکامل بخشد را از عکس
ر یتصـاو  ۀمـا بـه واسـط    يهـا و باورهـا   از معلومات و آموخته یبخش بزرگ هامروز

 ،بوده است زبانکنون مغلوب گفتار و که تا یانسانفرهنگ . استآن بر م ۀو غلب یعکاس
ر یزان نفـوذ و تـأث  یـ م .آورده اسـت  يرو يرنگاریر و تصـو یتصـو  يبـه سـو   ،جیبه تدر
 يزیـ امروز، بازگشـت بـه آن چ   ۀگوناگون در جامع يها به صورت یعکاس هايریتصو

از  ياریز بسـ امـرو  .سـزا داشـته اسـت    به یتیات چشم ما اهمیارضا و ح ياست که برا
توانـد   یز مـ ین يتر عیوس اریبس یدن بر معانیان دیجر .شوند یدن تجربه میرخدادها با د

  .ابدی یدن میفهم يدن معنایداللت کند تا آنجا که د
                                                
1. Pierce (1839 1914 ـ) 
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 ییتوسعه و تکامـل توانـا  . دارد يا العاده ت فوقیاهم يسواد بصر يج حاصل براینتا
تـر   است و مهم يبصر يها امیفهم پ يراخود ب ییتر ساختن توانا گسترده یدن به معنید

: 1380س، یدانـد ( دهد یم يشتریامکان ب يبصر يها ام یوجود آوردن پ از آن به ما در به
از  ینفکـ یبخش ال. ستین ها آن ةدادن ساد نشانا یها زیدن فقط نگاه کردن به چید. )26
، هنـر  بـا یز هـاي مل همۀ مباحث مربـوط بـه هنر  شا که ستها انسانان یان ارتباط میجر

  .شخص است یان ذهنیو ب يکاربرد
  

  و کالم يمعرفت بصر
، که در واقع نگارش با فیروگلیاز بطن خط ه یانیجر یط ییگونه که خط آوا همان

 يرنگاریصورت تصو به ر آغاز شد ویتصاو ز ازین زباننشأت گرفت، تکامل  ر بود،یتصو
سـپس بـه    .رفـت  یه کار مـ روشن و واضح ب یساده با معان يها در آمد که در آن شکل

مؤلـف   ،1يگرگـور  .ل شد و سرانجام شکل الفبا به خـود گرفـت  یتبد ییآوا يواحدها
ـ کـه در ا  یهـر گـام   .خوانده است» ات معنایاضیر«را ، الفبا چشم هوشمندکتاب  ن راه ی

 ياریشـواهد بسـ  . بود ها انسانان یشتر در ارتباط مؤثرتر میب یمسلماً تکامل ،شد برداشته 
 یعنیشود،  یبه گذشته مشاهده م یان، بازگشتین جریدهد در ا یم نشانت که اس موجود

ن عقبگرد آن است که افـراد  یا دلیل. ارتباط يبرقرار ير برایبازگشت به استفاده از تصو
ـ  .داشته باشندگر ارتباط یکدیتر با  میمؤثرتر و مستق یخواهند به شکل یم سـواد   گیريادی

ز متفـاوت  یـ و باسـواد بـودن دو چ   زبـان دانستن  یول ،ن مسئله استیتر مهم زبان يبرا
ـ  ،دن و تکلم ساده اسـت ی، فهمزبانآموختن  در انسان ییتوانا ییحد ابتدا .است از  یول

  ).28: همان( است يادیز ۀخواندن و نوشتن فاصل یین حد تا توانایا
 ةنحـو  3کـارل سـاگان   ۀنوشـت ) 1978( 2نیاز زمـ  ییها زمزمه در کتاب 1جان المبرگ

                                                
1. John Lomberg  
2. Murmurs of Earth 
3 .Carl Sagan 
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بـه فضـا فرسـتاده     1جرییو ییفضا ۀنیکه بنا بود با سفرا  نیاز زم ییها نتخاب عکسا
هجده عکس انتخاب شدند کـه از  کصدویسرانجام « :ح داده استیل توضیبه تفص ،شود

رنـگ   و اهـان، آتـش،  یدر گ یرات فصـل ییـ ش تغیست عکس به منظور نمایب ها آن انیم
 ی، زنـدگ نیزمـ  ةاریسـ  ةدربـار  یعـات ها حامـل اطال  ن عکسیا. بودند انسانپوست بدن 

ار انتخـاب  یـ در مع. مـا بودنـد   یو ساختار اجتمـاع  فناوري، آن يرو بر یو نبات یوانیح
داده شـوند،   نشانو فقر  ،تی، جنايمارید جنگ، بیدند که نبایجه رسین نتیها به ا عکس
ـ  ین چین همیزم يرو يها انسانب اکثر یکه موافق بودند که نص یدر حال ه زهاسـت و ن
ر یبه گوش سا مان رایها يد بدیدند که نبایجه رسین نتیبه ا ها آن .یقیدلنواز موس يصدا

بدهـد سانسـور    استیس يرا که بو يزیبر آن شدند که هر چ یم؛ حتیبرسان ها ناکهکش
ر آن یـ ر نظیر تصاویما و سایروشیه یر بمباران اتمیجه اعالم کردند که تصویدر نت. کنند

  .نیاز کره زم يریتند تا تصوهس یکیدئولوژیشتر ایب
 ییهـا  ، عکـس کینشنال جئوگراف ۀینشر از ییها ماند عبارت بود از عکس یآنچه باق
ـ د و یـ ک خط تولی، یدنیس ياز ساختمان اپرا يا منظره ،»خانواده بشر« ۀاز مجموع ک ی

نجـا،  یها در ا ، عکسنیابربنا .)20: 1375بالف، ( » ک زن و مردی از یساده خط یطراح
 يهـا  عکـس  که با انتخاب و کنار هم گذاشتن تـک  ت کل بودندیاز واقع یینما قعک وای

بلکـه بـا    اعتنـا دارد،  درخور یامیخود پ پس هر عکس نه تنها. وجود آمده بود هب یواقع
ن همـان  یا .دکر یگر را معرفید یتیتوان واقع یم گوناگون يها کنار هم قرار دادن عکس

هـر نـوع    یمنتقـدان افراطـ  . ه دارنـد یـ آن تک يگرا روادیگران بن لیاست که تحل يا نکته
ـ توانـد د  یهر عکاس مـ . اند ر دانستهیپذ ت را سهل و امکانیواقع ف دریتحر د خـود از  ی

  .دهد نشانحاکمه را  ۀطبق يها ا ارزشیکار،  ةدهند سفارش يها ا خواستیجامعه، 
  

                                                
1. Voyager 
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  انواع عکس يبند طبقه
. گیرد میخود عکس  ۀبراساس تجرب ،رو دارد شِیکه در پ يا عکاس مطابق با صحنه

است که  یرد و کمتر کسیگ یپس از گرفتن عکس صورت مها  عکس يبند دستهمعموالً 
. هـا اسـت   دسـته از عکـس   مشخص کند که به دنبال ثبت کـدام  یاز شروع عکاس پیش
، آفرینـد  مـی مخاطـب   که در یو حس يگذار ریها از نظر تأث عکس يبند چند در دستههر
 آن تفاهم وجود دارد عبارت يبر رو آنچه که یارائه داد، ول یرمولف یروشن هتوان ب ینم

 يهـا  عکـس  ،فعـال  يهـا  عکـس  منفعـل،  يهـا  عکس رسان،  اطالع يها عکس :از است
  .چندعنصري يها عنصري، عکس تک

  
  ١رسان اطالع يها عکس
گیرند و اطالعات مربـوط بـه    ه فاصله میرسان کمی از تصویر ساد هاي اطالع عکس

ها هیچ ماجرایی بـراي   این عکس. دهند را در اختیار بیننده قرار می محل و یا اتفاق ،دفر
ي ا نـه اعکسـی از خ . دارنـد بازگو کردن ندارند و تنها اطالعاتی براي شناسایی موضوع 

 ۀلحظ و دهند عکس دو دیپلمات که با یکدیگر دست مییا شده در جریان جنگ،  ویران
ـ  . رسان هستند هاي اطالع اي عکس کند، نمونه یقراردادي تاریخی را ثبت م ن خـوانش ای

  .تصویر به دور است زبانهاي  ا براي مخاطب ساده است و از پیچیدگیه عکس
  

  ٢منفعل يها عکس
 هایی با وجود محدودیت. هایی هستند که غیرمستقیم به موضوعی اشاره دارند عکس
توان  هایی هستند که می ن عکستری دارند، گاهی بهترین و کاربردي لهاي منفع که عکس

  وقتی اتفاقی رخ داده و تمـام شـده و عکسـی از آن در دسـترس نیسـت،     . استفاده کرد
در چنین شرایطی است که عکاس تمام عناصر . ها رجوع کرد توان به این نوع عکس می

                                                
1. Informational 
2. Passive 
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  .دهد در کنار هم قرار می» براي ترسیم یک پرتره« مثالًمورد نیازش را 
  

 
  

 نیا در. شوند واقع دیمف اریبس مطلب انیب يبرا توانند یم منفعل يها عکس خاص، طیاشر یبرخ در
 که ،دیکن یم مشاهده را است بوده یداخل يها جنگ ریدرگ ها سال کشورش که ییآنگوال یکودک عکس،

  .است کرده ینقاش وارید بر را یکودک دوران از تصوراتش
  

  ١هاي فعال عکس
زمـان حقیقـی بـه تصـویر      ریر وقایع حقیقی را دها اشخاص حقیقی درگ این عکس

هـایی هسـتند کـه پـس از اتمـام       بسیار بهتر از عکسها  گونه عکس مسلماً این. کشند می
ها  بینی به روزنامه اي از حقیقت و روشن ها جلوه این نوع عکس. شوند رویداد گرفته می

را  مخاطـب  راه کنـد و ننده را با خود همیدهند ب س اجازه میابه عک  دهند، و مجالت می
عکاس خبـري بایـد از سـطح    . بخش باشد و الهام ،رسانی کند اطالع ،غمگین یا شاد کند

برسد و تالش کنـد اصـل و هویـت هـر رویـداد یـا        ها آن حوادث گذر کند و به عمق
  .شخص را دریابد

                                                
1. Active 
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ه ددا نشان ،در کرانۀ باختري رود اردن ،جوانان فلسطینی و ارتش اسراییل ۀدر این تصویر مواجه

وجه تا این حد طبیعی نبود و  شد، به هیچ اگر این عکس پس از اتمام درگیري گرفته می. شده است
  .کنندة خوبی از ماجرا باشد توانست روایت نمی

  

  عنصري هاي تک عکس
 ةقـت سـوژ  یاسـت و در حق  یها توجه مخاطب به عنصر اصـل  ن نوع از عکسیدر ا

ها بـا   ن عکسیا .کند یم ییشخص است و خودنمابا وجود عناصر متعدد، م یحت یاصل
د مخاطـب  یکه از د ییها یشگفتلحظات ناب و ه، یو سا ، نوریاستفاده از لحظات عاطف

  . دکن یثبت م يعنصر به صورت تک را پنهان است و یمعمول

  
. هاي بشردوستانه در آفریقا منتظر دریافت جیرة غذایی خود است هاي کمک مردي در یکی از پایگاه

نوري که از سمت سقف بر روي او افتاده است، او را در میان دیگر روستاییان مجزا کرده است و یک 
  .نقطۀ ورود قوي ساخته است
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  هاي چندعنصري عکس
. شـود  ها براي انتقال بهتر ماجرا، بیش از یک عنصر استفاده مـی  در بسیاري از عکس

عکـاس   یـا   دهـد،  اي به عکـس مـی   کی ویژههاي گرافی تفاوت در نورپردازي جلوه مثالً
کـارگیري   بـه . بگیـرد   بیان شگفتی و یا متأثرکردن بیننده بهـره  برايتواند از مجاورت  می

  .کند العاده تبدیل می فوق  چند عنصر است که یک عکس را به عکسی همزمان

  
  

اه هاي خیابانی نگ دقت و با اضطراب خاصی به صحنۀ خشونت کودك فلسطینی از پشت دیوار به
و صحنۀ سمت راست، به انتقال ماجرا  ،یعنی کودك، دیوار ،سه عنصر موجود در این عکس. کند می

  .ندنک کمک می

  
  هاي متفاوت  نگاه

. شـود  یشتر مشـخص مـ  یتفاوت نگاه ب ،رندیک ماجرا عکس بگیاگر چند عکاس از 
عکـاس   خاص که به شکار يا ا لحظهید و ید ۀیها با استفاده از نوع زاو از عکس یبرخ

تواننـد   یها مـ  ن نوع عکسیا .گذارد یش مینگاه متفاوت عکاس را به نما، در آمده است
   1.است ییاز به رمزگشایدرك آن گاه ن يز باشند و براین نینماد

                                                
1 . http://www.hamshahritraining.ir/media/PDF/photo.pdf 

http://www.hamshahritraining.ir/media/PDF/photo.pdf


 v133 عکاسي و فرهنگ عمومي 

  
  ماجراي دقیق این عکس زمانی مشخص شد که خود شناگر گفت براي مادرش که به تازگی فوت

  .است کرده شده بود، دعا می
  

  رانيدر ا يفرهنگ عموم يريتصو يها جلوه
نکـه  یبـا ا   ،ش رفته، نبـوده اسـت  یت عکاسان، مطابق آنچه در جهان پیفعال ،رانیدر ا
ـ به ا در زمان قاجار، فقط چند سال پس از اختراع آن در اروپا، یعکاس ران آورده شـد  ی

ـ ا در افـت، یان مـردم رواج  یـ در م یه عکاسـ برخالف اروپا ک ).20 :1370افشار،(  ،رانی
را  دار که داشتن شناسـنامه عکـس   يو تا زمان رضاخان پهلو شداز دربار آغاز  یعکاس
تنهـا در آن زمـان بـود کـه بـا رواج      . افتـه بـود  یان مردم رواج نیم یکرد، عکاس ياجبار
بـه   ، عکاسـی گـرد  عکاسان دوره ای یعکاس يها مغازه در 1»يشش درچهار« يها عکس

ز مطـابق آنچـه در   یدوم ن يدر دوران پهلو یعکاس .در شیگ باً همهیان مردم آمد و تقریم
در سـال   یانـات انقـالب اسـالم   یبا بـروز جر  .افتیرفت، رشد ن یش میاروپا و غرب پ

ت خود را ید و اهمیبهبود بخش ،يریبه نحو چشمگ ،خود را یشکل مردم یعکاس 1357
 يا رشـته  شـکل را بـه   ین عکاسـ یو همـ  رگذار بـه اثبـات رسـاند   یتأث يا رسانهمثابه به 

ـ الن ایالتحصـ  ان و فـارغ یدانشـجو  یلیجنگ تحم يها سال در .مطرح کرد یدانشگاه ن ی
  .را گرفتنددفاع مقدس  يها از عکس ياریرشته بس
 يهـا  ورداد آورد تا دستیپد یافتن جنگ فرصتیان یو پا یدانشگاه يها آموزش ۀادام

                                                
 . چسباندند عکسی بود که بر روي شناسنامه می ةشش در چهار، انداز .1
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امـا آنچـه    .ردیـ د مـردم قـرار گ  یش در معرض دیجامعه کماب ةلکردیتحص قشر جوان و
د بـه آن توجـه نشـده    یگونه که با هنوز در کشور ما آن شود، نامیده می يریفرهنگ تصو

  . است
 اسـت  کشورها شناخته شده ياریدر بس 1رسانه مثابهبه  یعکاس يها تیهرچند قابل 
هنر معاصـر برگـزار    يها ها و موزه يدر گالر یو گروه يفرد گوناگون يها شگاهیو نما

 نشـان آمار و اطالعـات   .ت توجه شده استیقابل نیبه اکمتر در کشور ما  یول ،شود یم
از  یشـگاه یدر قالب نما یفرهنگ عموم يریتصو يها شگاه جلوهین نمای، نخستدهد می

ده شالله برگزار  ۀدر نگارخان 1375کشور در سال  يا منتخب عکاسان حرفه يها عکس
شـده   گفتـه شگاه ین نمایا یدر معرف .میستینه شاهد نین زمیرا در ا یکتگر حریاست و د

نظـران   ژه صاحبیو هب ـشگاه، توجه دادن عموم مردم  ین نمایا يهدف از برگزار«: است
روزمـره در قالـب    یزنـدگ  ۀدر عرصـ  یات فرهنـگ عمـوم  یبه تجل ـ  و اهل قلم و هنر

اسـت کـه نگـاه     يهنـر  یهنر عکاس .است یو جمع يفرد يها و رفتارهاها، نماد هنشان
هـا و نمادهـا و    هنشـان  .سـازد  یهست منتقـل مـ  آنچه  یرا از ظاهر به عمق و معنننده یب

 یفرهنگـ  ياز معنـا  یبخشـ  یواقـع، تجلـ   روزمره در یزندگ یو جمع يفرد يرفتارها
ـ ه نشانهر  یت فرهنگیو موقع یدرون يتوان از ظواهر امر به معنا یهستند که م ا رفتـار  ی

ن امر به ود که مسئوالش یم، آشکارا مشخص ین معرفیا با .)564: 1378 فردرو،( »برد یپ
در جامعـه   یت فرهنگـ یانگر وضـع یـ تواند ب ین رسانه در انعکاس آنچه میا يها ییتوانا

شـود   یمتوقـف مـ   خـود  ییشگاه در حرکت ابتداین نمایچرا ا یباشد، واقف هستند؛ ول
بـه   زان توجه آنانیو م یبخش دولت يهاعملکرد ریاست که جواب آن از دل سا یالؤس

  . دیآ یبرم یفرهنگ عموم
  

  
                                                
1. medium 
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  منابع و مآخذ
  
  .نشر فرهنگ ایران: تهران ،رانیا يها نه عکسیگنج. 1370 رج،یا افشار، −
 .سروش: تهران، يرعنا جواد ۀ، ترجمنیفرهنگ دورب .1375بالف، هاال،  −

  .یو فرهنگ یعلم :تهران، زبانز مریپرو ۀ، ترجمخ هنریتار. 1386 و،.ه جنسن، −
ـ  س،یداند − : تهـران  مسـعود سـپهر،   ۀترجمـ  ،يسواد بصر يمباد. 1380 ا،.سیدون

  .سروش
 ناصـر میرسپاسـی و   ۀترجمـ  ،سازمان فرهنگ مدیریت .1373 دیویس، استانلی، −

 .مروارید: تهران، گرجی معتمد ریچهرپ

 :د آذرنـگ، تهـران  یۀ فرشـ ، ترجمها به عکس ینگاه. 1382 جان، ،یسارکوفسک −
 .سمت

وزارت : ، تهـران یپژوهش در فرهنگ عموم .1378 فردرو، محسن و همکاران، −
 .کتاب باز / یفرهنگ و ارشاد اسالم

  .فیشر :تهران فرهنگ و جامعه، .1377 بهروز، ه،یگرانما −
 

− http://www.hamshahritraining.ir/media/PDF/photo.pdf 
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  1388هفتم، پاییز ، دورة سوم، شمارة دهمسال نامۀ پژوهش فرهنگی، 
  

  وم فرهنگ عمومي معنا و مفه
  ممكن هاي جهاندر پرتو مفهوم 

  ðپور مرتضی گوهري
  چکيده

ن، هنـوز هـم   یبا وجود ا. شده است يادیز يها تالش یفی از مفهوم فرهنگ عمومیارائۀ تعر يبرا
مفهوم، مصداق و مسائل فرهنـگ  ة دربار يادیز يها یدگیچینظران با پ شمندان و صاحبیاز اند ياریبس

شناسـی و   انسـان شناسـی،   هاي جامعـه  کتاب دریکی اینکه . دالیلی چند دارد که تندرو هس روبه یعموم
از  دیگر اینکـه تلقـی روشـنی    .نیستروشن و متمایز گر مطالعات فرهنگی مفهوم فرهنگ از مفاهیم دی

، کنـیم مسائل فلسفی فرهنگ توجـه   به اگر چند گام به عقب برگردیم و. وجود ندارد» عمومی«مفهوم 
هاي فلسفی و منطقـی   توجهی به ویژگی یکی از این مشکالت بی. کنند گري خودنمایی میمشکالت دی
شناسی بـه کـار    شناسی و فرهنگ مفاهیم اساسی متعددي در ادبیات مباحث جامعه هامروز .مفاهیم است

عرصـۀ   آن هاي کارکرد و تعیین مصـادیق  هم تعریف و ارائۀ تلقی روشنی از آن و هم حوزه کهرود  می
فـارغ از عرصـۀ مناقشـات علمـی      ي اسـت بـا نگـاهی   ضـرور  .شات نظـري فراوانـی شـده اسـت    مناق

ن مقاله یا. ردشناسان مفهوم فرهنگ و فرهنگ عمومی را واکاوي ک شناسان و مردم شناسان، فرهنگ جامعه
 مفهومدربارة  تر قیعم يا شهیتر و اند یفلسف ین امر که اگر نگاهیدادن ا نشان ياست برا یفلسف یتالش

ده بـاز  یـ چین کـالف پ یکور ا يها از گره ید برخیوجود داشت شا یفرهنگ و به تبع آن فرهنگ عموم
   .شده بود

  

   ها هواژکلید 
  ممکن هاي جهان، صفات ممکن، تحلیل مفهومیفرهنگ، فرهنگ عمومی، 

                                                
ð گاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتعضو گروه فرهنگ عمومی پژوهش 
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  مقدمه
 فرهنگ از جهان شمول و همگانی تا فـردي و خـاص  ژان فرانسوا دوریته در کتاب 

کند که بـا همـۀ تعـاریف     دربارة منشأ فرهنگ تصویري ارائه می هم و اثرگذاردر مقالۀ م
محـور    مفهوم جامعه ،در حالی که در همۀ تعاریف موجود. موجود تفاوتی اساسی دارد

 میـان معنی است، او فرهنگ را در  بی  جامعه وجودتعریف است و تصور فرهنگ بدون 
 کردنـد تعـداد   به شکل گروهی زندگی می کند که اگر وجو می اي جست ي اولیهها انسان

چرا من پدرم را او بحث را با اشاره به رمان . شاید کمتر از انگشتان یک دست بود ها آن
گیـري فرهنـگ را در    رمانی که سعی دارد تا شکل. کند اثر روي لوئیس آغاز می خوردم
ک معمـاي بـزرگ   دار به ی دوریته این کتاب را پاسخی خنده. ي اولیه تبیین کندها انسان

که  یینما انسان ین قرار است که کی، چگونه و چرااین معماي بزرگ از ا. داند علمی می
و بـاالخره   زبانکرد ناگهان به فکر ساختن ابزار، اختراع  هاي افریقا زندگی می در جنگل

؟ او اظهـار  شـد تبـدیل   یخاص هنر، مذهب و قوانین اجتماعی پرداخت و به نوع کامالً
شـده، ابزارهـاي    ي فسـیل هـا  ناشناسی، استخو گیري از بایگانی باستان با بهره کند که می

اي و تعیین قدمت هرچـه   هاي صخره سنگی تراشیده شده، آثار اجاق، قبرستان و نقاشی
را ممکـن  شدن  انسانی و چگونگی انسانسازي خطوط اصلی تبار  دوباره ،ها آنتر  دقیق
پیش از تاریخ در اختیار  انساندربارة توانایی مغز  زیادي چیزها  اما این داده. است کرده

تـوان داشـت؟    توان گفت یا چه تصوري مـی  چه می ها آن دربارة فرهنگ. دهد قرار نمی
آثار هنري وجـود دارد؟   نخستینابزارها و  نخستین میان اي هسال خأل دو میلیونچرا  مثالً

هـاي جدیـد    تقد است کـه داده در چه زمانی پیدا شد؟ دوریته مع زباناندیشۀ نمادین و 
 امکـان شناسـی و علـوم روان   نـه، نژاد گرایا شناسـی تکامـل   شناختی، روان شناسی باستان
  . اند فراهم کرده انسان بندي داستان پیدایش فرهنگ را در تاریخِ صورت

است و حتی این تعریف را از » حیوان فرهنگی« انسانکنند که  امروزه برخی بیان می
که تعریف سنتی  کنند میدانند و بیان  تر و رساتر می دقیق» ان ناطقحیو«تعریف سنتی 
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فرهنـگ  ). 29: 1362 شـریعتمداري، (گیـرد   نمـی جنبۀ اجتمـاعی رفتـار او را دربر   انسان
 ،ی به دور از جامعه زندگی کنـد انساناگر . همواره در رابطه با جامعه تعریف شده است

این تعریف . دانست انسانتوان او را  داراي فرهنگ نیست و بر اساس تعریف فوق نمی
شامل  ممکن است مانع باشد و در دامنۀ آن هیچ حیوانی وجود نداشته باشد، اما ضرورتاً

بـه دور از جامعـه زنـدگی کـرده      ها انسانممکن است فردي از . شود نمی ها انسانهمۀ 
د در جامعه دان چنین فردي نمی ،باشد انسانهاي  باشد و در عین حال واجد تمام ویژگی

کنـد   نکته را بیان مـی این دوریته با مطالعه دربارة منشأ فرهنگ . چگونه باید زندگی کرد
. در او شکل گرفتـه اسـت   ،رفته فرهنگ، رفته کهوجود داشته  انسان به نامکه موجودي 

. سایر مفاهیم و معقوالت، مشخص و متمایز کند در میانتعریف مفهوم باید بتواند آن را 
نظرهاي اساسی و مناقشـات جـدي دربـارة مفهـوم      توان تا زمانی که اختالف چگونه می

؟ همچنـین  درست و دقیق دانست راحیوان فرهنگی  انسانفرهنگ وجود دارد، تعریف 
ي هـا  انسـان و حـوا منشـأ همـۀ    ) ع(بر اساس متون موثق ادیان ابراهیمی، حضـرت آدم 

انـد؛    داشـته هایی دربارة جهان  شو نگر  روشی براي زندگی، اندیشه اند که بودهامروزي 
اند که براساس آن، امـور را بـه خـوب و بـد متصـف       ها داشته همچنین نظامی از ارزش

توان مـدعی   فرهنگ هستند و لذا نمی اساس تعاریف موجود این امور اجزابر. دکردن می
تعریـف فرهنـگ بـر     ،به بیان دیگر. اند و حوا فاقد فرهنگ بوده) ع(شد که حضرت آدم

 دچـار  در تعیین حوزة کاربرد و مصادیق آن چون ما رانیست  دقیقور مفهوم جامعه مح
بررسی مفهوم فرهنـگ و تعـاریف آن بـراي دسـتیابی بـه تعریفـی دقیـق        . کند میابهام 

  . ضروري است
  
  ريف فرهنگتع

با آنکه نقدهایی بـه تعریـف تـایلر    . یکی از تعاریف مهم فرهنگ تعریف تایلر است
 به نظر تـایلر . ها محل ارجاع است ها و پژوهش در بیشتر کتاب معموالً ،وارد شده است
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اي است که شامل معـارف، معتقـدات، هنرهـا، صـنایع، فنـون،       فرهنگ مجموعۀ پیچیده
اخالق، قوانین، سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و ضـوابطی اسـت کـه فـرد عضـو      

معه وظایف و تعهداتی را بر عهـده  گیرد و در برابر آن جا می از جامعۀ خود فرا جامعه،
از نظـر او فرهنـگ   . تعریف دیگر از گـی روشـه اسـت   ). 17: 1368 ،االمینی روح( دارد

کـه   ی اسـت بیش صریح و ها و احساسات و اعمال کم اي از اندیشه پیوسته هم مجموعۀ به
کیل که این افراد، گروهی معین و مشخص را تشاینو براي اند  افراد گروه پذیرفته بیشتر

: همـان (د شـو مراعـات   ،عینی و سمبلیک ،پیوسته هم دهند الزم است که آن مجموعۀ به
هاي اجتماعی رفتار است که به وسیلۀ همـه   از نظر ساپیر فرهنگ شامل انواع مدل .)18
 یپوشـد و جامعـه در حقیقـت اصـطالح     اعضاي گروه جامۀ عمل به خود مـی  بیشتریا 

طی که با یکدیگر دارند براي بیان بعضی از صـور  فرهنگی است که افراد به نسبت رواب
: کنـد  رالف لینتون فرهنگ را چنـین تعریـف مـی   ). همان(برند  رفتارهاي خود به کار می

به  یاز نسل ینیجامعه مع يلۀ اعضایاست که به وس شده کسباز رفتار  یبیفرهنگ ترک
). 118: 1370، خلـق  نیک و وثوقی(ان افراد مشترك است یشود و م یگر منتقل مینسل د

، زبـان آن مانند  ين معنایتر به گسترده یاجتماع يها تیبه نظر کالرك ویسلر تمام واقع
: همـان ( رود یشـمار مـ   هجزء فرهنگ بو هنر ت، ادب، مصنوعات، ی، نظام مالکییزناشو
ط و یتطـابق بـا محـ    بـراي بشـر   یاز نظر ساموئل کنیگ فرهنگ مجموعه مسـاع ). 117

اي  فرهنگ را مجموعـه  1ساموئل بارنز). 204: 1374محسنی، ( است یاصالح امور زندگ
در فائق آمدن بـر   یهاي گروه معین از اعتقادات و باورها دانسته است که در اثر کوشش
از نظـر ژان فرانسـوا لیوتـار    . یابـد  مسائل انطباق بیرونی و وحدت درونی گسترش مـی 

کـالوین  ). 208: 1379 ،رينـوذ به نقـل از  (فرهنگ عرصۀ تحول، تبدیل و مناقشه است 
ــر  ،شـــراگ ــوف معاصـ ــه ،مریکـــاییآفیلسـ ــم،   عرصـ ــاي مهـــم فرهنـــگ را علـ هـ

                                                
تـألیف دکتـر محمـد رحـیم عیوضـی       »مفهوم شناسی فرهنگ به مثابۀ یک نظـام «از این به بعد بیان شده است به نقل از مقالۀ پس تعاریفی که  .1

  . است
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سـوروکین در  ). 75: 1997 ،شـراگ بـه نقـل از   (معرفی کرده اسـت  اخالق، هنر و دین 
از . ارگانیک، ارگانیک و سوپرارگانیک تقسیم کرده استها را به غیر تحلیلی نظري پدیده

انـد، در   شـیمیایی تشـکیل شـده   ــ   ی فیزیکییک تنها از عاملهاي غیرارگان نظر او پدیده
هـاي   در پدیـده . دارنـد هاي ارگانیـک عـالوه بـر آن عامـل حیـاتی نیـز        حالی که پدیده

. شـود  حیاتی، عامل مجرد معنا نیز اضافه مـی ـ  سوپرارگانیک عالوه بر دو عامل فیزیکی
ي دارد، همان عامـل فرهنگـی   ا کننده ها نقش تعیین این عامل معنا که در سرنوشت پدیده

 225: 1377 ،سوروکینبه نقل از ( از نظر او هیچ پدیدة فرهنگی، فاقد معنا نیست. است
تري ایگلتون براساس نظرات هورکهایمر و آدورنو که براي بررسی فرهنگ در  ).223ـ 

انـد،   هکـرد سازي بررسی  تحلیلی علمی، فرهنگ مسلط غرب را در قالب صنعت فرهنگ
را براي منازعات فرهنگی لحاظ کرده است که عبارتنـد از فرهنـگ بـه منزلـۀ      سه جنبه

گرهـارد   .)198: 1380 ،ایگلتـون به نقل از ( مدرن و امر تجاري یا پست ،مدنیت، هویت
هـاي نمـادین تأکیـد     شناسی کالن، بر نظام گیري از جامعه لنسکی و جین لنسکی با بهره

هـاي نمـادین جامعـه و اطالعـات و      نظـام  که فرهنگ عبارت است از مجمـوع اند  کرده
شناسان،  شناسان و جامعه اي از مردم اند که پاره یادآور شده ها آن .ها آنهاي مستقر در  پیام

اند، ولی بهتر اسـت   دهمعه را نیز در تعریف فرهنگ گنجانرفتارها و مصنوعات افراد جا
میلتـون سـینگر نیـز در    . هاي فرهنگی قلمداد کنـیم  فرآورده وکه این گونه عوامل را جز

کند که در مباحـث و   می نشانخاطر المللی علوم اجتماعی المعارف بینةدایراش در  مقاله
یعنـی   ،مقوالت مربوط به تعریف و تحلیل فرهنگ، رفتارها و روابط اجتمـاعی مشـهود  

خـود جـزء عناصـر     بـه هاي هنري دیگـر خود  ساختار اجتماعی و مصنوعات و فرآورده
بـه نظـر   ). 24ـ   25: 1369 ،لنسـکی به نقـل از  (روند  رهنگ به شمار نمیدهندة ف تشکیل

ر و اهـا، ابـز   جامعه عبارت است از افکار، عقاید، آرزوها، مهـارت  فرهنگشریعتمداري 
وسایل، امور مربوط به زیبایی و کارهاي هنري، آداب و رسـوم و مؤسسـاتی کـه افـراد     

  .)28: 1380 ،شریعتمداري(کنند  یو رشد م اند تولد یافته ها آن اجتماع در میان
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شناســی،  تعــدادي از تعــاریف رایــج فرهنــگ از منظــر جامعــه شــده گفتــهتعــاریف 
به دلیل مبانی و  ،توان با تحلیل این تعاریف نمی. شناسی و مطالعات فرهنگی است انسان

بـا تأمـل مشـخص    . به تعریفی که جامع باشد، دست یافت ،ها آن مفروضات موجود در
هـا   آنبر هـر یـک از   . مفهوم جامعه مفهومی محوري استتعاریف  ه در همۀشود ک می

یکی از اشکاالتی که بـر تعریـف تـایلر از فرهنـگ وارد      مثالً. اشکاالتی وارد شده است
و نهادهاي اجتماعی را از مفهوم کلـی فرهنـگ متمـایز     ها سازماناست این است که او 

 .)23: 1386 ،محسنی(دهد  لیت بسیار میسازد و در نهایت این تعریف به فرهنگ ک نمی
مفهوم  میانتوان  نمی آنبر اساس  که ،تري در تعریف تایلر وجود دارد اما مشکل اساسی

فرهنگ و تمدن را مترادف یکدیگر به  این است که او ،اشتفرهنگ و تمدن تمایزي گذ
یی دارنـد کـه   هـا  اما مفهوم فرهنگ و تمدن تفاوت .)48: 1368 االمینی، روح(برد  کار می

از ) برخالف واژة فرهنگ(مفهوم تمدن . را مترادف با یکدیگر به کار برد ها آن توان نمی
از توسعه بود و به دلیل اینکـه   اي مرحلههدف و فرایند، بازگوکنندة  همان ابتداي ظهور

هاي غیرمتمدن و یا برکنـار از تـأثیر تمـدن روي     که هنوز گروهکرد  توان ادعا دیگر نمی
شناسـی و   وجود دارد، در چند دهۀ گذشته از کاربرد واژة تمدن در متـون جامعـه   زمین
این گرایش تا حدي اسـت کـه در اغلـب متـون جـاري       .استشناسی کاسته شده  مردم
کرد به رغـم رابطـۀ نزدیکـی کـه      نشانباید خاطر. آید ذکري از تمدن به میان نمی تقریباً

ایـن   بـه  هوم متفاوت از یکـدیگر هسـتند و  میان فرهنگ و تمدن وجود دارد، این دو مف
بـه تعبیـر   . اسـت  شـده اشـاره   هاي ادبیات و فلسـفه بـه خـوبی    تفاوت در قلمرو رشته

سوروکین، فرهنگ یک نظام علمـی پرمفهـوم اسـت و حـال آنکـه تمـدن دربرگیرنـدة        
فرهنگ معادل است بـا بیـان    به نظر مک ایور. )37ـ  39: 1386 ،محسنی(هاست  روش

و تمدن عبارت است از تشکیل جامعه و نظام ) ادبیات ،دین ،ایدئولوژي(ی حاالت زندگ
کروبـر فرهنـگ را بـه    ). ي اجتمـاعی هـا  سـازمان ، ها تکنیک(شرایط اجتماعی  و نظارت

 ،االمینـی  روح(دانـد   هاي اجتماعی مرتبط مـی  هاي اجتماعی و تمدن را به واقعیت ارزش
. شـد یش از این مواردي است که بیـان  اما تفاوت مفهوم تمدن و فرهنگ ب. )49: 1368
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توان فارغ از مفهوم جامعـه و شهرنشـینی و روابـط جوامـع بـزرگ       مفهوم تمدن را نمی
توان گفت که  به نوعی می. ی تعریف کرد، در حالی که مفهوم فرهنگ چنین نیستانسان

هـاي   تمدن بیشتر قالب صوري زندگی اجتماعی است و فرهنـگ محتـواي ایـن قالـب    
دهـد   مـی  نشـان آید که  به دست می ها در حفاريآثاري  مثالً. دهد تشکیل می صوري را

هاي اجتماعی در آن وجود داشـته   تمدن گذشته چگونه بوده است و چه اشکال و قالب
هاي ثانوي شاید بتوان برخی از اجزاء فرهنگ آن تمدن را نیـز حـدس    در تحلیل .است

اي وجـود   آمـوزش عمـومی و مدرسـه   توان فهمید که در یـک تمـدن    با حفاري می. زد
توان فهمید که آیا در آن تمدن راسـتگویی بـه شـکل عـام در      اما نمی ؛داشته است یا نه

توان فهمید که مردم آن دوران در چه  می همچنین،. خیررفتار مردم وجود داشته است یا 
ه چه غـذاهایی و  ک کرد دقت و صحت مشخصتوان با خوردند، اما نمی ظروفی غذا می

هایی که  تحلیل آثار به دست آمده از حفاري تمدن ،به بیان دیگر. خوردند ند وعده میچ
توانـد بیـانگر فرهنـگ مـردم آن دوران باشـد و بـدون مراجعـه بـه          اند نمی از بین رفته

 ممکـن  هاي دیگر اظهارنظر دربارة فرهنگ هاي مربوط به آن دوران و دانش نگاري تاریخ
هـاي گذشـته    کنار آثـار بـه دسـت آمـده از تمـدن      هاي یختارحتی با مراجعه به . نیست
خلط مفهـوم تمـدن بـا    . نظرهاي درستی داشتوان دربارة فرهنگ آن دوران اظهارت نمی

افـراد   شود و در تعیین مصادیق هاي نادرستی از این مفاهیم می فرهنگ سبب بروز تلقی
کند فرهنگ  ایلر بیان میدر تعریف تایلر نکتۀ مهمی وجود دارد؛ ت. کند را دچار ابهام می

یعنی اگر فرد در جامعۀ دیگري باشد  ،گیرد آن اموري است که فرد از جامعۀ خود فرامی
دهنـدة   نشـان تـایلر  بیان دقیق . کند گیرد و فرهنگ دیگري پیدا می امور دیگري را فرا می

همچنین . مربوط است انساناین است که فرهنگ امري ذاتی نیست، بلکه به زمان مکان 
در تعریف گـی  . است شدنی در تعریف تایلر فرهنگ هم در فرد و هم در جامعه بررسی

ها، احساسات و اعمال مبهم است و مشخص نیست  اندیشه» به هم پیوسته بودنِ«روشه 
به هم پیوستگی در فرد ممکن . اند پیوسته ها، احساسات و اعمال چگونه به هم که اندیشه
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هـا، احساسـات و    پیوسـته بـودن اندیشـه    د، اما به همباش دادنی است تا حدودي توضیح
با این تعریف وقتی . نیست شدنی و اثبات دادنی اعمال افراد در جامعه به سادگی توضیح

همۀ افراد  میانمشترك گوییم، از اموري که  سخن می ها انساندربارة فرهنگ گروهی از 
تـوان   بر اساس آن میدر این تعریف فرهنگ چیزي است که . کنیم آن گروه صحبت می

ها، احساسات  هر فردي اندیشه. را از گروه دیگر متمایز و متعین کرد ها انسانگروهی از 
اي از ایـن   براسـاس تعریـف گـی روشـه مجموعـه     . دارد ارو اعمال مخصـوص خـود   

است، فرهنگ آن  به هم پیوسته ها انسانها، احساسات و اعمال که در گروهی از  اندیشه
در  صرفاًتوان قائل به فرهنگ بود و  ساس این تعریف براي یک فرد نمیابر. گروه است

همچنـین  . توان مفهـوم فرهنـگ را بـه کـار بـرد      می ها انساناز  یپیوستگی فرد با گروه
براي جلـوگیري از اطالـۀ کـالم،    . جامعه و فرهنگ قائل شد میانتوان تمایز قاطعی  نمی

  . شود تحلیل تعاریف دیگر به خوانندگان واگذار می
هـایی از فرهنـگ    هـا تلقـی   در مجالت و روزنامـه  معموالًعلمی و هاي غیر در نوشته

و در عین حـال باعـث بـروز     داردوجود دارد که به سبب دامنۀ مخاطبان، تأثیر بیشتري 
ها مطالبی نوشـته   براي نمونه در یکی از روزنامه. شود مفهوم فرهنگ میدربارة  ابهاماتی

انقالب اسالمى فرهنگ و تمدن حقیقـى  «: اصی از فرهنگ استاست که بیانگر تلقی خ
هاى سیاسـت، حقـوق بشـر و     این تمدن در تمام زمینه. را براى جهانیان به ارمغان آورد

بـه هـر حـال، هـرکس فرهنـگ      . اخالق، با فرهنگ و تمدن غرب تفاوت اساسـى دارد 
ى وگـو  گفـت رح طـ . پیروز خواهد شـد  حتماً ،انقالب اسالمى را الگوى خود قرار دهد

هـا اسـت کـه     حضور ایران در سطح جهانى و پاسخى بـه جنـگ تمـدن    ۀنشانها،  تمدن
روزنامـه بـرخالف    .)16 :1377 ،کیهـان (» ها آن را در آمریکا مطرح کردنـد  صهیونیست

ان اسـت،  یآموزان و دانشـجو  محدود به دانش ها آن کتب درسی و دانشگاهی که کاربرد
ر در دسترس عموم مردم قرار دارد؛ بـه همـین دلیـل دامنـۀ     و بیشت داردتري  استفادة عام

اول اینکه فرهنگ  :بیان شده است کلیدي در این جمالت دو نکته. تأثیر آن بیشتر است
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 اینکهایران در دوران بعد از انقالب اسالمی با فرهنگ غرب تفاوت اساسی دارد و دیگر 
با . جهانیان به ارمغان آورده استانقالب اسالمی ایران، فرهنگ و تمدن حقیقی را براي 

رسد که دربارة ماهیت چیزي اظهارنظر شده است که  تأمل در نکتۀ اول چنین به نظر می
دربـارة چیـزي سـخن گفتـه      ،به بیان دیگر. در ایران و غرب به طور کلی متفاوت است

نظر دیگري شده اسـت  در جملۀ دوم اظهار. ن و مکان استشده که ماهیت آن تابع زما
فرهنـگ و تمـدن حقیقـی را در    بایـد  بیان شده اسـت کـه   . کند میاول را نقض  نظره ک

دارد سخن این است که فرهنـگ حقیقتـی    نتیجۀ .کردجو و انقالب اسالمی ایران جست
فراتر از مکان و زمان و تفاوت فرهنـگ غـرب و انقـالب اسـالمی در همـان حقیقـت       

  . ی نهفته استامکانفرازمانی و فر
ـ » یمفهوم فرهنگ عمـوم «از  یک تلقیان یا بیف یشکالت تعرم دانستباید  ش از یب

مفهـوم   يهـا  یدگیـ چیعـالوه بـر پ   یرا مفهوم فرهنگ عمـوم یاست؛ ز» مفهوم فرهنگ«
ـ   أد منشین قیو وجود هم داردز ین» یعموم«د یفرهنگ ق . بـوده اسـت   یمناقشـات فراوان

 یده اسـت؛ حتـ  و متنـوعی بیـان شـ    گونـاگون براي فرهنگ و فرهنگ عمومی تعاریف 
ـ وجـود دارد کـه بـه مفهـوم فرهنـگ و تعر      یفارس زبانها و تحقیقاتی به  کتاب ف آن ی

 يآور عجمـ از فرهنگ و روانشناسان  شناسان مردم، شناسان جامعهف یو تعار اند پرداخته
ها آمـده اسـت    ف موجود از فرهنگ به آنچه در این کتابین، تعاریبا وجود ا. 1اند کرده

سـت،  یبـه دو  ف فرهنـگ ظـاهراً  یاند که تعـار  ان کردهیب نظران بصاحست و یمحدود ن
  ). 17: 1379 ،ینیاالم روح(رسد  یشتر میب یصد و حتیس

هاي مفهـوم فرهنـگ، معنـا و     توان فارغ از بررسی ویژگی ین است که نمیت ایواقع
. هاي مفهوم فرهنگ عمومی، معنا، مصداق و مسـائل آن پرداخـت   مصداق آن به ویژگی

، 3پسـند  ، فرهنگ مـردم 2ل فرهنگ مردمیاز قب يگریاست که اصطالحات د یالن در حیا

                                                
تعریف و پژوهش  1357، داریوش آشوري، انتشارات مرکز اسناد فرهنگی آسیا، تعریف و مفهوم فرهنگنمونه کتاب  براي .1

  .1376بیرخانه شوراي فرهنگ عمومی، زادگان، د ، مرتضی عباسفرهنگ و فرهنگ عمومی
2. Popular Culture  
3. Folklore  
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و مانند آن وجود دارد که  ی، فرهنگ نخبگان و فرهنگ جهانی، فرهنگ ملیفرهنگ بوم
مفهـوم فرهنـگ و فرهنـگ    ز و هـم در ابهـام   یممکن است بتواند هم در وضوح و تمـا 

 هاي ویژگیم فرهنگ و بررسی تحلیل فلسفی و منطقی مفهو. 1دنقش داشته باشعمومی 
مفاهیم مشابه همراه با تحلیـل مفـاهیم    هاي ویژگیمفهوم از یک سو و مقایسۀ آن با  آن

زدایـد و بـراي    مترادف و متقابل آن از سوي دیگر، تا حدود زیادي ابهام موجود را مـی 
  . گذارد ارائۀ تلقی روشنی از این مفهوم معیارهاي مناسبی را در اختیار می

  
  فع تعريانوا

: کم پنج نوع تعریـف داریـم   بندي دست در یک تقسیم. داردی گوناگونتعریف انواع 
. کاربرد مشخصی دارنـد  ها آنهریک . 6و اقناعی ،5، نظري4، تدقیقی3، معجمی2تصریحی
  . هستند» بار نخستینتعریف براي «تصریحی  هاي تعریف

هاي لغـت   را که در کتاباي از مفهوم  شده کاربردهاي تثبیت معموالًتعریف معجمی 
  . کند میآمده است، ارائه 

شود که با  در مواقعی به کار برده می کهنوع دیگري از تعریف، تعریف تدقیقی است 
ما بـا تعـاریف    مثالً. تعدد معانی براي یک مفهوم مواجه هستیم و کاربرد آن مبهم است

تري  اما به تعاریف دقیق ،و کاربردهاي گوناگونی از مفهوم فرهنگ آشنا هستیم گوناگون
به شکل نظري انجام شود و یا ترکیبی از  صرفاًاین تعریف دقیق ممکن است . نیاز داریم

                                                
ابهام  معموالً. را بیشتر کند همواره چنین نیست که با وجود ابهام در مفهوم و مصداق، ترکیب آن مفهوم با مفاهیم دیگر ابهام .1

ترکیباتی  مثالً. در خصوص مفهوم فرهنگ نیز چنین است. هاي دیگر همراه است وضوح در زمینه با اه بیشتر در برخی از زمینه
توان بر اساس آن  دهند فرهنگ چیزي است که می می نشان  »فرهنگ روستایی«، »فرهنگ شهروندي«، »فرهنگ کارگري«چون 

را در برخی از اجزاء فرهنگ از » روستانشینان«و » شهروندان« مثالً .کردانسانی را از هم متمایز  گوناگونهاي  یا اجزاء آن، گروه
  . باره خواهد آمد تري در این در ادامۀ مقاله بحث دقیق. کردهم تفکیک 

2. Stipulative Definitions  
3. Lexical Definitions  
4. Précising Definitions  
5. Theoretical Definitions  
6. Persuasive Definitions  



 v 147 ...معنا و مفهوم فرهنگ عمومي در پرتو 

  . کاربردهاي عملی مفهوم و دقت نظري در تعریف باشد
تعریف نظري در چارچوب و بر اساس دیدگاه بیـان  . نوع دیگر تعریف نظري است

هاي آن دوران تعریفـی از گرمـا    بر اساس دیدگاهدر گذشته و  ها نافیزیکد مثالً. شود می
  . شود هاي امروزي تعریف متفاوتی بیان می اند و در چارچوب دیدگاه داشته

شود  تعریف اقناعی از حوزة تعریف دقیق علمی و منطقی تا حدود زیادي خارج می
ت این است تا با تأثیرگذاري بر عواطف و احساسات افراد مناقشـا  کننده تعریفو سعی 

هـایی   هاي سیاسی یا بحـث  این نحوة تعریف در بحث. را رفع و نظر خود را غالب کند
  . دخیل بوده است، کاربرد فراوان دارد ها آن گیري که اهداف سیاسی در بروز و شکل

و » تعـاریف مصـداقی  «توان در دو گـروه   انواع تعریف را می يگرید يبند میدر تقس
براي مشخص کردن یک  1ریف مصداقی یا مدلولیدر تع. تقسیم کرد» تعاریف مفهومی«

توان تفاوت  در این نوع تعریف نمی. شود دامنۀ مصادیق آن مشخص شود لفظ سعی می
رابطۀ معنایی مهم است و  2در تعریف مفهومی یا مضمونی. دکرمعنایی دو لفظ را تبیین 

اهیم دایرة مصادیق به تبع وضـوح بخشـیدن و متمـایز کـردن یـک مفهـوم از سـایر مفـ        
و  4»تعریـف عملیـاتی  «، 3»تعریـف ترادفـی  «این تعریف به سـه نـوع   . شود مشخص می

هـاي   در تعریف ترادفی از تعدادي از الفاظ و عبارت. شود تقسیم می 5»تعریف تحلیلی«
. دارند یکاربردهاي یکسان یا مشابه معموالًشود که  مترادف با لفظ موردنظر استفاده می

تعریف دیگر که بیشتر در علوم کـاربرد  . هاست نامه تص لغتمخ معموالًاین نوع تعریف 
در این تعریف نتایج حاصل از کـاربرد چیـزي مـورد نظـر     . دارد، تعریف عملیاتی است

ج را  ۀالف چیزي است که با اجراي آزمون ب نتیج«: داردچنین شکلی  معموالًاست و 
ی هـای  ویژگـی جموعـۀ  م«: در تعریف فرهنگ چنین گفته شـود اگر  مثالً. »به دست دهد

                                                
1. Extensional or Denotative Definitions  
2. Intentional or Connotative Definitions  
3. Synonymous Definitions  
4. Operational Definitions  
5. Analytic Definitions  
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ایـن  . 1»کـرد را از جامعـۀ دیگـر متمـایز     اي توان جامعه می ها آن بررسی راهاست که از 
و » جـنس «تعریف تحلیلـی تعریـف بـه    . کاربرد وسیعی دارد گوناگونتعریف در علوم 

مبتنی بر این اصل اسـت   آناساس . نامند را تعریف به تقسیم نیز می  که آن است» فصل«
که برخی از این صـفات بـا اشـیاي دیگـر مشـترك      صفات گوناگونی دارد که هر شیئی 

با این تعریـف یـک شـیء را    . است و برخی از این صفات منحصر به خود شیء است
هم به اشـتراکات آن بـا دیگـر     ؛دکراشیاي دیگر مشخص  میانتوان به طور دقیق در  می
ترین روش تعریـف   حال دقیقترین و در عین  رایجاین . شاشاره کرد و هم افتراقات اشیا

 ،از جمله اینکه تعریـف بایـد جـامع باشـد    . دکراست که باید در آن شرایطی را رعایت 
همچنین مانع باشد، یعنی مواردي را که در . یعنی تمامی موارد و مصادیق را شامل شود

 دیگر اینکه واضح باشـد و بـه  . را کنار بگذارد ها آن مصادیق نیستند شامل نشود و ةدایر
در نهایـت  . نباشـد  2دیگـر اینکـه تعریـف دوري   . دوتشبیه و استعاره و مجاز متوسل نش

توان از مفاهیم ایجابی استفاده کرد کاربرد مفاهیم سلبی جـایز   یعنی اگر می ،سلبی نباشد
در . خواهیم تعریف کنیم خود از مفـاهیم سـلبی باشـد    مگر اینکه مفهومی که می ؛نیست

و هر کدام نیز یا تـام   ؛یا به حد است یا به رسم :قسم استمنطق قدیم تعریف بر چهار 
  .3است یا ناقص

 هـا  آن بیشـتر  اند اگر به تعاریف دقت کنیم مشاهده خواهیم کرد که برخی ادعا کرده
تعاریف کارکردي که بیشتر در علوم اجتماعی، ). 23: 1386 ،محسنی( هستند 4کارکردي

 کلمـه  رود، تعریف به معنـی دقیـق   کار می شناسی، علوم شناختی و فلسفۀ ذهن به روان
مفهـوم چیســت  یـک   کنـد توانـد مشـخص    ایـن تعـاریف نمـی   . شـوند  محسـوب نمـی  

                                                
درسـتی و   ایـن رو از مثال بیان شـده اسـت،    براي این تعریف را نویسنده منطبق بر تعریف عملیاتی ساخته است و صرفاً .1

  .نظر نیست آن مدنادرستی 
2. Circular  

و  1367، ج دوم، حسـن ملکشـاهی، سـروش،    ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابـن سـینا  به  ك براي اطالعات بیشتر ر .3
  .1384اله نبوي، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس،  ، لطفشناسی مبانی منطق و روشهمچنین 

4. Functional  
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بین مـا توانـد   حتـی نمـی  . شـود  نمـی  یاشود  چه چیزهایی میشامل مصادیق آن و دایرة 
 مـثالً  .قائـل شـود  تمـایز قـاطعی   آن بـه  دیـک  مفهوم مشـابه و نز کارکرد یک مفهوم با 

تعریـف  . کارکردهـایی مشـابه فرهنـگ دارد    بسیاريهاي  ش نیز در عرصهپرور و آموزش
اگـر بـه   . بسازدپرورش  و مفهوم فرهنگ و آموزش میانتواند تمایز قاطعی  کارکردي نمی

ن معناي مفهوم و دایرة مصادیق آن بیان کنیم کـه آن مفهـوم در چـه    کردجاي مشخص 
ده است و چه بسا نقشی را کـه  اي نقش دارد، باز هم آن مفهوم دقیق مشخص نش زمینه

مربوط به مفهوم دیگري باشد که مورد مطالعه نبوده  اتفاقاً ،شویم براي آن مفهوم قائل می
جزء یکی  ،تر هاي دقیق ، در تحلیلبه کارکرديموسوم برخی از تعاریف  ،همچنین. است

صـطالحات در  ورود ایـن ا  اساساً. گیرند اشاره شد، قرار میها  بدان از انواع تعاریفی که
. مفهـوم اسـت   یابی به تعریف یا تلقی شفافی از ۀ فقدان دستنشانمطالعات و تحقیقات 

بـه   ،نگـري فلسـفی و منطقـی    با تأمـل و ژرف  ،براي گریز از چنین وضعیتی بهتر است
رفته ابهام مفهوم و مصادیق آن را  مفهومی و تعاریف پرداخت تا رفته هاي ویژگیبررسی 

بـراي  . کنـد  مـی غیر از این ما را با پیچیدگی و ابهام بیشتر مواجه ي مسیر معموالً. زدود
فلسـفی اندیشـمندان علـوم اجتمـاعی و     هاي غیر یکی از تحلیلبررسی فلسفی نمونه به 

کروبر و کلوکهون تعاریف فرهنگ را بـه شـش گـروه تقسـیم     . پردازیم شناسی می مردم
  :اند کرده
ي جامع که زندگی اجتماعی را ا هدر این دسته فرهنگ مجموع: تعاریف توصیفی .1
  . شود میسازد، در نظر گرفته  می

دانند  ها می فرهنگ را میراث تاریخی نسل این دسته از تعاریف: اریف تاریخیتع .2
  . شود میکه در طول زمان و در فرایند انتقال از نسلی به نسل دیگر اضافه و تکمیل 

دانند کـه   یشیوة زندگی مگروهی فرهنگ را  :اند تعاریف هنجاري خود دو دسته .3
هـاي مـادي و    دهد و گروه دیگر فرهنگ را ارزش شکل می ها انسانبه الگوهاي رفتاري 
  . دانند اجتماعی مردم می

را  هـا  آن که ارتباطاتاست فرهنگ حالل مشکالت مردم : شناختی تعاریف روان .4
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اي مـادي و  آن آمـوزش ببیننـد یـا نیازهـ     حسـب توانند به  می ها انسانسازد و  میسر می
  . عاطفی خود را برآورده سازند

ر فرهنـگ  یپذ کیتفک يها یافته و جنبه سازمانبیشتر به روابط : تعاریف ساختاري .5
یعنـی   ؛فـرق دارد  یدانند که با رفتار انضمام یم يدیتجر ياشاره دارند و فرهنگ را امر

  . لر از فرهنگیف تاینقطۀ مقابل تعر
 ینسل میانو تحوالت  ها انسانش متقابل فرهنگ را محصول کن: تعاریف ژنتیکی .6

   .)63: 1380 ،ینیروح االم( ک هستندینزد یخیف تاریند و به تعاردان یم
هـا   بـدان  تـر  هیچ کدام از انواع تعاریف کروبر و کلوکهون در زمرة انواعی که پـیش 

شـاخص   یژگـ یکروبـر و کلوکهـون و   فیهر گروه از تعـار . گیرند اشاره شد، قرار نمی
خمنـد بـودن   یتار یژگـ یو  بـه ف یتعار یدر برخ مثالً. کند یان میف را بیز تعارا يتعداد

توجه  یو اجتماع يفرد یزندگ درآن  یدهندگ شکل یژگیو به دیگر یفرهنگ و در برخ
 يهــا داننــد و بـه جنبــه  یمـ  يدیــتجر يامـر  اساســاًز فرهنـگ را  یــن یبرخـ . شــود مـی 

از  ،ه هر صورت هر یک از ایـن انـواع  ب. اشاره دارند آن یو مطالعۀ تجرب نشدنی مشاهده
مفهـوم فرهنـگ و سـایر     میانکنند و تمایز قاطعی  فرهنگ را تعریف می ،منظري خاص

  .کنند مفاهیم مشابه آن برقرار نمی
  

  مانواع مفاهي
. مفاهیم ماهوي و مفاهیم ثانیه :هستند بر اساس یک تقسیم بندي مفاهیم به دو گروه

افـراد و  . ، کـوه، سـنگ، حیـوان، سـفیدي هسـتند     نسـان امفاهیم ماهوي مفاهیمی مانند 
م در حکـم  ین مفـاه یدر خارج از ذهن آدمی موجود است و ا ها از آن یک مصادیق هر

این مفاهیم وقتی بر موجودات حمـل شـوند   . هاي مفهومی براي موجودات هستند قالب
هـا   تیـ ماهگـر  یرا از د یتیکه ماه» انسان«مثل مفهوم . کنند را مشخص می ها آن ماهیت

وجـود کـه   م، ضرورت، علیـت،  امکانمفاهیم ثانیۀ فلسفی مفاهیمی مانند . کند یز میمتما
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 مـثالً . را شـان ، نـه ماهیت کنـد  میرا مشخص  ها آن بر موجودات نحوة وجود ها آن حمل
، نـه ماهیـت   کنـد  می، رابطۀ آن را با حرارت مشخص شود میوقتی علت بر آتش حمل 

ماننـد مفهـوم   ندارنـد  در خارج از ذهـن مصـداق    اساساًاهیم نوع دیگري از مف. آتش را
مفـاهیم ثانیـۀ   . شوند مفهوم کلی که مفاهیم ثانیۀ منطقی نامیده میو قضیه، مفهوم صدق، 

صفتی براي دیگر مفاهیم یا تصـورات هسـتند، یعنـی فقـط بـر مفـاهیم و        صرفاًمنطقی 
  . شوند میهاي ذهنی حمل  صورت

وه دیگري از مفاهیم وجـود دارنـد کـه اعتبـاري نامیـده      عالوه بر این سه گروه، گر
آن دسته مقصود  معموالً. شود میی به کار برده گوناگونلفظ اعتباري در معانی . شوند می

م یمفـاه . کنـد  مـی را بـراي رفـع نیازهـایش اعتبـار      ها آن انسانکه ذهن  استاز مفاهیم 
فلسـفۀ   نظـران  صـاحب بسیاري از  .ندیگو یمز ین» یم ارزشیمفاه« ن معنایرا به ا ياعتبار

 مـثالً . ند که مفاهیم اعتباري از سـنخ مفـاهیم ثانیـۀ فلسـفی هسـتند     اسالمی بر این باور
اگر . است انسانمالکیت از مفاهیم اعتباري است و مفهوم و مصداق آن وابسته به وجود 

  . معنی است ی وجود نداشته باشد و مالک شیئی نباشد، مفهوم مالکیت بیانسان
  
  فهوم فرهنگم

آیا مانند مفاهیم ماهوي . اکنون باید دید که فرهنگ از سنخ کدام یک از مفاهیم است
رود و اشـیائی را از   کردن چیستی اشیا به کار مـی  مفهومی است که براي مشخص یقالب

یا از سنخ مفاهیم فلسفی است که نحوة وجود و تقرر اشـیاء   کند میاشیاي دیگر متمایز 
هـاي ذهنـی    یا اینکه مانند مفاهیم منطقی بر مفاهیم و دیگر صـورت  کند میرا مشخص 

پیش از پرداختن به ایـن موضـوع، ضـرورت    . یا از مفاهیم اعتباري است شود میحمل 
 1لفـظ فرهنـگ  . دارد دربارة لفظ فرهنگ، کاربردها و معانی اولیۀ آن مطالبی را بیان کنیم

 شـد  است و به قطعه زمینی اطالق مـی  م ظاهر شده التین در اواخر قرن یازدهم زباندر 
                                                
1. cultura 
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بنابراین، لفـظ فرهنـگ در   . تا براي تولید نباتات استفاده شود کردند میکه روي آن کار 
و  cultاز ریشـۀ   culturaلفظ . به معنی کشاورزي بوده است agricultureابتدا معادل 

cultus عنی مکتب یـا  هاي دینی و مذهبی و همچنین به م ینیآ به معنی شعائر، مراسم و
در دورة رنسانس این مفهوم به معناي پـرورش ذهـن بـه کـار بـرده      . نظام فکري است

هابز . است بودهنمادي از فلسفۀ روشنگري در علوم و هنرها  و در قرن هیجدهم شد می
به کار برده است و در قرن نوزدهم و در آلمان به معنی  وپرورش آموزشآن را به معنی 

دربارة مفهوم فرهنگ روشن است این است که مفهوم و مصداق  آنچه. تمدن بوده است
 بـه نـام  چیـزي   اساسـاً وجود نداشته باشـد،   انساناگر . است انسانآن وابسته به وجود 

یـا گروهـی از    انسانغیر از  ،مفهوم فرهنگ ،به بیان دیگر. محقق شود تواند نمیفرهنگ 
فرهنگ از مفاهیم ماهوي  ،بنابراین. براي موجودات دیگر به کار رود تواند نمی ،ها انسان

ه در کـ  دارندزیرا مفاهیم ماهوي مصادیقی . مانند مفهوم درخت، سفیدي، حیوان نیست
ارتبـاطی   انسـان وجود آن مصادیق بـا وجـود و عـدم     .دوجود دار انسانخارج از ذهن 

سنخ  فرهنگ یا از ،بنابراین. است انسانمنوط به وجود  صرفاًندارد، اما مصادیق فرهنگ 
مفاهیم ثانیۀ منطقی بیـان شـد کـه ایـن     دربارة  .1مفاهیم ثانیه است یا از مفاهیم اعتباري

صفتی براي مفاهیم و تصورات دیگر هستند، مثل مفهوم کلی کـه وصـف    صرفاًمفاهیم 
بررسـی مفهـوم   . مفاهیم یا تصورات دیگر است یا مفهوم گزاره و مفاهیم منطقی دیگـر 

سنخ مفاهیم ثانیۀ منطقی نیسـت، یعنـی وصـف مفـاهیم یـا      که از  دهد می نشانفرهنگ 
 هـاي  ویژگیمفهوم فرهنگ واجد برخی  ،از سوي دیگر. مجموعه تصورات دیگر نیست

تر مفهوم  بررسی دقیق. هایی نیز با مفاهیم فلسفی دارد مفاهیم ثانیۀ فلسفی است و تفاوت
یعنـی جـزء آن   . سـت که مفهوم فرهنگ از سنخ مفاهیم اعتبـاري ا  دهد می نشانفرهنگ 

                                                
اما این مدعا با مناقشاتی جدي  ،عموم فیلسوفان مسلمان قائل هستند که مفاهیم اعتباري از سنخ مفاهیم ثانیۀ فلسفی هستند .1

 مفاهیم اعتباري و مفاهیم ثانیۀ فلسفی تفکیک میانروست و ما براي اینکه وارد معرکۀ این مناقشات نشویم در این مقاله  هروب
دهند که مفاعیم اعتبـاري از   ده و بعد توضیح میم است که ابتدا این دو را تفکیک کرنانچه در فلسفه نیز مرسو؛ چقائل شدیم

 . سنخ مفاهیم ثانیۀ فلسفی هستند
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به  صرفاًسازد تا بیانگر اموري باشند که  ها را می آن انسانگروه از مفاهیم است که ذهن 
اي از  نحوه انسانبا وجود  صرفاًمثل مفاهیم اخالقی که . وجود دارند انساناعتبار وجود 

داقی آینـد و نـه مصـ    نباشد نه این مفاهیم به وجود می انسانوجود را دارا هستند و اگر 
بـه   ها انسانیا گروهی از  انسانفرهنگ مفهومی است که براي  ،بنابراین. داشتخواهند 

بلکه مصادیق آن  ،آید مینه تنها مفهوم فرهنگ به وجود ن انسانبدون وجود . رود میکار 
  . شوند مینیز موجود ن

  

  
   ١فرهنگ و شخصيت

 آنبـه   نزدیـک مفهوم فرهنـگ بررسـی برخـی از مفـاهیم      هاي ویژگیبراي بررسی 
اهیم جامعـه، تمـدن و   کـه مفـ   شود میبیان  معموالًوجود اینکه با. تواند راهگشا باشد می

تـرین مفهـوم    ستند، نگارنده معتقد است که شبیهنزدیک به مفهوم فرهنگ ه حتی تربیت
شخصیت . هاي فراوانی دارند فرهنگ و شخصیت شباهت. مفهوم شخصیت استآن به 

اگـر  . محقـق اسـت   انسـان دة امري است که به اعتبار وجـود  نهد نشاننیز مانند فرهنگ 
عامـۀ مـردم   . کنـیم  میی وجود نداشته باشد، مصداقی براي مفهوم شخصیت پیدا نانسان

شخصیت هم، مانند  اینکهبا توجه به . دانند فرد را جلوة او در نظر دیگران میشخصیت 
اخذ شده است، روابط ) اي آنانافراد و رفتاره(عینی یاز واقعیت ،مفاهیم جامعه و فرهنگ

طور که رالف لینتون اشاره کرده اسـت   همان. متقابل میان این مفاهیم بسیار پیچیده است
 رسـد  مـی جامعه، فرهنگ و شخصیت چنان با یکـدیگر پیوسـتگی دارنـد کـه بـه نظـر       

. را از یکدیگر جدا کنند دچار اشـتباه شـوند   ها آن کنند میپژوهندگان هنگامی که سعی 
هاي ویژة خود را دارد و نقـش مشخصـی    این حال هر یک از این سه مفهوم خصلتبا 

اگر بـه محـاورات روزانـه و کاربردهـاي      .)131: 1386 ،محسنی(دارد در تکوین رفتار 
عادي توجـه کنـیم شـاهد خـواهیم بـود کـه        مردم زبانمفاهیم فرهنگ و شخصیت در 

                                                
1. Personality  
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از نظـر مـردم عـادي دو     مـثالً  ،برند میفهوم را به جاي یکدیگر به کار این دو م معموالً
یکسانی  معناي تقریبًا» فالنی آدم بافرهنگی است«و » فالنی آدم باشخصیتی است«جملۀ 
به کار  یکسان هم» شخصیت بی«و » فرهنگ بی«، تعابیر زباندر کاربردهاي معمول . دارند
شخصـیت   نادرست است و هر فرد ،از نظر علمی ،»شخصیت بی«، هرچند تعبیر رود می

. 1فاقـد شخصـیت باشـد   در اسـاس  و هیچ فردي وجود نـدارد کـه    را داردخاص خود 
شناسان شخصیت را نتیجه و محصول تأثیر متقابل فرد و محیط طبیعی و اجتماعی  روان

خصوصـیات بـدنی، نحـوة تفکـر،     بـه  و در بررسی شخصـیت افـراد    کنند میاو فرض 
گاري فرد با محیط و طرز برخورد او را بـا  ها، عالئق، استعدادها و چگونگی ساز آل هاید

انـد در تعریـف    تـذکر داده  نظران صاحبهمان طور که برخی از . کنند میدیگران توجه 
اول اینکه شخصیت از صفات و خصوصیاتی  :شخصیت باید چند نکته را در نظر گرفت

. دکـر  ولی نباید این خصوصیات را به امور بدنی یا امور روانی محدود ،شود میتشکیل 
که  شود میاي تشکیل  دوم اینکه شخصیت مجموع این صفات نیست و از طرح یا زمینه

ـ  کننـد  میخصوصیات به شکل خاصی با هم ارتباط پیدا  در آن  دره صـورت واحـد   و ب
و خصوصیات  ستها آنسوم اینکه مالك قضاوت دربارة شخصیت افراد رفتار . آیند می

. دهند میی از شخصیت او را تشکیل جزئ شوند می فرد از این نظر که در رفتار او ظاهر
گفت خصوصیاتی است که در یک طرح یـا کـل    توان میدر تعریف شخصیت  ،بنابراین

بـا  . دشـو  ین خصوصیات در رفتار فرد ظاهر میا. وحدت پیدا کرده و شکل گرفته است
 امـا  ،سـازد  مـی  پـذیر  بینی پیشاینکه این خصوصیات طرح رفتار فرد را تا حدي ثابت و 

 .)483ـ   484: 1366 ،شـریعتمداري (اسـت   یـافتنی  و تکامـل  پـذیر شخصیت فـرد تغییر 
فهمیم بسیار  مفهوم شخصیت به آنچه از مفهوم فرهنگ می شود می طور که مشاهده همان

ـ  نک مـی ارزیـابی   شخصـیت افـراد را    آن معیارهایی کـه بـا   خصوصاً. نزدیک است ا نـد ب
بـا   معمـوالً  .یکسـان اسـت   سـنجند تقریبـاً   را مـی  معیارهایی که فرهنگ افراد و جامعـه 

                                                
   .نیز نادرست است» فرهنگ بی«در ادامه خواهیم دید که تعبیر  .1
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بـا   شناسـان  جامعـه پردازنـد و   معیارهاي مشخصی به بررسی رفتار و نگرش افـراد مـی  
شناسان بـه   یابند و روان هاي خود به نتایجی دربارة فرهنگ افراد جامعه دست می تحلیل

وجود این،  با .1حتی برخی معتقدند که فرهنگ ملت یعنی شخصیت آن. شخصیت افراد
هـا ایـن اسـت کـه      ترین تفاوت یکی از مهم ؛هایی نیز دارند فرهنگ و شخصیت تفاوت

نقشـی  نیست و خودشان در پیـدایش آن  شخصیتی در دست افراد  هاي ویژگیبرخی از 
 هـاي  ویژگـی در حالی که هـر فـرد عـالوه بـر     . قیافه و خصوصیات وراثتی مثل ؛ندارند

که حاصل اکتساب فـرد از فرهنـگ محـیط زنـدگی      ددار دیگري نیز هاي ویژگیوراثتی 
رفته در اثر تعـامالت اجتمـاعی    و رفته نداردابتدا در فرد وجود  در ها آن ویژگی. اوست

 معمـوالً هرچنـد  . انـد  با افراد دیگر و همچنین با محیط طبیعی زندگی در فرد پدید آمده
، دهنـد  میقرار   آن مقابلدانند و طبیعت را در  فرهنگ را حاصل تطبیق فرد با جامعه می

   .نقش دارد چگونگی زندگیو گیري فرهنگ  محیط طبیعی نیز در شکل
  

  »مجموعه صفات ممكن«تعريف فرهنگ بر مبناي مفهوم فلسفي 
یکی از ایـن مفـاهیم   . براي بیان این تعریف باید چند مفهوم فلسفی را توضیح دهیم

با تأمل در کاربردهـاي   توان می مفهوم جهان ممکن را. است 2»ممکن هاي جهانمفهوم «
هـا را در نظـر    ایـن جملـه  . طبیعی تا حد زیادي روشـن کـرد   زبانخاص و فراوانی از 

  :بگیرید
  . شدم اگر بیشتر درس خوانده بودم، قبول می

  . ست فیلسوف نباشدتوان میسینا  ابن
  . کرد اگر نیوتن قانون جاذبه را کشف نکرده بود، دیگري آن را کشف می

افـزایش   گونـاگون هـاي   گـذاري در بخـش   نیت اجتماعی بیشتر شود، سـرمایه اگر ام
  . یابد می

                                                
، دبیرخانـه شـوراي   1379تـا آذر   1378کارشناسی از بهمـن  ـ هاي علمی  ، نشستهاي فرهنگ عمومی مروري بر پژوهش .1

   .نژاد اکبر شعاري ، علیهاي روانشناختی آموزشی در فرهنگ عمومی بررسی واقعیتفرهنگ عمومی، نشست 
2. Possible Worlds 
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  . ریزي کرد براي جلوگیري از تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی دشمن باید برنامه
ممکـن   ، اما گوینده باور دارد کـه اند این جمالت بیانگر اموري هستند که واقع نشده

هـر کـس دربـارة آینـده     . کنـد  مـی یط جهان تغییر بود واقع شوند یا اگر واقع شوند شرا
هم باشند و انجـام دادن یکـی    مختلفهاي گوناگونی بگیرد که چه بسا  تصمیم تواند می

و ممکـن بـودن    ها امکانآنچه مهم است فراوانی این . مستلزم انجام ندادن دیگري باشد
یافتـه  فعلیـت   که تحقق و ستها امکاناي از این  مجموعه 1جهان واقع. ستها آنتحقق 
را داریم  ها آن رساندن انجام به و قصد کنیم میرا تصور  ها آن اموري را که امروز. است

این مجموعه محقق شود فردا جهان ممکن نامید و اگر  توان میسازند که  اي می مجموعه
 هـا  آن هستند که به کمـک  هایی ممکن راه هاي جهان. به جهان واقعی تبدیل خواهد شد

 هـاي  جهان. ست متفاوت از آنچه هست باشدتوان میتصور کنیم جهان واقعی  یمتوان می
تصور  توان میکه  شود میممکن به هر اوضاع و احوال و مجموعه شرایط دیگري گفته 

البتـه فـرض تغییـر    . کـرد  شدند جهان واقعی شکل دیگري پیدا مـی  د که اگر واقع میکر
وجـود داشـته باشـد،     سینا ابناگر « ثالًم. هایی دارد شرایط براي جهان واقعی محدودیت

 تـوان  مـی ضروري است و ن تیک صف سینا ابنبراي » بودن انسان«؛ »است انسان گاه آن
شرایطی را  توان می در عوض. نباشد انسانسینا وجود داشته باشد، اما  فرض کرد که ابن

یعنـی  . وجود داشته باشد، اما فیلسـوف یـا طبیـب نباشـد     سینا ابنفرض کرد که در آن 
همچنـین اگـر   . ضـروري نیسـت   یصفت سینا ابنبراي » طبیب بودن«یا » فیلسوف بودن«

بسـیاري از   ممکن بود، داشتشخصیتی دیگري  هاي ویژگیآمد یا اگر  هیتلر به دنیا نمی
خورد و اکنـون جهـان وضـعیتی     افتاد و شرایط دیگري رقم می نمی براي جهاناتفاقات 

بـراي جهـان    تـوان  میو خصوصیاتی را که  ،ها ویژگیمجموعۀ شرایط، . متفاوت داشت
واقعی فرض کرد و ممکن بود محقق شـوند، مجموعـه صـفات ممکـن جهـان واقعـی       

و  کنـد  میی را براي جهان محقق های ویژگییعنی همۀ شرایط حاکم بر جهان، . نامیم می
                                                
1. Actual World  
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عـم از  همۀ این امور متصور بـراي جهـان را ا  . آورد میمشخصاتی را براي جهان فراهم 
جهـان واقعـی   . ییمگـو  میاینکه محقق شده باشد یا محقق نشده باشد، مجموعه صفات 

شود، جهان دیگري  حاصلتغییري در آن اگر که  داردجهانی است که مجموعه صفاتی 
هر جهان ممکن مجموعـه صـفاتی متفـاوت از جهـان      ،به عبارت دیگر. شود میمحقق 

تنها تغییر در یک صـفت از   آید میمجموعه برهمان طور که از مفهوم . داردممکن دیگر 
. کنـد  مـی ها براي متفاوت بودن این دو مجموعه از صفات کفایت  دو مجموعه از صفت

صـفات ضـروري همـان    . برخی از صفات براي جهان ضروري هستند و برخی ممکـن 
ممکـن  « مثالً. داشت را خواهدصفاتی هستند که جهان را به هر صورتی فرض کنیم آن 

شرایطی را فرض کـرد کـه در آن    توان مییعنی ن. از صفات ضروري جهان است »بودن
دربارة  توان میهمین تعبیر از صفات جهان را . باشد» ضروري«یا » واجب«وجود جهان 

براي شیء ضروري  ها آن که برخی از است هر شیئی داراي صفاتی. اشیاء نیز به کار برد
 صـفتی بـراي هـر فـردي    » عاقـل بـودن  «یـا  » بـودن  انسان« مثالً. هستند و برخی ممکن

وجود داشـته   ها انسانشرایطی را فرض کرد که فردي از  توان مییعنی ن ضروري است،
بـا آنکـه از   » داشـتن چشـم آبـی   «در حـالی کـه   . نباشـد » عاقـل «یـا  » انسـان «باشد، اما 

 دانیم میامروزه  .نیست انسانجزء صفات ضروري  ،خصوصیات وراثتی و ژنتیکی است
و  کـرد راحتی در این صـفات مداخلـه    به توان میهاي علم پزشکی و ژنتیک  پیشرفت با

ضروري است، زیرا  یبراي عدد چهار صفت» زوج بودن«همچنین . داد ها آن تغییراتی در
جهان ممکن عدد چهار موجـود باشـد امـا زوج نباشـد؛ در     کرد که در تصور  توان مین

عدد براي » بیشینه بودن«ار مقدار بیشینه باشد، حالی که در معادلۀ یک تابع اگر عدد چه
و خصایص  ها ویژگیدر این نوشتار مجموعۀ مشخصات، . ضروري نیست یصفت چهار

کـه   شود می شامل همۀ امورياین مجموعه . ییمگو مییک شیء را مجموعه صفات آن 
و  ودش میاز شیء دیگر یا گروهی از اشیاء از گروه دیگر  اي شئهم باعث متمایز شدن 

از » طبیـب بـودن  «یا » فیلسوف بودن« ،بنابراین. ستها آنمشترك  هاي ویژگی بیانگرهم 
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 دموجـو  سینا ابنآن جهان فرضی را که در آن . هستند که ذاتی او نیستند سینا ابنصفات 
مـان طـور کـه بیـان شـد،      ه. یندگو میجهان ممکن اما فیلسوف یا طبیب نیست  ،است

اکنـون کـه مفهـوم    . اسـت ن ممکنی همـراه آن شـیء   شیء در هر جها صفات ضروري
فـرض   صـرفاً » ممکـن  هـاي  جهـان «که  کنیم میممکن توضیح داده شد، بیان  هاي جهان

پـیش  » آینـده «کـه در   است شرایط متفاوتی براي گذشته نیست، بلکه اوضاع و احوالی
در  در چگونگی آن تأثیر دارند، خـود  که» شرایط گذشته و کنونی جهان«خواهد آمد و 

اوضاع و احوالی کـه در آینـده در    ،به بیان دیگر. شود میمحسوب » جهان ممکن«حکم 
محقق  تواند میهاي ممکنی است که در آینده  جهان محقق خواهد شد، یکی از وضعیت

پـس  . »هر وضعیت متصوري براي آیندة جهان یک جهان ممکن اسـت «شود و بنابراین 
اي از صفات یک فرد یا گروهـی   رهنگ مجموعهف :مفهوم فرهنگ را توضیح داد توان می
دیگـري    اگر بخواهیم بـا عبـارت  . کند میکه یک جهان ممکن را محقق  ستها انساناز 

یـا   انسـان مفهوم فرهنگ را توضیح دهیم باید بگـوییم کـه فرهنـگ شـکلی از زنـدگی      
اي که هر شکلی از زندگی یک جهان ممکن را محقـق   ، به گونهستها انسانگروهی از 

   .کند می
، نـه  سـت ها انساناز  یا گروهی انسان ممکناز صفات  يا فرهنگ مجموعه ،بنابراین
یا گروهـی   انسانهر  ،به بیان دیگر. ها انسانیا گروهی از  انسانیا ضروري  یصفات ذات

جهـان واقعـی اسـت، یعنـی      ها آن که براي کنند میزندگی  یدر جهان ممکن ها انساناز 
در ایـن جهـان واقعـی و    . محقق شده و فعلیت یافتـه اسـت   اوضاع و احوالی است که

در طول زندگی خود صـفاتی را پیـدا    ها انسانمشخصاتی که داراست فرد یا گروهی از 
کـه بـه تحقـق     سـازند  میبروز این صفات تغییراتی را در شرایط جهان واقعی . کنند می

ی و تحقـق  انجامـد و ایـن تحـول در اوضـاع و احـوال جهـان واقعـ        می جهان دیگري
طبیعی است که تغییر شرایط جهان واقعی و تحقق . ممکن امري مستمر است هاي جهان

از . هـاي جهـان واقعـی نیسـت     ها و محدودیت جهان ممکن، خارج از برخی چارچوب
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تعریف فرهنگ در . شرایط گذشته و کنونی جهان در شرایط آیندة آن مؤثر است ،رو این
   :کنیم میان یرا ب ها آن برخی از دارد که هاي یویژگممکن  هاي جهانپرتو مفهوم 

محـدود  » یانسـان جوامـع  «بـه مجموعـه صـفات     صـرفاً ف فرهنـگ را  ین تعریا .1
بیشـتر  ا یوجود داشت که تنها  انسان يم در جهان تعداد محدودیاگر فرض کن. کند ینم

، هـر  کردند یم یگر زندگیکدی یدسترس بدونو  گوناگوندر مناطق  ينفربه صورت دو
 يگـر یشد که با د یرا دارا م یاز زندگ ی، شکليدونفر هاي گروها ی ها انسانن یدام از اک

است  یگوناگوناز مجموعه صفات  یدر واقع ناش یزندگ يها تفاوت شکل. متفاوت بود
 مـثالً . اند ستن خود کسب کردهیزمدت در  ينفردو يها گروها ی ها انسانکه هر کدام از 

سـتن  یاز ز یشکل يدارا ،کردند یم یآب زندگ و کم یابانیق بکه در مناط يا دونفریفرد 
 ينکه فردیا یحت. کردند یم یا زندگیکه در کنار در يا دو نفریمتفاوت از فرد  دندش یم

بـروز   هـا  آن در یکنند مجموعه صفات متفـاوت  یزندگ يا دونفریکند  یزندگ ییبه تنها
 . شدند یهاي متفاوتی م فرهنگ داراي ،به بیان دیگر. کند یم

ن است که فرهنگ یانگر ای، بها انساناز  یا گروهی انسان ممکنمجموعه صفات  .2
گـر  یبـه زمـان و مکـان د    یاست و از زمان و مکـان خاصـ   یو مکان یط زمانیتابع شرا

ژگـی را در خـود دارد کـه بـراي هـر       این وی» امکان«مفهوم  اساساً. متفاوت خواهد بود
 . کند میی خارج امکانفرازمانی و فر مفهومی به کار رود آن را از حالت

ـ  ياعم از امور مـاد  ها انساناز  یا گروهی انسانمجموعه صفات ممکن  .3 ا امـور  ی
 بـر  ز دریـ ود نشـ  یمـ  هـا  آن را کـه فرهنـگ شـامل    يامور مجرد ،رو از این  ؛مجرد است

 . ردیگ یم

ـ ار زیبسـ  يها گروهتا  انسان کیمجموعۀ صفات از  .4  بـر  را در هـا  انسـان ادي از ی
ز بـه  یـ گـر ن یم دیف امکان کاربرد مفهوم فرهنگ با مفـاه ین تعریبا ا ،رو از این. ردیگ یم

فرهنـگ  «، »یفرهنگ عمـوم «ل یاز قب يریف وجود تعابین تعریبراساس ا. دیآ یموجود 
ـ   یو هر گروه» فرهنگ نخبگان«، »يکارگر سـت و صـفات   ین یمعنـ  یاز افراد جامعـه ب
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اساس آن فردي را از فرد دیگر  کند و بر ید میرا از مجموعۀ صفات موجود تحد یخاص
 .کند میرا از گروه دیگر متمایز  ها انسانیا گروهی از 

 یو مکـان  ینکه مجموعۀ صفات موجود را در ظرف زمـان ین ایدر ع فین تعریا .5
 یانسانو جوامع  انساننکه مجموعۀ صفات یل ایفرهنگ قلمداد کرده است، به دل یخاص

دانـد و امکـان    ین افق ممکـن مـ  یابد، تحول فرهنگ را در ای یم را در افق زمان و مکان
 ساختتوان با  یم ،گریان دیبه ب. سازد یمعنادار از تحول فرهنگ را فراهم م يوگو گفت

 گوناگون سـاخته  هاي گروهد تا صفات جدیدي در کرهایی را فراهم  بستر جدیدي زمینه
جهـان   تـوان  مـی  ،تـر  ان دقیـق به بیـ . دشوشود، یا برخی صفات جایگزین صفات دیگر 
چـه   هـا  انسـان که فرد یـا گروهـی از   کرد  ممکنی را فرض کرد که در آن بتوان بررسی

اقدامات الزم را براي تحقق چنـین جهـان ممکنـی     سپسو  داشتی خواهند های ویژگی
 . انجام داد

بـه   هـا  انسانیا گروهی از  انسانتعریف فرهنگ به مجموعۀ صفات ممکن براي  .6
از یـک   هـا  انسانیا گروهی از  انساناست که مجموعۀ صفات ایجاد شده در  معنی این

 هـاي  ویژگـی از آنجا کـه تعیـین دقیـق    . کند میجهان ممکن به جهان ممکن دیگر تغییر 
اي براي بـروز   بستر و زمینه ساختنیست، لذا » پذیر امکان« انسانجهان ممکن از سوي 

ی انسـان و جوامـع   هـا  انسـان ا گروهی از اي از صفات در فرد ی صفت منفرد یا مجموعه
 ،هسـتند  1»پذیر دسترس« انسانبراي » ممکن هاي جهان« ،به بیان دیگر. امري نسبی است

در . شـوند  ساختهدارد،  ها آن براي انساننیستند تا براساس طرحی که  انساناما مخلوق 
بـه دو   فرض کرده استانسان به همان صورتی که  تحقق یک جهان ممکن امکانواقع 
بـراي   نه بر جهان واقعی سیطره دارد و نـه  انسانامري قریب به محال است، زیرا  دلیل

 ،همچنین. جهان ممکن محقق شود علت تامه استیک تا  دبسازخواهد  شرایطی که می
بـروز صـفات    ،به عبـارت دیگـر  . تحول امري است که در افق زمان محقق خواهد شد

                                                
1. Accessible  
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زمانمنـد رخ   يامري است کـه طـی فراینـد    ها انسانیا گروهی از  انسانبراي  گوناگون
اي از  صـفت یـا مجموعـه    معمـوالً  ،به بیان دیگر. و تابع متغیرهاي زیادي است دهد می

و امري دفعـی و آنـی    شود می در افق زمان ساخته ها انسانرد یا گروهی از صفات در ف
بـدون   ،و ناکـازاکی در واقعۀ بمباران اتمی هیروشیما  مثالً. مگر در موارد خاص ،نیست

ایـن  . شـد و در طول زمان تثبیـت   بروز کردصفتی در مردم ژاپن  ،طی این فرایند زمانی
 .شددیدگاه خاصی را نسبت به امریکا در آنان  سبب بروز صفت در مردم ژاپن

و  شـود  مـی ویژگی دیگر این تعریف این است که فرهنگ مفهومی پویا معرفـی   .7
توضـیح اینکـه   . گ نیست که باید به آن اضـافه شـود  پویایی امري خارج از قلمرو فرهن

ی قلمـداد  انسـان جوامـع   هـاي  ویژگی، جزء شود میورد بشري تعریف اتمامی آنچه دست
وردهاي ادسـت  مـثالً . ثانوي در جوامع شود هاي ویژگیباعث بروز  تواند میشده و خود 

حال با اضافه و در عین  دشو میآن محسوب  هاي ویژگیاز  گوناگوندر جوامع  فناورانه
سـازند کـه    ی در واقع جهان ممکن دیگري را میانسانقبلی جوامع  هاي ویژگیشدن به 

فرهنگ سرشتی پویـا دارد و بـه هـیچ    . شود میدیگري  هاي ویژگیزمینۀ بروز صفات و 
حتی براي توقف پویـایی یـک فرهنـگ بایـد     . کرداین پویایی را متوقف  توان میوجه ن

آن فرهنگ دیگر پویا نباشد و همین تغییر شرایط یعنی تحقـق  تا  کردشرایطی را فراهم 
 . شود میتغییر و تحول در فرهنگ  باعث یک جهان ممکن، که خود

مفهـومی   هـاي  ویژگـی ویژگی دیگر این تعریف این است که با مشخص شـدن   .8
یعنی نیازي نداریم براي تبیین چیسـتی  . دکردامنۀ مصادیق آن را تعیین  توان میفرهنگ 
تعـاریف   در اصـطالح یا به تعاریفی کـه  » تعریف مصداقی«یا » تعریف به مثال« فرهنگ

با این تعریف ویژگـی مفهـوم فرهنـگ بـا دقـت      . روي آوریم شوند میکارکردي نامیده 
آنچه  فرهنگ نامیده شـود کـه بتوانـد    . شود میمشخص شده و دایرة مصادیق آن تعیین 

» پـذیري  مسـئولیت «صفت اگر  مثالً. گیرد قرار ها انسانیا گروهی از  انسانوصفی براي 
 . رود میباشد، یکی از مصادیق مفهوم فرهنگ به شمار  ها انسانصفت فرد یا گروهی از 



162 v  ،شمارة هفتمدورة سوم، نامة پژوهش فرهنگي، سال دهم  

 

هاي موجود در  هاي تعاریف مبتنی بر دیدگاه این تعریف از فرهنگ از محدودیت .9
شناسـی و   جامعـه  گوناگونهاي تنگ مکاتب  علوم اجتماعی فارغ است و در چارچوب

هـاي   به همین دلیل توان تبیین یا تفسیر مسائل و پدیده. گیرد مطالعات فرهنگی قرار نمی
 . مطالعات اجتماعی داراست گوناگونفرهنگ را بیش از تعاریف مکاتب 

را خیلـی   آنممکن است اشکال شود که این تعریف از مفهوم فرهنگ، دایـرة   .10
چون براي مفهوم فرهنگ قلمـرو  یعنی . و به همین دلیل کاربردي نیست کند میگسترده 

به صورت عملیاتی و کاربردي براي محققـان   تواند نمیدیگر  کند میفراخی را مشخص 
، شود میبراي خیلی از تعاریف بیان  معموالًاما این اشکال که . و اندیشمندان به کار آید

 .یـک امـر وجـود دارد   » کلی بـودن «ناشی از تصورات غلطی است که از مفهوم  معموالً
تصور بر این است که اگر چیزي بـه طـور خـاص و جزئـی مشـخص نباشـد،        معموالً

و حیطـۀ خاصـی را   کـرد   حدود و ثغور آن را مشـخص  توان میکاربردي نیست؛ زیرا ن
امـا ایـن تصـور مبتنـی بـر مفروضـات خاصـی اسـت کـه در          . براي آن در نظر گرفت

یـک  » کلی بودن«مفاهیم، براي . است شدنینقد و وجود دارد 1گرایی هاي تحصل دیدگاه
. ویژگی یا صفت است و دارا بودن این صفت ارتباطی با کاربردي بودن آن مفهوم ندارد

و هم  کنداي باشد که بتواند هم آن را از مفاهیم دیگر متمایز  اگر تعریف مفهوم به گونه
 بیشتر در کاربردهـاي آن مفهـوم   تواند میدایرة مصادیق آن را مشخص کند، این تعریف 

را از دیگر مفاهیم  فهوم کارآیی ندارد که نتواند آنزمانی یک تعریف براي م. به کار آید
فرهنگ مفهـومی اسـت    ،از سوي دیگر. یا دایرة مصادیق آن را مشخص کند کندمتمایز 

دیگر تعاریف موجود براي آن  راهاز  توان میو فراخی آن را  اي دارد که مصادیق گسترده
  2.دریافت

صفات قبلی را در بـروز   اینکهاین تعریف این است که با وجود  ویژگی دیگر .11
                                                
1. Positivism  

هنگ فراخ بودن دایرة مصادیق آن است و هر فردي گروهی از مصـادیق  یکی از دالیل وجود تعاریف مختلف از فر اتفاقاً .2
  . راه است و فرد دیگر گروهی دیگر دکرفرهنگ را در تعریف خود لحاظ 
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فـرد یـا گروهـی از     حـال داند، اما فرهنـگ را مجموعـه صـفات     صفات جدید مؤثر می
از جهت تـأثیري کـه بـر     صرفاً ،لذا آنچه در گذشته وجود داشته است. داند می ها انسان

مگـر   ،شـود  مـی سـوب ن اعتناست و جزء مجموعه صفات امروز مح در خورحال دارد، 
 اینکهاین تعریف در عین  ،به بیان دیگر. جزء مجموعۀ صفات امروزي باشد واقعاً اینکه

داند و هر دو را با  زند و نقش آن را در اوضاع کنونی مؤثر می گذشته را با حال پیوند می
ی از که فرد یا گروهـ  کند میاموري قلمداد ناز آینده مرتبط و در آن مؤثر، اما فرهنگ را 

بنـابراین، فرهنـگ مـردم ایـران     . انـد  اند و امروز از دسـت داده  در گذشته داشته ها انسان
 . ندوعه صفات محققی است که اکنون دارمجم

همراه با آن به کار برده  معموالًرا از مفاهیمی که  فرهنگاین تعریف به خوبی  .12
یکـی از ایـن مفـاهیم،    . کند میشد یا به جاي آن مورد استفاده بوده و هستند، متمایز  می

تمـایز مفهـوم فرهنـگ و تربیـت در ایـن      . اسـت » تربیـت «یا » وپرورش آموزش«مفهوم 
همچنین رابطۀ تربیت با فرهنگ نیز به خوبی مشـخص  . خوبی مشخص است تعریف به

در واقع . دارد  هاي تربیتی نیز بیشتر با واقعیات جامعه انطباق و میزان تأثیر برنامه شود می
هاي تربیتی به طور کلی فرهنگ فرد یا گروهی از افراد را  ت که بتوان با برنامهچنین نیس
بلکه تغییر و تحول در فرهنگ، مانند تغییـر و تحـول در شخصـیت طـی     . دکردگرگون 

د که پـس  کربینی  پیش توان میافتد و به طور قطع ن مند اتفاق می پیچیده و زمان يفرایند
تی در رول فرهنگ و اجـراي آن، فرهنـگ بـه چـه صـو     ریزي براي تغییر و تح از برنامه

 . خواهد آمد

یعنی صفت خاصی را بـراي فـرد یـا     ـ   ی فرهنگبررسی جزئ امکاناین تعریف  .13
بـه  . دانـد  را از منظرهـاي گونـاگون روا مـی   آن و  کند میفراهم  را ـ  ها انسانگروهی از 

شناس،  روانکه  داند شناس را در بررسی فرهنگ مجاز می قدر جامعه همان ،عبارت دیگر
تـا   کنـد  مـی ی را فـراهم  بنیان ،به بیان دیگر. را... شناس، فیلسوف و  انسانشناس،  زیست

 . پذیر و معنادار باشد امکانفرهنگ دربارة  اي رشته مطالعات بین
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  ١فرهنگ عمومي
مصـادیق آن را   تـوان  مـی مفهومی آن  هاي ویژگیبا مشخص شدن مفهوم فرهنگ و 

بـا توجـه بـه    . چیسـت » عمـومی  فرهنـگ «ن بایـد دیـد کـه مقصـود از     اکنو. دکرتعیین 
بـه   تـوان  مـی . را تعیـین کنـیم  » عمـومی «بودن مفهوم فرهنگ، باید مقصـود از   مشخص

. پرداخت» مفهوم عمومی«مفهومی  هاي ویژگید یا به بررسی کرتعاریف موجود رجوع 
تعبیر دیگري که مفهوم . به کار نرفته است» فرهنگ عمومی«مفهوم عمومی تنها در تعبیر 

 توانـد  مـی بررسـی آن   اسـت کـه   2افکار عمـومی تعبیر عمومی در آن به کار رفته است 
بیان کرده است، هـر   افکار عمومیدر کتاب  3همان طور که ژودیت الزار. راهگشا باشد

چند این اصطالح در قرن هیجدهم پدید آمد، اما خود پدیدة افکار عمومی بسیار زودتر 
راهی بـود کـه بیشـترین شـهروندان      vox populi. تاریخ به ثبت رسیده استاز این در 

یعنی میدان  4در روم، در زمان سلطنت ژولیوس سزار، در فوروم. کردند آتنی انتخاب می
هاي طرفدار پاتریک که در قرن نخسـت مسـیحی بـر جهـان      عمومی شهر، رأي خانواده

اي نزدیـک بـه افکـار     ی پدیـده در طول قرون وسط. شد کردند، منعکس می حکومت می
. مذهبی، روشنفکران و اعضاي نخبۀ سیاسـی وجـود داشـت    هاي گروهعمومی در میان 

مبـارزات بـراي کسـب قـدرت میـان شـاهزادگان مسـتلزم         یـا  هـاي مـذهبی   کشـمکش 
 هایی جدي بود که از جانب رقیبان براي متقاعد ساختن مردم و جلب طرفداري کوشش

عصـر جدیـد در ایتالیـا، موجـب پیـدایش گروهـی از        ظهـور . گرفـت  صورت می ها آن
هاي ملی خود  هاي دولت نویسندگان و خبرنگارانی شد که شاهزادگان براي تقویت پایه

یا حتـی   این قلم به دستان اغلب در نقش مشاور و دیپلمات. داشتند مبرمی نیاز ها آن به
. شـدند  گرفتـه مـی  نگارانی که در پخش نظـرات یـد طـوالیی داشـتند، بـه کـار        روزنامه

                                                
1. Public culture  
2. Public Opinion  

به اما . دترجمه کره یا دیدگاه عمومی به افکار عمومی ترجمۀ دقیقی نیست و بهتر است آن را به عقید public opinionترجمۀ 
  . استفاده کردیم از آن نیز ما» افکار عمومی«جهت کاربرد فراوان تعبیر 

3. Judith Lazar  
4. forum 
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در قـرن شـانزدهم دو رویـدادي     هـا  ناچاپ در قرن پانزدهم و پیدایش پروتسـت اختراع 
رخدادهاي مهم زمان  بارةنظر مردم در رويستند توان میبودند که تعداد اشخاصی را که 

ابداع مفهوم افکار عمومی را بـه ژان ژاك  . ، افزایش چشمگیري دادندتأثیر بگذارندخود 
دانـد کـه    هایی می روسو افکار عمومی را مقاومت در برابر تالش. دهند میروسو نسبت 

وزیر دارایی لویی شـانزدهم، در آسـتانۀ انقـالب     ،ژاك نکر. گیرد براي تغییر صورت می
افکـار عمـومی   « :گفت او می. فرانسه، مفهوم افکار عمومی را در سراسر اروپا رواج داد

ارتش، براي شهر، براي دربار و حتـی   افظ و بیمح گنج و بی قدرت ناپیدایی است که بی
افکار عمومی دادگاهی است کـه در آن، همـۀ   . کند میبراي قصر پادشاهان قانون وضع 

گردانند، الزام دارنـد حضـور یابنـد و پاسـخگو      ها را به سوي خود برمی مردانی که نگاه
، دهـد  مـی جـایزه   نشسته باشد  افکار عمومی در جایگاه خود، مثل اینکه بر تخت: باشند

بـراي نکـر افکـار     امـا  ».دهـد  میها را افزایش یا کاهش  گذارد، شهرت تاج بر سرها می
گیري افکـار عمـومی    به عقیدة او، افرادي که در شکل. عمومی نظر همۀ شهروندان نبود

ند بخوانند، بنویسند ، قادرکنند میشرکت دارند کسانی هستند که فقط در شهرها زندگی 
   .)34ـ  39: 1994 ،الزار( ر را دریافت دارندو مرتب اخبا

قـرار   1عمومی به ملت اشاره دارد و به معناي عام کلمـه در برابـر خصوصـی    صفت
 2امـا اوزوف ). 55: همـان ( گیرد و به این معنا دري است که به روي همه باز اسـت  می

بلکه در ، عمومی هنوز در برابر خصوصی قرار نگرفته بود، 1835معتقد است که تا سال 
  ). 56: همان( شد شخصی مطرح می واژه برابر

عمـوم  مفهـوم   :داریمهاي افکار عمومی با چهار مفهوم جمعی سروکار  در پژوهش
. سازي از عموم به آلپـورت تعلـق دارد   این مفهوم. شود میکه به همۀ مردم اطالق  کلی

ایـن  . شـود  یمـ عموم از آن نـام بـرده    نامجمع دیگري است که به  دهندگان عموم رأي
                                                
1. Private  
2. M. Ozouf  
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عمـوم  . هـاي دموکراتیـک از عمـوم وجـود دارد     ترین تعریفی است که در جامعـه  رایج
دهـی افکـار عمـومی     بنـدي و شـکل   شامل افرادي است که فعاالنه در ترکیـب  هوشیار

اي در بـاب سیاسـت خـارجی بـه کـار       در مطالعه 1این عبارت را آلموند. شرکت دارند
نـام   عموم فعـال آن را  توان میاي که  در دستهبخش کوچکی از عموم هوشیار . گرفت

که بهتر از دیگران به امـور عمـوم واقـف     آگاهاز شهروندان  2لیپمن. گیرند داد، جاي می
  ). 57ـ  59: همان( بودند، سخن به میان آورده است

به روشن  ها آن در کنار مفهوم عمومی، دو مفهوم جمعی دیگر وجود دارد که بررسی
یـا مـردم    4عامـه و دیگري مفهوم  3تودهیکی مفهوم . کند میکمک  شدن مفهوم عمومی

و از ترکیـب افـراد بـا ذهنیـت و      داردتوده تجمعی را گویند که مکانی مشخص . است
عمـوم  . گیـرد، تشـکیل شـده اسـت     میهاي فردي را نادیده  احساس واحدي که تفاوت

دف واحـدي گـرد   تر است و در اطراف موضوع و هـ  تر و دایمی عکس توده، پراکندهبر
. عموم عنصر اساسی در تشکیالت سیاسـت دموکراتیـک اسـت    5به عقیدة بلومر. آید می

هـاي   که ممکن است به محیط شود میتر است و از افراد ناشناسی تشکیل  عامه گسترده
 سـازمان داراي اند،  عامه از نظر جغرافیایی پراکنده. تعلق داشته باشند گوناگوناجتماعی 

. اند و قادر نیستند بـه عمـل واحـدي دسـت بزننـد      نیافته سازمان اصالً یا هستنداندکی 
افرادي که جزء عامه هستند در جهت منافع شخصی خود گام برمی دارند، بـدون آنکـه   

 تـوان  مـی به این ترتیب ). 60ـ   62: همان( کمترین توجهی به منافع جمعی داشته باشند
ر برابر طبقه یا طبقـاتی از جامعـه قـرار    با این حال مردم د. عامه را معادل مردم دانست

متأسفانه بیاناتی کـه در توضـیح   . دارند که به نوعی بر جامعه تسلط دارند و تأثیرگذارند
 گـاهی بسـیار متفـاوت و    شـود  مـی مفاهیم عمومی، عامه یا مردم و توده در منابع بیـان  

                                                
1. G. Almond  
2. W. Lippmann 
3. Mass  
4. Popular  
5. H. Blumer  
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و فرهنگـی   هاي خاصی در مطالعات اجتمـاعی  همچنین مبتنی بر دیدگاه. متناقض است
هاي کاربرد مفـاهیم تغییـر    است و با تغییر دیدگاه و ابتنا بر دیدگاهی دیگر معنا و حوزه

هـا   با نظر به آنچه در همـۀ ایـن دیـدگاه    ،گیریم تا راه دیگري را پی می ،بنابراین. کند می
یکی از دالیل ابهـام ایـن   . ، حدودي را تعیین کنیمبرگیرندة این مفاهیماست و در مقبول

هاي متفاوت  ترجمهفرهنگ و مسائل آن دربارة  فارسی و تحقیق و تفکر زباناهیم در مف
، عامه یـا مردمـی را معـادل    publicما در این نوشتار عمومی را معادل . است و مختلف
popularپسند را معـادل   پسند یا مردم ، و عامهfolklore،    و تـوده را معـادلmass   قـرار

؛ مفهـوم  privateي مفهوم مقابل عمـومی، مفهـوم خصوصـی    ساز در این معادل. ایم داده
نظر و متفکـر و دانشـمند    به معنی داراي وسعت highbrowمقابل عامه یا مردمی مفهوم 

یعنی اختصاص به هیچ گروه و طبقۀ اجتماعی  ،با این تعریف آنچه عمومی است. است
 معمـوالً ر و مربـوط بـه طبقـات تأثیرپـذی     ،آنچه مردمـی یـا عامـه اسـت    . ندارد یخاص

حکومت، رهبران، متفکران  ها آن کننده در جامعه است و در مقابل کننده و پیروي مصرف
بندي به دنبال  در واقع با این تقسیم. گیرند تأثیرگذار اجتماعی قرار می هاي گروهو دیگر 

این هستیم که براي آن بخشی از فرهنگ هر جامعه که در همۀ افراد آن مشترك است و 
کنون بیـان  اساس آنچـه تـا  بر. اصی ندارد، عنوانی را بیابیمبه طبقه و گروه خاختصاص 

برخی از محققان داخلـی نیـز   . شد، مفهوم عمومی بهترین مفهوم براي این منظور است
نظر دارند و بر اساس چنین معنایی فرهنـگ عمـومی    درهمین معنا را از مفهوم عمومی 

هـاي مهـم    نگ عمومی در یکـی از پـژوهش  براي نمونه تعریف فره. کنند میرا تعریف 
ترین و فراگیرترین باورهـا،   فرهنگ عمومی گسترده«: داخل کشور چنین بیان شده است

مردم  بیشتر است که الگوها و عادات رفتاري یک جامعه ها، ها، ارزش ها، گرایش نگرش
گیرنـد و اعتقـادات و اخـالق و ملکـات و      بـه کـار مـی    اجتمـاعی  در زندگی فـردي و 

   .)8: 1387ادیبان، ( »سازند هاي زندگی مردم را متجلی می شرو
بـه  . تعبیر شده است» ترین و فراگیرترین گسترده«به » عمومی«در این تعریف مفهوم 
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افراد آن بسـیار  میان آن بخشی از فرهنگ مورد نظر است که در جامعه و در  ،بیان دیگر
ي مفهـوم فرهنـگ عمـومی را    هر چند ایـن تعریـف تـا حـدود    . فراگیر و گسترده باشد

 گونـاگون منشـأ بـروز تعـاریف     معموالًبراي سؤاالتی که  تواند نمی، اما کند میمشخص 
گسترده  اینکه مثالً. اي فراهم آورد کننده هاي قانع براي فرهنگ عمومی بوده است، پاسخ

د افـرا ۀ ؟ آیـا منظـور همـ   شود میو فراگیر بودن در افراد جامعه تا چه تعدادي را شامل 
جامعه است یا درصدي از افراد؟ اگر منظور درصد زیادي از افـراد جامعـه اسـت، چـه     

دهد؟ همچنـین تفـاوت مفهـوم فرهنـگ بـا مفهـوم        نشاناین درصد را  تواند میعددي 
ی کمابیش براي فرهنگ که این تعریف با تغییراتی جزئ چرا ؟فرهنگ عمومی در چیست

کـه در   ستها انساناي از صفات گروهی از  فرهنگ عمومی مجموعه. رود مینیز به کار 
فرهنـگ   ،به عبارت دیگر. کند میمشترك است و یک جهان ممکن را محقق  ها آن همۀ

. مشترك است ها انساناز  یهمۀ افراد گروه میانعمومی اشکالی از زندگی است که در 
رهنـگ  مفهوم فرهنگ عمومی و فرهنگ عامه یا مردم، ف توان میبا این تعریف به راحتی 

یـا   اگر گروه مورد مطالعـه جامعـه  . دکرتفکیک  را پسند پسند یا مردم توده، فرهنگ عامه
 همۀ افراد آن جامعه میانملت باشند، فرهنگ عمومی مجموعه صفاتی است که در  افراد

پسـند یـا    در حالی که فرهنگ عامه یا مردم، فرهنگ عامه. یا ملت مشترك است یا افراد
از سـوي دیگـر نسـبت بـین فرهنـگ      . وده چنین شـمولی ندارنـد  پسند و فرهنگ ت مردم

وجـه اسـت و بـا     عموم و خصوص من ،عمومی و فرهنگ عامه یا مردم و فرهنگ توده
  .تبایندر پسند  فرهنگ عامه پسند یا مردم

  
  گيري  بندي و نتيجه جمع

تعریفـی از آن ارائـه شـد کـه هـم      » فرهنـگ «در این نوشتار با تحلیل فلسفی مفهوم 
ایـن   هـاي  ویژگـی ح مفهوم و هم تمایز دایرة مصادیق را داراست کـه تعـدادي از   وضو

تمـام  » ممکـن  هـاي  جهـان «در این تعریف با ابتنـا بـر مفهـوم    . تعریف توضیح داده شد
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انـد، در   کـرده بدان اشـاره   گوناگونو اموري که جزء فرهنگ است و تعاریف  ها ویژگی
. آورد پدیـد مـی  ی از مفهـوم فرهنـگ   قالب یک تعریف بیان شده است و تلقـی روشـن  

بـه  » عمومی بـودن «بیان شد که ویژگی  آن همچنین با تحلیل مفهوم عمومی، تعریفی از
ي مـورد  هـا  انسانوقتی در گروهی از  ؛ یعنیکند میتعبیر فلسفی را در فرهنگ یادآوري 

اي از صفات وجـود داشـته باشـد، آن مجموعـه صـفات در آن گـروه        بررسی مجموعه
شده اسـت،  » مفهوم عمومی«بر  معموالًاز نقدهایی که  ،بنابراین. شود میگفته » عمومی«

گونـه   و هـر  کنـد  میروشنی مشخص  در امان است و دایرة مصادیق مفهوم عمومی را به
 آنبـا   معموالًاز مفاهیم دیگري که  را همچنین مفهوم عمومی. سازد ابهامی را مرتفع می

 معموالًتعبیري که . مفهوم عامه است ها آنترین  مهم. ندک میمتمایز  کامالً شوند میخلط 
علوم اجتماعی از مفهوم عامه دارند، در مقابل مفهـوم عمـومی    نظران صاحبمحققان و 

  . مشترك نیست ها انسانافراد یک گروه از  همۀ میانگیرد، یعنی چیزي که در  قرار می
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  يبه مثابه عوامل مؤثر بر فرهنگ عموم يونيزيتلو يها شبکه
  )ج فارسيره و العالم در جنگ دوم خليان، الجز ان يس يمورد يبررس(

  ðيمسعود یدعلیام دکتر
  چکيده

 يسـنده بـر رو  ینو در تحقیـق  .هسـتند جوامـع   یثر بر فرهنگ عمـوم ؤم یعوامل یجمع يها رسانه
ران در یا یاسالم يالعالم جمهور ره قطر ویالجز کا،یآمر ان ان سی هاي خبري سه شبکۀ تلویزیونی برنامه

تواند ضمن شکستن انحصار  یمستقل م يها ج فارس مشخص شد که حضور رسانهیام جنگ دوم خلیا
ـ  يها اطالعات رسانه ۀیسو کیپخش  و يا رسانه  اریـ را در اخت يا تـازه  يهـا  فرصـت  ،یانحصارگر غرب

  .بگذارد یمدافع فرهنگ عموم يکشورها یجمع ل ارتباطیوسا
پاسخ داده شـود   ین پرسش اصلیتالش شد تا به ا)  يل محتویتحل( یفیک  ق با روشین تحقیا در

 به مخاطبـان ارائـه شـد؟    هسه شبک نیا يها در برنامه ییج فارس چه محتوایکه در طول جنگ دوم خل
  ر گذاشتند؟یثأت یافکار عموم بر فرهنگ مخاطبان و تر عمل کردند و موفق کدام

 ياسـتراتژ  :عبارتنـد از  شـد، سـه  یمقا و یبررسـ  کـه  يخبـر  يهـا  رگذار برنامهیثأاز جمله عوامل ت
 هـا،  بـودن برنامـه   یاسالم مبتذل ومستهجن، يها برنامه تعامل، گفتمان و ت،یشفاف سرعت و ،یسرگرم

 هـا،  زان نفوذ برنامـه یم ه مردم،یا علیمردم  با ،يپوشش خبر يها کیتکن شجاعت خبرنگاران، شهامت و
تنهـا مجهـز بـودن بـه      ،جه نشان داد کـه ینت .ندگانیبودن گو يا وحرفه ي،خبر يها ارزش ،ی نقش آگه

و کـاربرد درسـت فرهنـگ     شناخت فرهنگ مهاجم یۀبلکه در سا ست،یگشا ن گره یارتباط يها يفناور
  .را متوقف کرد يا  انحصار رسانه اخبار و یۀسو کیان یتوان جر یم یاسالم
  

  ها کليد واژه
  .يا رسانه انحصار خبر،ي، ا هجوم رسانه ،یفرهنگ عموماي،  هون ماهواریزیتلو يها شبکه

                                                
ð استادیار دانشگاه سوره 
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  مقدمه
ن یاز ا یبرخ. است یفراوان يرهایمتأثر از عوامل و متغ يا هر جامعه یفرهنگ عموم
 یشـوند و ثبـات نسـب    ی، نسل به نسل، دست به دسـت مـ  یراث فرهنگیعوامل از راه م
گـر از راه دادوسـتد بـا فرهنـگ جوامـع      ید یبرخـ  شوند و یرا سبب م یفرهنگ عموم

  .شوند یفرهنگ حاکم بر جامعه م یر وتحول مثبت و اغلب منفییمعاصر، باعث تغ
ن عوامـل بـر   یاز مـؤثرتر  یکـ یکشـور   ا خارج ازیدر داخل و  یجمع ل ارتباطیوسا

دانشگاه پوردو  یرانیپور، استاد ا یکمال ییحیکه دکتر  یقیدر تحق. فرهنگ جوامع هستند
بـه  ) يا انگاره(يرید چه تصاویشیاند یانه میکه به مسلمانان وخاورم یوقت«کا، با نام یآمر

ار ینقـش بسـ   کـا یآمر يهـا  مشخص شد که روزنامـه . انجام داده است» ند؟یآ یذهنتان م
پـور   یدکتـر کمـال  . و فرهنگ مخاطبان دارند یافکار عموم يریگ در شکل يا کننده نییتع
ـ یهـا، مسـلمانان، ا   انه، عربیخاورم: ین پرسش را در قالب پنج مفهوم اصلیا هـا و   یران

کا یآمر یشمال يانایندیدر پنج شهر ا یرستانیآموز دب دانش 500ک به یها، از نزد یلییاسرا
اعـراب   يبرشمرد، مثالً برا یم واژگانین مفاهیک از ایهر  ياو برا. دیپرس1997در سال
پوست، ثروت، فقر، شن،  اهی، نفت، سییماربایست، مسلمانان، هواپیترور:  چون یواژگان

ن، مکه، صدام یبابا، عالءالد یکا، اهللا، قرآن، علیوخ، مذهب، عدم حقوق زنان، ضدآمریش
  .ن ارائه کردیحس

. سـند یکوتـاه بنو  یحیموزان خواست تا دربارة هرکدام از واژگـان توضـ  آ او از دانش
کـا  یترها و مطالب ارائه شـده مطبوعـات آمر  یبا ت يادیان شباهت زیحات دانشجویتوض

   .(Kamalipuor, 2000)داشت
شـود و   یکا محـدود نمـ  یان داخل کشور آمریتنها به دانشجو يریرپذین تأثیهرچند ا

ـ  يهـا  هکه در معرض رسـان  یهمۀ کسان ـ ا يرهایهسـتند، از جمـالت و تصـو    یغرب ن ی
  .رندیپذ یر میها تأث رسانه

ۀ فرهنگ یسو کیان یجر يها وهیش یران و جهان به نقد و بررسیدر ا يادیمنتقدان ز
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ـ ران احمـد فرد یدر ا. اند غرب از راه نشر اخبار واطالعات پرداخته ن ید فخرالـد ید، سـ ی
و  ییکـا ید محقـق آمر یو ادوارد سـع  یزدگـ  احمد از اصطالح غـرب  شادمان و جالل آل

نقـد   يجهـان اسـالم بـرا    يو پوشـش خبـر   یشناس د واژة شرقیاالصل، از کل ینیفلسط
  .اند سود برده یغرب يها رسانه يساز فرهنگ

غـرب   یبه گسترش و سلطۀ فرهنگـ  يخبر يد محتوایکه با تول ییها از جمله رسانه
وز اسـت کـه   ین و فکس ان ان سیهمچون  يا ماهواره یونیزیتلو يها کنند شبکه یکمک م

، )1382ن یفـرورد (ج فـارس  یجنگ دوم خلـ  یژه از مقطع زمانیو در صف مقابل آن، به
ن مقاله یدر ا. ران قرار دارندیا یاسالم يره، قطر و العالم جمهوریمستقل الجز يها شبکه
ـ ، الجزان ان سی يها شبکه يخبر يدربارة محتوا یقیبه تحق اختـه شـده   ره و العـالم پرد ی

 یر در فرهنـگ عمـوم  ییـ و تغ یبرافکار عمـوم  يرگذاریها را در تأث است تا عملکرد آن
  .شود ییمخاطبان شناسا

براي اسـتفاده از   ،، دانشمند انگلیسی1سی کالركر جهان امروز به تخیل علمی آرتو
ها در مدار زمین براي ارتباطـات مخـابراتی و تلویزیـونی، واقعیـت      اي از ماهواره شبکه

گذرانـد،   اش را می بیست سالگی ۀکه اواخر ده ،م1945در سال  ،کالرك. بخشیده است
ــ تخیلـی او    جهان به ایدة علمـی . ها را ارائه کرد ماهواره ةبود که اید نخستین شخصی

بـا   2تیم برنزلی. نیز عینیت داده است) wwwوب، (جهانی تارگستر  ۀشبک ساختبراي 
علمی کالرك را جامۀ  ةآخرین اید 3یلف فور فرانکشتند ـ تخیلی الهام از داستان علمی

هــاي تلویزیــون  ســیس شــبکهأاي و ت دسترســی بــه ارتباطــات مــاهواره .عمــل پوشــاند
حـال توسـعه نیـز    در نه تنها براي کشورهاي پیشرفته، بلکه براي کشورهاي  ،اي ماهواره

اي   ت بـا صـرف هزینـه   توانند با استفاده از فناوري ارتباطا ها می کامالً مقدور است و آن
سـیس ایـن   أامـا آنچـه کـه در ت   . اندازي کننـد  اي و یا جهانی را راه اي قاره اندك، شبکه

                                                
1. Arthur c. clarke 
2. Tim Bernes – Lee 
3. Dailf for Frankestain 
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توانـد در آگـاهی یـا     زیرا محتوا می ؛هاست هاي آن برنامه محتواي ،ها اهمیت دارد شبکه
  . ها نقشی بسیار پررنگ داشته باشد گمراهی مخاطبان، جذب یا دفع آن

ـ گو یعلوم ارتباطات، مـ  ییکایپرداز آمر هیجرج گربنر، نظر کودکـان امـروزه در   « :دی
هفت سـاعت   يگذارند که در درون خانواده متوسط روز یات میبر عرصۀ ح يپا یحال
ها نـه   و ارزش یرا دربارة مردم، زندگ يبشر يها کنند، نخستین قصه یون تماشا میزیتلو

 يزیاز دورکه چ يا لکه از راه انبوههگران در جامعه، بیسا و دین، مدرسه، کلیاز راه والد
   .)George Gerbner, 1996: 28-29( »کنند یافت میکند، در یرا عرضه م

  : هاي تلویزیونی معتقد است اهمیت شبکه ةسی کالرك دربارر آرتو
هـا پـیش یکـی از     سـال  .ام من این نکته را به بزرگان دنیـاي تلویزیـون تـذکر داده   «

له را راجع به مطبوعات تذکر داده بودند و مـن امـروز   ئمسوزیران انگلستان این  نخست
تـر اسـت، احسـاس     گویم که تلویزیون از اخبار و محتـواي چـاپی بسـیار قدرتمنـد     می

  ).54: 1382کالرك، (» مسؤولیت باید حرف اول را در این کار بزند
  : کند کید میأاو ت
تر باشد، به همین  دو برنده تواند از هر تر است، دوربین می اگر قلم از شمشیر برنّده«

همواره سعی در ) اعم از روشنفکر و غیرروشنفکر(هاي دنیا  سبب است که تمامی دولت
امـا سانسـور کـردن در ارتباطـات     . کنترل محتواي تلویزیون و جریان اطالعـاتی دارنـد  

  .)همان( »ها هنوز کاري مشکل و چه بسا نشدنی است اي و اینترنت براي دولت ماهواره
ویـژه   بـه ، تالش کشورهاي غربی ازهی به آمار و ارقام در جهان ارتباطات نشان نگا
در ایـن بـاره دکتـر کـاظم      .داردهـاي ارتبـاطی    ها و برنامه محتواي پیام مهاردر  ،آمریکا
  : شود استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی، یادآور می ،نژاد معتمد
ریکا و سایر کشورهاي غربی، بر خـالف  وضع کنونی ارتباطات در ایاالت متحده آم«

هـا، بـا اصـطالحات     بینانـه، از سـوي بسـیاري از متخصصـان آن     طـور خـوش   آنچه بـه 
گـردد،   ارتبـاطی معرفـی مـی   » دهکده جهانی«و » جامعه اطالعاتی«مانندي چون  اسطوره
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به . ها و وسائل ارتباطی است داري انحصارگر جهانی بر شبکه یرندة سلطۀ سرمایهگدربر
ــار موجــود، در او م ــاوجــب آخــرین آم ــر ده ــا،  1980 ۀخ ــاالت متحــدة آمریک ، در ای

هزار ایستگاه 10هزار مجله،  11روزانه،  ۀروزنام 1500داري،  نیرومندترین قدرت سرمایه
هـزار واحـد    25بنگاه نشر کتـاب و در مجمـوع    2400ایستگاه تلویزیون،  1500رادیو، 

بایسـتی از سـوي همـین     ر شرایط متعارف، میاند، که د اقتصادي ارتباطات وجود داشته
در حالی که در همین زمان و بـه  . شدند تعداد مالک فردي و مدیر مستقل کارگردانی می

ی، تمام مؤسسات ارتباطی یشرکت عظیم آمریکا 29تنها تعداد  1987طور دقیق در سال 
  ).11ـ12: 1373معتمدنژاد،( »اند ایاالت متحده آمریکا را در اختیار داشته

  : کند تر بیان می پور واضح این مطالب را کمالی
نقش ارتباطات چه در دوران جنگ سرد و چه در دوران بعد از جنـگ سـرد و در   «

در اختیـار داشـتن    طریـق در واقـع از  . حال حاضر، بسیار حسـاس و تأثیرگـذار اسـت   
باید اشاره کنم  البته در اینجا. توانند فرهنگشان را القاء کنند ها می هاست که قدرت رسانه

مثـل   ،ها هستند هایی که در دست دولت اول رسانه: هاي جهانی دو نوع هستند که رسانه
دوم . هـاي اینترنتـی   هـا و سـایت   صداي آمریکا و رادیـو فـردا، یـا مجـالت و مـاهواره     

دارنـد،   پیکر جهانی قدم برمی هاي فراملی و غول هایی که در جهت اهداف شرکت رسانه
المللـی کـه در     هاي بـین  اي هدف این رسانه هاي ماهواره و شبکه  Fox News, CNN مثل

. فرهنـگ خریـد در جهـان اسـت     ۀهاي فراملی بازاریـابی هسـتند، اشـاع    دست شرکت
کنند و این کاالهـا در سـطح جهـان     هاي فراملی یا چندملیتی کاالیی را تولید می شرکت

  .)261: 1382پور، یکمال( » شود ها برایشان تبلیغ می شوند و از راه رسانه توزیع می
هـاي   هاي غربی نیز مؤید این واقعیت است کـه برنامـه   از سوي دیگر محتواي رسانه

. هاسـت  ها نیز پوششی براي پیشبرد اهداف بازرگانی صاحبان رسـانه  خبري و سرگرمی
  : کاالها باشند ةکنند  مخاطبانی است که مصرف پدیدآوردنهدف فروش کاال و 

... فـروش بیشـتر آگهـی    ، کاالیی اسـت بـراي جلـب خواننـدگان و    اخبار کاالست«
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هـا فروختـه    هستند، روزنامه بار اول به صاحبان آگهی تداران گردانندگان نشریا رمایهس
بـار  . دهنـد  شوند و آنچه از فضاي روزنامه باقی ماند را در اختیار خبرنگاران قرار می می

صـاحبان   ،در برابر این دو نـوع فـروش  . ندفروش ها روزنامه را به خوانندگان می دوم آن
  .) 32: 1383معتمدنژاد، ( »فروشند ها می ها خوانندگان را به آگهی رسانه

 ،اي چون الجزیره و العـالم  اي منطقه هاي ماهواره در برابر چنین جریانی، ظهور شبکه
مطـابق  ) آوریل 9مارس ـ   21(م  2003ویژه در طول جنگ دوم خلیج فارس در سال  به

اي غرب را بـه   ، نوعی انحصارشکنی در جهان رسانهش 1382با اول تا بیستم فروردین 
پیش از این در جنگ آمریکا علیه افغانسـتان   ،تلویزیونی الجزیره ۀشبک. نمایش گذاشت

اینـک در   .دآمریکـا را شکسـته بـو    1ان ان سـی اي  ماهواره ۀانحصار شبک) م 2001سال (
زبان  عربی ۀخلیج فارس، جهان شاهد تأسیس شبک ۀطقافروزي آمریکا در من دومین آتش

  . العالم از سوي جمهوري اسالمی ایران بود
کـه وسـایل    کـرد المللـی تأییـد    اي بـین  مـاهواره   ۀشـبک  سـه هاي خبري این  فعالیت

هاي خـود در   ها و پیام توانند با تدبیر و تدبر در برنامه جمعی جهان سومی نیز می ارتباط
و حتـی در   کنندغرب و آمریکا به خوبی ایستادگی  ۀطی جهان پیشرفتبرابر وسایل ارتبا
ایـن امـر   . دنـ ها نیز با شکست رقیب، دستاوردهاي جالبی نیز کسب کن بسیاري از زمینه

هاي  شبکه  دهد و آن استمرار موفقیت واقعیت دیگري را در دستور کار محققان قرار می
  . ویزیونی غربی استهاي تل تلویزیونی، در مقابله با انحصار شبکه

هاي این سه شبکه  به راستی در طول جنگ دوم خلیج فارس چه محتوایی در برنامه
  تر عمل کردند؟  اي به مخاطبان ارائه شد؟ کدام موفق تلویزیونی ماهواره

ها ابتدا به بررسی و شناخت مختصر هر یک از سه  پیش از پاسخ دادن به این پرسش
ـ ا يهـا  سندة مقالـه، مشخصـه  یمطالعات نوو بر اساس  پردازیم شبکه می  يهـا  ن شـبکه ی
ـ ق بـه رو یـ تحق ينظـر  یم و سپس با توجه بـه مبـان  یکن یرا احصاء م يا ماهواره  ییاروی

                                                
1.CNN 
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ـ د گـاه  آن. کنـیم  فرهنگ شرق و غرب توجـه مـی   جـالل آل احمـد دربـارة     يهـا  دگاهی
سپس بـه   .م کردیرا مالحظه خواه یشناس د دربارة شرقیدگاه ادوارد سعیود یزدگ غرب
  .میپرداز یسه شبکه م يها برنامه يمحتوا یبررس
  

  اي  هاي ماهواره شناخت شبكه
   ان  ان سي

خبري دنیـا بـه حسـاب     ۀاست که نخستین شبک 1مخفف عبارت شبکه کابلی اخبار
تد ترنر، مؤسس شرکت خبرگزاري  با مدیریتم  1980این شبکه در اول ژوئن . آید می
لی در شهر آتالنتا در ایالـت جورجیـاي آمریکـا آغـاز بـه      در یک استودیوي معمو ،ترنر

زبان انگلیسی آمریکایی براي سراسر جهان در  همالکیت آن خصوصی است و ب .کارکرد
این شبکه عالوه بر اخبار سیاسـی،  . کند خش میپاخبار را  ،به صورت زنده ،ساعت 24

  . سازي نیز توجه دارد هاي خبري و برنامه یکی از شاخص مثابهبه اقتصاد و تجارت به 
م  1991را باید پوشش خبري جنگ اول خلیج فارس در سال  ان ان سیاوج موفقیت 

بر شمرد که در آن زمان باعث شد تا مردم رویدادهاي تهاجم آمریکا به عراق را از نگاه 
م در برابـر   2002در جنگ افغانستان در سـال   آنافول . آمریکایی تعقیب کننداي  شبکه

  . هور الجزیره قطر رقم خوردشبکه نوظ
یعنـی   اش المللی عالوه بـر رقیـب قـدیمی    بین ۀدر جنگ دوم خلیج فارس در عرص

و در منطقه خاورمیانه هم با رقیب  2نیوز به نام فاکس ،الجزیره، با رقیبی در داخل آمریکا
  . جدیدي به نام العالم از ایران روبرو بود

ملیتی  هاي چند رس، حامی سیاست شرکتان در تمام طول جنگ دوم خلیج فا ان سی
  . هاي آمریکا بود و صاحبان رسانه

                                                
1. Cable News Network 
2. Fox News 
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  الجزيره
در کودتایی آرام پدرش را از سـلطنت   1995ثانی که در سال  خلیفه آل امیر حمدبن 

هاي گوناگون  خانه با تشکیل شورایی هفت نفره از وزارت 1996خلع کرده بود، در سال 
عامل دیگري که در تأسیس این شبکه مؤثر بود، . رددستور تأسیس این شبکه را صادر ک

  : لندن بود 1سی بی هاي عربی بی قطع برنامه
هـاي   اي از برنامـه  بر پخـش پـاره   BBCشود اصرار بخش عربی تلویزیون  گفته می«

شود و این کشور بر اثـر   قبول از نظر عربستان سعودي باعث رنجش ریاض می غیرقابل
اي اوربیت بـه   هاي مالی خود را که از راه کانال ماهواره کمکاعتنایی به اعتراضاتش،  بی

BBC به صورت نهـایی قطـع و قـرارداد فیمـابین فسـخ       1996کرده است، در سال  می
در نتیجـه آزاد  و  BBC و این امر سرانجام منجر به توقف کامل بخـش عربـی  . گردد می

  . شود اي آن می شدن کادر حرفه
انـدازي   ریزي و در جستجوي نیرو جهت راه د برنامهها که در این زمان درصد قطري

باشـند، بـه    مرزي خود مـی  تلویزیون برون ۀساعت بخش کوچکی جهت پخش برنامه چند
آشنا  BBCنگار فلسطینی، با کادر ورزیده آزاد شده  طور اتفاقی با راهنمایی یک روزنامه

: 1380،يهمشـهر (  »رسـند  اي از آنان جهت اجراي پروژه فوق بـه توافـق مـی    و با عده
406.(  

گیري آزاد الجزیره باعث خشم بسیاري از سـران کشـورهاي عربـی و     تاکنون موضع
همین امـر باعـث جـذب     ،از سوي دیگر. هایی براي خبرنگارانش شده است محدودیت

م بـا پوشـش    2001ویژه در سال  به. زبان در آسیا و آفریقا نیز شده است مخاطبان عرب
ریکا علیه افغانستان، صداي رهبران القاعده را به گـوش جهانیـان   آزادانه اخبار جنگ آم

موفقیت دیگر این شبکه ناشی از پرهیز آن . را شکست ان ان سیرساند و انحصار خبري 
زبـان شـبکه الجزیـره    . هاي تجـاري اسـت   هاي جنسی، موسیقی غربی و آگهی از جاذبه

                                                
1. BBC 
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 500ه اسـت کـه در مجمـوع    میلیـون دالر بـود   250انـدازي آن   راه ۀهزینـ  .عربی است
 ان ان سـی سـال پـس از    16به این ترتیب گرچه الجزیره . خبرنگار را جذب کرده است

  . به حساب آید آنهاي اول توانست رقیب جدي  اما در همان سال ،تأسیس شد
  

  العالم  ةشبك
تلویزیـون   ۀدر هنگامۀ نبرد آمریکا در عراق، شهروندان ایرانی و عراقـی، بـر صـفح   

زبـان در   خبـري عـرب   ۀاي آشنا شدند که بیانگر تأسـیس شـبک   آرم و نشان تازهخود با 
  . تهران بود

. زبان جهـان افـزوده شـد    هاي عرب تلویزیونی به شبکه اي هم، شبک 2003مارس  21
مدیرعامل این شبکه، حسـین  ) 1382فروردین  27(م  2003آوریل  16چند روز بعد در 

  : لم گفتسیاست خبري العا ةدربار ،پور بهشتی
رسانی  وظیفه خود را تأمین اطالع ةداند و حوز جهان اسالم می ۀالعالم خود را شبک«

تواند خودباوري را در  داند و معتقد است که می مثبت و منفی در کشورهاي اسالمی می
کره زمین به غیر از جنوب آفریقا و  ۀپوشش خبري این شبکه هم. جهان اسالم زنده کند
 Hotbird 3, telstar 5, asiasat, arabsat ةکـه روي چهـار مـاهوار   جنوب آمریکا است 

زبان و غیر  اما مخاطب خاص این شبکه کشورهاي اسالمی، اعم از عرب ؛شود پخش می
العالم . موقع است هدف اصلی خبر ما اطالع رسانی صحیح، سریع و به. زبان است ربع

ر کنـد و خ   رسـانه  ۀهـاي عرصـ   کند خـالء  تالش می برهـایی را کـه کشـورهاي    اي را پـ
خواهند منتشر کنند، به اطالع همگان برساند و پل ارتباطی  رسانه به هر دلیل نمی صاحب

  .)2: 1382، يریدل(» بین کشورهاي اسالمی باشد
مردم عراق  بیشترو الجزیره در آن بود که اوالً  ان ان سیمزیت شبکه العالم نسبت به 

هـاي بشـقابی    در کنـار آنـتن  ) اي شـاخه (هاي هاگی  نتنآ باهاي آن را  توانستند برنامه می
ثانیاً به دلیل نزدیکی فرهنگ، تمدن و مذهب مردم عـراق بـا   . دریافت کنند) اي ماهواره(

  . هاي العالم بیشتر مشهود بود از برنامه ها عراقی مردم ایران، استفاده
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روپـایی، موفقیـت   زبان نه تنها در خاورمیانه بلکه در کشورهاي ا استقبال مردم عرب
البتـه نبایـد   . کـارش، بـه ارمغـان آورد    نخسـت بزرگی را براي العالم در همان روزهاي 

اندازي  و هفت سال بعد از الجزیره راه ان ان سیسال پس  23فراموش کرد که این شبکه، 
  . شد

هاي سه شـبکه خصوصـیات    ها و شباهت اکنون براي شناخت بیشتر و درك تفاوت
  : کنید مشاهده می سنده است،ینو يبند ، که حاصل مطالعه وجمع1 ها را در جدول آن

  

 )، الجزیره و العالمان ان سی( اي هاي تلویزیون ماهواره هاي شبکه مشخصه یبررسـ  1جدول 

  شبکه
  مشخصه

  العالم  الجزیره  ان ان سی

آتالنتا ـ  1980  سال و محل تأسیس
  آمریکا

تهران ـ  2003  دوحه ـ قطر 1996
  ایران

  دولتی  دولتی  خصوصی  کیتمال
  اسالمی  یعرب  آمریکایی  موضع سیاسی

  میلیون دالر 200  میلیون دالر 250  زیاد  اندازي راه ۀهزین 
موفقیت در جنگ اول  

  زیاد  1991خلیج فارس 
الجزیره در جنگ افغانستان 

  ـــــ  م موفق بوده 2001در 

دوم  جنـگ موفقیت در
  زیاد خیلی  زیاد  کم  2003خلیج فارس 

  زیاد خیلی  زیاد  کم  امندي مخاطبانرض
  عربی  عربی  انگلیسی آمریکایی  زبان

  ندارد  ندارد  دارد  پخش موسیقی
  ندارد  ندارد  دارد  پخش آگهی
  ندارد  خیلی کم  دارد  جاذبه جنسی

  جهان عرب و اروپا  جهان عرب از درصد 76  سراسر جهان  پوشش
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ان و اسـتفاده از   ان یسـ  يانـداز  هرا يارباالینۀ بسیم هزیابی یم در 1با مالحظۀ جدول 
مخاطبـان را بـه    یۀ کم و استفاده از فرهنـگ اسـالم  یدر برابر سرما یجنس يها تیجذاب

در جذب مخاطب  یر چندانیره جذب کرده است و گسترة پوشش هم تأثیالعالم و الجز
  .نداشته است

 در زمـان جنـگ دوم خلـیج    سـه شـبکه  هاي خبري  به بررسی محتواي برنامه اکنون
  . کنیم اما پیش از آن برخی نکات مهم را بازگو می .میپرداز یفارس م

  
  اهمیت موضوع و هدف تحقیق 

روند اصلی انتشار اخبار از سـوي کشـورهاي قدرتمنـد غربـی انحصـار خبـري را       
این انحصار خبري ) م 1991(پس از جنگ اول خلیج فارس . کند حمایت و هدایت می
هــاي  شــبکه را) م 2003(جنــگ دوم خلــیج فــارس و ) م 2001(در جنــگ افغانســتان 

زیرا  ،بررسی این موضوع بسیار حائز اهمیت است. دشکستنتلویزیونی الجزیره و العالم 
ویـژه در محتـواي    بـه  ،با وقوف و آگاهی بر نقاط مثبت و منفی عملکرد این دو رسـانه 

هـا را در   آن بـه  نتـوا  می دارند، یتینقش پراهم يساز که در امر فرهنگ ها هاي آن برنامه
بنــابراین، هـدف از ایـن تحقیــق کمـک بــه    . رسـاند هایشــان، یـاري   اسـتمرار موفقیـت  

و  هاي خبري کشورهاي در حال توسـعه  هاي بهتر براي توانمند شدن شبکه يریز برنامه
  . است یاسالم يکشورها یحفظ و گسترش فرهنگ عموم

  
  مباني نظري تحقيق 
را دوچنـدان   آن که کارایی داردهایی  زیون ویژگیجمعی، تلوی در میان وسایل ارتباط

اینک به صورت سالح ایدئولوژیکی نیرومند در آمده است، زیرا قادر است بـا   و کند می
ـ  تحـت  بینی مخاطبـان را   ها، و جهان قالب خود، عقاید، سلیقه ، امـروزه . أثیر قـرار دهـد  ت

  . دانند می» دهندة افکار عمومی شکل«تلویزیون را مؤثرترین 
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هـاي آن   تلویزیون و دکتـرین  اش در اثر محققانه ،محقق روسی ،1»بیر یوکف. س. ن«
هـا تصـریح    تلویزیون از دیگر رسانه ةکنند ضمن برشمردن خصوصیات متمایز 2در غرب

  : کند می
 ،حقیقـی » ه زنـدگی نـ یآی«این خواست طبیعی مردم است که تلویزیون را به عنـوان  «

و یاري که  ،ها آورندة فرهنگ و هنر به آستانۀ خانه ،قعیمنبع آخرین اطالعات عینی و وا
توان با او به رایزنی نشست، مطمح نظر قرار دهند و بـر آن بـه منزلـۀ یـک دوسـت       می

اي  هاي غربی، به تلویزیون نه تنها به عنوان وسیله بازان و ایدئولوگ لکن سیاست. بنگرند
بلکه به مثابه مـؤثرترین رسـانه،    مردم کشورشان،» افکار عمومی«مهم در شکل دادن به 

کشـورهاي امپریالیسـتی برآننـد تـا بـا       .نگرنـد  براي تبلیغ سیاست برون مرزي خود می
 D T B Direct)»پخش مسـتقیم تلویزیـون  «ها  استفاده از تلویزیون و از راه آنچه که آن

TV Broad casting) 14: 1382رکوف، یب(» نامند، در کشورهاي بیگانه نفوذ کنند می(.  
کند این است کـه تلویزیـون    طرح می  ترین پرسشی که بیرکوف در این رابطه اساسی

گیـرد و   ـ قرار مـی  بورژوازي بزرگ ـحاکم   ۀچگونه در خدمت منافع ایدئولوژیک طبق
  بینی آن چیست؟  ها و اصول جهان روش

 اي در پشـت کـارکرد انحصـاري    خواهیم ببینیم چه ایدئولوژي و اندیشه در واقع می
ها مخاطبان را به مصرف کاالهاي تولیـدي   جمعی غرب نهفته است که آن وسایل ارتباط

  کشانند تا در بازتولید کاالهاي مصرفی نقش اصلی را بازي کنند؟  می
هجـوم نظـامی آمریکـا بـه      بـارة بینی در خواهیم ببینیم این جهان به طور مشخص می

بـا چـه    ،دت کمتـر از دو سـال  آن هـم ظـرف مـ    ،)بـار  یک(و افغانستان ) دوبار(عراق 
  کند؟  توجیهاتی افکار عمومی غرب و مسلمانان جهان را اقناع می

ها و مردم مسـلمان بهتـر بتوانـد     هاي غرب با شرقی شاید بررسی نخستین رویارویی
محقـق   ،دکتر عبـدالهادي حـائري  . دشمنی دیرینه و تاریخی شرق و غرب را بازگو کند

                                                
1. N. S. BirykoV 
2. The Television in the west and its Doctrins 
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هاي دور پیوند میان جهان غرب بـا جهـان شـرق چنـدان      معتقد است از گذشته ،ایرانی
دلیـل   :شمارد ها برمی ها و دشمنی او دو دلیل عمده براي این دوري .دوستانه نبوده است

کنـد،   اروپا و آمریکا را به یکدیگر وصل مـی  ةهمان راه دریایی است که دو قار نخست
 ،هاي بسفر و داردانل تنگه ةو وضع جغرافیایی این دو قاره و مشاهد یتمطالعه در موقع
هاي اروپا  تواند توجیه مناسبی براي لشکرکشی می ستها راه ارتباطی آن کهو دریاي اژه، 

هـا و    و غرب به شرق باشد تا زدوخوردهاي اقتصادي از قـدیم االیـام در حـوالی تنگـه    
هـاي اخیـر    تهاجم بعد ازدلیل دوم با گذشت زمان و به خصوص . دریاي اژه روي دهد

  : قابلیت استناد بیشتري دارد  آمریکا به منطقه
توانست به دیدة دوستی بـه   گري حاکم بر غرب نمی پس از پیدایش اسالم، مسیحی«

هاي دراز، تنها نیروي اسالم بود کـه اروپـا را در    ازاي سده در. اسالم و مسلمانان بنگرد
اسـالم از دیـدگاه   . ردک اي جدید تهدید می هاي سیاسی، فکري و اقتصادي به شیوه زمینه

توانستند ادعـا کننـد کـه     مسلمانان می. گري نزدیک بود جغرافیایی و فرهنگی به مسیحی
هـاي   سـرزمین . انـد  ناپذیري در تـاریخ بـوده   هاي نظامی و سیاسی رقابت داراي پیروزي

ــت    ــرار داش ــیحی ق ــاي مس ــی در رأس قلمروه ــایگی و حت ــالمی در همس ــب . اس قل
اي کـه نـام    به اروپا بـود، همـان منطقـه     ترین منطقه ه نزدیکهاي اسالمی هموار سرزمین

  .)52: 1380، يحائر( »گرفت» خاور نزدیک«
اقتصـادي روشـنفکران و روحـانیون شــرقی را     ۀرویـارویی شـرق و غـرب، اندیشــ   

هایی از برخوردهاي منفی غـرب بـا شـرق را     ها در آثار متعدد خود جنبه آن .برانگیخت
هـاي نظـامی و    حلی براي بقا در برابر حمالت و تهاجم اید راهارائه و تالش کردند تا ش

  . فرهنگی غرب بیابند
م همزمـان بـا    1970تـا   1950/ ش 1350تـا   1330هـاي   روشنفکران ایرانی در دهه

حـامی اصـلی   ، هایشان با دولت استبدادي در داخل کشور به مخالفت با غـرب  مخالفت
دخالـت  » مـا «که در امور داخلی » دیگري« بهبه مثاپرداختند و غرب را  ،استبداد داخلی
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  . کند، معرفی کردند می
نخستین روشنفکر منتقـد غـرب   ) ش 1346-1286(گمان سید فخرالدین شادمان  بی

  : پیشنهاد کرد» شناسی فرنگ«مطالعۀ منظم غرب را زیر عنوان  که در ایران است
ایرانی بود کـه هـم    مردان و متفکران سید فخرالدین شادمان یکی از نخستین دولت«

» بــرده بــود  آن پــی برابـر  نشــدن در» شــیرگیر«هــم  لــزوم شــناخت دقیــق غـرب و   بـه 
  ).89: 1377،يبروجرد(

  : گوید می تسخیر تمدن فرنگیشادمان در کتاب 
من روزي که تمدن فرنگی ما را بگیـرد آخـرین روز حیـات ملـت ایـران       ةبه عقید«

ت که ما آن را بگیریم و پیش از آنکه محصور است و تنها راه گریز و یگانه چاره آن اس
  .)51: 1382شادمان،(»و اسیرش گردیم خود مسخرش کنیم

با دیدي فلسفی بـه نفـی    ،دومین روشنفکر ایرانی نقاد غرب ،دکتر سید احمد فردید
یونانی ماه واقعیـت طلـوع کـرد و     فۀفردید معتقد است که با پیدایش فلس. پردازد آن می

و قرون وسطا سرگرم » جهان«یونانی سرگرم  ۀاز آن پس فلسف ؛بخورشید حقیقت غرو
از نظـر  . دشـ فـردي  » خویشـتن «متافیزیکی و سرانجام بشریت مدرن سـرگرم  » خداي«

بـاوري رنسـانس    شود و رشد آن با انسـان  فردید پیدایش غرب با فلسفۀ یونانی آغاز می
  . همراه است

ان مفهوم خداي تعالی را گم کردنـد و  فردید معتقد بود که از این دوره به بعد غربی«
مبــادرت  ) نفــس امــاره (بــه جــاي آن بــه خــدایی کــردن یــک نفــس مــادي        

  ).59: 1372شار،یر(»ورزیدند
   :هاي مدرن را از اخالق محروم ساخت از دیدگاه فردید اندیشۀ غربی انسان

خـواهی و شـفقت    شناسانۀ او، شـرق سـرزمین نیـک    از این رو، بنا بر ثنویت هستی«
  )107: 1377، يبروجرد(» .جویی و استیالء است ه، حال آنکه غرب قلمرو سلطاست

بــا  ،)م 1348 - 1302(ســومین روشــنفکر ایرانــی منتقــد غــرب، جــالل آل احمــد 
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نگاري خـود بـه همـین نـام، در      را در تک» زدگی غرب«تأثیرپذیري از دکتر فردید تعبیر 
  : بوتۀ نقد و بررسی قرار داد

مـا یعنـی   . ایـم  زده یکی غـرب و دیگـر مـا کـه غـرب     . سر داردزدگی دو  این غرب«
چـون سـخن ـ    . به جاي این دو سر بگذاریم دو قطب یـا دو نهایـت  . اي از شرق گوشه
به جاي غرب بگـذاریم  . کم ـ از دو انتهاي یک مدرج است اگر نه از دو سر عالم  دست

بگـذاریم ممالـک    در حدودي تمام اروپا و روسیۀ شوروي و تمام آمریکاي شـمالی یـا  
مترقی ـ یا ممالک رشد کرده ـ یا ممالک صنعتی ـ یا همه ممالکی که قادرند بـه کمـک      

تري درآورند، و همچون کاالیی بـه بـازار عرضـه     ماشین مواد خام را به صورت پیچیده
اساطیر هـم  . و این مواد خام فقط سنگ آهن نیست یا نفت یا روده یا پنبه و کتیرا. کنند

آل (» عقاید هم هست ـ موسیقی هم هست ـ عوالم علـوي هـم هسـت      هست ـ اصول 
  ).22: 1356احمد، 

اي هـم   هجوم نظامی هم هسـت، هجـوم رسـانه    :یمیافزا احمد می آل سیاهۀما نیز بر 
  ...و  هست

روشـنفکر آمریکـایی و مسـیحی     ،روشنفکر ایرانی، باید از ادوارد سـعید  سهپس از 
ار گرانقدرش روابط میان غرب و جهان سوم را پس از یاد کرد که با آث ،االصل فلسطینی

  . است کردهدوران استعمار به خوبی بررسی و مطالعه 
سـه اثـر    3»پوشـش خبـري اسـالم در غـرب    «، و 2»مسئله فلسطین«، 1»شناسی شرق«

شناسـی   ، شرقاواز دیدگاه . بینی حاکم بر آن است درخشان سعید در نقد غرب و جهان
ریزي غرب براي شرق و ارادة حکومت بـر شـرق    طرح و برنامهنوعی گفتمان یا نوعی 

مسـلماً ایـن گفتمـان از     .ها شرق را به روایت غرب بخوانند و بپذیرنـد  تا شرقی ،است
هاي اعمال اراده نیـز   کند و یکی از این راه ساختار قدرت غرب بر شرق اعمال اراده می

                                                
1. Orientalism. 
2. The Question of palestine 
3. Covering Islam 
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سـالم اسـت تـا گفتمـان     ویـژه جهـان ا   شـرق و بـه  از هاي غربـی   پوشش خبري رسانه
  . گرایی همچنان امتداد یابد شرق

  : شود یادآور می پوشش خبري اسالم در غربسعید در کتاب 
من بسـیار معاصـر     ، موضوع سخنپوشش خبري اسالم در غربدر کتاب حاضر، «
ویژه آمریکا به جهان اسـالم، کـه از اوایـل قـرن      هاي غرب و به العمل یعنی عکس: است

آمیـزي پـر از مشـکل و     لیکن به طور نفرت ان موضوعی کامالً مطرح، وهفدهم، به عنو
علل چنـین درك و دریـافتی، احسـاس کمبـود شـدید       ةاز زمر. مسئله تصور شده است

منابع انرژي، که کانون آن در کشورهاي عربی خلیج فارس و کشـورهاي عضـو اوپـک    
م و صورت به شود و تأثیرات جا دیده می ي سنگین مواد سـوختنی  ها حساب جاکنندة تور
گـانگیري   عالوه بر این، انقالب ایـران و بحـران گـرو   . زا بر جوامع غربی است و انرژي

ــی   ــه م ــم وحشــتناکی اســت ک ــد  جــزو عالی ــده شــود» بازگشــت اســالم«توان » خوان
  ).4:1378د،یسع(

شـود، تـا    شناسی می است که غرب متوسل به شرق» بازگشت اسالم«براي مقابله با 
در ایـن   ،ادوارد سعید .شوند ران مذهبی افرادي ملحد و ضد بشر معرفی میآنجا که رهب

  : دهد این گونه نظر می ،باره
اسالم به این صورت، موجـب تقسـیم دنیـا بـه دو قسـمت موافـق و        نمطرح کرد«

، گـزارش نادرسـت جریانـات سیاسـی،     )یا موافق و مخالف کمونیسـم (مخالف آمریکا 
هـا، سـوءاطالع و    محورانه یا نامربوط و یـا هـر دوي آن  هاي نژاد تحلیل الگوها و ارزش

. شـود  اندازي راستین می سوءنمایش محض، اجتناب از جزئیات و سرانجام فقدان چشم
هـایی از   توان، نه در اسـالم، بلکـه در جنبـه    ها را می سرچشمۀ همۀ این خطوط و نشانه

آن را » اسـالم «ز جمعـی آن کـه ایـن ایـده ا     زندگی اجتماعی در غرب و وسایل ارتبـاط 
نتیجۀ حاصله این است که ما بـار  . کند و در خدمت آن است؛ جستجو کرد منعکس می

شناسـانۀ قـدیمی تغییـر     یعنی تز شرقـ . ایم دیگر جهان را به شرق و غرب تقسیم کرده
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ـ و بهتر است که چشـم خـود را نـه فقـط بـه روي جهـان، بلکـه         چندانی نکرده است
به آنچه که حقیقتاً رابطۀ ما با جهان سوم بوده است، به کلی  همچنین به روي خودمان و

  ).4: همان(» ببندیم
دهد کـه   ، نشان میپوشش خبري اسالم در غربدر کتاب  ،هاي مفصل سعید بررسی

اسـالم و   بـارة هاي آمریکـا، در  خصوص رسانه به ،هاي غربی هاي رسانه اخبار و گزارش
ـ ایران همراه با تصاویر منفی بـه مخاطبـان ارا   مثل انقالب اسالمی  رویدادهاي انقالبی ه ئ

پوشـش خبـري   . دهنـد  ها شناختی دروغین از اسالم را به دنیـا بازتـاب مـی    آن. شود می
ها بر اساس مطالب عینی و رویـدادهاي ملمـوس اسـتوار نیسـت، بلکـه ذهنیـت        غربی
. گذارد طرفی بر جاي نمی هاي غربی مجالی براي رعایت عینیت و بی شناسی رسانه شرق

هاي غربی در برخـورد بـا     پردازان منتقد روش هاي سعید و دیگر نظریه با پذیرش نظریه
ها براي پوشش خبري مناسب  شود که تکلیف شرقی شرق، اکنون این پرسش مطرح می

  چیست؟ 
ویـژه   احساس مسـؤلیت شـرق بـه    ،آنچه که در جنگ دوم خلیج فارس مشاهده شد

هاي  بنان براي برخورد با پوشش خبري نامناسب رسانهو ل ،کشورهایی چون ایران، قطر
از . ها جنگ سلطه و جنگ نفت است و نه چیز دیگر جنگی که از دیدگاه آن. غربی بود

هاي بارزي از مقابله با پوشش  نمونه) لبنان(و المنار ،)قطر(، الجزیره)ایران(العالم  ،رو این
  . خبري غرب در جنگ دوم خلیج فارس هستند

  
  قيق روش تح

 1»یکمـ  روش تحلیل محتوي«هاي تلویزیونی معموالً از  براي بررسی محتواي برنامه
ـ راد يهـا  برنامـه  يل محتـوا یتحل یدر روش کم. شود استفاده می ـ زیو ـ تلو ی ون ماننـد  ی

این  پردازند؛ اما یها م به استخراج داده يمطالب و کدگذار يبند مطبوعات، پس از مقوله
                                                
1. Content Analysis 
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براي دستیابی به . توصیفی هستند يها یج حاصل آن بیشتر دادهو نتا است گیر شیوه وقت
  . ایم استفاده کردهل محتوا یتحل 1»یفیکروش «هاي تحلیلی در فرصت زمان کمتر از  داده

. ها توجـه داریـم   ها به محتواي پنهان آن در این روش به جاي محتواي آشکار برنامه
گویـد؟ بـراي چـه     کسی؟ چه میچه «در واقع در فرمول معروف هارول دوایت السول 

گـذاریم و   انگشت می »گوید؟ چه می«بر پرسش » اي؟ کسی؟ از چه کانالی؟ با چه نتیجه
هـا را   اي بررسی محتواي پنهـان آن  هاي ماهواره هاي شبکه کنیم با مرور برنامه تالش می

 یبـه برخـ   يوکدگـذار  يبـردار  ادداشـت یهـا پـس از    با مشاهدة برنامـه . آشکار سازیم
  .شوند یم یقیاکنون بررسی تطب یفیک يها افتهین یا. یمافتیها و متغیرها دست  يبند دسته

و العـالم در   ،، الجزیرهان ان سیاي  ماهواره ۀهاي خبري سه شبک این تحقیق به برنامه
متأسـفانه بـه دلیـل نداشـتن     . دپـرداز  مـی  ش 1382زمانی اول تا بیستم فـروردین   ةدور

مقـدور نیسـت و   ه هاي این سه شبکه، مرور دوبار ل برنامهامکانات الزم براي ضبط کام
هـاي   براي پرکردن چنین خالئی بـه دیـدگاه  . هاي تحقیق ماست این یکی از محدودیت

  . ها رجوع کردیم مطبوعات منتقد این برنامه
هـاي   نهاي تلویزیـو  براي تحلیل محتواي پنهان برنامه شدنی هاي ارائه از جمله نمونه

م  2003پور در سال  استفاده از روش موردنظر ما، تحقیق دکتر یحیی کمالیبا اي  ماهواره
زبـان در آمریکـا پرداختـه     اي فارسی هاي ماهواره است، که به ارزیابی عملکرد تلویزیون

  .) 54: 2003 ،پور کمالی( است
  

  اي  ماهواره ةهاي سه شبك بررسي محتواي برنامه
 ۀهـاي سـه شـبک    ملکرد و محتواي برنامهع دربارةبراي آزمون مفروضات ارائه شده 

و العالم در جنگ دوم جهانی به مثابه دو جریان نـاهمگرا،   ،، الجزیرهان ان سیاي  ماهواره
  : شود بیان می وار مشاهدات و نظرات فهرست

                                                
1. qualitative 
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  استراتژي سرگرمي 
در  د، گویندگان اخبارنک خبر همانند سرگرمی برخورد می ۀمقول با ان ان سیتلویزیون 

ـ اي از طنز، فکاهی و کاریکاتور را به مخاطبان ارا مایه درون الي اخبار هالب . کردنـد  ه مـی ئ
بـه قـدري    ان ان سـی ، در نشان دادن سعید الصحاف، سخنگوي نظامیان در بغـداد  ةشیو

در بازارهـاي آمریکـا،    ،هـاي الصـحاف   طنزآلود بود که پـس از پایـان جنـگ عروسـک    
م شدن سخنگوي نظامیـان در  . هاي تولیدي شد ترین عروسک پرفروش نماي از باال و گُ

  .ها کاري بود تعمدي میان میکروفون
هاي واقعی و دردمنـد مـردم عـراق را در     هاي الجزیره و العالم چهره در مقابل شبکه

 کـه ، 1»کلـوز آپ «نمـاي بـزرگ یـا     بـا  هایی نگران چشم. دادند ها نشان می زیر عبارات
  . برد جویی فرو می ر براي چارهمخاطبان را عمیقاً در اندوه و تفک

  
  سرعت و شفافيت

دهنـدة توفیـق رسـانه     تواند نشان رسانی تعامل میان سرعت و دقت، می  در کار اطالع
 ۀطوفان در اندیشـ وزش خواست با  ساختگی بود که می یفوریت ان ان سیسرعت . باشد

  . ها را از مراکز خبري دیگر منحرف کند مخاطبان، افکار آن
نظامی آمریکا به عنوان متمم بودجـه در جریـان جنـگ دوم     ۀافزایش بودج ان ان سی

 را به مثابهرئیس جمهور آمریکا از سوي مالیاتی  ۀخلیج فارس و یا حذف افزایش تعرف
الجزیره و العالم با بردن دوربین به مراکـزي کـه    ۀدر مقابل شبک. کرده ئارا فوري يخبر

هـاي آمریکـایی قـرار گرفتـه بودنـد، عمـالً        مورد اصابت موشکآن  از چند لحظه پیش
  . رسانی به نمایش گذاشتند اطالع ۀسرعت واقعی را در عرص

  
  گفتمان و تعامل

. اسـت الجزیره و تا حدودي العالم گفتمـان و تعامـل    ۀهاي شبک عامل مهم موفقیت
                                                
1. Close Up. 
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هـاي   هاي مصنوعی و بـا اعمـال دیـدگاه    هرچند گاهی با جنجال ،اي هاي محاوره برنامه
هـا در   انـدرکاران برنامـه   هاي سیاسی و مذهبی مجریان و دسـت  گرایش ۀی و ارائشخص
شده همراه است، اما به دلیـل نداشـتن حـدومرز معینـی بـراي       هاي تلفنی گزینش تماس

. آیـد   بـراي جـذب مخاطـب بـه حسـاب مـی       یل، عامل مهمـ ئگفتمان و طرح آزاد مسا
بـیش از یـک   (» اکثر مـن رأي «، )ها اهبرخورد دیدگ(» االتجاه المعاکس«هایی مثل  برنامه
میزگردهایی آزاد براي طرح مباحـث ظـالم و    شکلبه ) بدون مرز(» بال حدود«، و )نظر

. ه اسـت حکـومتی و غیرحکـومتی درآمـد   و  مظلوم، حاکم و محکوم، موافق و مخالف،
  ۀطبیعـی اسـت اعـراب منطقـ    . یکـدیگر را نقـد کننـد    1توانستند زنده و مستقیم ها می آن

  . ها شوند برنامه این ها تشنۀ چنین محاوراتی بودند، جذب رمیانه که سالخاو
العالم نیز سعی کرد با استفاده از تجربیـات الجزیـره بـه مبـاحثی آزاد در دیـدار بـا       

برخـی  . هاي بعدي را به تن بمالد و سنی بپردازد و حتی پیه جنجال  نظران شیعه صاحب
شـان بـه شـدت     هاي انتقـادي  و طرح دیدگاهنظران اهل سنت  منتقدان از دعوت صاحب

ـ  ،انتقاد کردند همـین امـر    .هـا و آراي گونـاگون بـود    دیـدگاه  ۀولی العالم معتقد به ارائ
 ةهـاي محـاور   به برنامـه  ،ویژه مردم کرد و عرب عراق را به ،مخاطبان اهل شیعه و سنت

 ،ها، میزگردهـا گو و در گفت ان ان سی ۀدر مقابل شبک. سیاسی و مذهبی العالم جذب کرد
نظـران سیاسـت خـارجی و یـا کارشناسـان        هاي سیاسی خود تنها از صاحب و گزارش

همین امر باعث شد تا حتی مخاطبان آمریکایی نیز از چنین  ،برد نظامی پنتاگون بهره می
نظران افزایش نسبی کاربران اینترنـت در آمریکـا را     صاحب .هایی رویگردان شوند برنامه

هـاي   ویـژه شـبکه   به ،هاي خبري این کشور ویگردانی مردم آمریکا از کانالدلیلی براي ر
  . کنند تلقی می ،نیوز و فاکس ان ان سی

  
  هاي مبتذل و مستهجن برنامه

خبر کاالیی است که به بینندگان ارائـه   ان ان سیبینی کارگزاران  هنگامی که در جهان
                                                
1. Live 
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نسی و حتی ابتـذال هـم وجـود    هاي ج شود، طبیعی است که در چنین کاالیی جاذبه می
هـاي غلـیظ و    جدي خبري با آرایش ۀحتی در برنام ان ان سیگویندگان زن . داشته باشد

نشستن گویندگان  ةاین حتی در شیو. هاي جنسی سعی در جذب مخاطب داشتند جاذبه
  . فضاي اتاق خبر کامالً مشهود بود یازن و مرد 

هـاي جنسـی را در دسـتور     ت حدود جاذبهاي العالم رعای ماهواره ۀدر این میان شبک
گویندگان و مجریـان ایـن شـبکه را مـردان      بیشتربه نحوي که  ،کار خود قرار داده بود

. پرداختنـد  مـی   دادند و زنان نیز با رعایت حجاب اسالمی به اجـراي برنامـه   تشکیل می
ی سـاخته  اسـالم  ینگاه گویندگان نیز از این شبکه کانال ،نشستن ةشیو ،فضاي اتاق خبر

دانسـت، امـا    الجزیره نیز خود را مقید به رعایت حجاب اسالمی می ۀهر چند شبک. بود
تنها  .بودند) چادر یا مقنعه(حجاب اسالمی  بدوناغلب بدحجاب و یا  آنگویندگان زن 

 ۀبـود کـه روزنامـ    1382آذر  6مدتی بعـد از جنـگ دوم خلـیج فـارس و در پنجشـنبه      
تلویزیونی الجزیره منتشـر   ۀدر شبک را زن محجبه ةینداطالعات خبر حضور نخستین گو

شـد، بـا    الجزیره ظـاهر مـی   ۀاز این بدون حجاب در شبک پیشخدیجه بن غنه که . کرد
  . هاي خبري ظاهر شد پوشش کامل نارنجی روشن در یکی از بخش

کــدام از  هــیچ 1382امــا تــا آذر  ،الجزیــره کارمنــدان زن محجبــه هســتند ۀدر شــبک
توان این فرضـیه را   می. مجریان با حجاب جلوي دوربین ظاهر نشده بودند گویندگان و

مخاطبان الجزیره هسـتند از حجـاب    از درصد 76زبان که  طرح کرد که مسلمانان عرب
کردند و همین استقبال باعث این رویکرد در الجزیـره   استقبال اسالمی گویندگان العالم

گونه اعتقادي به  اش هیچ بینی  بر اساس جهان اصوالً ان ان سیدر حالی که  .نیز شده است
  . رعایت حجاب اسالمی ندارد

  
  ها اسالمي بودن برنامه

فرهنگ  يان محتوا ان یره با سیالعالم و الجز يها شبکه يها ن تفاوتیتر از مهم یکی
ح یتـرج  ان ان سـی هـا را بـر    ننـدگان مسـلمان آن  یشـود ب  یهاست که باعث م آن یاسالم
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. الجزیـره اسـت   ۀهـاي شـبک   ترین برنامه یکی از پربیننده» الشریعه و الحیاه« مۀبرنا .دهند
 از سـوي هاي نوین از فقه اهل تسنن و فـتح بـاب اجتهـاد     مباحث عمیق دینی و قرائت

باعث روشنگري بسـیاري از   هستند،همان در این برنامه معلماي اندیشمند و متفکر که 
،  این برنامه«: نوشت 1378سال  در هريکتاب سال همش. مسلمانان عرب اهل سنت شد

هـایی چـون    بحث. هاي کشورهاي عربی در آمده است به عنوان تنها مرجع مذهبی ملت
اجتهاد، شفاعت، رد شبهات، تأکید بر وحدت مذاهب اسالمی، مخالفت با عادي سازي 

 »الشـریعه و الحیـاه  « ۀهاي مثبـت برنامـ   از ویژگی ...وهاي غاصب  روابط با صهیونیست
وحدت جهان اسالم، اتحاد شیعه و سنی،  هایی مبنی بر العالم نیز آموزش ۀدر شبک .است

دفاع از مظلومان فلسطینی و مبارزه با غاصبان اسـرائیلی و آمریکـایی در روشـن شـدن     
  » .سزایی داشته است هافکار عمومی جهان عرب تأثیر ب

ها و آزادي  انان برنامهدر این رابطه جرأت و شهامت زیاد گویندگان، مجریان و مهم
  . ها عامل مهمی در موفقیت الجزیره و العالم بوده است بیان آن

خود، اعراب را اغلـب  » شرق شناسی«بر اساس  ان ان سیاي  ماهواره ۀدر مقابل شبک
هـا بـراي رانـدن دیکتاتورهـایی      استعداد و نیازمند به کمک آمریکایی  آدمیانی بدوي، بی

توانسـتند پـذیراي    نمـی  ان ان سـی زبان  مخاطبان عرب ،ز این روا. دانست مانند صدام می
  . چنین مباحثی در قلمرو فرهنگ، زبان و مذهب خود باشند

  
  شهامت و شجاعت خبرنگاران

نفر ذکر  600ها  به همراه دیگر خبرنگاران آمریکایی که تعداد آن ان ان سیخبرنگاران 
نظامیان آمریکا و پس از پایان هـر نبـرد   دوش  به ، دوش1خبرنگاران همراهنام  به، شود می

یز یها در پا آن. کردند گذاشتند و تصویر خبري تهیه می ف شده قدم مییامن تعرۀ به منطق
هـاي الزم   هاي نظامی آمریکا آموزش در یکی از پادگان ،به مدت چند هفته ،1381سال 
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ندهان نظامی آمریکا حـق  فرما ةبدون اجاز ،بنابراین  ؛رسانی را دیده بودند نظامی و امداد
ها از مردم عـراق نیـز    آن  ترس و وحشت. هاي متفاوت خبري را نداشتند ورود به حوزه

  . گر باشند هاي سربازان آمریکا نظاره ها جنگ را از فراز شانه مزید بر علت شد تا آن
هاي درگیري و  در سوي دیگر، خبرنگاران الجزیره با شهامت و شجاعت در محدوده

ها حتی در مناطق امـن نیـز از    آن. کردند هاي خبري تهیه و ارسال می ون فیلمآتش و خ
  . هاي مهاجم در امان نبودند ییآتش توپ و تانک آمریکا

بـه وقـت محلـی     7:45سـاعت  ش 1382فـروردین   19 /م2003آوریل  8صبح روز 
یـر  ناگهان جنگندة آمریکایی به سمت دفتر شبکۀ خبري الجزیره در کنار رود دجلـه تغی 

اردنـی، خبرنگـار اصـلی     ـ  طارق ایوب فلسطینی. راکت آن را منهدم کرد مسیر داد و با
تبار به نام زهیر بود، بر بام  تلویزیون الجزیره، به همراه فیلمبردار دومش که فردي عراقی

نیروهاي آمریکـایی و عراقـی    میاندفتر ساختمان در حال ضبط تصاویر درگیري شدید 
پیش از . شدطارق ایوب کشته شد و خبرنگار دوم نیز زخمی . دنددر کنار رود دجله بو

و در خالل جنگ افغانستان نیز بـه دفتـر الجزیـره در     2001ها در سال  آمریکاییآن نیز، 
یک موشک کـروز مسـتقیم دفتـر الجزیـره را کـه از آنجـا نوارهـاي        . کابل حمله کردند

 ،البته تیسیر علـونی . ف قرار دادشد، هد ویدئویی اسامه بن الدن براي جهانیان پخش می
ها  ولی آمریکایی ؛در دفتر حضور نداشت و جان سالم به در برد ،الجزیره ۀخبرنگار شبک

هـا   امـا ایـن بـار آمریکـایی    . صـورت گرفتـه اسـت    یبعداً گفتند که این حملـه اشـتباه  
ه در زیـرا موقعیـت دفتـر الجزیـر     ،توانستند حمله را اشتباه و خطاي انسانی بخوانند نمی

  . تر به اطالع وزارت دفاع آمریکا رسیده بود بغداد پیش
اند که شلیک به سوي دفتر الجزیره در پاسـخ بـه    گرچه مقامات آمریکایی ادعا کرده

تیراندازي یک نفر از هتل فلسطینی محل استقرار خبرنگاران در بغـداد صـورت گرفتـه    
  . کنند مقامات آمریکایی را رد می ۀاست، اما شاهدان ماجرا گفت

آمریکا به افغانستان جـان سـالم بـه در     ۀکه در حمل ه،خبرنگار الجزیر ،تیسیر علونی
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بـا   ،1382پنج ماه بعد از جنگ دوم خلـیج فـارس در شـهریور    . استاسپانیا  ۀبرده تبع
به اتهام همکاري با القاعده دسـتگیر   او را فشارهاي دولت آمریکا دستگاه قضایی اسپانیا

 ، دلیـل االصل که از ملیـت اسـپانیایی نیـز برخـوردار اسـت      اي ر سوریهاین خبرنگا .کرد
  . حمله به دفتر الجزیره در بغداد ذکر کرده است ۀحادث دربارةاش را شهادت  دستگیري

نفــر  600در جنـگ دوم خلـیج فـارس، یـک هـزار خبرنگـار شـرکت داشـتند کـه          
روز درگیـري و بمبـاران،    20از این میان در طـول  . ها بودند خبرنگاران همراه آمریکایی

بـا ایـن همـه شـبی کـه      . خبرنگار مفقوداالثر اعالم شـدند  7خبرنگار کشته شدند و  14
آلود طارق ایوب را به سراسر جهـان ارسـال کـرد،     تلویزیون الجزیره تصاویر پیکر خون

بیشترین بیننده را یافت و بیشترین تأثیر را بر روي احساسـات مخاطبـان خـود برجـاي     
  . گذاشت

. رو شدند ههاي فراوان رژیم صدام روب با محدودیت ،خبرنگاران العالم، از همان ابتدا
لهجه و زبانی که  با ،ها خبرنگار عراقی و عضو العالم تنها پس از سقوط صدام بود که ده

به بیشتر نقاط جهان ارسال آنجا   اخبار جنگ را به تهران و از ،براي مردم عراق آشنا بود
ایام جنگ نیز کادر فنی مستقر در بغداد و حتی برخی خبرنگاران الجزیـره  در . کردند می

  . اخبار جنگ را براي العالم گزارش کردند
  

  هاي پوشش خبري تكنيك
اش فاکس نیوز، خالء عدم  هم چون دیگر رقیب آمریکایی ان ان سیاي  ماهواره ۀشبک

   1.ري پر کردهاي جدید خب حضور خبرنگاران در میدان اصلی جنگ را با تکنیک
 درجنـگ   ۀکـردن صـحن   اي شـوم رایانـه   آنچه در این مقوله به اختصـار یـادآور مـی   

اي  صـحنه  با رایانهبازسازي آرایش نظامی نیروها . اي آمریکایی است هاي ماهواره شبکه
                                                

 مۀدر فصـلنا » سـازي و جـذب در بـازي    رهانگـا : هاي جدید خبري در جنگ دوم خلیج فارس روش« ۀمقال به در این باره. 1
  ).165: 1382مسعودي، (رجوع کنید 1382تابستان  پژوهش و سنجش
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هـا و   عبـور تانـک  . دنهـ  پیش روي بینده می 1اي هاي رایانه شیک و جذاب همچون بازي
البتــه بــدون هــیچ خــونریزي و  ،»القصــر ام«ر کــوچکی مثــل هــا در شــه انفجــار بمــب

  . شود وکشتاري نمایش داده می کشت
هاي وسـیع پـر از پیـاده نظـام      ها به سوي میدان سریع دوربین از فراز تانک  چرخش

 تعـداد زیـادي  القاءکنندة این مطلب بود کـه ارتـش آمریکـا     نخستآمریکا در روزهاي 
  . ر بغداد وارد خاك عراق کرده استبراي ورود به شه را نظام پیاده

هـاي   صـحنه  ةاي براي طراحی دوبـار  هاي رایانه الجزیره و العالم از تکنیک ۀدو شبک
تلویزیون استفاده  ۀین صفحیواقعی نبرد و خونریزي و یا استفاده از نوار نوشتاري در پا

اسـتفاده از   العالم نیروهاي نظامی سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، بـا     ۀدر شبک. کردند
تحلیل و  را نبرد ۀهاي نبرد تشریح و ادام هاي معمولی و حرکت فلش چوبی صحنه نقشه

توان از  در هر حال نمی. تر بود یتر و پذیرفتن مخاطبان دلنشین نگاهکه از  کردند تفسیر می
اي بـر   هاي رایانـه  تکنیک پیاده کردندر ضبط بهتر تصاویر و  ان ان سی ۀقدرت برتر شبک

  . بود ان ان سیدر این زمینه البته برتري با  ؛ها چشم پوشید آنروي 
  
  مردم يا عليه مردم با

نظـران   گو با صـاحب  و به خبرنگاران همراه و گفت ان ان سیبه همان میزان که شبکه 
فرسـتنده  « اي وزارت امور خارجه آمریکا و پنتاگون دل بسته بـود و نمایشـی از شـبکه   

هاي خود را همراه خبرنگاران  هاي الجزیره و العالم دوربین شبکه  ،کرد را ارائه می» محور
، یعنـی  بردنـد تـا صـداي مـردم عـراق      به مناطق بمباران شده و سنگرهاي خیابانی مـی 

  . به گوش همۀ مردم جهان برسد ،مخاطبان اصلی
هاي تصویري حکایت از آمادگی مردم بغداد بـراي   گزارش آوریل بیشتر 6و  5روز 
هـاي شـنی    دوربین در سنگرهایی با کیسـه . تن با نیروهاي آمریکایی را داشت به نبرد تن

                                                
1. Play Station 
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ها پـس   تا ماه. دادند داد که علیه آمریکا شعار می نمایش می را تصاویر زنان و پیرمردانی
نیروهاي  ،هایی که در دست داشتند هاي گوناگون با سالح از جنگ همین مردم در گروه

رئیس  ،ات سهمگینی کردند که حتی با دستگیري صدامآمریکایی و ائتالف را دچار ضرب
و دولت  شتادامه دا )تحقیقتا روز (هاي پراکنده  نیز این مقاومت ،عراق معدومجمهور 

  . بودتأصل کرده سآمریکا را م
ها بـه بنـدرهاي    اي بود که تصاویر زمینی از حمله عراقی العالم نخستین شبکهۀ شبک
هر چند . اي مرز جنوبی جمهوري اسالمی ایران نشان داده القصر را در نزدیکی فاو و ام

از وضـوح نسـبی و    د، امـا ش زنده ارسال می و ،این تصاویر از راه دور برداشته شده بود
. مناسب براي تماشاي ورود سربازان آمریکایی به تأسیسات بندري عراق برخوردار بود

در حالی کـه   ،گفت ی سخن میعراق ۀخبرنگار العالم رو به دوربین با زبان عربی و لهج
این تصـاویر در روزهـاي   . پشت سر او شاهد دود ناشی از انفجارها در بندر فاو بودیم

هـاي خبـري العـالم     تجاوز نظامی آمریکا به عراق جـذابیت خاصـی بـه برنامـه     نخست
  . بخشیده بود

ر هاي مردم سراسر جهان به تهاجم نظامی آمریکا نیـز بیشـت   اخبار و تصاویر اعتراض
حتی هنگام پخش چنـین   ان ان سیو  شد پخش میهایی چون الجزیره و العالم  شبکه در

مردمـی بـودن    ةدهنـد  این موارد نشان ۀهم. دکر ها دریغ نمی نمایی آن کوچک ازاخباري 
  . زبان الجزیره و العالم در پخش اخبار جنگ بود هاي عرب شبکه
  

  ها ميزان نفوذ برنامه
مردم آمریکـا   سی بی بیانگلیسی  ۀهاي خبري شبک رنامهواقعیت، سرعت و جذابیت ب

و فـاکس نیـوز رویگـردان کـرده بـود، بـه نحـوي کـه          ان ان سـی هایی چون  را از شبکه
  : دیدند سی بی بیها جنگ را از  هاي غربی نوشتند آمریکایی رسانه
 ها براي آگاهی از اخبـار جنـگ   از زمان وقوع جنگ در عراق، بسیاري از آمریکایی«
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BBC  تعداد تماشـاگران شـبکۀ   . هاي خبري آمریکا ترجیح دادند بر دیگر شبکهراPBS 
، از سـومین هفتـۀ جنـگ    BBCالمللـی   بخش مربوط به بخش اخبار جهان سرویس بین

در نیویورك تماشاي اخبار شـامگاهی  . درصد افزایش داشته است 28، )روزهاي پایانی(
ر برابر شده است و این در حـالی اسـت   این شبکه سه برابر و در داالس و تگزاس چها

در مدت زمانی مشابه، دو . شوند و فاکس نیوز کم می CNN هاي خبر که بینندگان شبکه
مخاطبان خود را در بخش اخبار شبانه به  abcو  CBS هاي اصلی آمریکا شبکه از شبکه

ی به دلیل بسیاري از تماشاگران آمریکای ...اند ترتیب، پانزده و شش درصد از دست داده
بـراي آگـاهی از    BBCهاي دیگر، فقط به اخبار  هاي آمریکایی شبکه گیري برخی موضع

  .)31: 1382هفته نامۀ سروش،(» اند وقایع جنگ اکتفا کرده
اي بـه   آور شد که بینندگان آمریکایی عالقه اي نیلسون نیز در آماري یاد شرکت رسانه

  : تماشاي اخبار جنگ نداشتند
از ، MSNBCفاکس نیوز و  CNN ،ـ خبري آمریکا ن سه شبکۀ کابلیتعداد بینندگا«

میلیون نفر، در روزهاي دهـم و یـازدهم    6/7میلیون نفر در روزهاي اول و دوم به  3/8
هفتـۀ نامـۀ سـروش،    (»میلیون نفر در روزهاي پس از جنگ کاهش پیدا کرده است 6/6

1382 :30.(  
شـده   ان ان سی ۀخاطبان آمریکایی شبکیکی از دالیل مهمی را که باعث رویگردانی م

هـاي   هـا از سیاسـت   ایـن شـبکه در پخـش اخبـار و حـذف انتقـاد       یصداقت بی بود باید 
هـاي آمریکـایی حـق پخـش      مانند دیگر شـبکه  CNNشبکه . دولتمردان آمریکا دانست

هاي قربانیان آمریکایی جنـگ یـا    تصاویر اجساد سربازان آمریکایی را نداشت و خانواده
هـایی چـون    عدم دسترسی به شبکه دلیلیا به  ؛بردند هایی چون الجزیره پناه می بکهبه ش

آوردند که رشـد کـاربران اینترنتـی در     هاي اینترنتی هجوم می به سایت ،العالم و الجزیزه
رسـد کـه اگـر     بـه نظـر مـی   . کنـد  طول جنگ دوم خلیج فارس در آمریکا را تبیین مـی 

ها آمریکایی  شد میلیون لجزیره به زبان انگلیسی پخش میهاي العالم و ا هاي شبکه برنامه
  . کرد را جذب می
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  نقش آگهي
هـاي خبـري     الي برنامـه  پخش تبلیغات تجاري و سیاسی مستقیم و غیرمستقیم البـه 

کـاالیی لـوکس بـه     شـکل هرچند خود خبر نیز به . شد باعث آزار بینندگان می ان ان سی
هـاي   اما پخـش آگهـی   ؛شی تجاري و سیاسی داردشود و بیشتر نمای مخاطبان عرضه می
هاي  هاي العالم و الجزیره اصوالً آگهی در شبکه .شاهد بودیم ان ان سیتبلیغاتی را تنها در 

به همین خاطر رقم پیشنهادي صـاحبان آگهـی بـه    . شوند بازرگانی و تبلیغی پخش نمی
 ۀاندازي شبک را براي راه همین پیشنهادها مدیران الجزیره. مدیران الجزیره رقمی باالست

خواهد هم تعـداد   در واقع الجزیره می. دوم الجزیره به زبان انگلیسی ترغیب کرده است
 آسـانی  هاي خود را از این راه به زبان را جذب کند و هم هزینه زیادي مخاطب غیرعرب

  . جبران کند
. دنـ ک می آگهی طبیعی جلوه نکردن العالم به دلیل تازه تأسیس بودن پخش ۀدر شبک

 يو  یت رسـپاندازي  راه. رسد این شبکه نیز از پخش آگهی خودداري کند اما به نظر نمی
زبـان صـورت گرفتـه اسـت و      یسینندگان انگلیران براي جذب بیدر ازبان نیز  انگلیسی

بـا   یو تبـادل فرهنگـ   ییایـ جغراف يالعالم در خارج از مرزها يها تواند مکمل برنامه یم
   .اشدب یمخاطبان جهان

  
  هاي خبري ارزش

از . هـا بـوده اسـت    مالك گزینش اخبار همواره مورد توجه تحلیگران کارکرد رسانه
و  ،میان هفت ارزش خبـري شـهرت، درگیـري، مجـاورت، شـگفتی، تـازگی، فروانـی       

جمهور آمریکا، مقامات نظـامی و   رئیس(هاي شهرت   به ارزش ان ان سی ۀدربرگیري شبک
درگیـري نظامیـان البتـه پـس از پایـان      (، ارزش درگیري )قجمهور عرا سیاسی و رئیس

العـالم بـه    ۀتوجه داشت، در حالی که شبک) ارسال زنده خبر(و ارزش تازگی ) درگیري
عد معنوي(ارزش مجاورت  عد جغرافیایی، بلکه از ب و ) مسلمان بودن مردم عراق: نه از ب
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الجزیره عالوه بـر   ۀشبک ،نهمچنی. هاي دیگر توجه داشت ارزش تازگی بیشتر از ارزش
ارزش مجاورت معنوي، ارزش درگیري، شهرت و تازگی را در گزینش و پخش اخبـار  

  . کرد خود رعایت می
هـا را دچـار    ها، مخاطبان مشترك آن انتشار اخبار متفاوت در این شبکه ،در این میان
در شهرهاي ها  الجزیره و العالم خبر از مقاومت عجیب عراقی ۀشبک. کرد سردرگمی می

از کاهش مقاومـت نیروهـاي    ان ان سیاي بعد  دادند، اما لحظه بندري و زیارتی عراق می
خبر شـورش مردمـی در بصـره را پخـش      ان ان سیشبکه . آورد عراقی سخن به میان می

اما بالفاصله العالم و الجزیره گفتند خبري از شورش در شهر بصره نیست و مردم  ،کرد
داد مـردم از   گـزارش مـی   ان ان سـی شـبکه   !هسـتند  خود مشغولشهر به کارهاي عادي 

اما متعاقباً الجزیـره خبـر رفتـار     ،اند سربازان انگلیسی و آمریکایی به گرمی استقبال کرده
  . مردم عراق با سربازان عراقی را پخش کرد ۀخصمان
و در در نخستین شب بمباران،  را» صدام حسین«خبر کشته یا زخمی شدن  ان ان سی

د، اما هر بار در الجزیره و العالم با پخش تصـویر صـدام ایـن    کروزهاي بعد نیز تکرار ر
هـاي صـدام خبـر     بـدل  از احتمال کشته شـدن  ان ان سیبالفاصله  و شد تکذیب می خبر
  ! دهد هاش را راست جلو داد تا خبر دروغین قبلی می

  
  اي بودن  حرفه

تمـاس بـا    .هسـتند  بررسـانی مجریان و گزارشگران، سـه رأس مثلـث خ   ،گویندگان
 .اسـت   شبکه حائز اهمیت سههاي خبري  مخاطبان از نکاتی است که در محتواي برنامه

رد، الجزیره نیز با اسـتفاده از کادرهـاي   ب ترین کادرها سود می اي از حرفه ان ان سی ۀشبک
و آمـوزش نیروهـاي بـومی، در ایـن زمینـه چیـزي از       » سی بی بی«بخش عربی  ةورزید
تجربه ولـی بسـیار    اي، کم اما نیروهاي مثلث خبري العالم غیرحرفه. کم نداشت ان نا سی
هـاي   این نیروهـا بـا پشـت سرگذاشـتن روزهـا و سـاعت      . رسیدند مند به نظر می هعالق
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 ۀاما در هـر حـال مسـئل    ،تر جلوه کردند اشتباه متمادي در گزارش خبر و بیان مطالب کم
  . از دیدة مدیران صدا و سیما پوشیده بماند دیبانآموزش چنین نیروهایی در آینده 

  
  گيري و پيشنهادات يجهتن

یکسـره   ان ان سیهاي آمریکایی و از جمله  در جنگ دوم خلیج فارس کارکرد رسانه
صـاحبان وسـایل    .اسـت  پـذیر  بینـی حـاکم بـر دولـت آمریکـا تبیـین       در جهت جهـان 

لیـو بـوش در   با دولت جـورج د ملیتی، همراه و همگام ب هاي چند جمعی، شرکت ارتباط
و بـا خبرسـازي وجـود     ي، یا جنگ نفت، با شعار آزادي عراق از دیکتاتورهجنگ سلط

ات پنهان خود را که همان دسترسی به منـابع غنـی    ،هاي کشتارجمعی در عراق سالح نی
اي خـود   هـاي رسـانه   در محتـواي برنامـه   ،زدایی است خلیج فارس و اسالم ۀنفت منطق

هاي غربی در جنگ دوم خلـیج فـارس بیـانگر     بینی رسانه جهان. کار کردندتدریج آش هب
المللـی   هـاي بـین   بر منابع ارزشمند منطقه و تسلط بر آبراه هحفظ منافع و گسترش سلط

  .بود
اي در پخش اخبار جنگ امپریالیسم آمریکا، برخالف جنگ اول خلیج  انحصار رسانه

سـازي اخبـار و    هـا بـومی   محتواي پیـام آن  عمالً با حضور رقیبانی که) م 1991(فارس 
و جهـان،    رسانی باعث آگـاهی مـردم منطقـه    تکثر در اطالع .اطالعات بود، شکسته شد

اي الجزیره و العالم هر چند  هاي ماهواره شبکه. دشویژه اعراب مسلمان و مردم عراق  به
هاي غربـی   هاي خبري، گسترة پوشش جهانی و امکانات مالی و فنی از شبکه در تکنیک

دشمن اسـالم و فرهنـگ    مثابهبه  ،اما در سایۀ شناخت آمریکا ،تر بودند ضعیف ان ان سی
توانستند با شجاعت و ، یدر خبررسان یوکاربست درست فرهنگ اسالمحاکم بر شرق؛ 

هاي مذهبی بـراي مقابلـه بـا     لهنحشهامت، رعایت احکام اسالمی و تبلیغ وحدت میان 
ن یغرب را متوقف کنند و بد يا ۀ اخبار و انحصار رسانهیوس کیان یفرهنگ مهاجم جر

 ،براي جـذب مخاطبـان جهـانی   . هاي چشمگیري را نصیب خود سازند موفقیت بیترت



 v 203...  های تلويزيونی به مثابه عوامل شبکه

 نکـردن  ضعف زبان نیز به نحو بارزي در جـذب  ،هایی که مشاهده شد عالوه بر ضعف
لجزیـره و العـالم   اي ا هـاي مـاهواره   اگر شبکه. مخاطبان اروپایی و آمریکایی مشهود بود

جهـانی بـه رقابـت بـا رقبـاي غربـی        ۀصداي رساي مردم مسلمان در عرص بخواهند با
زبان خود هر چه  اي انگلیسی هاي ماهواره اندازي شبکه بپردازند، الزم است نسبت به راه

ها در طرح توسعۀ  این شبکه ،ولئالبته براساس اظهارات مقامات مس .کنندتر اقدام  سریع
  . اند زبان را تدارك دیده هاي انگلیسی خود، شبکه

 یاي العالم بایسـت  رهاخصوص شبکه ماهو مهمی است که به ۀآموزش نیروها نیز مسئل
  . در آینده مد نظر داشته باشد  براي استمرار موفقیت

الجزیـره و   ۀهـاي شـبک   نوظهور العالم در کنـار موفقیـت   ۀآمیز شبک حضور موفقیت
هـاي   رقابـت  ۀجنگ دوم خلیج فـارس را در عرصـ   ۀصحن ان ان سی ۀهاي شبک ناتوانایی

هاي موفـق و شـناخت    بررسی محتواي شبکه. اي به نفع نیروهاي اسالمی رقم زد رسانه
کند و این امر  در آینده باز می ها، راه را براي توفیق هر چه بیشتر نقاط ضعف و قوت آن

  . ه میسر خواهد بودتر در آیند هاي بیشتر و دقیق تحقیق ۀالبته تنها در سای
، يخبـر  ریـ و غ يخبـر  يها د برنامهیتواند با تول یق نشان داد شبکۀ العالم مین تحقیا

نـۀ  یان بشناسـاند و زم یـ را به جهان) یفرهنگ عموم(کشورمان  یرانیا و یفرهنگ اسالم
بـه مـوازات   . ت فـراهم آورد یا در جهان تشنۀ معنوین فرهنگ پوینشر ا يرا برا یمناسب
ج فـارس،  یو تجربۀ موفـق العـالم در جنـگ دوم خلـ     يا ماهواره يها شبکه يها تیفعال

شـفاف و   یرسـان  از راه اطالع یز با توجه و اهتمام به فرهنگ عمومین یداخل يها شبکه
مـؤثر بـر    یتوانند نقش عـوامل  یم یفرهنگ يازهایبر ن یمبتن يها د برنامهیهنگام و تول به

  .فا کنندیرا ا یفرهنگ عموم
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  .»اي الجزیره تحول در نظام رسانه«. 1380 ،کتاب سال همشهريـ 
دانـش پیشـرفته و سـحر و    «. 1383فـروردین   و 1382اسفند  ،رك، آرتور سیکالـ 

، ماهنامه »جادو از یکدیگر قابل تشخیص نیستند، مصاحبه با پروفسور آرتور سی کالرك
  .ش هفتم ،، سال اولاینترنت
انعکاس جهانی کارهایمـان فراتـر از تصـورات ماسـت     «. 1382، پور، یحیی کمالیـ 
، روزنامه یاس نـو ، »در آمریکا» پردو«پور، استاد دانشگاه  کمالی گو با دکتر یحیی و گفت

  .261 ش ،، سال اول1382بهمن  2پنجشنبه 
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هـاي جدیـد خبـري در جنـگ دوم خلـیج       روش« .1382 تابستان د،یام مسعودي،ـ 
  .34، ش فصلنامه پژوهش و سنجش سال دهم ،»سازي و جذب در بازي انگاره: فارس
نخستین جنگ جهانی ارتباطی در جریـان بحـران اخیـر    « .1373، معتمدنژاد، کاظمـ 

دانشـگاه  : ، ابراهیم زارعی، تهرانهاي بررسی جنگ خلیج فارس دیدگاه ،»خلیج فارس
  .عالمه طباطبایی

درس گفتارهـاي سـمینار بررسـی    « .1382-1383سال تحصیلی  ،ــــــــــــــ ـ 
علـوم   ةات، دانشـکد ، دوره دکتـري علـوم ارتباطـ   »هـاي ارتبـاطی   تطبیقی محتواي پیـام 

  .اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی
 ،»دیدنـد  BBCها جنـگ را از   آمریکایی« .1382اردیبهشت  13نامه سروش،  هفته ـ 

  .1122 سال بیست و پنجم، ش ، مجله سروش
اي بـه تماشـاي    دگان آمریکـایی عالقـه  نـ بین« .1382 اردیبهشت نامه سروش، هفته ـ 

  .1122 ، ش25، سال سروشمجله  ،»اخبار جنگ نداشتند
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never told them. 
In this research which is performed by a qualitative approach (content 

analysis) it is aimed to answer this basic question: what content was 
present by these satellite television networks to viewers during the 
second Gulf war? Which one was more successful in terms of content 
and affected on the culture and public opinion of viewers? 

The effective elements of the news programs broadcast by these 
networks which were studied and compared, include: entertainment 
strategies, speed and clarity, discourse and interaction, provocative 
programs, Islamic orientations of programs, bravery of news 
correspondents, techniques of news coverage, for people or against 
people, the amount of program’s ability to influence, the role of 
commercials, news values and professionalism of news anchors. 

The findings of this study show that in order to cover news and 
influence on viewer’s culture only, being equipped with telecommunications 
technologies is not key factor, but the one-way flow of news and the 
monopoly over media can be stopped in the light of knowing the invasive 
culture and the proper use of Islamic culture.      
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theoretical disputes. Another neglected issue is the definition and the 
method of giving exact definition of concepts. Now we encounter with 
so many different definition of concepts such as society, culture, 
civilization, personality and so on, to enter to this area one can not 
confidently base any study on such definitions. Thus, it is necessary to 
explore the meaning of culture and public culture disregarding 
scientific disputes of sociologists, ethnographers and anthropologists. 
This article is a philosophical contribution to show that a more 
philosophical approach and deeper thought towards the concept of 
culture and consequently, public culture, some of tight knots of this 
twisted yarn would have been unraveled. What is meant in this article 
by a philosophical tool of analysis to analyze the concept of culture 
and public culture and to determine their referents and area of 
application.  

 
 
Television Networks as Effective Factors on Public 

Culture a Case Study of CNN, Al-jazeera and Al-alam 
During the Second Persian Gulf War. 

Omidali Mas’udi, Ph.D 
 
Mass media functions plays a decisive role in the public culture of 
different societies. In a study conducted by the author of this article on 
news programs of three television networks, namely  American CNN, 
Qatar’s Al-jazeera, Islamic republic of Iran Al-alam, during the second 
Persian Gulf war (2003), it was found that presence of independent 
media can both break up the media monopoly and biased coverage by 
monopolizing western media and provide new opportunities for mass 
media of countries defending the public culture. Accordingly, influence 
of mass media is very important on the public culture of different 
societies, because the present programs can play important role in 
stabilizing or transforming a culture. Today, for instance, children hear 
the earliest stories from television not from their parents. It is common  
that children may watch TV almost 7 hours a day and hear stories about 
life, people, values and etc that parents, school, church (or mosque) have 
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can be seen a resurgence of interest in the language of images for the 
purpose of faster delivery of messages and this confirms human 
unchanging predisposition towards visual messages rather than speech 
and writing. Since long times ago human have had various reasons to 
create images, most significantly in order to satisfy certain needs. His 
need to express feeling and thought, to establish relations and so on has 
eventually led human to engage in different activities to satisfy these 
needs. The invention of photography in the world marked the beginning 
of a grand move towards making visual links of communication among 
people and societies. This article, is aimed at showing the importance of 
language image and its influential role in establishing and expanding 
relations among people, groups, societies and civilizations. 

 
 
The Concept of Public Culture  
in Terms of Possible Worlds Concept 
Morteza Goharipour 
 

Many attempts have been made to present a definition or impression 
of public culture concept. However, numerous complexities of 
meaning, referent, and other problems surrounding public culture 
continue to challenge scholars. These complexities stem from a 
number of factors. First of all, in the current studies such as sociology, 
anthropology cultural studies, the concept of culture is not clearly 
distinguished from other concepts: numerous and different definitions 
have been presented. Another factor is the vague definition of the 
public culture concept in these studies. There are much ambiguities, 
therefore, in the definition of public culture and determining its area of 
application and referents. If we take a few steps back and consider 
philosophical questions of culture concept, additional problems arise. 
One of these problems is ignoring philosophical and logical features 
of concepts. Today there are numerous core concepts used in 
Literature of sociology and ethnography and not only the definition 
and a clear understanding of those concepts but also application and 
determination of their referents have become the arena for numerous 
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The Qurans of the Ayatollah Marashi Najafi library  
( First to Sixth Centuries of the Islamic Eras) 
Mahnaz Shayestefar, Ph.D 
 

Ayatollah Marashi, one of the religious clergymen and pious guiders in 
the recent century, commenced in collecting and maintaining manuscripts 
even from his formative years since he was aware of the historical and 
cultural heritage concealed within these magnificent scripts. He then 
established a library which today is one of the major collections of the 
Islamic world. Today, the Aytollah Marashi Najafi library has become a 
major gathering of manuscripts from various centuries; perhaps the most 
significant manuscripts are related to the Quranic scripts. 

In this essay, the calligraphy and method of writing of the first six 
centuries of Islam and the applied page ornamentations will be focal 
point; in addition, the Quranic manuscripts of the mentioned centuries 
preserved in this library will be elaborated. 

Questions:  
What are the specific types of calligraphy used in the Quranic 

manuscripts of the first six centuries of Islam? 
What are the main characteristics of the Quranic manuscripts of the 

Aytollah Marashi Najafi library including method of calligraphy and 
illuminations?  

 

 
Photography and Public Culture 
Mahmood Golmohammadi 

�

Throughout history the man has constantly expended efforts to establish 
relations with his/her fellow creatures and environment and since 
prehistoric times has found the image to be one of the important ways to 
express his/her thoughts and ideas. As human managed in previous 
centuries to adequately understand language and take full advantage of 
this knowledge, obtaining knowledge about the image to requires 
contemporary man to understand certain points. In the current world they 
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development and transformation of human behavior and public culture as 
four fundamental propositions explored. According to these propositions, 
firstly, what is called public culture can only be studied and understood in 
terms of human behavior, and it`s reform constitutes reforming behaviors. 

Secondly, according to it`s nature this reform is not feasible through 
planning of cultural system or in other words, through engineering culture, 
but it is only education that can, through development of personality, bring 
about behavioral reform and consequently fruitful change in elements of 
public culture (its reform). Finally by considering the fact that educational 
thought & theory – creates the proper atmosphere for the educating act, that 
is transformation of personality, therefore one can logically take the 
educational thought & theory- as the prelude to the educating act – to be 
influential on the public culture, and this is the contribution of this article.      

 

 
Public Culture and Social Relations of Iranians In the 

View Points of European Travel Writers During the Qajar 
and Pahlavi Dynasties 

Amir Abdolreza Sepanji 
 
Faculty Member of the Culture, Art and Communications Institute; This 
article aims to explore the  Public culture and social relations of Iranians 
including numerous behaviors observed by European travel writers who 
traveled to Iran during the Qajar and Pahlavi dynasties. 

The methodology adopted for this analysis consists of a study on the 
importance of these two eras in the contemporary history of Iran, 
followed by a brief history of travel in Iran. The subsequent parts are 
allocated to European travel writers and travel books of the Qajar era and 
to an exploration of their views on the for mentioned issues. In addition, 
with regard to the prominence of Persian language and literature in 
Iranian  culture, a separate part is devoted entirely to this topic. 

The final part, with an overview of the Pahlavi era, surveys views and 
opinions of travel writers on culture and social relations of Iranians in this 
era. 
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The Effect of Internet interactivity on Public Culture 
Ahmad Pishgahzadeh, B.S in IT 
 

The Internet and its facilities are increasingly growing. The internet 
application is an issue, which has been disputed since the emergence of 
this network. Among the issues discussed by experts in this context are 
ones related to the manner and level of using the internet between 
different groups. Exploring the effects of using this technology requires 
comprehensive studies. Emphasizing the various and new applications of 
the internet, this article has attempted to address the effects of internet 
usage on public culture and also described the changes made by internet 
on conversation language and public culture. Online interactions and 
media capabilities are subjects concerned at three levels including e-mail, 
online conversation and social networks.  

 

 
Fundamental Propositions About the Interaction Between 

Bducation and Public Culture 
Alireza Rahimi  

 
The problem and solution: Assuming the existence of some interrelation 
between two areas of culture and education and the necessity of 
implementing fundamental reforms in the realm of public culture as well 
as planning for education, what kind of interrelation is between these two 
areas? Accordingly, what achievements – solely on basics – would yield 
for cultural policy making or planning for education? 

In order present a solution to the problem, this article will take to lines 
of argument: through ten basic propositions, the first track deals with the 
general topic of education and transformations in human behavior and 
personality. According to these propositions, education - ranging from 
thought to action – posited as the major determinant of transformations 
(development) of personality and consequently, of human behavior 
reformation.  

In the second track, the relation between education, that is personality 
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