راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنای فرهنگی رایانه
از دیدگاه جفری الکساندر
بدری برندیی
علی ربانی
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چکیده
پدیده های انسانی واجد معنایند و تمامی ثاری که توسط انسا خلق مـیشـوند ،معنـایی را بـا خـود
حمل می نمایند .این معناها سـاختارهای فرهنگـی هسـتند .فهـم ایـن معناهـا ،و یفـهی جامعـهشناسـی
فرهنگی است .سؤال اصلی در این مقالـه ایـن اسـت کـه معنـای فرهنگـی رایانـه ،از دیـدیاه جفـری
الکساندر نیست؟ این پژوهش به دنبال

است که به کم ،دانش و روش جامعهشناسی فرهنگی،

معنای فرهنگی رایانه را روشن کند .همچنین نمادها ،رمزیا ها و روایتهای مربـو بـه رایانـه را از
من ر الکساندر استخراج کند.
طبق دیدیاه الکساندر ،رایانه از روزهای ورود به عرصـهی عمـومی غـر  ،بـه عنـوا نمـاد خیـر
شناخته شد و روایتهایی از

ارائه یردید ،از جملـه روایـت رسـتگاری ،روایـت معـاد شناسـانه و

روایت خرالزمانی .اما به تدریج روزیار خوش رایانه به پایا رسید و جنبهی تاری،

بر سر بشـر

خرا شد .کم کم معنای فرهنگی رایانه در زندیی اجتماعی غر  ،متفاوت شـد و حتـی بـه عنـوا
جنبه ای از شر کدییاری یردید .افراد جامعه به تدریج ،روی نامقدس

را که تهدید ویرانی بـود،

دیدند .کم کم ،رایانهها در غر به هیوالی فرانکشتاین تبدیل شدند.

واژگان کلیدی :رایانـه ،جامعـهشناسـی فرهنگـی ،جفـری الکسـاندر ،هرمنوتیـ ،سـاختاری.

 . 1عضو هیئت علمی دانشگاه زاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرا
 .2دانشیار یروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفها
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مقدمه
شواهد تاریخی حکایتیر

هستند که انسا از دیرباز به مفهوم معنا و نیـز فهـم معنـا توجـه

داشته است .البته مفهوم معنا در طول تاریخ ،دیردیسیهای معنایی وسیعی داشـته و یسـترهی
فضای مفهومی

قبض و بسط بسیاری یافته است .فارغ از این که در سطح هسـتیشـناختی،

انسا را طبیعتاً اجتماعی بدانیم یا خیر ،نچه که به واق در طول تاریخ اتفا افتـاده

اسـت

که انسا در اجتماعات مختلف حیات ییرانده و میییراند و ننین یـیرا حیـاتی نیـاز بـه
تبادل پیام با دیگر همنوعا خویش را الزامی میسازد و از ننین الزامی تا عطف توجه به معنا
و فهمِ معنا راهی نیست .نه

که ،معنا جزء ذاتی هر پیامی و فهـم معنـا ابتـداییتـرین کـنش

سویه دوم هر ارتباطی است .در واق  ،از من ر هستیشناختی ،انسا موجـودی معناسـاز اسـت.
با کمی تسامح ،این ادعا بیا دیگری از تعریف کهن انسا تحت عنوا «حیوا ناطق» اسـت.
نه

که نطق (نه نطق درونی و نه نطق بیرونی) و به طور کلی قوهی ناطقـه ،مفهـوم معنـا و

فهم معنا را نیز در برمیییرد .حال

که این تمایز میا انسـا و حیـوا و بـه بیـا کلـیتـر،

انسا و سایر موجودات جها را در سطح پدیدهها و وقای حادث در جها پیگیـری نمـاییم،
میتوانیم تمایزی نیز میا پدیدههای انسانی و پدیدههای طبیعی قائل شویم .نـرا کـه بـه بیـا
دیلتای ،1پدیدههای انسانی واجد معنایند و تمامی ثـاری کـه توسـط انسـا خلـق مـیشـوند،
معنایی را با خود حمل مینمایند .به بیا دقیقترِ وبر ،پدیدههـای اجتمـاعی و انسـانی از درو
دارای معنایند ،حال

که پدیدههای طبیعی از بیرو معنادار میشوند و در واق معنا بر نهـا

حمل میشود .نتایج روششـناختی حاصـل از ایـن مـدعیات هسـتیشـناختی دربـاره انسـا و
نیستی واقعیات انسانی و اجتماعی از این قرارند که در تحلیل پدیدههای انسـانی و اجتمـاعی
باید سعی نمود تا معانی مستتر در نها کشف و فهم یردد (دلیلکـاوی ،تفهـم و معناکـاوی)،
اما در تحلیل پدیدههای طبیعی ،شناخت روابط علت و معلـولی اصـالت دارد (علـتکـاوی و
تبیین) (کالنتری.)102 -101 :1386 ،
Wilhelm Diltey
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ارزیابی معنی یا پیام هر شیء فرهنگی مطلبی بـه مراتـب دشـوارتر اسـت .شـیء فرهنگـی،
اغلب قائم به ذات خود است ،یاهی محتوایی غنی دارد و در عین حال تعبیـر یـا خـوانش
دشوار است (هال و جونیتس .)321 :1390 ،در یکـی از ثـار کلیفـورد ییرتـز ،1فرهنـ

بـه

عنوا صورتهای نمادینی تلقی میشود که در دسترس عامهی مردم قـرار دارنـد و از طریـق
نها مردم ،معنی را تجربه و بیا میکنند .تحلیلهای فو العـاده خـاطرهانگیـز ییرتـز تعریـف
تازهای از فرهن

را مطرح کرد (هـال و جـونیتس .)359 :1390 ،کاالهـای مـادی مـیتواننـد

جنبه ای از فرهنـ

باشـند ،امـا فقـط هنگـامی کـه معنـایی بـه نهـا نسـبت داده شـود (هـال و

جونیتس.)360 :1390 ،
از ن ر کوزر ( ،)1383ی ،پدیده ،ذاتاً دنیوی یا مقدس نیست ،بلکه زمانی یکی از ایـن دو
خصلت را پیدا میکند که مردم یا برای
صفات ذاتیای به

پدیده ارزش فایده میز قائل شوند و یا بـرعکس،

نسبت دهند که به ارزش وسیلهایاش هیچ ارتباطی نداشته باشد (کوزر،

 .)198 :1383از ن ر دورکیم ،سرنشمهی دین ،خودِ جامعه است .این جامعه است که بعضـی
نیزها را شرعی و برخی دیگر را کفر میز میشناسد .در نمونههایی که او مورد بررسـی قـرار
داد ،کال  ،سرنشمهی نوع ابتدایی دیـن ،یعنـی توتمیسـم اسـت کـه در

 ،نیزهـایی ماننـد

ییاها و جانورا تقدس مییابند (ریتزر.)23 :1386 ،
رویکردهای سنتی معنا در جامعهشناسی با فرهن

به عنوا متغیری وابسته رفتار مـیکننـد،

فقط با متغیرهایی مانند قدرت اجتماعی ،ساختارهای اجتماعی و منفعـت مـادی کـه پایگـاهی
علّی دارند ،به عنوا متغیرهای مستقل برخورد میشود .به این شیوه ،جامعهشناسی از فرهنـ
به جامعه به عنوا ی ،نیروی غیرفرهنگی مینرخد .در مقابل ننین تقلیلی در جامعهشناسـی
فرهن

 ،الکساندر از جامعهشناسی فرهنگی سخن مییوید (الکساندر.)282 :2010 ،

جفری الکساندر )1998( 2استدالل میکند که تحلیل دورکیم از شعائر در دیـن کهـن ،در
واق  ،نمونهای برای درک این نکته فراهم می ورد که نگونه فر یندهای نمـادین بـر حسـب
Clifford Geertz
Jeffery Alexander
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معیارهای خودشا که میتوانند نها را در جوام جدید به کار برد ،عمل میکننـد .دورکـیم
در شکلهای ابتدایی زندیی میهبی ،اهمیت علّی مستقلی برای طبقـهبنـدی نمـادین از طریـق
شرح تمایز مقدس /نامقدس قائل است و رابطهی نزدی ،میـا فر ینـدهای یینـی و تشـکیل
همبستگیهای اجتماعی را نشا میدهد .در ن ر الکسـاندر ،ارزش ایـن اثـر در

اسـت کـه

نمونهای طراحی میکند« -شکل میهبی تجربههای فرارونده» -کـه بـرای «فر ینـدهای کلّـی
معین» است (هال و جونیتس.)98 :1390 ،
تقســیم جهــا بــه دو حــوزه ،یکــی دربردارنــدهی همــه نیزهــای الهــوتی 1و دیگــری
دربردارندهی همهی نیزهای ناسوتی ،2خط تمایزی است که اندیشهی دینی را از اندیشههای
دیگر جدا میکند .باورها ،اسطورهها ،افسانهها ،تصورات یا دستگاههایی از تصـوراتانـد کـه
بیانگر سرشت نیزهای الهوتیاند ،بیانگر هنرها و تواناییهای نسـبت داده شـده بـه ذات ایـن
نیزها ،بیانگر تاریخ و روابط نها با هم و با نیزهای ناسـوتیانـد .دایـرهی اشـیای الهـوتی را
ی ،بار برای همیشه نمیتوا مشخص کرد .یسترهی این دایـره ،بـر حسـب ادیـا متفـاوت،
بینهایت متغیر است (دورکیم.)49 :1383 ،
الکساندر ( ،)2010دربارهی مدرنیته مییوید که محتوای معنا و اشـکال نندیانـهی
تغییر داده است .فرهن

را

مدر  ،کدها و روایتها را فـراهم مـیکنـد ،حتـی ایـر نهـا اغلـب

موجــب عقالنیــت ،فردیرایــی ،شــ،ورزی و انتقـال اجتمــاعی بیشــتر از اســطوره ،میــراث و
باورهای متافیزی ،هستند .هنگامی که نقش معنا مطرح میشود ،مطابق با ن ر دورکـیم ،خـط
تفار بزریی بین بومیانی که به خدای توتمی باور دارند و مردا میهبی امروز ،وجـود دارد.
مردم مدر هنوز در کنشهای احساسی و مناسکی درییرند ،در حـالی کـه از نمادهـایی کـه
میتوانند بازنمایی جمعی قدرتمندی باشند ،انرژی میییرند و بـه مقـدس و نامقـدس تقسـیم
میشوند (الکساندر.)282 :2010 ،

Scare
Profane
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این معناها ساختارهای فرهنگی هستند .نها عمیقاً الـزام ورنـد در عـین حـال کـه توانمنـد
کنندهاند .مساله این است که ما نها را نمیفهمیم .این و یفـه جامعـهشناسـی فرهنگـی اسـت.
ایــن دســتاوردی اســت مبنــی بــر ســاختارهای فرهنگــی ناخود یــاه کــه جامعــه را بــه ســمت
روشنگری افکار هدایت میکند و در این راستا یرنه فر یند فهمید ممکن است تغییر کنـد
اما ساختار نها را از هم پاشیده نمیکند زیرا بدو ننـین سـاختارهایی جامعـه نمـیتوانـد بـه
بقای خود ادامه دهد .به باور الکساندر ( :2003مقدمه) ایر مـا مـیخـواهیم از ابتـیال زنـدیی
مادی خود بکاهیم ،نیاز به افسانههای ییشتههایما داریم .ایر میخواهیم در بحث تـراژدی-
های نهفته در فرهنگما پیشرفت داشته باشیم نیاز به یافتن روایت(کهنما ) داریـم .ایـر مـی-
خواهیم دنبالهروی خـو

و نگاهـداری خـود از مفـاهیم شـیطانی باشـیم ،نیازمنـد جـداکرد

مفاهیم مقدس و پاک از مفاهیم دنیوی و غیر معنوی هستیم .البته علوم اجتماعی همیشه بر
بوده است که زنا و مردا بطور فر یندی  ،فهم را انجام نمی دهند .جامعهشناسا این قضـیه
را به نیروی ساختاری جامعه منتسب دانستهاند که به مراتب وسی تر و پر دامنهتر و قدرتمندتـر
از انسا در جایگاه فردیت صرف اوست .به عبارت دیگر نها به جنبههـای اجبـاری زنـدیی
اجتماعی اشاره کردهاند .اما نچه که الکساندر را هـم بـه وجـد مـی ورد و هـم مـیترسـاند،
نیروهای جمعـی (الـزام هـای جمعـی) اسـت کـه ماهیـت اجبـار ور ندارنـد؛ همـا نیروهـای
اجتماعی که ما مشتاقانه و داوطلبانه به نها پاسخ میدهیم .جامعهشناسـی فرهنگـی یونـهای از
روا تحلیلی اجتماعی است که هدف عمدۀ

بـه نمـایش ییاشـتن جنبـههـای ناخود یـاه

جمعی است.
رایانه یکی از جدیدترین و قدرتمندترین اختراعات تکنولوژی ،عصر مـدر اسـت .نفـوذ
تدریجی رایانهها به زندیی مدر  ،نچه را که وبـر ،عقالنـیسـازی جهـا مـینامیـد ،تشـدید
نمود .رایانهها تمام پیام هـا را فـارغ از معنـای واقعـی ،دوری متـافیزیکی یـا دلبسـتگی عـاطفی،
تبدیل به مجموعهای از بیتهـا و بایـتهـا مـیکننـد و ایـن مجموعـههـا از طریـق پـالسهـای
الکترونیکی به یکدیگر متصل میشوند .این امر ،نمونهای از استیالی فعالیت جهانی بـر کنتـرل
عقالنی غیرشخصی و نشا دهندهی تصویر قدرتمندی از افسو زدایی از جها اسـت کـه وبـر

 / 16فصلنامه علوم خبری  ،شماره  ، 19پاییز 95

پیش بینی کرده بود .در واق  ،میتوا یفت که از این طریق ،نه تنهـا در قفـس هنـین وبـر بـه
دام افتادهایم بلکه در قوانین مبادلهای که مارکس مطرح میکرد ،نیز محصور شدهایم.
یرنه تکنولوژی در اشکال اقتصادی و علمی خود ،نیزی قابـل لمـس ،مشـاهده ،تعامـل و
محاسبه به شیوهای عقالنی و عینی است ،از ن ـر تحلیلـی ،بخشـی از ن ـم فرهنگـی را تشـکیل
میدهد و نوعی نشانه تلقی مییردد که میتواند هم دال و هم مـدلول باشـد .بنـابراین ،جهـا
مدر  ،تکنولوژی ،است اما تکنولوژی فی نفسه ،کامالً مادی نیست بلکه از بخشهـای دینـی
و غیر دینی ،الهی و شیطانی تشکیل شده است و ریشه در عمیقترین مناب و ژرفناهای تخیل ما
دارد (الکساندر .)179 :2003 ،در این مقاله ،درصددیم تا به بررسـی معنـای فرهنگـی رایانـه از
من ر الکساندر که یکی از جامعهشناسا فرهنگی است ،بپردازیم.

نظریه جامعه شناسی فرهنگی
شکلییری جامعهشناسی فرهنگی از دور جامعهشناسی فرهن

و پـس از تحـوالتی کـه بـه

«نــرخش فرهنگــی» معــروف شــده ،بــه عنــوا رهیــافتی متمــایز از جامعــهشناســی فرهنـ

و

مطالعات فرهنگی ،از اواسط دهه  1985غاز یردیده اسـت (نبـوی 3 :1391 ،و  .)27از سـال
« ،1998جامعهشناسی فرهنگی جدید امریکا» به عنوا ی ،مداخلـهی قابـل توجـه و مطمـئن،
پدید مد و با دوباره ریشه یرفتن از جامعه شناسـی و مطالعـات فرهنگـی بـه طـور یکسـا بـه
شیوههای کامالً بنیادی ،طراحی شد .ن ریهپرداز جامعهشناس ،جفری الکساندر ،در مرکز ایـن
توسعه قرار دارد .مقیاس و انسجام پروژهی الکساندر ،با واقعیتـی نشـا داده مـیشـود کـه در
نهار سـطح بـه هـم پیوسـتهی انتزاعـی عملیـاتی مـیشـود .اولـینِ نهـا ،ارائـهی الکسـاندر از
پسااثباتیرایی به عنوا نـارنو فلسـفی الزم بـرای همـهی تحقیقـات اجتمـاعی در حـال
حاضر است .دومینِ نها ،پیکربندی او از پروژهی جامعهشناسی فرهنگی است .جنبـهی سـوم،
م هر بسترهای ن ریهای در ی ،مجموعه از تحلیلهای اساسی است و ویژیی نهـارمِ تفکـر
الکساندر در با
.)2005: 1

سیاسـتهـای فرهنگـی جامعـهی مـدنی معاصـر مـیباشـد ( McLennan,
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جامعهشناسی فرهنگی ،عناصر ساختاریرایی و نقد ادبیِ الهام یرفته به لحاظ نشـانهشناسـی
و انسا شناسی اجتماعی را شامل میشود .این امر الکساندر را قادر میسازد تا نشا دهـد کـه
به جای پدیدهای کامالً خود به خودی و تصادفی ،به لحاظ نشانهشناختی و استداللی ،داللت-
ها در حال محکم کرد ِ کنشهای متقابل اجتماعی و فر یندهای ساختار یافتهی نهادینه شـده
توسط ساختارهای تولیدِ معنا هستند :قالبها و ژانرهای روایت و کدهای دویانه (خیـر /شـر،
لوده /پاک ،مقدس /نامقدس و .)Kurasawa, 2004: 54( )...
الکساندر با شیوهای نئوکانتی اما با روح تاریخی وبر و دیلتـای ،اصـرار دارد کـه فرهنـ
بُعدی از عمل است ،نه متغیری که بر یکی از نها متکـی اسـت .فرهنـ

،

بـه لحـاظ تحلیلـی،

مستقل است حتی ایر بُعدی از ی ،کل نندبُعدی و پیچیده باشد .الکساندر تالش میکند تـا
واژیا فرهن

 /ساختار در جامعهشناسـی کالسـی ،و مـدر را برسـازد .همچنـین درصـدد

ترکیب نشانهشناسی و پساساختاریرایی است تا نیز جدیدی بـه نـام جامعـهشناسـی فرهنگـی
توســعه دهــد .او رویکــرد ســاختارهای درو فرهن ـ

را از طریــق یــ ،ســری برخوردهــا و

خوانشهای هرمنوتی ،ساختاری توسعه داده است (الکساندر.)21 :2005 ،
از ن ر الکساندر ،جامعهشناسی فرهنگی نه برای جا به جـا کـرد تجزیـه و تحلیـل نهـادی،
بلکه برای ارائهی ی ،نارنو جدید برای نزدی ،شد به
توجه به این دیدیاه جدید ،محیطهای داخلی فرهن

 ،در ن ر یرفته مـیشـود .بـا

 ،ساختارهای عمیقی را فراهم میکنند،

به طوری که نیروها عینیسازی میشوند تا محیطهای بیرونیِ عمل را شکل دهند .او معمـاری
داخلی معنای اجتماعی را از طریق مفاهیم کد ،روایـت و کـنش نمـادین ،ارائـه مـیدهـد ،بـه
طوری که فرهن

در نهایت میتواند جایگاه بر حق خود را به عنوا معادلی بـا انـواع دیگـر

ساختار نیروی اجتماعی فرض کند .او این معمـاری داخلـی را بـا ترکیـب و تفسـیر برخـی از
جنبههای دورکیم متأخر ،پدیدارشناسی و جامعهشناسی خُـرد ،انسـا شناسـی نمـادین ،نشـانه-
شناسی ساختاریرا ،روایتیرایی ،پساساختاریرایی و برساختزدایی ،توسعه داده است .البته
او میکوشد تا ضمن توضیح معماری ساختار فرهن

 ،بیـنش هـدف یسـتردهتـر را از دسـت

ندهد و جامعه را به عنوا ی ،کل ،ن ریهپردازی کند (الکساندر.)22 :2005 ،
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نچه جامعهشناسی فرهنگی تولید میکنـد ،برسـاختهـایی از معنـای اجتمـاعی اسـت .بـه
عالوه ،این تفسیرها با ادعاهای ن ریهای قوی دربارهی ماهیت و رابطه متقابل اشـکال نمـادین،
و رابطهشا با زندیی اجتماعی ،هدایت میشود .جامعهشناسـی فرهنگـی ،ادعاهـایی پیرامـو
علل اجتماعی مطرح میکند و کنشگرا فردی و جمعـی را بـه عنـوا «عوامـل» 1مـیشناسـد
(الکساندر.)27 :2005 ،
جامعه شناسی فرهنگی ،نه فقط در ایـاالت متحـده بلکـه فراتـر از

 ،یـ ،جنـبش جدیـد

یسترده و قدرتمند است .جنبشهای ن ریهای جدید ،مناف مقررهی فکری را به نالش مـی-
کشند .جامعهشناسی فرهنگی بر قـدرت ایـده لِ منـاف مـادی و قـدرت مـادیِ منـاف ایـده ل
اصرار مینماید (الکساندر .)19 :2005 ،جامعهشناسی فرهنگی بـا سـایر مطالعـات فرهنگـی از
جنبههایی تفاوت دارد.
2

رهیافت جامعهشناسی فرهنگی الکساندر ،نمونه بـارز شـکلییـری مفهـوم زیباشـناختی از
فرهن

در درو جامعهشناسی فرهن

پس از «نـرخش فرهنگـی» بـه حسـا مـی یـد .در

درو تحوالت ن ری پس از این رویداد ،موضوعات اساسی ساختار ،عاملیت ،واق یرایی یـا
برساختیرایی ،ن ام و تفاوت به نحوی مطرح بودهانـد و سـبب شـکلییـری برداشـتهـای
خاصی از فرهن

شدهاند .ننا که جاکوبز 3و وایس ها راهـا  4در مقدمـهشـا بـر کتـا

«راهنمای جامعهشناسی فرهن

» مینویسند« :فرهن

به طور مختلفی -مرتبط بـا هـم ولـی بـه

شیوههای متمایزی -از ن ر یفتما ها ،عملها ،معناها ،اجراها ،مرزهـا و نـارنو هـای کلّـی
یا شِماها ،هم ننا که بر حسب ارزشها ،هنجارها و ن امها فهمیـده شـده اسـت» (جـاکوبز و
وایس ها راها  10 :2005 ،به نقل از نبوی .)42 :1390 ،جامعهشناسی فرهنگی الکسـاندر تـا
حدودی کوشیده است مطابق با مشی نندبُعدی که وی دنبال میکند ،برخی از این شیوههای
مختلف را با هم تلفیق و ترکیب کند.

1

agents
aesthetic
3
Jacobs
4
Weiss Hanrahan
2

راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنای فرهنگی رایانه 19 / ...

جفری الکساندر و جامعهشناسی فرهنگی
الکساندر که در ابتدا ی« ،مارکسیست فرهنگـی» بـوده اسـت (کـوردرو و همکـارا :2008 ،
 ،)524به تدریج از مارکسیسم فرهنگی روی برمییرداند و بر ثار دورکـیم متـأخر متمرکـز
میشود .الکسـاندر در مصـاحبه بـا جالیـیپـور توضـیح مـیدهـد کـه «اصـوالً جامعـهشناسـی
موضـ دورکیمــی

فرهنگــیای کــه طــرح و بنــا کــردهام ،در واقـ نســخهی تکامــل یافتــه

(دورکیم متأخر) است» (جالییپور و محمدی .)459 :1387 ،تلفیـق و ترکیـب هرمنوتیـ ،و
ساختاریرایی مطابق با نچه الکساندر به عنوا رهیافت نندبُعدی از
نقدی که به سایر ن ریههای جامعه شناختی فرهنـ

یاد میکند به همـراه

دارد و نیـز مطـابق بـا تحـولی کـه وی بـا

مراجعه به پارسونز و طرح «نوکارکردیرایی» و پشت سر ییاشتن

طی میکند ،مرحلـهای

را در ن ریهپردازی جامعهشناسـی فرهنگـی بـرای وی شـکل مـیدهـد کـه در ایـن مرحلـه از ن ـر
معرفتشناختی و روششناختی به استنبا خاصی از فرهن

دست مییابد (نبوی.)36 :1391 ،

الکســاندر در مقالــهی «برنامــهی قــوی در ن ریــه جامعــهشناســی فرهنگــی :عناصــر /مبــانی
هرمنوتی ،ساختاری» که به همراه اسمیت در سال  2002به نـا رسـانده ،از «خـط یسـلی»
سخن مییوید که در کانو مباحث جامعهشناختی دربارهی فرهن

وجود دارد .در واقـ او

با این اصطالح میکوشد تا جامعهشناسی فرهنگی را از جامعهشناسی فرهن

 ،متمایز کنـد .از

ن ر او باور داشتن به جامعه شناسی فرهنگی ،پییرفتن ایـن فکـر اسـت کـه هـر کنشـی (خـواه
ابزاری ،بازتابی و اجباری) نسبت به محیط بیرونیاش ،تا حدی در افق دید معنا و تأثیر ،جـای
داده شده است .این محیط درونی ،محیطی است که کنشگر هیچیاه نمیتوانـد نسـبت بـه
کامالً (یا حداقل) ابزاری یا بازتابی باشد .این محیط درونی ،تا حدی ی ،منب

رمـانی اسـت

که کنش را تا حدی امکا پییر و تا حدی محدود میکند و همچنـین «بـاور بـه امکانپـییری
جامعهشناسی فرهنگی ،متضمن این اسـت کـه نهادهـا ،بنیـا و شـالودهای رمـانی دارنـد کـه
سازما و هدفهایشا را به طور بنیادی شکل میدهد و بستر و زمینه ساختیافتهای را بـرای
بحث بر سر مشروعیتشا را فراهم می ورد» (الکسـاندر و اسـمیت .)136 :2002 ،بـه سـخن
دیگر ،به عقیدهی وی ،جامعهشناسی فرهنگی به بررسی ساختارهای درونیِ معنا مـیپـردازد و
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تأکید میکند که معنا و ارزش با تمام فر یندهای دیگر در هم تنیدهاند و نمیتوا یفـت کـه
امری غیر فرهنگی علت امری فرهنگی است و بالعکس (جالییپور و محمدی.)46 :1387 ،
الکساندر برای این که برای فرهن

و معنا شـأ و جایگـاهی مسـتقل قائـل شـود ،ابـزاری

مفهومی که اخیراً در مطالعات اجتماعی علم ابداع شده است ،یعنی «برنامـهی قـوی» را بـرای
«جداسازی تحلیلی دقیق و واضح فرهن
فرهن

از ساختار اجتمـاعی» در مطالعـهی جامعـهشـناختی

به کار میبندد .به ن ر وی تنها از طریق ننین برنامهی قوی است کـه جامعـهشناسـا

قادر میشوند تا «نقش قدرتمندی را که فرهن

در شکلدهی به زندیی اجتماعی ایفـا مـی-

کند ،توضیح دهند» .به عقیدهی وی تعهد به «ن ریه جامعهشناختی -فرهنگی» ایجا مـیکنـد
تا خودسامانی و استقالل فرهن

به عنـوا تنهـا و مهـمتـرین ویژیـی برنامـهی قـوی در ن ـر

یرفته شود .البته رهیافت جامعهشناسی فرهنگی از ن ر الکساندر ،مستلزم دو ویژیی دیگر نیـز
هست .نخست« ،تعهد به بازسازی تأویلی متـو اجتمـاعی بـه شـیوهای غنـی و متقاعـد کننـده
است» که از طریق «توصیف ژرف ییرتزی از رمزیا  ،روایتها و نمادهایی که تارهای بافته
شدهی معنای اجتماعی را میسازند» عملی میشود و این مستلزم در خارج از پرانتـز ییاشـتن
روابط و مناسبات غیرنمادین یسـترده تـر اسـت تـا دسـتیابی بـه مـتن خـالص و نـا فرهنگـی
امکانپییر شود و بـدین طریـق امکـا توصـیف ژرف ییرتـزی فـراهم یـد .او بـا ارجـاع بـه
استدالل پل ریکور دربارهی ضرورت پیوند میـا تأویـل و نشـانهشناسـی مـییویـد کـه ایـن
بازسازی متن خالص فرهنگی میتواند به عنوا «ساختهای فرهنگی» در ن ـر یرفتـه شـود و
همچو ی ،متن اجتماعی مورد مطالعه قرار ییرد .ویژیـی دیگـری کـه وی بـرای برنامـهی
قــوی خــود در ن ــر دارد «تثبیــت علیــت ،بــه طــور مســتقیم در کنشــگرا و عاملیــتهاســت»
(الکساندر و اسمیت.)136 :2002 ،
الکساندر و اسمیت ،ایدهی برنامهی قوی را در جامعهشناسی فرهنگـی بـه عنـوا « شـکارا
مجادله میز» مطرح میکنند ،در حالی که مدعی هسـتند کـه «یـ ،سـب ،خـا

از ن ریـه»،

«بهترین راه را به طرف جامعهشناسی فرهنگی» ارائه میدهد (الکساندر و اسمیت.)12 :1993 ،
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فرهن

در اینجا ،نسبتاً مستقل از ساختارهای فرهنگی ،روابط نهادی قـدرت و  ...درک مـی-

شود (اسمیت.)66 :2004 ،
الکساندر و اسمیت در هندبوک جامعهشناسی فرهنگـی ( )2010مـینویسـند کـه برنامـهی
قوی ،یکی از جنجالبرانگیزترین بحثها در نرخش فرهنگـی جامعـهشناسـی اسـت .از ن ـر
نها ،برنامهی قوی ،ی ،برنامهی تحقیق با ی ،سری مدلهـا ،روشهـا و ابزارهـای مفهـومی
است که به صورت جدایانه یا با یکدیگر ،تفسیر و تبیین دنیای اجتماعی را مجاز میکنند .بـه
باور الکساندر و اسمیت ( ،)13 :2010یرنـه مـا برنامـهی قـوی را بـه عنـوا دورهی جامعـه-
شناختی مهمی از نرخش فرهنگی میبینیم ،ایدههای

تا بخشهایی از قـر بیسـتم کشـیده

شدهانـد .فلسـفهی زبـانی ویتگنشـتاین در دهـه  1940و  1950هـور یافـت .سـاختاریرایا و
نشانهشناسا فرانسوی در دهه  1950و  1960به اوج رسیدند .انسا شناسـا فرهنگـی بزریـی
مانند دایالس ،1ترنر 2و ییرتز ،کارهای پرنفوذشا را از نیمه دهه  1960تا اوایـل دهـه 1970
نوشتند .این متفکرین که از متو بریزیده از دورکیم و وبر استفاده کردهاند ،بنیا های ذهنی
را برای برنامهی قوی ماده کردهاند.
در شکلییری برنامهی قوی در جامعهشناسی فرهنگی جفری الکساندر و فیلیـ

اسـمیت،

جامعهشناسی در بخش عمدهای از تاریخش ،توسط دانشمندا ِ نـاموزو بـه لحـاظ فرهنگـی،
مسلط و غالب شده است .در تالش برای فهم تحوالت و بحرا های جامعهی مـدر  ،جامعـه-
شناسا به جای تمرکز بر دنیای معنا ،بیشتر از

خالی شدهاند .حتـی ایـر در جامعـهشناسـی

کالسی ،کورسویی وجود داشت ،هم به عنوا ن ریه و هم روش ،از یـ ،بـیحسـی نسـبت
به معنا رنج میبرند (تراندمن.)202 :2008 ،
تحلیلگر فرهنگیای که احتماالً بیش از هر کس دیگری میخواست بـه ایـن تقاضـا بـرای
« هن

فرهنگی» توسط معناسازی مردم از موضوعات اولیه در تحلیل اجتمـاعی عمـل کنـد،

کلیفورد ییرتز بود .به باور ییرتز ،مطالعهی فرهن

های مردم دیگـر ،شـامل کشـف کسـانی
Douglas
Terner

1
2
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است که فکر میکنند هستند ،نچه نها فکر میکنند که انجام میدهنـد ،و عـاقبتی کـه نهـا
فکر میکنند که در حال انجام

هستند (ییرتـز .)10 :1999 ،پـس از نهـار دهـه از تحلیـل

فرهنگی ییرتز ،توسط الکساندر و اسمیت ،به عنوا سکوی پرشی به برنامهی قوی در تحلیـل
فرهنگی ارجاع داده شد (الکساندر.)22 :2003 ،
در اکتبر  ،2007مرکز جامعهشناسی فرهنگی در دانشگاه ییل ،از محققا  ،ن ریـهپـردازا و
پژوهشگرا تجربی از رشتههای مختلف دعوت کرد تا دربارهی «ییرتز» به شـیوهای انتقـادی
و یندهیرا فکر کنند .الکساندر مییوید ،همهی نها به توافق رسیدند که ییرتز ،در نیم قر
ییشته در علوم انسانی ،اهمیت زیادی داشته است (الکساندر.)158 :2008 ،

روش جامعهشناسی فرهنگی
قواعد فلسفی برای این موقعیت هرمنوتیکی توسط دیلتای ( )1962نهاده شده اسـت و بـه ن ـر
میرسد که دستور روششناختی او برای توجـه بـه «معنـای درونـی »1سـاختارهای اجتمـاعی،
هیچگاه به خوبی عملی نشده اند .تحلیـل فرهنگـی تأثیریـیار ییلفـورد ییرتـز بـیش از نکـه
ابداع ی ،رهیافت جدید در ن ر یرفته شود ،قدرتمندترین کـاربرد معاصـر ن ریـات دیلتـای
قلمــداد شــده اســت .از ن ــر روش شــناختی ،دســتاوردهای «شــرح جــام » نیازمنــد در پرانتــز
ییاشتن 2روابط اجتماعی غیر نمادین یستردهتر میباشد .به باور الکساندر ،این داخـل پرانتـز
ییاشتن همانند تقلیل پدیدارشناسانه 3هوسرل به ما اجازه میدهد ،متن فرهنگی نـا و منطـق
(عقالنیت حاکم بر) ن ری و فلسفی که ریکور در بحث مهم خـود در مـورد پیونـد ضـروری
بین هرمنوتی ،و نماد شناسی ورده است ،دوبـاره بازسـازی کنـیم .ایـن برسـاخت مجـدد را
می تـوا بـه عنـوا طراحـی سـاختارهای فرهنگـی محسـو کـرد کـه یکـی از ابعـاد حیـات
اجتماعی را تشکیل می دهد .مفهـوم سـاختار فرهنـ

بـه عنـوا یـ ،مـتن اجتمـاعی ،اجـازه
1

Inner meaning
Brackating - out
3
Epoche
2
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میدهد مناب مفهومی مطالعـات ادبـی از ارسـطو تـا شخصـیتهـای معاصـر همچـو فـرای و
برووکس ( )1984وارد علوم اجتماعی شـود .تنهـا پـس از تکمیـل در پرانتـزیـیاری تحلیلـی
مورد نیاز هرمنوتی ،و برساخت مجدد الگوهـای درونـی معنـا اسـت کـه علـوم اجتمـاعی از
خودمختاری تحلیلی به خودمختـاری انضـمامی مـیرسـد .تنهـا پـس از ایجـاد یـ ،فرهنـ
مستقل تحلیلی امکا کشف شیوه های تـداخل فرهنـ

بـا سـایر نیروهـای اجتمـاعی از قبیـل

قدرت و خرد ابزاری در جها اجتماعی انضمامی فـراهم مـیشـود (الکسـاندر :2003 ،فصـل
اول).
ایر دیلتای ،منب الهام الکساندر برای ادعای اولویت روششـناختی فرهنـ

اسـت ،طـرح

میانیای که کم ،میکند تا یوشت جامعهشناختی بر استخوا های هرمنوتی ،قـرار ییـرد،
بریرفته از دورکیم است« :فرهن

باید به عنوا ن ـامی از کـدهای نمـادین درک شـود کـه

خیر و شر را مشخص میکند» (الکساندر و اسمیت .)196 :1993 ،نوشتهی الکسـاندر در بـا
قطبهای خیر و شر تا حدودی ن ری و تا حدودی عملی ،درییـر بـا دویـانگیهـای مـرتبط
مقدس /نامقدس و پاک /لوده است .بـه بـاور الکسـاندر ( :2003فصـل نهـارم) ،قضـیه ایـن
است که زمانی که با پدیدهی طبیعیِ اهراً قدرتمند شبیه شر برخورد میکنیم ،ما به ی ،دوز
قوی از برساختیرایی اجتماعی نیاز داریم تا نچه در جریا است را ببینیم .به طـور خـا ،
ما به بررسی کـدها و تکـرار نچـه بـرای «خیـر» و همتـای ضـروریاش« ،شـر» متکـی اسـت،
نیازمندیم .الکساندر مینویسد« :خط تقسیم بین مقدس از نامقدس باید بارها و بارها ترسـیم و
بازترسیم شود ...جوام از طریق پدیدههایی مانند رسوایی ،هراس اخالقی ،مجازات عمـومی،
و جن

ها ،موقعیتهایی را برای تجربهی مجدد و شفافسازی مجـددِ 1دشـمنا خیـر فـراهم

میکنند» (الکساندر.)115 :2003 ،
طبق ن ر الکساندر ،از طریق هرمنوتی ،ساختاری میتوا معناهـایی کـه هسـتهی زنـدیی
اجتماعی هستند را برساخت .تنها بعد از ننین بازسازیای میتـوا روابـط بـین «سـاختارهای
recrystallize

1
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فرهنگی» و قـدرت اجتمـاعی را در اشـکال سیاسـی و اقتصـادیاش تحلیـل کـرد (الکسـاندر،
 .)24 :2007به ن ر طبیعی میرسد کـه هرمنوتیـ ،و برسـاختیرایـی بـا هـم مـرتبط باشـند.
الکساندر و اسمیت مینویسند کـه «سـاختاریرایی و هرمنوتیـ ،مـیتواننـد همراهـا خـوبی
باشند .اوالً امکاناتی را برای ن ریه عمومی برساخت ،پیشبینی و ا هارات اسـتقالل فرهنـ

،

پیشنهاد میدهد .ثانیاً تحلیل تصرف متنبـودیی و خلـق و خـوی زنـدیی اجتمـاعی را مجـاز
میکند» (نورتـو  .)318 :2011 ،هرمنوتیـ ،سـاختاری ،یـ ،دیـد نمایشـی و عملکـردی از
زندیی اجتماعی است که بر اساس مناب ادبی و انسا شناختی ساخته مـیشـود تـا بـر اهمیـت
فرهنگیِ عمل یینی و قراردادهای اسطورهای تأکید کند (.)Kurasawa, 2004: 55
برای جامعه شناسی فرهنگـی ،معنـای یـ ،رویـداد یـا پدیـده در طـول زمـا از طریـق سـه
فر یند ،ساخته می شود :قالب روایتی (عناصر مختلـف ایـن رویـداد یـا پدیـده نگونـه دوبـاره
سازماندهی مـیشـود ،موقعیـتیـابی مـیکنـد و در یـ ،داسـتا بزریتـر تلفیـق مـیشـود؟)؛
کدییاری نمادین (نگونه با توجه به کدهای دویانهی اخالقی یـا عـاطفی ،طبقـهبنـدی مـی-
شود؟)؛ و وز دهی (نه منابعی در برساخت و انتشار

 ،به ثمر مینشیند؟) .از نجا که افراد،

یروه ها یا اتفاقات ،باید کدییاری شـوند و بـه عنـوا شـر ،لـوده یـا نامقـدس درک شـوند،
اختصا

احساسی خا

و دالّهای مملو از ارزش برای هـر مـدلول اجتمـاعی ،یـ ،فر ینـد

فرهنگی از برساخت معناسـت ( .)Kurasawa, 2004: 56در ایـن مقالـه تـالش مـیشـود تـا
معنای فرهنگی رایانه از من ر الکساندر مورد بررسی قرار ییرد.

رایانه از منظر جفری الکساندر
به باور الکساندر ( ،)2003قدیمیترین تعصبی کـه ن ریـه اجتمـاعی در مـورد زنـدیی مـدر
دارد این است که تعصب در این زندیی ابداً جایی ندارد .مدرنیته مـردم را عقالنـی مـیکنـد
نرا که خصلت علمی دارد و به علت ننین علمی بودنی ،نهادها و فر ینـدهای جامعـه مـدر
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«کامالً تکنولوژی 1»،شده اند .این داستا مورد احترام ،ممکن اسـت بدبینانـه یـا خـوشبینانـه
باشد اما در هر صورت ضدفرهنگی است ،زیرا بر مادییرایی مطلق در جها معاصـر تأکیـد
ال با دقـت سـاخته و پرداختـه شـده اسـت .در واقـ  ،جهـا مـدر
می کند .اما این داستا کام ً
تکنولوژی ،است اما تکنولوژی فی نفسـه ،کـامالً مـادی نیسـت بلکـه از بخـشهـای دینـی و
غیردینی ،الهی و شیطانی و متعال و ملعو  2تشکیل شده است (الکساندر :2003 ،فصل هفتم).
تکنولـوژی از ن ــر اجتمــاعی ˚ در اشـکال اقتصــادی و علمــی خـود -نیــزی قابــل لمــس،
مشاهده ،تعامل و محاسبه به شیوه ای عقالنـی و عینـی اسـت .بـا ایـن وجـود ،از ن ـر تحلیلـی،
تکنولوژی بخشی از ن م فرهنگی را نیز تشکیل میدهد .نوعی نشانه ،3هم دال 4و هم مـدلول
که بازیگرا قادر نیستند ذهنیات 6خود را در ارتبـا بـا

5

 ،بـه طـور کامـل تفکیـ ،نماینـد.

علمای اجتماعی معموالً به تکنولوژی از این من ر ذهنیتر توجه ننمودهاند .از ن ـر الکسـاندر،
در واق  ،هریز

را به عنوا موضوعی فرهنگی در ن ر نگرفتهاند .تکنولوژی عمدتاً به مثابه

متغیری مادی و نه معنوی ،بسیار معمولی ،نه ی ،نشانه بلکه نوعی ضدنشانه 7و جوهر مدرنیتـه
در ن ر یرفته می شود کـه امکـا هـر یونـه درک فرهنگـی نسـبت بـه

را سـلب مـیکنـد

(الکساندر : 2003 ،فصل هفتم) .الکساندر بر این بـاور اسـت کـه مـا بایـد یـاد بگیـریم کـه بـه
تکنولوژی به مثابه نوعی یفتما نگاه کنیم ،نوعی سیستم نشانه که حتی هنگامی کـه پاسـخی
به تقاضاهای اجتماعی و عاطفی است [نیز] تحت قیـود نشـانهشناسـی اسـت .نخسـتین یـام بـه
سوی این درک بـدیل از تکنولـوژی مـدر  ،عبـارت اسـت از مفهـومپـردازی مجـدد هـور
تاریخی

بر اساس متافیزی.،

Purely technological
Sublime and accursed
Sign
Signifier
Signified
Subjective states of mind
Antisign

1
2
3
4
5
6
7
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از ن ر الکساندر ،توق رستگاری از ابتکارات تکنولوژی ،سرمایهداری جدایی ناپییر بود.
اختراعات عمده ن یر موتور بخـار ،راه هـن ،تلگـراف و تلفـن از سـوی نخبگـا و عـوام بـه
عنوا وسایلی برای برتری سکوالر 1مورد تحسین قرار یرفتند .عموماً ادعا میشد که سرعت
و قدرت این اختراعات ،محدودیتهای زمینی زما  ،مکا و کمیـابی را از بـین خواهـد بـرد.
در روزهای خوش اولیه ،تبدیل به ابزاری جهت تجربه نمود رهایی لیتبخش شـد ،ابـزاری
برای ورد شکوه بهشت بر روی زمین .تکنسینها و مهندسانی که این تکنولـوژی جدیـد را
میفهمیدند ،به جایگاه کشیش های ایـن جهـانی دسـت پیـدا کردنـد .بـا ایـن وجـود ،در ایـن
یفتما تکنولوژی ،،ماشین در کنار خدایی کرد  ،نقش شیطا را نیـز بـر عهـده داشـت .در
اوایل قر نوزدهم ،لودایتها ،2ماشین های ریسـندیی را بـه ایـن عنـوا کـه همـا بـتهـای
محکوم شده از سوی پدرا عبری هستند مورد حمله قرار دادند .ویلیام بلی” 3،دسـتگاههـای
شیطانی تاری “4،را مورد تقبیح قرار داد .ماری شلی رما فرانکشتاین یا پرومتئوس 5مدر را
در مورد نتایج وحشتناک تالش ویکتور فرانکشـتاین جهـت سـاختن غـول پیکرتـرین ماشـین
جها نوشت .ژانر یوتی ،نشا دهنده قیـامی بـر ضـد عصـر خِـرد بـود و تأکیـد داشـت کـه
نیروهای شر همچنا در حال پیشروی هستند ،نیروهایی که اغلب به وسیله موتـور تکنولـوژی
تجسم می یافتند .به شکل طعنه میزی ،عصر مدر نیازمند مراقبـت در برابـر ننـین نیروهـایی
1

Secular transcendence
 2لودایتها ( )Ludditesاعضای یروههای سازما یافته در انگلستا اوایل قر نوزدهم بودند که به طور
پنهانی دست به تخریب دستگاههای نساجی که جایگزین ها شده بود میزدند .این جنبش در  1811در
ناتینگهام شروع شده و در  1812به سایر مناطق یسترش یافت .این نام پس از رهبری احتماالً افسانهای به نام
ند لود ( )Ned Luddبه ها داده شد .این جنبش پس از دادیاههای دسته جمعی در سال  1813در یورک

که به اعدامها و تبعیدهای بسیاری ختم شد ،پایا یافت .بعدها ،این اصطالح جهت توصیف تمام افرادی که
مخالف تغییر تکنولوژی ،بودند به کار رفت -نویسنده
3
William Blake
4
citation d'un hymne religieux utilisée pour évoquer le paysage industriel du
nord de l'Angleterre
 .5پسر پاپتوس یکی از تایتا ها در اسطورههای یونا که تش را برای انسا ها از بهشت دزدید و بعد به این
دلیل تنبیه شد -نویسنده
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بود .ارتبا مستقیمی بـین احیـاء [ادبیـات] یوتیـ ،و فـیلم مشـهور جـورج لوکـاس ،جنـ
ستاریا وجود دارد .توهم علمی ،تکنولوژی را با مضامین یوتی ،قـرو وسـطایی ترکیـب
نموده ،شر را در برابر خیر قـرار داده و رسـتگاری از زمـا  ،مکـا و حتـی مـرش را بشـارت
میدهد (الکساندر :2003 ،فصل هفتم).
الکساندر متیکر میشود که در درو ذهـن متعـارف جامعـهشناسـیِ فرهنـ

 ،تکنولـوژی

رایانه به منزلهی ی ،بیا نا از عقالنیت ابـزاری اسـت ،در حـالی کـه جایگـیاری تحلیلـی
خود را در درو ی ،دنیای سرخورده از نیروهای مادی و من م دعـوت مـیکنـد .مـارکس،
وبر و هابرماس میتوانند به عنوا سـرمایه یـیار در ایـن موضـوع دیـده شـوند .امـا بـه دور از
تقسیم معنا و ارزشها از سیتمهای اجتماعی و فرهنگی ،در تجربهی معاصر به عنوا جادویی،
عالی و مقدس ،کدییاری می شود .اما باید یفـت کـه ایـن نـو وری بـه طـور همزمـا  ،هـم
قدرتمند و مفید و در عین حال ،هیوال و مخر است (م ،لنا  6 :2005 ،و .)7
تحقیقات الکساندر ( ،2003فصل هفتم) ،در با ورود رایانه به یاهی جمعـی ،در حـالی
که کدها و روایتهایی را ردیابی میکند که به این ماشین ،معنای منحصر به فردی مـیدهـد،
پیشنهاد میدهد که این معانی اجتماعی ،اثرات جالب اجتمـاعی رایانـه را تببـین مـیکننـد .بـه
باور الکسـاندر ( ،) 2007نفـوذ تـدریجی رایانـه بـه زنـدیی مـدر  ،نچـه را کـه مـاکس وبـر
عقالنیسازی جها مینامید ،تشدید نمود .رایانه تمام پیامها را ،فارغ از معنای واقعـی ،دوری
متافیزیکی یا دلبسـتگی عـاطفی ،تبـدیل بـه مجموعـهای از بیـتهـا و بایـتهـا مـیکنـد .ایـن
مجموعهها از طریق پالسهای الکتریکی به یکدیگر متصل میشوند .نهایتـاً ایـن پـالسهـا در
رسانههای حیات بشری مجدداً به حالت اول خود تبدیل میشوند.
الکساندر سؤالی را مطرح میکند که یا میتوا نمونه بهتـری در مـورد اسـتیالی فعالیـت
جهانی بر کنترل عقالنی غیرشخصی ذکر کرد؟ یا میتـوا تصـویر قدرتمنـدتری از افسـو
زدایی 1از جها که وبر وقوع

را پیش بینـی کـرده بـود یافـت؟ تـا حـدود زیـادی بسـته بـه
Disenchantment

1
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پاسخی است که بـه ایـن پرسـش جـدی نگونـه پاسـخ دهـیم زیـرا یفتمـا پیرامـو معنـای
تکنولوژی پیشرفته یکی از مرزهای ایدئولوژی ،عصر حاضر را تعیـین مـیکنـد .ایـر پاسـخ
مثبت باشد ،ما نه تنها در قفس هنی وبر به دام افتادهایم ،بلکه در قوانین مبادلهای که مارکس
اصرار داشت نهایتاً تمام امور بشری را به شکل کاالی مصـرفی تبـدیل مـیکنـد نیـز محصـور
شدهایم (الکساندر :2003 ،فصل هفتم).
رایانه جدیدترین و به طور قط  ،یکی از قدرتمندترین اختراعات تکنولوژی ،عصر مدر
است اما نمادپردازی

نیز دقیقاً به همین شکل است .ساختار فرهنگی یفتما تکنولوژیـ،

به طور محکمی تن یم شده اسـت .در ادامـه بـا اسـتفاده از روش جامعـهشناسـی فرهنگـی ،بـه
معنای فرهنگی رایانه از من ر الکساندر پرداخته میشود.
علیرغم

که طی سالهای  1944تا  ،1975برخی ا هارن رهای عـادی در مـورد رایانـه

بیا میشدند ˚ا هارن رهایی که با لحنهای عقالنی ،علمی و «واق یرایانه »1بیا میشـدند-
نوعی یفتما استعالیی و اسطورهای نیز به وجود مد که بـا بالغـت کامروایانـه رسـتگاری و
لعنت شدیی همراه است .این جایگاه مقدس ،طی سالهای ینده مورد جرح و تعـدیل قـرار
یرفت .به باور الکساندر ( ،)2003هر نیزی برای مقدس بود باید از جهـا روزمـره فاصـله
بگیرد .ادبیات رایج به طور مداوم فاصلهای که رایانه را از مردم عامی جـدا مـیکـرد و اسـرار
مربو به این موضوع را مورد بازیویی قرار می دادند .بیست سال بعد ،ایـن تصـویر همچنـا
بدو تغییر باقی مانده بود.
الکساندر ( )2003مطرح میکند که اشیاء به این دلیل ایزوله میشوند که تصـور مـیشـود
دارای نیروی اسرار میزی هستند .ارتبا بـین رایانـه و مراکـز قـدرت کاریزماتیـ ،بـه طـور
مداوم در ادبیات عامه تکرار شده اسـت .یهگـاه ،قیاسـی بـین رایانـه و مقدسـات روی زمـین
صورت پییرفته است .به ن ر الکساندر ( ،)2003ایر نیزی مقدس است و از جها نامقـدس
جدا شـده اسـت ،دسـتیابی بـه قـدرت

بـه خـودی خـود تبـدیل بـه یـ ،مسـئله مـیشـود.

Realistic

1
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همانندسازی رایانه با خدا و اپراتورهای

با میانجیهـای مقـدس ،نشـا دهنـده سـاختارهای

فرهنگی است که طی نهل سال بدو تغییر باقی ماندند.
در نتیجه ،برخورد با رایانه

جهانی که کشیشا تکنولوژی ،فراهم وردند ،به طور قطـ

حیات زمینی را دستخوش تغییر کرد .با این وجود ،رایانـه نیـز ماننـد تکنولـوژیهـای انقالبـی
پیش از خود ،خیر و شر فو بشری را در خود تجسم بخشید .هما یونـه کـه لـویاشـتراوس
( )1963اشاره کرده است ،ابتدا ،از طریق نامییاری است که کدهای فرهنگی تعریف کننـده
ی ،موضوع برساخته میشوند .در سالهای پس از پیدایش رایانه ،تالشهـای بسـیاری بـرای
نامییاری این ماشین متفکر صورت یرفت و این تالشها عمدتاً از الگـوواره دویانـهای کـه
دورکیم و لویاشتراوس توصیف نمودند ،تبعیت میکردند.
در نتیجه ،دالهای مشابهی به وجود مدند ،مجموعههـای مبسـو از ارتباطـات مقـدس و
نامقدس که برای یفتما تکنولوژی ،،نوعی رشته معنایی پرمایه به وجـود وردنـد .یکـی از
این مجموعهها قیاسهای وحشتناک و داللتهای ترسناک را به کار میبرد .رایانـه بـا القـابی
همچو نوعی ”ابزار غـول پیکـر“ ،یـ” ،کارخانـه اعـداد“”،کـوهی از ماشـین الت“ ،یـ،
”هیوال“ ،یـ” ،رزمنـاو ریاضـیاتی“ ،یـ” ،ابـزار نحـس“ ،یـ” ،نـره غـول“ ،یـ” ،روبـات
ریاضیاتی“ ،ی” ،روبات شگفتی فرین“” ،دیوانه “1و ”هیوالی فرانکشتاین“ نامیده میشد.
در تقابل مستقیم با این قلمروی نامقدس ،روزنامهنگارا و تکنسینها ،رایانـه و قطعـات
را از طریق شباهت به انسانی بییناه و بدو شـ ،مقـدس نـامیـیاری نمودنـد .بـه

لقـب

”ابر-مغز“ و ”مغز بسیار بزرش“ داده شد .به دلیل پیوسته بود با ی ،ابـزار صـوتی،

را بـه

عنوا ”کودکی هوشمند با صدایی موقـت“ و ”تنهـا مغـز ماشـینی بـا قلبـی مهربـا “ توصـیف
نمودند .رایانهها عالوه بـر مغـزی کـه داشـتند ،صـاحب ”حاف ـه داخلـی“” ،نشـم“” ،سیسـتم
عصبی“” ،قلب نرخنده“ و نوعی ”خلق و خوی زنانه“ شد .ننین یفته میشد کـه قـرار اسـت
در ینده صاحب ”فرزند“ ،و در سالهای بعد صاحب ”خانواده“ و ”نسلهایی“ شوند.
 .1من ور از  Maniacانسا مبتال به بیماری مانیا ( )Maniaاست که رفتارهای نامعقول از خود نشا میدهد.
در اینجا استعاره از موجودی است که ننین رفتاری از خود نشا داده یا خواهد داد-نویسنده
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دوره نامییاری اضطراری به سرعت به پایا رسید اما نیروهای قدرتمند خیر و شر که این
نام ها نماد

بودند تا امروز در نبردی مرشبار ،درییر هستند .بالغـت رسـتگاری و بالغـت

خرالزمانی هر کدام به شکلی بر این دویانگی فائق مدهانـد .هـر دو تـالش را مـیتـوا در
اصطالح ساختاری ،به مثابه غلبه بر تقابل دوتایی ،از طریق فراهم ورد ی ،اصـطالح سـوم
دانست .البته موضوعات عاطفی و ماوراءالطبیعه عمیقتری نیز در میا هسـتند .یفتمـا رایانـه
معاد شناسانه 1بود نرا که رایانه در بر ییرنده مسائل مربو به حیات و مرش دانسته میشد.
در وهله نخست ،رستگاری صرفاً بر حسـب ریاضـیات تعریـف مـیشـد .کـامپیوتر جدیـد
مسئلههایی را که ”سالها ،انسا ها را به خود مشغول کرده بودند در یـ ،نشـم بـر هـم زد
حل میکردند“ .تا سال  ،1950رستگاری تعریف بسیار یستردهتری پیدا کرده بـود” .انقـال
به پیروزی رسید!“ عنوا داستانی در مـورد ایـن پـیشبینـیهـای جدیـد اسـت .نـوعی رمـا
یسترده و رویایی در مورد پیشرفت ترسیم شده بود” :ماشـینهـای متفکـر تمـدنی سـالمتـر و
شادتر از تمام تمد های تاکنو موجود به ارمغا خواهند ورد“ .مردم قـادر خواهنـد بـود تـا
”مشکالت خود را به شیوه الکترونی ،و بدو رنج حل کنند“ .به عنوا مثال ،هواپیماها قـادر
خواهند بود تا ”بدو ذرهای کم ،یرفتن از خلبا “ به مقصد برسند.
تا سال  ،1960یفتما عمومی در مورد کامپیوتر به راستی به مانند رسید بـه هـزاره شـده
بود .یکی از نخبگا

زما اعالم کرد ”عصر جدیدی در روابط بشری غاز یردید“ .مانند

تمام بالغتهای معادشناسانه ،زما سنجی این رستگاری موعود نیز دقیقاً مشخص نیست .ایـن
امر هنوز اتفا نیفتاده است اما روند
افتاد ،تأثیرات

شروع شده است .پنج یـا ده سـال بعـد اتفـا خواهـد

به زودی احساس خواهند شد ،تغییر ،قریبالوقوع است .زما سنجی هر نه

باشد ،نتیجه نهایی مشخص است ” .تأثیر اجتمـاعی بـه شـکلی بـاور نکردنـی بـر جـای خواهـد
ییاشت“” .با غلبه بر خرین مان بزرش یعنی فاصله“ تأثیر کامپیوتر بر جهـا طبیعـی نیـز بـه
همین شدت خواهد بود .بیشتر کارهای انسانی حـیف خواهنـد شـد و سـرانجام ،مـردم ” زاد
 .1من ور از  eschatologyهر یونه دکترین در مورد پایا جها  ،مرش ،قضاوت و سرنوشت است که با
توجه به مضمو  ،معادشناسی مناسبترین معادل به ن ر میرسد-نویسنده
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خواهند شد تا به اموری کامالً جدید بپردازند ،اموری که بخش اع م

را تکامـل بخشـید

به خود ،خلق زیبایی و درک یکدیگر تشکیل میدهد“.
این باورها در اواخر دهه  1960و اوایل دهـه  1970همچنـا بـه اشـکال فراییرتـری تأییـد
میشدند .کامپیوترهای جدید از ننا ”قدرت ع یمی“ برخوردار بودند کـه ،همـا طـور کـه
خداوند در کتا پیدایش مییوید ،قادرند ”از دل هرج و مرج ،ن م“ به وجود بیاورنـد .ایـن
نکته که ”سپیده عصر کامپیوتر در حال دمید است“ مشـخص بـود .یکـی از نشـانههـای ایـن
هزاره این خواهد بود که ”شیوه رایج تفکر بر حسب علت و معلول ،جـای خـود را بـه نـوعی
یاهی جدید خواهد داد“ .بدو ش ،این نیزی اسـت کـه بـه وسـیله

”رویاهـا سـاخته و

پرداخته میشوند“ .کامپیوترها تمام نیروهای طبیعی را تغییر خواهند داد .بیمـاریهـا را درمـا
خواهند کرد و عمری طوالنی را تضمین مینمایند .به همه امکا میدهنـد کـه همیشـه ،همـه
نیز را بدانند .به همه دانش موزا اجازه میدهد تا به سانی و به بهترین و کاملترین شـکل
به یادییری بپردازند .ی ،اجتماع جهانی به وجود ورده و به جن

ها پایـا مـیدهـد .ن ـام

قشربندی را سرنگو کرده و برابری را حکمفرمـا مـیسـازد .دولـت را پاسـخگو و کار مـد،
کسب و کار را مولد و سود ور ،کار را خال و فراغت را بینهایت شادیبخش میسازند.
درست به مانند خرالزما  ،1در اینجا هم حرفهای بیشتری وجود دارد .ماشینها همـواره
در کنار امیدهای استعالیی ،ترس و نفرت به وجود مده به وسیله جامعه صنعتی را نیز تجسـم
می بخشیدند .مجله تایم این ابهام عمیق را با توجه به ماشین تکنولوژی ،نو هور ،در مقالـهای
به شیوه کامالً یوتیـ ،تشـریح کـرد .در مقابـل ،کامپیوترهـا نـوعی ”وقـار و متانـت پـاک و
بی الیش“ از خود نشا میدهند .با این وجود ،این امر یمراه کننده است زیـرا ”در پـس
کابوس پیچیدیی لرزا  ،منقبض شونده و نشم ،ز پنها شده است“.
برخورد بـا بخـش مقـدس کـامپیوتر ،راه رسـید بـه رسـتگاری اسـت در حـالی کـه روی
نامقدس

تهدید ویرانی است .نیزی است که انسا ها بایـد در برابـر

محاف ـت شـوند.

 .1مقصود از خرالزما در جای جای این متن اشاره به  Apocalypseاست که در فارسی به مکاشفات
یوحنا معروف است و عمده باورهای ادیا یهود و مسیحی در مورد پایا جها را تشکیل میدهد-نویسنده
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نخست ،کامپیوتر ترس از تنزل درجه را به وجود مـی ورد” .مـردم وحشـت کـردهانـد“ زیـرا
کامپیوتر این قدرت را دارد که ”انسا را تحقیر کـرده و از ارزش او بکاهـد“ .مـردم احسـاس
ها میتواننـد ”مـا را بـه وحشـت بـیحـد و

”بیچاریی توأم با خشم و درماندیی“ میکنند.
حصر زنجیرههای نوار پالستیکی برسانند“.

سرانجام ،طوفا بزرش از راه میرسد ،قضاوت نهایی درباره حماقت تکنولوژیـ ،زمینـی
که از سال  1944تا کنو پیشبینی شده است .کامپیوترها ”هیوالهای فرانکشـتاین هسـتند کـه
میتوانند بنیا های جامعه ما را ویرا کنند“.

ها میتوانند موجب ”بین میهایی شـوند کـه

ممکن است از کنترل خارج شوند“ .ی” ،کارخانه تولید طوفـا “ وجـود دارد” .داسـتا هـای
ترسناکی“ در مورد ”نراغی که خاموش میشود“ وجود دارند ” .کامپیوتر که قـادر بـه درک
اشتباه نیست ،از درک مفهوم مسیحی رستگاری نیز عاجز است“ .کـامپیوتر تبـدیل بـه دجـال

1

شده است.
الکساندر داستا کامپیوتر را تا سال 1975تفسیر کرده است .سـالی کـه سـر غاز کـامپیوتر
شخصی 2بود ،نامی که به خوبی نشا میدهد نگونه نبرد بین انسا و ضدانسا ادامه یافت تا
یفتمانی را که پیدایش کامپیوتر را در بر یرفتـه اسـت ،تجدیـد کنـد .طـی مباحثـاتی کـه در
دهههای تی مطرح شدند ،مضامین رما یرایانه و ضد رما یرایانه همچنـا برجسـته بـاقی
ماندند .با این وجود ،ناامیدی و ”واق یرایی “3بیشتری نیز ابراز مـیشـد .امـا حتـی زمـانی کـه
اخبــار کــامپیوتری از پوشــش مجلــه تــایم بیــرو

مــد و بــه تبلیغــات در صــفحات ورزشــی

روزنامههای یومیه بدل شد ،یمانه زنیهـای معادشناسـانه در مـورد انقـال اینترنتـی و جهـا
الکترونی ،جدید ،4سطح جوشا حیات فرهنگی را شکار نمودند.

Antichrist
)Personal Computer (PC
Realism
New e-world

1
2
3
4

راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنای فرهنگی رایانه 33 / ...

بحث و نتیجهگیری
سؤال اصلی در این مقاله این است که معنای فرهنگی رایانه ،به عنـوا یکـی از جدیـدترین و
قدرتمندترین اختراعات تکنولوژی ،عصر مدر  ،از دیدیاه جامعهشناسی فرهنگی بـا تأکیـد
بر ن ریه الکساندر نیست؟
از ن ر الکساندر ،جامعهشناسی فرهنگی نه برای جا به جـا کـرد تجزیـه و تحلیـل نهـادی،
بلکه برای ارائهی ی ،نارنو جدید برای نزدی ،شد به
توجه به این دیدیاه جدید ،محیطهای داخلی فرهن

 ،در ن ر یرفته مـیشـود .بـا

 ،ساختارهای عمیقی را فراهم میکنند،

به طوری که نیروها عینیسازی میشوند تا محیطهای بیرونیِ عمل را شکل دهند .او معمـاری
داخلی معنای اجتماعی را از طریق مفاهیم کد ،روایـت و کـنش نمـادین ،ارائـه مـیدهـد ،بـه
طوری که فرهن

در نهایت میتواند جایگاه بر حق خود را به عنوا معادلی بـا انـواع دیگـر

ساختار نیروی اجتماعی فرض کند .او این معمـاری داخلـی را بـا ترکیـب و تفسـیر برخـی از
جنبههای دورکیم متأخر ،پدیدارشناسی و جامعهشناسی خُـرد ،انسـا شناسـی نمـادین ،نشـانه-
شناسی ساختاریرا ،روایتیرایی ،پساساختاریرایی و برساختزدایی ،توسعه داده است .البته
او میکوشد تا ضمن توضیح معماری ساختار فرهن

 ،بیـنش هـدف یسـتردهتـر را از دسـت

ندهد و جامعه را به عنوا ی ،کل ،ن ریهپردازی کند.
معنای دوباره برساخت شده ،نقطهای از جامعهشناسی فرهنگی اسـت .کمتـرین تمرکـز بـر
علّیت و جمعیتشناسی و بیشترین تمرکز بر هرمنوتی ،است تا الگوهای فهم عمیق را بفهمـد
تا معانی نمادین و خطو نیروی تفسیری را بیابد و دربارهی نها بحثهای علّـی کنـد .نچـه
دیلتای ،به عنوا «نرخهی هرمنوتیکی» توصیف میکند ،ساختن همهی

نیزی اسـت کـه

به ن ر میرسد؛ یعنی «روش و معانی».
برای جامعه شناسی فرهنگی ،معنـای یـ ،رویـداد یـا پدیـده در طـول زمـا از طریـق سـه
فر ینــد ،ســاخته مــیشــود :قالــب روایتــی؛ کدیــیاری نمــادین؛ و وز دهــی .طبــق دیــدیاه
الکساندر ،رایانه از روزهای ورود به عرصه ی عمـومی غـر  ،بـه عنـوا نمـاد خیـر یـا امـری
مقدس شناخته شد و روایتهایی از

ارائـه یردیـد .رایانـههـا مـیتوانسـتند مسـائلی را کـه

سالها انسا ها را به خود مشغول کرده بودند ،در ی ،نشم به هم زد حل کنند .قادر بودند
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تمدنی سالمتر و شادتر از تمام تمد های تاکنو موجود به ارمغا بیاورند و مشـکالت مـردم
را به شیوههای الکترونیکی حل کنند (روایت رستگاری) .بیشتر کارهای انسانی حیف میشد
و مردم میتوانستند تا به اموری کامالً جدید بپردازند ،اموری کـه بخـش اع ـم

را تکامـل

بخشید به خود ،خلق زیبایی و درک یکدیگر تشکیل میدهد (روایت معاد شناسانه) .رایانه-
ها قادر بودند تا از دل هرج و مرج ،ن م بیافرینند .بیماریها را درما کرده و عمری طـوالنی
را تضمین نمایند .به همه امکا میدادند که همیشه ،همه نیز را بدانند .یـ ،اجتمـاع جهـانی
به وجود ورده و به جن

ها پایا می دادند .ن ـام قشـربندی را سـرنگو کـرده و برابـری را

حکمفرما میساختند .دولت را پاسخگو و کار مد ،کسب و کار را مولد و سـود ور ،کـار را
خال و فراغت را بینهایت شادیبخـش مـیسـاختند (روایـت خرالزمـانی) .امـا بـه تـدریج
روزیار خوش رایانه به پایا رسید و جنبـه ی تاریـ،

بـر سـر بشـر خـرا شـد و داسـتا

عاشقانهی با رایانه ،جنبههای سیبشناختی خود را نشا داد .کم کم معنـای فرهنگـی رایانـه
در زندیی اجتماعی غر  ،متفاوت شد و حتی به عنوا جنبـهای از شـر کدیـیاری یردیـد.
افراد جامعه به تدریج ،روی نامقدس
باید در برابر

را که تهدید ویرانی بود ،دیدند ،نیزی که انسـا هـا

محاف ت شوند .در رسانههـای مکتـو و دیجیتـال غـر در پایـا دهـه 60

میالدی ذکر شده است که مردم وحشت کردهاند زیرا رایانه این قدرت را دارد کـه انسـا را
تحقیر کرده و از ارزش او بکاهد .کم کم ،رایانهها در غـر بـه هیـوالی فرانکشـتاین تبـدیل
شدند که میتوانستند بنیا های جامعه را ویرا کنند .حتی در سـال  ،1966روزنامـهای عنـوا
کرد که رایانه ،تبدیل به دجال شده است.
طبق ن ر الکساندر ( ،)2010یرنه تعدادی از صـاحبن را معتقدنـد کـه رسـانههـا مسـتقل
هستند ،اما در واق  ،نها تنها زمانی خودمختاری و استقالل به دست مـی ورنـد کـه در درو
فرهن

قرار یرفته و شیا کنند .حتی ایر رسانهها به لحاظ سازمانی ،مستقل باشند ولـی بـه

لحاظ فرهنگی مستقل نیستند .یاهی مشاهده میشـود کـه رسـانههـای مختلفـی وجـود دارد و
یروههای یونایو اجتماعی ،رسانههایی را خا

خودشا تأسیس میکنند .نهـا ن ـرات و

دیدیاههای خود را مطرح نموده و دیدیاههای رسانههـای رقیـب را نقـد مـیکننـد و نهـا را
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یوشخراش میدانند .اما این به لحاظ سازمانی اسـت .بـه لحـاظ فرهنگـی ،همـهی رسـانههـا
وابسته به فرهن

هستند و متن اجتماعی بر نها تأثیر دارد.

معانی اجتماعی ،منطـق درونـی خودشـا را دارنـد .سـاختارهای فرهنگـی الگـو یرفتـه از
کدهای دویانه و روایتهای موقتی ،همانند ساختارهای اجتماعی ،قدرتمنـد ،سـازما یافتـه و
مستقل هستند .رسانهها با تولید برنامههای مختلف و رایانهها بـا ارائـهی خـدماتی خصوصـاً در
جامعهی مجازی ،معانی و وز نمادین را بیرو میکشند .بدین ترتیب ،رسانهها به طور عام و
رایانهها به طور خا  ،خودشا را به عنوا ی ،مدل نمونه و الگـو نشـا مـیدهنـد و انت ـار
دارند که مخاطبانشا نیز نها را هما طور ببینند .به عبارت دیگر ،رسانهها به دنبال این هستند
که توسط مخاطبانشا مشروعیت به دست ورند .نها سعی مـیکننـد بـا ارائـهی ارزشهـای
مقدس علیه ارزشهای نامقدس ،این مشروعیت را کسب کنند.
برای درک و فهـم رسـانه هـا و رایانـه ،بایـد معـانی سـاختاریافته و ترسـیم شـده بـر اسـاس
تولیدات رسانهای را تفسیر و تبیین کرد .الکساندر ( )2010معتقد است که این کار با اسـتفاده
از جامعهشناسی فرهنگی انجام میشود .نچه جامعهشناسی فرهنگی تولید میکند ،برسـاخت-
هایی از معنای اجتماعی است .رویکردهای سنتی پیرامو معنا در جامعـهشناسـی ،فرهنـ

را

به عنوا ی ،متغیر وابسته قرار میییرند .فقط قدرت اجتماعی ،ساختارهای اجتماعی و مناف
مادی ،متغیرهای مستقل هستند و پایگاهی علّی دارند .بدین شیوه ،جامعهشناسی از فرهن

بـه

جامعه به عنوا نیرویی غیرفرهنگی مـینرخـد .الکسـاندر در مقابـل جامعـهشناسـی فرهنـ
تقلیلیرا ،پیرامو جامعهشناسی فرهنگی بحث کرده است .فرهن

مدر  ،کـدها و روایـت-

هـایی را فــراهم مــیکنـد کــه حتــی بـیش از افســانه ،میــراث و باورهـای متــافیزیکی ،موجــب
عقالنیت ،فردیرایی ،تردیدیرایی و انتقال اجتماعی میشود.
رایانه ،زبا فرهنگی خا

خودش را دارد و این زبا  ،ساری در سایر بخشهـای زنـدیی

است .هما طور که در جامعهی ایرانی امروز می بینیم که زبا فرهنگی رایانـه بـه بخـشهـای
دیگر زندیی حتی ادبیات هم وارد شده اسـت و مـا داسـتا هـا و اشـعاری طنزیونـه پیرامـو
ارتبا رایانهای و اینترنتی لیلی و مجنو را هـم مـیبینـیم .ایـن زبـا  ،در زمـا هـای مختلـف
متفاوت بوده است .به عنوا نمونه ،در بدو ورود رایانه به عرصهی زندیی اجتمـاعی ایرانیـا
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و نیز امروز ،معنای متفاوتی از رایانه و زبا فرهنگی خا

هر زما مشـاهده مـیشـود .همـا

طور که بسیاری از عبارات و اصطالحات رایانهای و اینترنتی کـه در  20سـال ییشـته ،اصـالً
وجود نداشتند ،امروزه حتی در ادبیات روزمرهی مردم هم به کار می رود.
زبا ِ نمادینِ دیده ،شنیده و نوشته شـده ،معنـای ذهنـی را یسـترش مـیدهـد .ایـن اکشـکال
فرهنگی ،میتوانند در ی ،رفتار عقالنیتر و من متر ،تفسیر و تحلیـل شـوند .نـرخش زبـانی
در ی ،نرخش فرهنگی یستردهتر در علوم انسانی ،قرار میییرد .پیشسـاختارهای نمـادین
دویانهی کنش اجتماعی ،همانند زبا با سخن انجام میشود .معنا به عنوا دنبالهای از قدرت
اجتماعی ،به عنوا مقاومت در برابر هژمونی مطالعه میشود .حاکمیت ،سـرمایهی فرهنـ

و

سیاستهای نمادین ،تشخیص داده میشود و بـه مـوازات یسـترده شـد نـرخش فرهنگـی،
جامعهشناسی فرهنگی هم تقویت میشود.
هما طور کـه الکسـاندر ( )2003در مطالعـهی تضـاد سیاسـی و اجتمـاعی ،یـ ،یفتمـا
دویانه پیرامو پاکی دموکراسی و ناپاکی ضددموکراتی ،تشخیص مـیدهـد ،مـیتـوا در
مطالعه ی رایانه نیز ،ی ،یفتما دویانه را در ن ر یرفت که از ی ،سو ،رایانـه را بـه عنـوا
نماد خیر و خوبی و حلّال بسیاری از مشکالت و از سوی دیگر،

را نماد شر و بدی و عامل

بسیاری از مشکالت میداند .این یفتما دویانه ،از طریق معناسازی در رسانههـای جمعـی و
در خودِ رایانه (به عنوا مبلّغ خود) شکل میییرد و به شهروندا اجازه میدهـد تـا دربـارهی
رایانه قضاوت کنند.
روزنامهنگارا  ،وبالشنویسا و مخاطبا رایانه ،این یفتما دویانه را پیرامو جنبـههـای
مثبت

 ،شامل نقش مؤثرش در موزشها و پژوهشهای علمی ،اطـالع رسـانی ،تجـارت و

صــنعت ،دســتگاههــای اداری ،سیاســت و قــدرت و  ...و وجــوه منفــی و مضــر

ماننــد

پورنویرافی ،ایجاد شکاکیت در مبانی اعتقادی ،تأثیر منفی اینترنت و بازیهـای رایانـهای بـر
کودکا و بزریترها ،حمله و جرایم سایبری ،ویروسهای جاسوسی ،ن ارت بر کافی نتهـا،
دامن زد به انواع سیبهای اجتمـاعی و جـرایم اینترنتـی و  ...شـکل مـیدهنـد .نچـه کـه
روزنامهنگارا  ،وبالشنویسا و مخاطبا رایانه مطرح میکنند ،تعاریفی نمـادین هسـتند کـه
این یفتما دویانه را میسازند.

راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنای فرهنگی رایانه 37 / ...

مطرح شد جنبههای مقدس و نامقدس برای رایانه ،بحث بر سر موضوعات نیسـت ،بلکـه
نبرد داستا ها و روایتهاست که تعیین میکند نگونه شهروندا در برابر رایانه پاسـخ داده و
عکسالعمل نشا میدهند .از نجا که رایانـه وعـدهی تغییـر زنـدیی اجتمـاعی را مـیدهـد،
روایتهایی قهرمانانه شکل میییرند .روایـتهـای پـیشرونـده و مترقـی ،نمایشـنامههـایی را
ترسیم میکنند که رایانه به عنوا ی ،قهرما شناخته میشود .البتـه بایـد متـیکر شـد کـه در
سطح جامعه ،نگاه واحدی نسبت بـه رایانـه ،کـدها و روایـتهـای یفتمـا سـاختاری وجـود
ندارد .رایانه و دستاندرکارا
نمایشی را می فرینند که موفقیت

 ،تالش میکنند تا نهرهای موجه از خود ارائه دهند؛ یویـا
بـه عـواملی نـو مهـارت ،شـانس ،تفاسـیر رسـانهای و

پاسخ مخاطبا بستگی دارد .رایانه ،کلماتی استفاده میکند ،استعارههـا مـی فرینـد و رونـدی
بالغی طی میکند .همهی اینها ،موضوعاتی پرایماتی ،هسـتند .رایانـههـا مـیخواهنـد مـا را
دربارهی خوبیهایشا متقاعد کنند .ایر نمایشی که نها اجرا مـیکننـد ،موفـق باشـد ،مـا در
موردشا متقاعد میشویم حتی ایر درستی اخالقی یا شناختی

را به درستی درک نکنیم.

الکساندر در ن ریه ی اخیر پرایماتیـ ،فرهنگـی ،اجـرای نمـایش اجتمـاعی را بـر حسـب
زمینهی بازنماییها ،متن ،کنشگرا  ،معانی تولیـد نمـادین ،محـیط کلـی ،قـدرت اجتمـاعی و
تفسیری و مخاطبا نشا میدهد .زمانی کـه اجـرای نمـایش ،یوینـده و مخاطـب را ترکیـب
میکند ،واسطههای پیچیده ،غیرقابل رؤیت و نامرئی میشوند .مخاطبا  ،کنشها را نمیبینند.
وقتی رایانه ،ی ،نمایش را اجرا میکند ،ما به

اعتماد میکنیم ،هما یونه کـه کـنشهـای

مستند ،واقعی به ن ر میرسند .ما باور میکنیم که رایانههـا و دنیـای مجـازی سـاخته شـده در
 ،درست و قابل اعتماد است .هر نه جوام  ،پیچیدهتر میشوند ،پیوند و ترکیب ،پیچیدهتر
میشود و صحت و درستی ،مسئلهساز میشود.
هر قدر پهنای استفاده از رایانه یسترده شود ،فرصتها برای ارتبا مستقیم بین شـهروندا
و سایر امور به لحاظ مکاتبهای کاهش مییابد .مردم با خـودِ رایانـه رو بـه رو نیسـتند بلکـه بـا
بازنماییهای رسانهای روبرو هستند .با نچه که رسانه به تصویر کشیده و بازنمـایی مـیکنـد.
رسانهها این توانایی را دارند که رایانه را به صورت مقدس یا نامقدس ،بازنمـایی کننـد .حتـی
ایر رسانهها به لحاظ سازمانی مستقل باشند ولی به لحاظ فرهنگی ،مستقل نیستند بلکه وابسـته
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به متن اجتماعی و فرهنگند .یروههـای مختلـف ،رسـانهی خـود را دارنـد مـثالً وبـالشهـای
مختلفی ساخته شده ،با یرایشهای یونایو و هر کدام خود را تبلیغ و دیدیاههای رقیبشـا
را سرزنش میکنند .روزنامهنگاری ،یـ ،تصـویر فرهنگـی مـبهم و غیرقابـل پـیشبینـی بـین
شهروندا و رایانـه برمـیسـازند .امـروزه ،تلویزیـو و روزنامـهنگـاری

الیـن ،رایانـههـا را

برساختزدایی میکنند.
از بعضی دیدیاهها ،تفاسیر رسانهای به قدرت اجتمـاعی خـدمت مـیکننـد؛ خـواه طبقـات
سرمایهدار ،مالکا رسانه یا دولت .زمانی که رسانهها ،مسـتقل و انتقـادی هسـتند ،یـ ،عصـر
طالیی است .اما رسانهها اکنو مفتخر به بر ورده ساختن قدرت رسانههـا هسـتند .زمـانی کـه
شهروندا  ،مخاطبا میشوند ،مصرفکنندیانی محض میشوند که قـدرت را مـیپییرنـد و
در زندیی خصوصیشا جی میشوند .یروهی از دانشمندا رسانهای که انتقادی هسـتند،
انعکاس فزایندهی رسانهها به واسطهی قدرت را نادیـده مـیییرنـد .یـروه دیگـر ،بـه اشـتباه،
تردیدیرایی را با مکتب بدیمانی به نیکوکاری بشر ،تعریـف مـیکننـد ،در حـالی کـه یـ،
جایگزین برای عقالنیتیرایی پیشنهاد میکنند که به ن ر ،غیرواقعی و ساده میرسد.
تفاسیر رسانهای نه ارزیابیهای عینی شناور زاد ،بلکـه زمـا و مکـا تـاریخی اتفاقـات و
رویدادها را منعکس میکنند .رسانهها ی ،پنجره رو به جها را فراهم نمیکننـد بلکـه بیشـتر
به عنـوا مجموعـه ای از منـابعی هسـتند کـه معـانی و اعمـال هـر روزه را تشـکیل مـیدهنـد.
یزارشهای خبری ،اطالعات را با یفتن داسـتا  ،مشـاهدهی رشـتههـای مسـتقل در کـدهای
دویانهی یسترده و ترکیبات روایتی فـراهم مـیکنـد .یـزارشهـای خبـری ،خودشـا را بـه
عنوا توصیفات واقعی مـاده مـیکننـد ،نهـا بـه لحـاظ فرهنگـی ،بازنمـاییهـای نمـادین را
همزما برساخته میکنند .روزنامهنگاری ،بازنماییهـایی از ن ـرات متنـوع و جمعـی عمـومی
ارائه میکند .یزارشگرا در برخی کدها و روایتها ،از رایانهها ،قهرمانی مـیسـازند کـه بـه
عنوا مبارز در برابر دشمنا خود به نمایش در می ید.
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