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چکيده

جامعهشناسي از اروپا به آمريکا کوچ کرده است و در آمريکا ،هويت آمريکايي به
خود گرفته است؛ از جمله حوزۀ ملي تحقيقاتي جامعهشناسي ،جامعهشناسي معرفتي
است که متأخرترين حوزۀ جامعهشناسي را تشکيل ميدهد و جامعهشناسي معرفتي
آمريکايي نيز يک نوع جامعهشناسي معرفتي خاص است که سياستگذاري خاص
فرهنگي و ارتباطي را ايجاب ميکند .اين نوشتار به دنبال شناخت جامعهشناسي
معرفتي آمريکايي است و ميخواهد به شناخت سياستگذاري ميانفرهنگي مبتني
بر آن برسد .بنابراين ،ميتوان گفت اين نوشتار به شناخت علوم اجتماعي آمريکايي
و سياستگذاري مبتني بر آن ميپردازد.
ژگ

کليدي

جامعهشناسي شناخت ،روانشناسي شناخت ،سياستگذاري برنامهريزي ،نظريههاي
جامعهشناسي ،چارچوب مفهومي روانشناسي اجتماعي
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قد ه

اين نوشتار دربارۀ ارتباط بين فرهنگ و ارتباطات است؛ يعني اينکه بتوان ارتباطات را
مشروط به فرهنگ کرد و ارتباطات را در حيطة فرهنگ ديد و آن را مطلق رهاشده از
فرهنگ ندانيم؛ به عبارت ديگر ،ارتباطات از بستر فرهنگ برميخيزد و سپس از همين
فرهنگ ،ابزار ارتباطي خودش را اخذ ميکند و پيام ارتباطي به همين فرهنگ برميگردد
و اثرگذاري آن از نظر کمّي و کيفي نيز تابع همين فرهنگ است .پس تمامي ابعاد
ارتباطات مشروط به فرهنگ است .بر اين اساس ،ميتوان گفت که هريک از حوزههاي
فرهنگ ،يک حوزۀ ارتباطات است .به همين دليل هويت ارتباطات در اصل فرهنگ را
تشکيل ميدهد.
در حوزۀ ارتباطات ميانفرهنگي نيز وضع به همين ترتيب است؛ يعني بايد با مباني
فوق به اين نوع ارتباطات پرداخت؛ بهخصوص که ارتباطات ،ميانفرهنگي است؛ يعني
بحث پيچيدهتر شده است؛ زيرا بحث فوق دربارۀ ارتباطات در درون يک فرهنگ بود،
ولي بحث ارتباطات بينفرهنگي ،بحث در تعامل بين فرهنگها بهوسيلة ابزار ارتباطي
است .حال با توجه به بحث فوق ،دو نوع ارتباط برخاسته از دو فرهنگ با هم به تعامل
و يا جنگ ميپردازند .پس هم در سطح فرهنگ بهعنوان جوهر ارتباطات اين تکامل
وجود خواهد داشت و هم در سطح ارتباطات بهعنوان ابزار تعامل ،اين تعامل وجود
خواهد داشت؛ پس بايد هم فرهنگ و هم ارتباطات بهعنوان دو اصل در ارتباطات
ميانفرهنگي ديد تا برخوردي دقيق باشد .حال اگر يک فرهنگ بهعنوان يک فرهنگ
تهاجمي و يا غيرتهاجمي با وسائل ارتباطي خودش که برخاسته از خود آن فرهنگ
است ،به تعامل پرداخت ،در دو سطح اين تعامل پيش ميآيد :هم در سطح وسيله يعني
وسايل ارتباطي و هم معناهاي ارسالي ،يعني معنايي برخاسته از فرهنگ و جنگ و
نزاعها نيز در همين سطح پيش ميآيد .جامعهاي که به وسيلة وسائل ارتباطي رودررو و
سنتي و شفاهي عمل ميکند ،بهوسيلة وسائل ارتباطي کتبي کمتر تأثيرپذير است و
جامعهاي که داراي فرهنگ شفاهي و کتبي با هم است ،نميتواند تحت تأثير وسائل
ارتباطي الکترونيکي آن هم بهصورت انبوه واقع شود؛ زيرا دو بستر و دو وسيله مطرح
ميباشد و حتي احتياجي به نوع وسيله احساس نميکند و بستر فرهنگي و وسائل
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ارتباطي او ،جايي براي آن باز نميکنند .پس اين هياهوهاي جامعه ارتباطي و يا انبوه
اطالعات و يا دهکدۀ جهاني همه فقط يک صداست .پس جهان با چندين صدا و شايد
بينهايت صدا روبهروست که هم محتوا و هم صورت و قالب آن بسيار متفاوت و
داراي يک نوع پيچيدگي خاص خودش است .پس ميتوان در يک بررسي ارتباطات
ميانفرهنگي به بينهايت عامل اشاره کرد که در يک دترمينان هزار در هزار
شايد نگنجد .حال چرا اين قدر بر پيچيدگي اين امر تأکيد ميشود ،دالئل خاصي دارد
بعداً ذکر ميشود.
بايد سادهانديشي نکرد؛ يعني کساني که ميخواهند بحثها را براي رسيدن به يک
نظريهپردازي ،ساده کنند ،درواقع ،دچار خودفريبي ميشوند که گونهاي در ديدن
واقعيتها دچار اشکال ميشوند و در اينجاست که آنها مجبور ميشوند که يا واقعيت
را مورد فشار قرار دهند که نظرية خودشان درست دربيايد و يا دچار افسردگي فکري و
روحي ميشوند .علت آنکه عدم تطابق نظريه و واقعيت ادامه مييابد و هرگز احساس
رضايت و ارضاي فکري در هدايت واقعيت به دست نخواهند آورد و سپس مأيوس از
فکر ميشوند و اين همان مشکل بزرگ جهان سوم است؛ زيرا آنها به نظريههاي آمده
از غرب بسنده ميکنند و ميخواهند آخرين انديشههاي غرب را به دست آورند .حال
چه اندازه از اين نظريهها از نظر عمق و ريشه فهميده شود که فهميده نميشود؛ زيرا بر
اساس نظرية هرمنوتيک دو افق است :يکي افق کشورهاي جهان سوم و يکي افق
کشورهاي صنعتي که تقابل سنت و مدرنيسم ،و تقابل دو افق است و اين تقابل به
شدت پيچيده است؛ زيرا جهان سوم و يا سنتي نتوانسته است جايگاه خودش را خوب
بشناسد .يعني اين تقابل و پيچيدگي آن را درک کند .پس فقط ظاهرگرايي در گرفتن
مطالب فکري و دانش و فرهنگ غرب کردهاند ،بدون آنکه اين تقابل دو افق فکري و
فرهنگي با عمق آن درک شود ،پس خواستهاند آن را براي حل مشکلهاي خودشان به
کار ببرند ولي ديدهاند که نه تنها مشکلي را حل نکرده بلکه گاهي بر آن افزوده است.
پس از اين طرف بايد سخت تيزبين بود و از طرف ديگر ،حتي خود غربيها نيز براي
ديدن جهان سوم و جهان سنتي از ديد اين نظريهها دچار مشکل شدهاند و سير تحول
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نظريهاي آنها دربارۀ جهان سوم و سنتي بهخوبي نشان داده است که تا به آخر به تمدن
و نظريه تمدني دل سپردهاند؛ مثل رويارويي تمدنها با تمدن غرب (نظرية هانيتگتون).
نظريهپردازي در باب ارتباطات ميانفرهنگي در غرب در يک حالت تهاجمي و
براي تسليم کردن جهان سنتي و سوم در مقابل غرب بوده است .آنها حتي فرضيههاي
خود را با آنچنان آبوتابي نقل ميکنند و آنقدر آن را تکرار ميکنند و به آن حاشيه
ميزنند که انسان خيال ميکند يک قانون قطعي خلقت به دست آوردهاند و جهان سوم
و سنتي آنها را اخذ کرده و سعي ميکنند با عينک آن حرکت کنند .پس در دامهايي
بس گسترده ميافتند که بهسادگي از نتايج آن رهايي ندارند؛ بهطور مثال ،اگر فرضية
دهکدۀ جهاني را قبول کنيم ،اوالً ديگر مقاومت را بيفايده ميدانيم و مثل موش که در
مقابل مار و چشمان او طلسم ميشود ،قدرت کوچکترين تحرکي پيدا نميکنيم .جهان
يک دهکدۀ جهاني خواهد شد و کدخداي آن نيز کشورهاي سرمايهداري و شرکتهاي
چندمليتي سرمايهدار خواهد بود .پس مقاومت بيهوده خواهد بود و تمامي پيامهاي
ارسالي از دانش و فنون و هنر و ادبيات و فرهنگ عامه ،همه و همه را دربست بايد
قبول کرد؛ براي آنکه عقب نمانيم.
ولي زماني که اين محصوالت فرهنگي و ارتباطي و حتي دانش قبول شد ،آنگاه به
بحران و وضعيت بدتر ميافتيم .کمکم صداي اين امر بيرون ميآيد که دهکدۀ جهاني
يک شعار بيشتر نيست و اين نيز از طرف متفکران غرب اعالم ميشود و شايد شعار
جديدي نيز مطرح نشود .ولي آنچه معلوم ميشود اين است که تراستهايي که اين نوع
شعار را ترويج ميدهند ،دو سود ميبرند :اوالً راحت به اهداف خودشان در همين زمان
کوتاه ميرسند؛ يعني مرزهاي فرهنگي کشورها را با اين سؤال گشوده نگه ميدارند و
ثانياً آنها را دچار بحران ميکنند که اين بحران نيز ميتواند هم ساختاري و هم معرفتي
و دانشي باشد .پس کشورهاي سنتي را که سخت احتياج بر ثبات براي رشد فرهنگي و
فکري و فناوري دارند ،دچار عقبماندگي بهوسيلة بحران ميکنند.
البته بحث بر سر توطئه نيست بلکه بحث بر سر ساختار دو فرهنگ و
ابزار ارتباطي آنها ،و تأثير يکي بر ساختار فکري و فرهنگي و ابزارهاي ارتباطي
ديگري است.
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حال سؤال ديگري مطرح است ،چرا برخي صداها مسکوت ،و برخي صداها بسيار
بلند واقع ميشود و با بلندگوهاي جهاني بيان ميشود ،مثل خود نظرية دهکدۀ جهاني
مک لوهان بسيار جهاني ميشوند و با تمام وجود بيان ميشود ،ولي نظريههاي علمي
مقابل آن در همين موضوع مطرح نميشوند و يا نظرية رويارويي تمدنهاي جهاني نيز
مطرح ،و با آبوتاب از آن دفاع ميشود ،ولي صداهاي مقابل مثل نوام چامسکي
مسکوت ميماند .پس ميتوان به يک نوع «خودپسندانه بودن نظريهاي» نيز قائل شد که
بهشدت در مطرح کردن نظريات موافق خود دارند و اين را با ارتباطات ميانفرهنگي در
سطح جهاني مطرح ميکنند ،ولي صداهاي غيرموافق خود يا ضد خود را مخفي و
مسکوت بگذارند؛ مثل عدم چاپ کتاب به دليل عدم فروش و يا ممنوعيت فروش
کتاب و ...که کتابها و مقالههاي بسيار زياد نوشته شده است ) .(Tehranian, 1999به
دست نياوردن رهيافتي براي کشورهاي سنتي (البته نظريات مشهور نظريههايي که
دربارۀ ارتباطات و ارتباطات ميانفرهنگي گفته شده است ،رهيافتي براي جهان سوم و
سنتي که به سود آنها باشد ]به ارمغان نميآورد -عالوه بر ضررهايي که در پي دارد.[)-
پس بايد بهگونهاي نظريهپردازي کرد که اوالً وضعيت جهان سنتي و سوم روشن شود،
يعني بتواند وضعيت خودشان را تشخيص بدهند .جهان سوم تا به حال نتوانسته
خودش را بشناسد و اگر ميخواهد خودش را بشناسد ،سعي ميکند از ديد ديگران
خودشان را بشناسد ،چنانکه در نظريههاي توسعه مطرح ميشود و متأسفانه از
فاجعههاي بسيار نيز به وجود آورده که عقبماندگي مضاعف را به دنبال آورده است.
حالآنکه آنها به فکر خودشناسي نميافتند ،بهخصوص دانشگاهيان آنها ،چون آنقدر
مسحور توليدات کمّي و کيفي غربي شدهاند که تمام همّشان اين است که حرفهاي
غربي را خوب بفهمند و اين نوع افتخار نيز محسوب ميشود .پس اصالً به طرف
شناخت کشور خودشان از نظر منابع و غيره ميل نميکنند و اين ننگ و عار محسوب
ميشود .پس استاد دانشگاه خوب ،باافتخار و باسواد ،کسي است که غرب را بهتر
بشناسد تا کشور خودش و درسهاي خودشناسي کشوري چه از نظر تاريخي و
غيرتاريخي از آنِ افراد ضعيف دانشگاهي است و درسهايش که مربوط به غربشناسي
ميشود ،مثل نظريههاي مربوط به ايرانيها که استادهاي ضعيف تدريس ميکنند.
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پس بايد در اين نوع نظريهپردازيها سعي وافر بر شناخت کشور خود در مرحلة
اول و سپس يافتن رهيافت براي رشد فرهنگي کشور خود کرد و اين نکته در
نظريههاي ارتباطات فرهنگي بسيار بارزتر ميشود؛ زيرا دقيقاً نقطة حساس و مسلم
جهان سوم در بعد ارتباطي است .چگونه جهان سوم و سنتي بايد در حين گرفتن
عناصر و ترکيبهاي فرهنگي کشورهاي صنعتي خودش را نيز حفظ کند و بتواند
گذشته خودش را به آينده بياورد.
اين نوشتار با توجه به اين مسائل تدوين شده است؛ يعني هم بر نشان دادن فرايند
پيچيدۀ ارتباطات ميانفرهنگي ،و هم سعي بر عدم سادهبيني در فرايند نظريهسازي ،و
هم بر نشان دادن خودگرايي نظريات غربي در اين باب و براي يافتن رهيافتي براي
کشورهاي سنتي و جهان سوم است.
جامعهشناسي بر اساس انسانشناسي و مردمشناسي بنا شده است .يافتههاي
انسانشناسي چه از بعد انسانشناسي فلسفي و چه از بعد انسانشناسي تجربي براي
بحث دربارۀ مفاهيم و نظريههاي جامعهشناسي به کار رفته است.
همه چيز از مفهوم انسان و نظريهاي که از نظر فلسفي و تجربي دربارۀ او ارائه
ميشود ،شروع ميشود و بسياري از نويسندگان نيز اين را بهخوبي نشان دادهاند
) .(Triger, 1998جامعهشناسي ارتباطات ميانفرهنگي نيز امر استثنائي نيست؛ اين امر نيز
از انسانشناسي شروع ميشود .در انسانشناسي فرهنگي اين امر در انسانشناسي
شناختي 5مطرح ميشود که گاهي آن را انسانشناسي نمادين 3مينامند که حيطة اصلي
آن حيطة روانشناختي انسانشناختي 2است.
انسانشناس شناختي مطالعه ميانفرهنگي و مردمنگاري شناخت است که شامل
يادگيري و دانستن و سازمان دانش و درک و معاني است .انسانشناس شناختي
دانستههاي شخصي را بهوسيلة تحليل وجوه رفتار فردي که شامل سخن نيز ميشود،
تحليل ميکند.
آنها شناخت را تابعي از فرد و فرهنگ ميدانند و فرهنگ را شامل شبکهاي از
دانستنيهاي مشترک ميدانند و اين مجموعه دانستنيها بهعنوان صافي براي تجربهها و
بازسازي تجربة گذشته و شکل دادن حافظهاي را دارد که ميتواند شخص را با
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تجربههاي فعلي همنوا کند که اين نظريه طرحمند بودن شناخت نام گرفته است .طرح
و چارچوب ذهني است که تجربهها را بهصورت يک شکل ،شکل ميدهد و همين
است که سبب ميشود که ما وقايع را عادي ببينيم ،نه غيرعادي.
چارچوبهاي فرهنگي ،چارچوبهاي معرفتي را شکل ميدهند و چارچوبهاي
معرفتي در ارتباطات ميانفرهنگي يک نوع فرايند ميانمعرفتي را شکل ميدهند که اين
فرايند در طي سنين متفاوت خواهد بود .در مسائل بينفرهنگي اين شناخت طرحمند
بسيار مهم جلوه ميکند .در بچهها که اين شناخت طرحمند و شکلگرفته هنوز سخت
نشده است ،ميتوان مسائل بينفرهنگي را حل و جذب کرد؛ ولي کساني که بزرگ
شدهاند ،چون چارچوبهاي شناختي آنها سخت شده است و مسائل بينفرهنگي را
نميتوانند بفهمند ،بهسادگي در برابر تجربههاي جديد تسليم نميشوند بلکه سعي
ميکنند آن را متناسب با تصوير عام ذهني خود کنند .آن ذهنيت عامي که تشکيلدهندۀ
هويت فرهنگي و فرهنگ يک کشور و يا منطقه است و از نظر زماني نيز وحدتبخش
تجربههاي فرد در طي سالهاي زندگي اوست .البته اين منافات با تغيير فرهنگي ندارد؛
چون تفاسير شخص از تجربهها متفاوت است .پس فرهنگ هم شامل تجربههاي
مشترک سازندۀ آن است و تفاسير خاص افراد را نيز در درون دارد .پس باعث
پويايي فرهنگي ميشود .ولي در کشورهاي صنعتي به علت وجود انبوه رسانهها،
مردم داراي ذهنيتهاي شکلگرفته و طرحمند بيشترند تا جوامع کوچک و محدود
(.)Kottak, 1994, pp.294-5
بنابراين ،مباحث ميانفرهنگي به مسائل معرفتي و شناختي افراد کشيده ميشود و
بر اين اساس ،در انسانشناسي فرهنگي ،فرهنگ بر اساس معرفت بنا ميشود و بر همين
اساس است که بحث ميانفرهنگي بر بحث ميانذهني و ميانمعرفتي تبديل ميشود و از
همينجاست که بحث به حوزۀ روانشناسي شناختي ميرسد که جاي آن در
روانشناسي ميانفرهنگي است.
و از همينجاست که جامعهشناسي ارتباطات ميانفرهنگي نيز بر جامعهشناسي
شناخت بنا ميشود و اين امر مهم در جامعهشناسي معرفتي و عمومي آمريکا در انديشة
ميد رخ داد .او سعي کرد که کنش انساني را تبيين کند .کنش يعني عملي که مسبوق به
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يک معناي خاص است و در حين تعامل با ديگران اين معنا با ديگران رد و بدل
ميشود .پس اصل کنش متقابل بر اساس ارتباطات است و از همينجاست که
نظريههاي جامعهشناسي وارد نظرية ارتباطي ميشود و بر اساس همين ميتواند به
ارتباطات ميانفرهنگي و جامعهشناسي آن رسيد؛ زيرا فرهنگها معاني کنش را توليد
ميکنند و در ارتباطات ميان دو فرهنگ ،فرهنگها به تبادل معاني مختلف ميپردازند و
آنچه در اين فرايند تبادل رخ ميدهد ،نظرية ميد ميتواند تبيينکنندۀ آن باشد .او
ميگويد شخصيت و خوديت انسان از طريق همين مبادله معنا و کنشهاي متقابل شکل
ميگيرد و جامعه نيز با توجه به ترکيب خودها و يا همين معناي عموميتيافته شکل
ميگيرد .پس خود و جامعه همين معناي کنشهاي متقابل عام افراد يک جامعه است و
اين معنا در ذهن شکل ميگيرد و مبادله معنا صورت ميگيرد .پس خود و جامعه و
ذهن همه داراي يک هويت واحدند؛ فقط از جنبههاي گوناگون به يک هويت واحد
پرداخته شده است .لذا ارتباطات و نظريههاي مربوط به آن بهنحوي به اين نظرية بنيادي
برميگردد که چگونه در عالم ارتباطات اين معناي تشکيلدهندۀ ذهن و خود و جامعه
بهوسيلة نمادهايي رد و بدل ميشوند .اين نمادها شايد اشارهها و يا شايد کلمات باشند
که هر دو اشارهکننده به معناها ميباشند و اين اشارهها ممکن است از جهاني بودن
امتداد يابد و به شخصي بودن برسند .شخصي که ميتوان جهان را با اشارههاي معنادار
خود ،خود و آنها را جهاني کند و يا تأثير اشارهاي جهاني بر جهانهاي شخصي و
انگارههاي او مطرح شود ).(Mead, 1967, p.51
در بعد جامعهشناسي معرفتي نيز آمريکاييها نيز حيطة آن را به ارتباطات کشاندند
که ميد سرچشمة آن است؛ پس جامعهشناسي معرفتي آمريکا سخت در مباني نظريهاي
جامعهشناسي ارتباطات و ارتباطات ميانفرهنگي نقش بازي ميکند .پس بررسي
جامعهشناسي موقتي ميد براي رسيدن به ريشههاي نظريهاي جامعهشناسي ارتباطات
ميانفرهنگي بسيار مهم است.
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جامعهشناسي معرفتي آمريکايي در نوع خود پرداختن جديدي به موضوع مذکور است
که با ريشه و محل رشد جامعهشناسي معرفتي يعني اروپا بهشدت متفاوت است و
روزبهروز بر تفاوت آن افزوده شده است .علت آن تفاوت وضعيت معرفتي و ساختار
جامعة آمريکايي همراه با يک اقتصاد بسيار قوي داخلي و بيروني است که ميتوان علل
زير را برشمرد:
 .1ح ک يت ع لگر يي ( ر گ

ي

)

اين مکتب بر تمامي شئون آمريکايي ،چه در معرفت و چه در عمل مسلط است .در بعد
معرفت تمامي معارف آمريکايي حتي فلسفه آنها گرايش به سوي عمل دارند و فلسفة
اخالق نيز در همين جهت سير داده شده است .در منطق نيز عملگرايي حاکم است و
قوانين عملي در منطق مورد قبول است .پس علوم و معارف غيرانتزاعي که در عمل
سبب فايدهاي نباشد و کنجکاوي صرف و خود ارضايي دروني و رواني باشد ،در
فرهنگ و معرفت آمريکايي جايي نخواهد داشت و در قسمت عمل هر کاري که سبب
منفعتي عيني نباشد ،آن عمل بيهوده محسوب ميشود.
 .2خُر گر يي

آمريکاييها به علت عملگرايي بودن ،همة معارف را به تقليلگرايي کشانيدند و سبب
شدند که همة معارف را در سطح خرد تحليل کنند .در بعد زبانشناسي مثالً به
صحبتهاي روزمره دو شخص و يا مکالمات تلفني دو شخص ،و در سطح علوم
اجتماعي به سطح گروههاي کوچک و در فلسفه ،به فلسفة تحليلي پرداختند که
فلسفهاي تقليلگراست.
جامعهشناسي معرفت نيز در بعد خرد آن مطرح شد و از آن حالت کالن بودن و
بررسي انديشههاي بشري و ارتباط ساختاري آن با جامعه بيرون آمد و به بررسي خرد
و روزمره کشانده شد (آشتياني ،5213 ،ص.)68
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 .1غير يخي و

آ ريک

جامعه و ملت آمريکا ،جامعه و ملتي بدون تاريخ و بدون سنت تاريخي است .پس
تمامي علوم انساني غيرتاريخي ،و تاريخ رشتة مجزايي شد و تاريخ آمريکا را بدون
ارتباط با تاريخ کشورهاي ديگر نوشتند؛ زيرا آمريکا کشور خودرويي بود که داراي
اقشار مختلف از کشورهاي مختلف بود ،پس انسجام تاريخي و سنت تاريخي بيمعنا
بود و اين بدون تاريخ بودن در علوم انساني آمريکايي تأثير گذاشت و يک علوم انساني
غيرتاريخي برعکس اروپا به وجود آورد و جامعهشناسي معرفت آن نيز از اين امر
مستثني نبود.
 .1ر ي و

ج عه آ ريک

آمريکا از روز نخست که به وجود آمد ،يک نظام مردمي و عوامي بود؛ يعني اينکه بر
اساس انديشة منتسکيو شکل گرفت که هم بعد مردمشناسي قومي در آن حاکم ،و هم
حاکميت ارزشي و سياسي از پايين به باال بود .پس همه چيز به سطح مردم و عوام
کشانده ميشود که موضوع شناخت مردمشناسي بود و هم در بعد ساختاري ،مردم به
عنوان اصل و ريشه مطرح ميشوند .پس علوم انساني نيز بايد در سطح مردمي و عوامي
باشد و روح مردمي و عوامي بر آن حکومت کند و زماني که عوامزدگي و مردمزدگي
بر انديشه حکومت ميکند ،معناي روشنفکري در آمريکا وجود ندارد .تحصيلکردگان
آن بهجاي آنکه از آسمان به زمين بيايند و روشنفکر شوند ،از زمين به آسمان ميروند؛
پس روح رمانتيک مردمي و عوامي بر جامعه معرفتي آمريکا حکومت ميکند و علوم
انساني آن نيز تابع يک چنين روحي است و همه به سطح مردم و عوام و روزمرگي
ميآيند و جامعهشناس معرفت آن نيز مستثني از آن نيست.
حال با اين مالکهاي چهارگانه جامعهشناسي معرفت آمريکا را بررسي ميکنيم.
اساس معرفتي آنها يک نوع ترکيب ذهن و عين است و برعکس اروپاييها جدايي اين
دو حوزه را محور خود قرار دادهاند .لوئيس کورز ميگويد:
«کار فالسفة عمدۀ پراگماتيزم در آمريکا ،مثل پيرس و جميز ديويي ،صرفاً در
ارائة رهنمودهايي در زمينة جامعهشناسي معرفت خالصه ميشود ،آنجا که
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پراگماتيزم بر فرايند ارگانيک آميزش عمل و انديشيدن و رفتار انساني تأکيد
مينمايد و ...ازآنجاکه پراگماتيزم تأکيد ميکند تفکر ماهيتاً بسته به موقعيت
اجتماعي و برخاسته از آن است ،مرحلة تالش جهت تحقيق دربارۀ روابط
يک متفکر و مخاطبش را آغاز کرده است .پراگماتيستهاي آمريکايي از ديد
سنتي مبتني بر تمايز سخت ميان عين موضوع 4تفکر و ذهن 1انديشيده
اجتناب ميورزيدند .آنها بهجاي فرض يک ارتباط نزديک بين عين و ذهن
ادراککننده مدعي يک دادوستد ميان اين دو بودند» (سبزيان،5204 ،
ص.)335
معرفتشناسي شغلي نيز از نتايج اين نوع چارچوب است؛ زيرا هويت صنفي،
هويت معرفتي ما را شکل ميدهد:
ايدههاي جان ديويي ميتواند نقش عملگرايي آمريکايي را بهعنوان عامل
محرکهاي در توسعة جامعهشناسي معرفت خوب به تصوير بکشد و ...ديويي نه تنها
نظرية وابستگي نظامهاي تفکر به نوع اجتماعي را که محل اين نوع نظامهاي فکري
است ،مطرح ميکند بلکه عالوه بر آن ،نظرية ارتباط بين نقشهاي حرفهاي و سبکهاي
تفکر را نيز ارائه ميکند (سبزيان ،5204 ،ص.)333
چون معرفت انضمامي ميشود ،پس حوزههاي معرفت ترکيبي ،ميانرشتهاي و
چندرشتهاي ميشود و از اينجاست که نوآوري ،خالقيت و رشد معرفتي را سبب
ميشود.
متفکران آمريکايي در سنت عملگرايي گهگاه موضوعات و ايدههايي پرورش
دادند که به ريشههاي اجتماعي معرفت ارتباط يافت و چند سالي کار اصلي همکاران
اروپايي ساکن در زمينة جامعهشناسي معرفت را جلو ميانداخت (سبزيان،5204 ،
ص.)332
و در يک تحليل جامعتر ميگويد :اينکه همة حوزههاي دانشي ديگر نيز يک نوع
جامعهشناسي معرفت را توليد ميکنند.
مشکل بتوان نقش جامعهشناسي معرفت را در تفکر اجتماعي معاصر آمريکايي
ارزيابي کرد .جامعهشناسي معرفت همانگونه که با نظرية آمريکايي پيوند خورده است،
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غالب ًا با ديگر حوزههاي تحقيق نيز تلفيق شده است .اينجاست که ديگر نميتوان با
صراحت جامعهشناسي معرفت را بازشناخت .بنابراين ،کار تحقيقي روبرت ک .مرتن و
برنارد باربر در جامعهشناسي علم و کار مرداني همانند اي.سي .هرتز ،اسوالد هال،
تالکوت پارسونز و چند شخصيت ديگر در جامعهشناسي حرفهها و يا حتي بهطور
کليتر عمده تحقيقاتي که در زمينة نقشهاي اجتماعي انجام گرفته ،ممکن است مرتبط
با جهتگيري جامعهشناسي معرفت باشد که بهعنوان يک تحقيقي مجزا و متمايز نسبت ًا
غفلت شده است .ممکن است تعجب کنيد اگر بدانيد بسياري از کساني که درواقع ،در
کار جامعهشناسي پرداختهاند ،مثل جردن ،همهاش به زبان نثر سخن گفتهاند (سبزيان،
 ،5204ص .)338اين نوع برخورد با جامعهشناسي معرفت و ورود در حوزههاي
تحقيقاتي و نظري مختلف و عدم استقالل رشتهاي آن به علت همان علل و مالکهاي
مذکور است.
آخرين حوزههاي معرفتي جامعة آمريکا ،رسانهها و حوزههاي ارتباطي است که
آمريکاييها به آن پرداختهاند.
طبق نظر مرتن ،جامعهشناس عقايد عمومي و ارتباط جمعي ،يک رشتة اختصاص ًا
آمريکايي است که تا حدودي در جامعهشناسي معرفتي آن کشور مطرح شده است .اين
رشته در صدد است به جاي سر و کار با تعينات ساختي تفکر بر سؤاالتي دربارۀ تأثير
رسانههاي جمعي بر مخاطبش تأکيد کند ،درحاليکه در سنت اروپايي توليد ايدهها
محور اصلي است و سنت آمريکايي بيشتر با مصرف ايدهها سر و کار دارد .درحاليکه
در تفکر اروپايي بهعنوان يک اصل بديهي فرض ميشود که اقشار مختلف در جامعه
ايدههاي متفاوتي توليد ميکنند .در ذهن پژوهشگر آمريکايي بهعنوان يک گرايش
اساسي فرض بر اين است که اقشار عمدتاً بر اساس شيوههاي مصرف توليدات فکري
استاندارد ،متمايز ميشوند؛ ازاينرو ،ذهن پژوهشگر آمريکايي اساساً به جاي توليد
ايدهها بيشتر با پذيرش ايدهها و به جاي چشماندازها و جهتگيريهاي سخنگويان
مدبر ،بيشتر با تحقيق روي مخاطبان سر و کار دارد (سبزيان ،5204 ،ص .)336عالوه بر
عملگرايي بودن جامعهشناسي معرفت ،داللت بر عوامگرايي ،مردمگرايي و روزمرگي
بودن آن نيز دارد.
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برخي از نظريهپردازان آمريکايي فرهنگ را بهعنوان اصل در جامعهشناسي
معرفتي مطرح ميکنند و مرتبط با مردمشناسي و انسانشناسي فرهنگي نيز ميشود
(ميد و سوروکين).
و همة مطالب مذکور با اين فرض بنيادي مرتبط ميشود که ذهن يک امر اجتماعي
است تا فردي .ديدگاه رفتارگرايي اجتماعي جرج هربت ميد با تأکيد بر اينکه خود ذهن
يک فراوردۀ اجتماعي است و منشأ اجتماعي دارد ،از بعد روانشناسي اجتماعي پايه و
اساس الزمي براي برخي از اظهارات محققان و نظريهپردازان جامعهشناسي معرفت شد.
از اين نظر محور سخن ميد و فهم ماهيت ذهن بود .ذهن از طريق ارتباط ناشي از
مبادله ژستها در يک فرايند اجتماعي با زمينة تجربي به وجود ميآيد و نه ارتباطات
ذهني .بنابراين ذهن ساختة اجتماعي است و ريشه در ارتباطات اجتماعي دارد .ترديدي
دربارۀ تعين اجتماعي معرفت و تفکر نميتوان داشت.
انسان خودآگاه ايستارهاي اجتماعي معين يا جامعهاي را که در آن زندگي ميکند،
دارد .اين ايستارها در زمينة انواع متفاوت مسائل اجتماعي است که گروه و يا جامعه در
زماني معين با آن مواجه است .همچنين مسائلي که آن گروه يا جامعه در زماني معين با
آن مواجه است .همچنين مسائلي که آن گروه و يا جامعه در ارتباط با طرحهاي
اجتماعي متفاوت يا اقدامات سازمانيافته جمعي درگير با آن است و فرد بهعنوان يک
شريک در اين طرحهاي اجتماعي اقدامات جمعي رفتاري مطابق با رفتار افراد انجام
ميدهد (سبزيان ،5204 ،صص.)338-331
به نظر ميرسد که نقش کليدي هربرت ميد جامعهشناس معرفت از بعد
روانشناسي اجتماعي در فهم روابط کارکردي معرفت و جامعه ،رساتر از نقش
همقطاران اروپايياش باشد .همانطور که يک مفسر جديد آثار او نوشته است ،او با
برگرفتن ذهن ،خود ،تفکر و معنا از متن عمل اجتماعي از طريق شرح و توصيف
سازوکارهايي مانند نقشپذيري ذکر تعميم يافته نمادسازي و نظامهاي ايستاري
گستردهاي از چارچوبهاي ارجاعي براي جامعهشناسي معرفتي فراهم آورده است.
به نظر ميرسد که ميد اين مطلب را ميخواهد ثابت کند که اگر تعميمات ديگري
غير از جامعه براي تفکر وجود داشته است ،آن تعميمات صرف ًا از طريق واسطهاي از
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واقعيتهاي اجتماعي محصورکنندۀ ذهن است که ميتواند به ذهن سامان ببخشد
(سبزيان ،5204 ،ص.)338
از کساني که دربارۀ روزمره بودن جامعهشناسي معرفتي آمريکايي سخن گفته،
وبلن بوده است؛ او معرفت را با عادات زندگي و اجتماعي پيوند ميزند:
پرسش از يک ديدگاه علمي يا از يک ايستار و مقصد خاصي در موضوعات
معرفتي درواقع پرسشي از شکلگيري عادات تفکر است و عادات تفکر نيز محصول
عادات زندگي است .يک ديدگاه علمي -اجتماعي از عادات فکري جاري در اجتماع
است و دانشمند ناگزير از اين باور است که اين اجتماع در پاسخ به نظم کموبيش ثابت
از عاداتي شکل گرفته که اجتماع به آن خو گرفته است و نيز اينکه اين اجماع فقط تا
جايي ادامه مييابد و نيروي آن تا زماني ميتواند باقي باشد که نظم عادات ناشي از
رخدادهاي زندگي آن را تقويت و حمايت کند (سبزيان ،5204 ،ص.)334
زندگي روزمره با زبان روزمره پيوند دارد؛ پس جامعهشناسي آمريکايي با زندگي
روزمره پيوند دارد.
مالک ديگر جامعهشناسي معرفت آمريکايي اين است که زبان محور تحليل واقع
ميشود .زبان همانند يک واسطة اجتماعي ابتدايي و اساس اطالع يافتن ،جستجو،
شناخت ،ارتباط و تغيير مفاهيم ،امروزه يک مکان بسيار عالي همانند يک پديدۀ اساسي
در جامعهشناسي معرفت آورده است ).(Coulter, 1989
8

مالک ديگر جامعهشناسي معرفتي آمرکايي شعور عامه است؛ زيرا زبان روزمره و
يک دانش روزمره يا شعور عمومي است.
الفرد شولتز ميگويد معارفي که بر اساس شعور عامه استوار است ،بايد «نقطة
مرکزي جامعهشناسي معرفتي واقع شود» ).(Coulter, 1989, p.12
و از همينجاست که روش مشهور روششناسي مردمي وارد صحنه ميشود تا
بتواند شعور عامه و معارف آن را به دست آورد؛ زيرا اين اساس فرهنگ و زبان مشترک
بر اساس شعور عامه بنا شده است و روششناسي مردمي نيز ميخواهد به شناخت
معرفت روزمره برسد و روش تحقيق آن جز اين روش نيست ) .(Coulter, 1989, p.16و
جامعهشناسي معرفت آمريکايي مساوي با اصل جامعهشناسي ميشود ،اگر روششناسي
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مردمي در برنامة تجربي خودش در جامعهشناسي موفق شود؛ اين سبب خواهد شد که
جامعهشناسي معرفت در قلب جامعهشناسي واقع شود

)1989, p.16

 .(Coulter,و از

همينجاست که با علوم ارتباطات نيز مرتبط خواهد شد.
عالوه بر سخناني که از مرتون گذشت ،ميتوان به منابع ديگري نيز اشاره شود که
جامعهشناسي معرفت با جامعهشناسي ارتباطات ،يکي دانستهاند :جامعهشناسي ارتباطات
مانند يک ميداني که اخيراً تحت تأثير جريانات موجود در جامعهشناسي معرفتي واقع
شده است ،مرتبط با هدايت علمي در بستر اجتماعي است که مرتبط با روانشناسي
اجتماعي ميشود

)(Coulter, 1989, p.10

و جامعهشناسي معرفت با مردمشناسي نيز از

طريق زندگي روزمره و زبان آن ،ارتباط پيدا ميکند و خودبهخود معلوم ميشود که با
مردمشناسي و انسانشناسي فرهنگي نيز مرتبط خواهد بود؛ زيرا در انسانشناسي
فرهنگي و مردمشناسي يک توصيف طبيعي از فرهنگ مردمي يا نهادي يا گروهي که در
يک جامعه زندگي ميکنند ،است .آن نوع فرهنگي که زبان حامل معارف آن است
).(Coulter, 1989, p.11
و گاهي فردگرايي در جامعهشناسي معرفتي آمريکايي رخ مينمايد؛ يعني معرفت
اجتماعي در متفکران يک جامعه ،يعني مردان معرفت ،تجلي پيدا ميکند.
او در کتاب «نقش اجتماعي مردان معرفت» مينويسد :مخاطبان متفکران دستکم
در جوامع ناهمگن کل جامعه نيستند بلکه بخشها يا اجتماعات خاصي از مردم هستند.
به ادعاي او تفکر آن عمدت ًا بسته به تقاضاهاي حوزه اجتماعي آنهاست .از متفکر انتظار
ميرود مطابق اميال مشخص حوزۀ خود عمل کند و حوزۀ او نيز به نوبة خود حقوق
معين او را به رسميت ميشناسد .مردان معرفت تقاضاي عامه مخاطبان خود را پيشبيني
ميکنند و سعي دارند تا بر اساس موقعيت واقعي و قابل پيشبيني مخاطبان ذهن
خويش را شکل دهند و تعريف کنند و مسائل را بفهمند (سبزيان ،5204 ،ص .)336و
در آخر ،به ديدگاه ديگر دربارۀ جامعهشناسي آمريکايي اشاره ميکنيم و آن اينکه سير
جامعهشناسي معرفت با سير اجتماعي آمريکا پيوند خورده است:
جامعهشناسان آمريکايي که نخستينبار از طريق مارتينو با کنت آشنا گرديدند،
تحت تأثير شکوفايي و رشد سريع مناسبات اقتصادي ،اجتماعي و سياسي خود در آن
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زمان ،ابتدا به سوي نظريه تکاملي که کسب فکر ميل و اسپنسر نمونه و راهنماي آن
بود ،روي آوردند ،اما پس از استقرار مناسبات مذکور در باال و پيدايش تأمالت
اصالحطلبانه افکار جامعهشناسان نيز کموبيش به سوي اثباتگرايي و محصول بعدي
آن ،يعني رفتارگرايي ،متمايل گرديد و تحت تأثير اين دو گرايش اساسي است که علوم
اجتماعي در آمريکا پديد آمد .مشخصاتي که تنها طرحوار و بسيار فشرده برشمرديم (از
قول آلفرد وبر) سايهها و روشناييهاي خود را بر روي جامعهشناسي معرفتي آمريکا نيز
انداختهاند و اين پهنه از جامعهشناسي را از ويژگيهاي زير برخوردار کردهاند:
نخست ،ازآنجاکه آمريکا طي تاريخ حيات خود هيچگاه در معرض بروز يک
انقالب سوسياليستي نبوده ،لذا جامعهشناسي معرفتي تا حد زيادي از برخوردها و
مباحثات بينحملگيهاي چپ و راست به دور مانده است و از اين تقابل شديد بين دو
مفهوم مرکزي وجود اجتماعي و آگاهيهاي اجتماعي ،گرهگاه اصلي جامعهشناسي
معرفتي آمريکايي را تشکيل نميدهد.
دوم ،به علت عدم تراکم جريانهاي قديمي (خواه مثبت و مترقي و خواه منفي و
ارتجاعي) تمدني در فضاي زندگاني اجتماعي آمريکا بهندرت با گرايشهاي فکري
عقلشناختي ،آرمانشناختي و تاريخگرايي در جامعهشناسي معرفتي آن روبهرو
ميشويم.
سوم ،بيترديد جنبش فکري اقتصاد به اصالت عمل که جهانبيني کنوني مردم
آمريکا را ميپوشاند ،در سوگيري جامعهشناسي و جامعهشناسي معرفتي اين کشور
بيتأثير نبوده است؛ زيرا اعتقاد به اصالت عمل که بر اساس آن دوصد گفته چون
نيمکردار نيست ،طبع ًا عمل آن هم عملي مفيد را به انديشة تنها مقدم ميدارد و ازاينرو،
گرايش فکري که خود پاسخگوي تمايل به فعاليتگرايي جامعه خاستگاه خويش است،
ديگر نميتواند چندان به پژوهش ما يا انديشههاي غيرمحسوس توجه نمايد که گويا
فايده مشخصي را در بر نميگيرند .به همين علت سوگيري عمومي جامعهشناسي
معرفتي آمريکا نيز بيشتر متوجه دور ماندن از تأمالت فلسفي و روي آوردن به تحقيقات
قومشناختي و سنجش عقايد و افکار عمومي است و مشي اساسي روش بررسيها را
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در اين دانش بيشتر نحوۀ پژوهشهاي جامعهشناسي خرد تشکيل ميدهد (آشتياني،
 ،5213صص.)60-68
در جامعهشناسي معرفتي آمريکا ميتوان دو مرحلة اساسي را مشاهده کرد که بايد
به آن پرداخته شود :يک .کنشي متقابل نمادي و دو .پديدارشناسان .کنش متقابل که ميد

0

داراي نظامبندي فکري و سنت فکري در جامعهشناسي ميشوند و پديدارشناسان که با
آلفرد شولتز وارد حيطة جامعهشناختي ميگردند و داراي روش تحقيق در حوزۀ تحقيق
در جامعهشناسي ميشود که در هر دو حوزۀ فکري جامعهشناسي معرفتي قابل بررسي
است؛ ولي بحث بنيادي جامعهشناسي معرفتي آمريکا بر روي ميد متمرکز ميشود و
سپس به مرتون ميرسد که هر دو جامعهشناس معرفتي آمريکايي را به دانش ارتباطات
پيوند دادهاند.
ج عه ن ي عرف ي يد

ميد کتاب مشهور خودش را با نام «ذهن و خود و جامعه» همراه ساخت که ترتيب بين
ذهن و خود و جامعه درست نشاندهندۀ طرح فکري و نظري معرفتي و جامعهشناسي
او و جامعهشناسي معرفتي اوست.
لوئيس کورز دربارۀ جامعهشناسي معرفتي او ميگويد:
کار ميد از بسياري جهات راهگشاي جامعهشناسي معرفت است .او به همراه
همفکران عمل گرايش ،راه را براي پيوندسازي عيني جامعهشناختي ميان فراگردي
اجتماعي فکري هموار ساخت .در ضمن ميد زمينة شناخت فراگرد ارگانيکي را به
دست داد که بر اثر آن هر کنش فکرياي با رفتار انساني و روابط مقابل اجتماعي پيوند
ميخورد و بدين ترتيب ،تمايز بنيادياي که فلسفة کالسيک ميان انديشه و کنش برقرار
کرده بود ،از ميان برداشت .ميد با مطرح کردن اين فکر که آگاهي درواقع ،يک گفتگوي
دروني است که با وسائل عمومي انجام ميگيرد ،يعني آگاهي يک تجربة خصوصي
است که با کاربرد نمادهاي اجتماعي معنادار صورت ميبندد و بر حسب ديگري کلي،
سازمان ميگيرد امکان بررسيهاي دقيق دربارۀ شيوۀ پيوند خوردن انديشه ،ساختارهاي
اجتماعي را فراهم ميساخت .ميد براي تحقيقهاي آينده دربارۀ ارتباط شيوههاي
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گفتگوي فردي با عالم گفتگوي يک عصر يا يک قشر و گروه يا يک جامعه خاص
اشاراتي ارزشمند بر جاي گذاشت .او با تأکيد بر اينکه انديشه در ماهيت خود وابسته به
موقعيت اجتماعي ظهورش است ،درواقع ،زمينة تشخيص روابط ميان يک انديشمند و
مخاطبانش را فراهم ساخت (کورز ،5202 ،ص.)415
لوئيس کورز جان کالم دربارۀ جامعهشناسي معرفتي ميد ادا کرده است ،ولي براي
خوب روشن شدن حرف لوئيس کورز ،بايد به مباني جامعهشناسي و فلسفي ميد دست
يازيد و سپس به توضيح جامعهشناسي معرفتي او رسيد.
کارشناسان نظريههاي ميد ،او را اصحاب تعريف و تفسير در جامعهشناسي
شناختهاند که معنابخش در بطن و مرکزيت جامعهشناسي اوست .به همين دليل اول در
اسم کتاب خود «ذهن» ،سپس «خود» و بعد «جامعه» آورد؛ «بلومر معتقد است که مفهوم
خود براي تحليل اين ديدگاه بهخصوص نظريات ميد ساخته نشده است بلکه او افرادي
را براي خود ،يعني افرادي که براي خودشان معني ميسازند ،ساخته شده است»
(توسلي ،5286 ،ص.)306
و يا بعد معناسازي در نظرية ميد و ديگران گفتهاند که توليد معرفت و معنا بر
اساس نمادها و يک فرايند ارتباطي رخ ميدهد.
کنش متقابل نمادي بر اين اصل استوار است که موجودات انساني يا خودها بيشتر
از آنکه در برابر اعمال در برابر يکديگر صرفاً واکنش نشان دهند ،اعمال يکديگر را
تعبير و تعريف ميکنند .پاسخ آنان در برابر اعمال ديگر بيواسطه صورت نميگيرد
بلکه پاسخ آنها مبتني بر معنايي است که به آن اعمال نسبت ميدهند .بنابراين ،کنش
مقابل انساني بهواسطة نمادها و از طريق تعبير و تبيين معناي اعمال ديگران صورت
ميگيرد (توسلي ،5286 ،ص.)363
کنش بر اساس يک توليد معنا رخ ميدهد و توليد معنا و تفسير در فرايند ارتباطي
رخ ميدهد .بنابراين ،تصويري که از انسان به دست ميآوريم ،همچون اندامي است که
با جهان پيرامونش با سازوکاري براي معناسازي روبهرو ميشود.
مفهوم معناسازي براي خود يک فرايند ارتباطي پوياست که در آن خردها چيزها را
ثبت و سپس ارزيابي ميکند .بنابراين ،فرايند معناسازي مستقالً وجود دارد .در ديدگاه
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کنش متقابل ،ارتباط نمادين (سمبليک) اساس تمامي اعمال اجتماعي و پاية
روششناختي براي درک آن است؛ افراد و موقعيتهايي که قرار ميگيرند و در فرايند
سازگاري کنشهاي خود انسان تعبيري نمادين ميکنند ،ارتباطات در حين انجام کنشها
برقرار ميشود و بايد متکي بر يک ديدگاه واقعي در قبال رويدادهاي اجتماعي باشد.
ارتباطات به اشخاص کمک ميکند که موقعيت خود را بهتر درک کنند ،چنانکه
ميدانيم موضوع اصلي نظرية جامعه ،از نظر ميد ارتباطات نمادين به اعتقاد او عبارت از
مشارکت يک شخص در زندگي ديگري است.
نه فقط معنا بر اساس ارتباطات ساخته ميشود بلکه ذهن و خود نيز يک مقولة
ارتباطي است .بازگشت اين مطلب به نظريهاي است که نظرية خود و ذهن خوانده شده
است و بر حسب اين نظريه ذهنيت خود حاصل ارتباطات است .طريق نظرية ذهن ميد،
عبارت است از ورود خود به جريان روان اجتماعي حتي تالش طرفداران اين نظريه
اين است که سازمان اجتماعي را نيز با استفاده از اين مقولة ارتباطات شناسايي کنند .در
نظر آنها ،هرچند وجود جامعه براي رشد افراد بشر الزم است ،وجود خودها نيز بيان
جامعه است (توسلي ،5286 ،ص )361و بايد بهعنوان چيزي که مستقل وجود دارد،
پذيرفته و بررسي شود .از خالل اين يورش است که انسان به عمل خود شکل ميدهد.
به عالوه به نظر ميد ،شکلگيري عمل فردي از خالل فرايند معناسازي براي خود
هميشه در يک زمينة اجتماعي صورت ميگيرد (توسلي ،5286 ،صص .)362-363از
نظر معناسازي مشترک براي رسيدن به کنشهاي متقابل مشترک در سطح اجتماع نيز
گرفته شده است.
نکته ديگر در اين است که در يک جامعه معين وضعيتهايي که مردم با آن مواجه
ميشوند ،بهطور مشترک توسط آنان تعريف يا ساخته و پرداخته شده باشد ،آنها از
طريق کنشهاي متقابل قبلي به دريافتهاي مشابه و تعاريف مشترکي ميرسند و طي
آن درمييابند که فالن وضعيت خاص چگونه بايد عمل کند .اين تعاريف مشترک
پذيرفته شده و از قبل آماده است و بدين لحاظ ،مردم در سازماندهي اعمال خود
کوشش کمي انجام ميدهند (توسلي،5286 ،ص )364و به معناي فرايند اعتباريات در
معرفتشناسي اجتماع و ارتباطات مبتني بر آن بهخوبي اشاره ميکند.
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چون معنا در بطن کار ميد و کنش مقابل نمادي است ،پس نماد که حاکي از معنا
وارد بحث آنها ميشود و نماد قدم اول ارتباطات است ،توجه کنيد او دربارۀ سازمان
اجتماعي و ميزان تعيينکنندگي آن در معارف و ذهن افراد ميگويد :سازمان اجتماعي تا
آنجا در عمل دخالت ميکند که شکلدهندۀ اين اوضاع و فراهمآورندۀ مجموعة
نمادهاي مورد استفاده مردم در تعبير اين اوضاع باشد .ساختهاي فرهنگي و نظام
اجتماعي و قشربندي و نقشهاي اجتماعي تنها فراهمآورندۀ شرايط عمل آن واحدها
هستند ،اما تعيينکننده اعمال آنان نميباشند (توسلي ،5286 ،ص.)368
در زبان بهعنوان يک نماد غالب انساني و مهمترين وسيلة ارتباطات انساني آن نيز
شامل بررسي جامعهشناختي ميشود؛ زيرا در واقع وجود زبان که خود يک نوع
محصول اجتماعي است و در تحليل نهايي به وجودآورندۀ ذهن و فکر است ،ذهن و
فکر را ميتوان بهعنوان گفتگوي داخلي انسان با خودش از طريق نمادهاي معنادار
تعريف کرد (ريتزر ،5204 ،ص .)301پس زبان بهعنوان يک وسيلة مهم ارتباطي
موضوع جامعهشناسي معرفت ميشود.
بدون زبان و نمادهاي مشترک يا معاني مشترک زندگي اجتماعي امکان ندارد؛ پس
جامعهشناسي معرفت به دنبال کشف انسجامهاي نمادين و معنايي جامعه است.
براي آنکه زندگي اجتماعي وجود پيدا کند ،الزم است که کنشگران نمادهاي
معنادار مشترکي داشته باشند .اين واقعيت که نمادهاي معنادار اساساً براي همگان معناي
يکساني دارند و انسانهايي که اين نمادها را به کار ميبرند و نيز کساني که در برابر
آنها واکنش نشان ميدهند ،واکنشي يکسان برميانگيزند ،فراگرد تفکر و عمل کردن و
کنش مقابل را آسان ميسازد .ميد اهميت زيادي نيز براي انعطافپذيري ذهن قائل بود.
اين انعطافپذيري گذشته از فراهم کردن مبنايي براي معاني مشترک نمادها،
اجازه ميدهد که در موقعيتهايي که يک محرک معين معناي يکساني براي همة افراد
درگير ندارد ،کنش متقابل انجام گيرد .انسانها اين توانايي ذهني را دارند که پيوسته
خود را با يکديگر و با موقعيت موجود تطبيق دهند و بدينترتيب ،معناي يک نماد
خاص را دريابند.
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نماد معنادار شفاهي براي ميد اهميت ويژه دارد؛ زيرا زندگي روزمره بر اساس
ارتباطات شفاهي شکل ميگيرد و شناخت حاکم بر زندگي روزمره را نيز شکل ميدهد
که همدلي نام ميگيرد که همان ميانذهنيت است.
مفهوم معنا براي ميد بسيار مهم بود .کردار زماني معنادار ميشود که بتوانيم طوري
ذهنمان را به کار ببريم که خودمان را جاي ديگري بگذاريم و از اين طريق ،انديشهها و
کنشهاي ديگران را تقسيم کنيم .اما در اينجا و نيز در جاهاي ديگر ميد استدالل ميکند
که معنا در اصل نه از ذهن بلکه از موقعيت اجتماعي برميخيزد .معنا پيش از آنکه ذهن
به آن آگاهي يابد ،در عمل اجتماعي حضور دارد .يک عمل در صورتي معنا مييابد که
يک کنشگر از طريق اداي يک کنشگر ديگر ،رفتار منتج از آن ادا را تشخيص دهد .معنا
لزوماً آگاهانه نيست .پيش از ايجاد نمادهاي معنادار بهوسيلة انسان معنا آگاهانه نبود اما
اکنون که چنين نمادهايي را در اختيار داريم ،معناي اين توان را دارد که پديدهاي
آگاهانه گردد .بااينهمه ،کنشهاي ما برايمان معناي آگاهانه ندارد (ريتزر،5204 ،
ص .)300معنا از فراگردهاي ذهني بلکه از فراگرد کنش متقابل برميخيزد .اين تأکيد از
عملگرايي ميد سرچشمه ميگيرد.
انسانها نمادها و معاني را طي کنش متقابل اجتماعي فراميگيرند ،درحاليکه آدمها
در برابر نشانهها بدون تفکر واکنشي نشان ميدهند ،اما در برابر نمادها به شيوهاي
متفکرانه واکنش نشان ميدهند .نشانهها قائم به ذات دانسته ميشوند (مثل آب براي
شخصي که از تشنگي در آستانة مرگ است) ،اما نمادها شناختههايي اجتماعي است که
براي آن به کار برده ميشوند تا آنچه را که مردم در بازنمود آن توافق دارند ،بازنمايند
(ريتزر ،5204 ،ص.)364
کارکردهاي نمادها نيز مطرح ميشوند؛ يعني کارکرد نمادها با ويژگي باال ،همان
ارتباطات است .به عبارت ديگر ،ارتباطات از ديدگاه جامعهشناس معرفت ،کارکرد
نمادهاي اجتماعي است؛ زيرا:
اول .نمادها انسان را قادر ميسازند که از طريق نامگذاري و طبقهبندي و يادآوري
خيل معاني که در جهان با آنها روبرويند ،با جهان مادي و اجتماعي برخورد کنند.
دوم .نمادها توانايي انسان را براي درک محيط بهبود ميبخشند.
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سوم .نمادها توانايي انديشيدن را بهبود ميبخشند.
چهارم .نمادها توانايي حل مسائل گوناگون را باال ميبرند.
پنجم .نمادها به انسان اجازه ميدهند که از زمان و مکان و حتي شخص خودشان
بگذرند.
ششم .نمادها ما را قادر ميسازند که دربارۀ يک واقعيت فراطبيعي مانند بهشت و
يا جهنم تخيل کنيم (ريتزر ،5204 ،صص.)368-361
انسانها قادر به گزينش نمادها برعکس حيواناتاند؛ زيرا قدرت تعقل ،قبل از زبان
در انسان اين قدرت ارتباطي را به وجود ميآورد.
آدمها تا اندازهاي به سبب قدرت پرداخت معاني و نمادها برخالف جانوران
پستتر ،ميتوانند در کنشهايي که درگير ميشوند ،به گزيني يازند (ريتزر،5204 ،
ص .)360ميد در فرازهاي ديگر سخنان نمادها را به معنادار و بيمعنا تقسيم ميکند و
سپس ،با توجه به اين تقسيمبندي ،نتيجه ميگيرد ارتباطات انساني وقتي موضوع
جامعهشناسي شناختي واقع ميشود که همراه با تفسير باشد و نه ارتباطات اجباري و
غريزي و غيرتعقلي ،پس رفتارگرايي روانشناختي مکانيکي و غيرتفسيري آمريکا خارج
ميشود.
کنش مقابل اجتماعي از نظر ميد دو شکل به خود ميگيرد که وي از آن بهترتيب،
بهعنوان مکالمه ايماها و کاربرد نمادهاي معنادار يا ايماهاي معنادار سخن ميگويد.
منظور ميد از ايماء و اشاره 6قسمتي از کنش در جريان است که بهوسيلة يک ارگانيسم
پاسخدهنده درک ميشود .ايماء و اشارۀ بيمعنا آن است که قبل از پاسخ دادن به آن
تفسير ميشود و معنا مييابد و کنش متقابل بر اساس نمادهاي معنادار شکل ميپذيرد
(جمعي از نويسندگان ،5203 ،صص )563-565و آنچه که اين معنايي را ميسازد،
بهصورت عام ميسازد و نه بهصورت خاص ،که بر اساس تفسير مشترک اجتماعي
شکل ميپذيرد.
از نظر ميد يک اشارۀ معنادار براي شخص که از آن استفاده ميکند ،همان معنايي
را دارد که براي شخص که اشاره معطوف به اوست .لذا اشارات و نمادهاي معنادار،
يک معناي مشترک دارند و بهاصطالح ميد ،آنها از طرف شخصي که از اشاره استفاده
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ميکند و طرف شخصي که اشاره معطوف به اوست ،معناي مشترکي را برميانگيزاند.
اين جنبه به اشارات معنادار اجازه ميدهد که براي کنترل رفتار استفاده شوند (جمعي از
نويسندگان ،5203 ،ص.)362
حال با توجه به جامعهشناسي معرفتي او به نظرية ارتباطي او رسيد .گفته شد که
اوالً ،معنا در بطن تحليل ارتباطي او قرار دارد؛ دوم ،انسانها با توجه به قدرت
معناسازي خودشان است که داراي ذهن ،خود و جامعه ميشوند؛ سوم ،کنش مقابل
انسانها بر اساس همين معناسازي انسان است که کنش ديگر را تفسير و تعبير ميکند؛
چهارم ،عالوه بر ديگران نيز براي کنش با خودش نيز معناسازي ميکند؛ پنجم ،تمامي
ساختارهاي اجتماعي نيز بر اساس معناسازي انسان بنا ميشود؛ ششم ،معناسازي يک
فرايند است ،پس معناسازي انسان يک جريان پوياست؛ هفتم ،جامعه بر اساس
معناسازي مشترک بنا ميشود؛ هشتم ،ارتباطات در جامعه بر اساس اين معناي مشترک
انجام ميشود؛ نهم ،نمادهاي يکساني براي فهماندن معناي مورد نظر به کار ميروند؛
دهم ،اين نمادها و معناهاي مشترک آنها تابعي از فرهنگ اجتماعي ميباشند.
پس با توجه به صفات دهگانه جامعهشناسي معرفتي ميد ميتوان به نظرية او رسيد
که کل خود و جامعه و ذهن را ساختة معنا ميداند و معنا و نماد آن را نيز ساختة
جامعه ميداند .پس جامعهشناسي او درواقع ،خود جامعهشناسي معرفتي اوست که براي
شناخت انسانشناسي و هم جامعهشناسي بايد به جامعهشناسي معرفتي پناه برد تا
مقدمات معناشناسي ايجاد شود و رابطه اين معنا با ساختار جامعه نيز تبيين شود .پس
جامعهشناسي او مساوي جامعهشناسي معرفت است که هم معرفتشناسي او ،هم
انسانشناسي و ارتباطشناسي او را تشکيل ميدهد.
از اينجاست که سخن کورز دربارۀ جامعهشناسي معرفتي ميد روشن ميشود .او
گفته بود که کار ميد از بسياري جهات راهگشاي جامعهشناسي معرفت است که اين
سخن او اينجا واضح شد .و از اين جهت نيز پيوندهاي عيني جامعهشناختي ،يعني
فرايندهاي اجتماعي و فکري را روشن ساخت .ازآنجاکه معنا اصل است ،و معنا و
نمادش نيز توسط جامعه و اجتماع تعيين ميشود ،و انسان براي شناخت اشياء و
انسانها و محيط اطراف خود و تخيالت خود به آن معناي خاصي ميبخشد ،معنا و
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نمادي که جامعه آن را بخشيده است؛ پس جامعهشناسي معرفتي زيربناي معرفتشناسي
اوست؛ چون معرفتسازي صورت صوري و محتوايي معرفت بهوسيلة اجتماع خلق
ميشود و داراي رابطة ديالکتيکي صورت و محتوا و ديالکتيکي معرفت ،چه از نظر
صوري و چه محتوايي با ساختار اجتماعي است ).(Cutrist and Petras
ويژگي جامعهشناسي معرفتي او بهعنوان مقدمة ارتباطشناسي او عبارتاند از:
 .5مخلوطي از رفتارگرايي و عملگرايي است که ذکر گرديد؛
 .3سعي کرده است که بين روان و فعاليتهاي جسمي يا رفتار جسمي
ارتباط متقابل برقرار کند و هيچکدام را مقدم بر ديگري نداند (توسلي،5286 ،
صص)306-300؛
 .2سعي کرده که دعواي اصالت و دو جامعه را حل کند و هر دو را در هم هضم
کند (توسلي ،5286 ،ص .)60ايدئاليسم و ماترياليسم معرفتي را تا حدي به هم نزديک
کرده است ،ولي غلبه ايدئاليستي بر انديشه جامعهشناختي معرفتي او آشکار است؛
 .4پراکسيس معرفتي ذهني و عيني را با توجه به عملگرايي حل کرده است؛
 .1چون بر نماد و معنا در جامعهشناسي معرفتي تأکيد ميشود ،پس زبانشناسي در
حاق جامعهشناسي معرفتي او واقع ميشود؛
 .8بر اساس نمادشناسي و معناشناسي مردمشناسي حاکميت مطلق در
جامعهشناسي معرفتي او پيدا ميکند (از بعد نظريهاي و نظري و روشي)؛
 .0جامعهشناسي معرفتي او به طرف روانشناسي اجتماعي ميرود .در سطح خرد
عمل ميکند (از نظر روشي و نظريهاي)؛
 .6مبناي نظريهاي علم ارتباطات را به وجود آورد؛ زيرا پيامفرستي و پيامگيري و
ارسال معناست که بر اساس اين نظريه صورت ميگيرد )(Crowley, 1994, pp.625-78؛
 .6جامعهشناسي معرفتي به کاربرد در حوزهها نزديک ميشود و شکل عملي به
خودش ميگيرد؛
 .57شعور عامه در بطن جامعهشناسي آن قرار دارد؛
 .55روش تحقيقاتي آنها در جامعهشناسي معرفتي روششناسي مردمي ميشود؛
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 .53فرهنگ بهعنوان يک محور و ساختار معناسازي قلمداد ميشود؛ پس
جامعهشناسي معرفتي او بر اساس فرهنگ بنا ميشود؛
 .52تبيين در روش تحقيقاتي او به کار نميرود و روش تفسير و روش کيفي به
کار خواهد رفت؛
 .54بيتوجهي به تاريخ در معرفتشناسي و جامعهشناسي معرفت او مشهود است؛
 .51او جامعه را اجتماع فرض ميکند و بر اساس آن جامعهشناسي معرفتي را بنا
ميکند؛ پس هم اصالت فرد و هم اصالت جامعه را در نظرية خود قرار ميدهد؛
 .58او از جبرگرايي در جامعهشناسي معرفتي خود ميگريزد؛ زيرا قدرت گزينش
به فرد مورد نظر از نظر معنا گزينشي ميدهد که پيشتر ذکر شد.
ج عه ن ي عرف ي ر و

بطت

بعد از ميد کار جامعهشناسي معرفت به مرتون ميرسد که در اثر مشهور خودش
«ساختار اجتماعي و نظرية اجتماعي» با همان مباني نظريهاي جامعهشناختي معرفتي ميد
به سراغ ارتباطات ميرود .او در پارادايمهاي مشهوري که دربارۀ جامعهشناسي معرفت
بيان کرده است ،دو مبناي وجودي براي معرفت و شناخت فرض ميکند :نخست.
مبناي وجود اجتماعي وضعيت اجتماعي ،طبقه و نسلها و نقش شغلي روش توليد
ساختار گروهي (دانشگاه ،ديوانساالري و آکادميها و فرقهها و احزاب سياسي) و
موقعيت تاريخ و تجربة اجتماعي و ساختار قدرت و فرايند اجتماعي و دوم .مبناي
وجود فرهنگي و سپس در مبناي فرهنگي ارزشها و قوميتها و افکار عمومي و
جهانبينيها و روح قومي و روح زمانه و ذهنيت فرهنگي و نمونة فرهنگي را نام ميبرد
)(Merton, 1968, p.493

و چگونگي ارتباط افکار و انديشه و ديدگاهها با اين مبناي

فرهنگي را به صورت نمادين و با معنا و يا سازمانمند مطرح است .پس بر اساس
سازوکار نمادها شکل ميگيرند که مهمترين اساس ارتباطات ميانفرهنگي ميتواند
باشد؛ زيرا بر اساس نوع فرهنگي و ذهنيت فرهنگي ارتباطات متفاوت خواهد بود و
تبادل نيز بر اساس ارزشها ،افکار عمومي ،جهانبينيها ،روح قومي و روح زمانه،
ذهنيت فرهنگي و نوع فرهنگي است .اين پيچيدگي ارتباط ميانفرهنگي را بر اساس
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جامعهشناسي معرفتي ميرساند که ميتواند ريشة نظريهاي ارتباطات ميانفرهنگي را در
آمريکا نيز برساند؛ کشوري که بنيانگذار نظريههاي جديد و رشتههاي جديد ارتباطي
بهويژه ارتباط ميانفرهنگي است.
مرتون مقدمه قسمت جامعهشناسي معرفت که نام آن را جامعهشناسي معرفت و
ارتباطات ناميده است ،جامعهشناسي معرفت را در آمريکا عموماً بررسي ارتباطات نام
گذاشته است و گفته است اصوالً جامعه شناسي معرفت و جامعهشناسي ارتباطات ،چه
از نظر ميداني و چه از نظر روش تحقيق ،همان جامعهشناسي ارتباطات است و حتي
ميتوان گفت که جامعهشناسي معرفت در اروپا نامش جامعهشناسي ارتباطات
آمريکاست و کارهاي الزار سفلد درواقع ،همان جامعهشناسي معرفت آمريکايي
است و علل تبديل جامعهشناسي معرفت اروپايي به جامعهشناسي ارتباطات آمريکا
امور زير است:
 .5تا زماني که جامعهشناسي معرفت در اروپا بود ،عصر ايدئولوژيها بود ،ولي در
زماني که به آمريکا آمد ،عصر رسانهها و ارتباطات شد؛ حالآنکه در اروپا افکار عمومي
و ارتباطات تودهاي مطرح نبوده است.
حال نيز جامعهشناسي ارتباطات ميانفرهنگي بر اساس جامعه معرفت شکل
ميگيرد و بايد بگيرد.
 .3اروپا بر نوع و ميراثهاي فکري سياسي -اقتصادي و غيره توجه داشته و
جامعهشناسي معرفت در آنجا به اين امور توجه داشته است؛ ولي جامعهشناسي معرفتي
آمريکا به عقايد عامه توجه دارد .پس به افکار عمومي توجه ميکند تا معرفت.
 .2در اروپا جامعهشناسي معرفت رنگ روشنفکري دارد و به موارد و موضوعات
فکري آنها توجه ميکند؛ ولي در آمريکا به فرهنگ عامه و مردم توجه دارد.
 .4جامعهشناسي معرفت در اروپا به خود معرفت ،و در آمريکا به اطالعات
توجه ميکند که در دسترس عوام ميباشد ).(Merton, 1968, pp.493-51
در کتاب ديگري به نام «ذهن و کنش اجتماعي» ،جامعهشناسي معرفت را براي
بررسي ارتباطات افراد و زندگي روزمره نيز به کار ميبرد و از همانجا به ارتباطات
اجتماعي نيز ميپردازد و ميگويد که عمالً وارد جامعهشناسي ارتباطات ميشود و
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جامعهشناسي معرفت به شناخت و دانش روزمره و يا شناخت ايدههاي مردم در زندگي
روزمره و به فرايند تشکيل اين ايدههاي روزمره در زندگي مردم ميپردازد و اينکه
چگونه اين ايدهها به مردم منتقل ميشود .پس ارتباط جامعهشناسي معرفت به
ارتباطات بهخوبي واضح ميشود و از همينجاست که به انسانشناسي فرهنگي و
روانشناسي اجتماعي ارتباط پيدا ميکند و بررسي مردم را بنياد و اساس خود قرار
ميدهد ).(Coulter, 1989, pp.10-11
او اصالً معرفت را يک فرهنگ ميداند؛ پس جامعهشناسي معرفت را بررسي
فرهنگ ميداند .او علم ،فلسفه ،ادبيات ،هنر عامه و دين را يک معرفت ميداند که
فرهنگ است و بررسي اينها را در حيطة جامعهشناسي معرفت ميداند ،ولي بهعنوان
فرهنگي

)(McCarthy, 1996

پس جامعهشناسي معرفت هم به ارتباطات ميپردازد

و هم به حوزههاي معرفتي – فرهنگي يعني علم و فلسفه و دين و ادبيات و هنر و

فرهنگ عامه.
با توجه به سمتگيريهاي مختلف معرفتشناختي براي بررسي جريان بينالمللي
اطالعات ،چند جنبه مهم رشد و توسعه يافته است ،بايد متذکر شد که هيچيک از
جنبهها که در مورد آن بحث خواهيم کرد الزاماً با يک ديدگاه خاص معرفت شناسانه
مورد شناسايي قرار نميگيرد ارزيابي دقيق مباني نشان ميدهد که جنبه مفروض
ميتواند از سوي مکاتب مختلف فلسفي ارزيابي شود اما در ارتباط با نوع شيوههاي
بررسي و تحليل ،نتايج متفاوتي خواهد داشت.
روابط بينالمللي بهطور کلي و جريان بينالمللي اطالعات بهطور ويژه همانند ساير
شاخههاي علوم اجتماعي به طرز گسترده و مشروعيت و انسجام خود را از جنبهها و
شيوههاي بررسي ،کسب ميکند (موالنا ،5205 ،صص.)35-33
و هدف از اين نوشتار اين بود که جامعهشناسي معرفت با وضعيت فوق به بررسي
جامعهشناختي ارتباطات ميانفرهنگي کشانده تا شايد تا به حال اينطور وارد صحنه
نشده است و عموماً انسانشناسان فرهنگي به آن پرداختهاند که در بحث ميانفرهنگي
در انسانشناس ي شناخت و يا سمبليک به آن پرداختهاند ،که قبالً ذکر شد و االن بايد
سعي شود که جامعهشناسي معرفت در حيطة جامعهشناسي ميانفرهنگي براي بررسي
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مسائل ميانفرهنگي وارد شود و سعي ما بر اين است که به اين مسئله برسيم چون
ظاهراً کمتر و يا هيچ به اين امر پرداخته نشده است.
ي

ت
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5. anthropology of cognition
3. symbolic anthropology
2. psychological anthropology
4. object
1. subject
8. common sense
0. Mead
6. Gesture
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