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 چكیده 
ن استت   ید از رابطه قدرت و فرهنگ در جامعه نویخوانش جد یکهدف مقاله حاضر، ارائه 

متعتارف در   یردهتا یک، رویف مفهتوم یتوصت  یتک  یمبنتا ده بتر  یت ن اساس، تالش گردیبر ا

دور تتا   یهتا  از گذشتته  ین دو سازه اجتماعیز نسبت ایقدرت و فرهنگ و ن یخصوص معان

ردهتا، سته   یکاز رو یشناست  سنخ یکبر اساس  گانگردد  نگارند ییجو یآستانه قرن حاضر، پ

 کارانه محافظهن نو یو بنابرا یاتیو اله یکستیآل دهیدوم، ا  یارانه و رسمک اول، محافظه :ردیکرو

  برآمتد  انتد  نمتوده  ییقتدرت و فرهنتگ، شناستا    را در باب نسبت یال و انتقادیکو سوم راد

ده یت ه فراتتر از ا کت استت   یلت کجته  ین نتیت در نوشتار حاضر، ا شده مطرح یها مجموعه بحث

(، نستدا یم یسلطه و صرفاً به خاطر حفظ منافع اقتصاد پرورده دسته فرهنگ را کس )کمار

 ی، اجتماعیچون اقتصاد یل به مقاصدین یقدرت و مواد آن اما برا برساختهفرهنگ همچون 

فرهنگ عالوه بر استمرار  بازتولیدجاد و ی، اکاری دستقدرتمندان با  درواقعاست   یو فرهنگ

ژ ین و پرستت یه نمتاد یست  سترما  کهمان  که آنن از ی، به استفاده نمادیم منافع اقتصادکیو تح
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 مسئلهان یمقدمه و ب
 ضتلعی  سه ی، آنگاه با مثلثگر است و فرهنگ یز زاد، جامعه جامعه یه انسان موجودکم یریاگر بپذ

ه کت خ یتار دمان سپیده ، انسان، جامعه و فرهنگ هستند  از یه اضالع آن به ترتکم یشو یمواجه م

در  یبته نحتو   گانته  سهن وجوه ینون، اکتا ،شدند گذاری نامشناسان، انسان  از منظر انسان ها انسان

شتود و   یجاد مت ی، جامعه اها انسانو تعامالت  ییاند، ابتدا از هما قرار داشته یکیتکالیرابطه د یک

 شود  یده میز آفریمخلوق انسان، ن ةفرهنگ در بستر جامع ،تیئن همایبا ا زمان هم

 و جامعته  یریت گ لکستم شت  یانکنتد و م ین فرآیت نجا، با ایتا ا یعموم دانشمندان علوم اجتماع

آن  یریت گ لکعوامتل شت   و خلق فرهنتگ  یاز چگونگ سخن یدارند، اما وقت نظر اجماعفرهنگ، 

 رد یگ یل مکن آنان شیدر ب های چنددستگیگردند و  یرود، آراء متفرق م یم

رد نستبت بته فرهنتگ را در ختالل نوشتتارها و      یکت توان حداقل سه رو یم یلکنگاه  یکدر 

 رد ک ییشناسا یدانشمندان علوم اجتماع دانشگاهی یگفتارها

ند، فرهنتگ را  ره مشتهو یت اران اولکت  طرفان و بعضتاً محافظته   یان، بیگرا یه به خنثک دسته اول

، یاجتمتاع  هتای  گتروه  یو توافتق تمتام   مستاعی  تشریکه محصول کدانند  یم یاجتماع یا دهیپد

آن، طفره  یریگ لکقدرت در ش مسئلهو از طرح  است ش و تعارض،کشمک هرگونهاز  نظر صرف

 اند  ه بردهیا آن را به حاشیرفته 

از گتتروه اول  کیه انتتدکتتشتتود  یشتتامل متت ینظرانتت را پژوهشتتگران و صتتاح  دستتته دوم

 یتک شوند، در  یم میتقس زیرگروه دو خود به ها ایننند  ک یفرهنگ نگاه م مسئلهبه  تر دارانه جان 

ه کت دانستته   یالهتوت  ید فرهنتگ را االبتاً امتر   یت نام ها آلیست ایدهتوان آنان را  یه مک یا نگاه عده

داننتد،   یختاص مت   یآن را واجتد اصتالت   رو ازایتن  و ؛ات استیه الهکجامعه بل فقط نهآن  سرمنشأ

ت افتراد  کرده و تمامتاً محصتول شترا   کت  یتلق یناسوت یفرهنگ را امر برعکس امادوم  زیرگروه

از  سپت  هتای  ستال ن گتروه بعتدها در   یند  اینما یار مکآن را ان یالهوت یها جامعه دانسته و جنبه

 یان چترخش فرهنگت  یت تتوان آن را جر  یه مت کت د آوردند یرا پد یانیدوم به بعد جر یجنگ جهان

ه ضتمن تعامتل   کت ست، بلین یاسیو س یماد یوابسته به نهادها تنها نهنان فرهنگ ید  در نگاه اینام

وجتود   واسطه به یجاد، حفظ و استمرار بخشد و حتیتواند استقالل خود را ا ی، مها اینبا  یخاص

 شد کب چالشدر آن، قدرت را به  یمردم یها هسته
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ز و نته  یت ، نته وفتاق آم  یخنثت ، نه یالهوت یه فرهنگ نه امرکن باور است یرد سوم بر ایکرو

 یا دهیت   لتذا پد هاستت  ایتن  خته با سلطه و مولودیاست آلوده به قدرت، آم یا دهیه پدکمستقل، بل

 ن است یت هم با قدرت عجین ناسوتیاست ا یناسوت

ده و بتا  یشت ک جهاول و دوم را به محا های دستهو آراء  ها استداللند، ک یمقاله حاضر، تالش م

رد ستوم دفتاع   یکنه، از روین زمیز مستندات موجود در این و یو اجتماع یخیاراستناد به شواهد ت

قدرت  یعنیمقاله  یدیلکو دو واژه  ؛صورت گرفته یساز ن امر، ابتدا، مفهومیتحقق ا ید  براینما

 یاز قدرت، چهارچوب مفهتوم  یشناس سنخ یک، سپس با ارائه گیرد قرار یاوکو فرهنگ مورد وا

شتده استت استتنادات الزم     ی، ستع ین دستگاه مفهومیه بر اکیآنگاه با ت ؛دهین گردینوشتار، تدو

 مقاله، ارائه شود  یاصل یدفاع از مدعا یبرا

 یمفهوم شناس

 فرهنگ:

ر یف و متعتدد التفست  یت ز، پتر تعر ی، مناقشه برانگیر واژگان علوم اجتماعیش از سایواژه فرهنگ ب

ف آن مبتادرت نمتود  تتا    یت ن بار بته تعر ینخست یبرا 1تیلوره ادوارد ک -1871 های سالاست  از 

و شصتت و چهتار    صتد  یک 3نکالکو  2روبرک یها به نام آمریکاییشناسان  از انسان تن دو 1952

فرهنتگ نتوانستت    ین تعتدد معتان  یت (؛ اما ا76: 1380، ی)آشور گردآوردندف از فرهنگ را یتعر

ز یت ، نیشتناخت  جامعته  یها افتیرهند  کا چند محور محدود، همنوا ی یکپژوهان را حول  فرهنگ

از فرهنتگ   یر متعددیخود، تفاس یها نشیت به بیبا عنا هرکدامشناسان،  انسان یها پس از تالش

ش از ی، بت پساستاختارگرایی ستم و  یسکستم، نومار یسکتت  مار کان مین میه در اکاند  ردهکشنهاد یپ

 یه مطالعتات فرهنگت  کز یر نیاخ یها سالداشته باشند  در  یشتریب یرگذاریاند تأث ن توانستهیریسا

 افته است ی یا العاده ت فوقی، اهمین سازه نظریاست  توجه به ا ردهک پیدا ،یشتریگسترش ب

شناستان و   شناستان، جامعته   انستان  یعنت ی یرکت ان فیت ن سته جر یت ا یهتا  از مجموعه پژوهش

 نمود  کیکاز هم تف را رد متفاوت به فرهنگیکتوان حداقل دو رو یان میپساساختارگرا

ن نگاه از فرهنتگ  یه در اک یفیه رانده شده و تعاریرد اول، خاستگاه فرهنگ به حاشیکدر رو

ف را در شتش حتوزه،   ین تعتار یا یرند  آشوریگ ی، نشأت میصرفاً دانش یده از منظریارائه گرد

                                                           
1.Taylor 

2.Kroeber 
3.Kalakan 
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(، یراث اجتمتاع یت )بتا لحتان نمتودن م    یخی(، تتار یا سازه ه بر جنبهکی)با ت یف وصفیتعار یعنی

 یله ستازوار یوست  عنوان به)با توجه به فرهنگ  یت به قاعده و روش(، روانشناسی)با عنا یهنجار

د بتر  کیت )بتا تأ  ینیوکت و سترانجام ت  (یردن ستازمان فرهنگت  ک)با عمده  یو حل مسائل(، ساختار

 ( 47-65 :1380،یآشوررده است )ک یبند ا ساخته(، طبقهیفرآورده  عنوان بهفرهنگ 

گانته بته فرهنتگ، موضتوع قتدرت       شتش  یردهتا یکرو یشد، در تمتام  ه گفتهک یطور همان

ا ستهو( ستپرده شتده و فرهنتگ از     یت عمد )ف به محاق یفرهنگ از تعار یخاستگاه اصل عنوان به

ه کت  ییهتا  قرار گرفته است  پتژوهش  مداقه، مورد یاسیرسیو ا ی، خنثیفی، توصیردکارک یمنظر

 یستم و مطالعتات بخشت   یسکو نومار زیست یاسشن شناسان در حوزه جامعه از جامعه یتوسط برخ

 یز مطالعات فرهنگکع مریقات وسیز تحقیو ن ییدر حوزه پساساختارگرا یاجتماع پردازان یهازنظر

نتار  کاز فرهنتگ   یرهاین تفست یچنت  1960 های ساله از کد یرمنگام، صورت گرفت، باعث گردیب

به بعتد،   1968د از یجد یاعتراض یها و ظهور جنبش ینهاده شوند و با توجه به تحوالت فرهنگ

 رد یقرار گ یمفهوم فرهنگ مورد بازنگر

 3لنرینتدروم راً ایو اخ 2هارتمن یوفریو ج 1امزیلیموند ویهمچون ر یپژوهان ، فرهنگحال بااین

آن را بتا   نسبتاما همچنان  ؛ن مفهوم پرداختندیا یاوکبه بعد به باز 1968 های سالگرچه بعد از 

(، 1997ز )یت انگ فتنته  یا نمونته، هتارتمن آن را واژه   عنتوان  بته قرار دادند   اعتنایی بیقدرت مورد 

و  یجامعه، معادل علوم انستان  یکل ک یرکذهن، وضع رشد ف ژهیوت یوضع یامز آن را نوعیلیو

نهادهتا و   یلت کآن را قلمترو   لنتر یو م (1963ا ملتت ) یت گتروه   یتک  یزنتدگ  یلک کباالخره سب

 اند  ردهکف ی( تعر2002دهد ) یل مکن ما را شینماد یایه دنکداند  یم یردکمصنوعات و عمل

ه بتدون لحتان نمتودن قتدرت     کت د ننک یف میتعر ای برساخته عنوان بهفرهنگ را  نگارندگان

 یهتا  تیت آن روا ید، فرهنتگ شتامل تمتام   یت ن نگتره جد یا ینمود  برمبنا یتوان آن را بررس ینم

است و عامالن به آن، االبتاً بتدون    ی، ضروریعیطب یامور مثابه به، ها بدانه عمل کاست  یعموم

 ند ینما یصرف آن مبادرت م کن آن به انجام مناسیاز عقبه و خاستگاه مضام یپرسشگر

 قدرت

 یواحتد  ییز و فاقتد بتار معنتا   یبرانگ جدل یمفهوم یانیبن یها از انگاره یاریقدرت چون بس

قتدرت را   یبرخت »قدرت استت    مرات  سلسلهگاه افراد در نظام جای بهف آن وابسته یاست و تعر

                                                           
1.Raymond Williams 
2.Geoffrey Hartman 
3.Andrew Milner 
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 ییز آن را متترادف توانتا  یت ن یداننتد و بعضت   یستادن در برابر آن مت یا ایر ییجاد تغیمترادف توان ا

 ( 1،1989نتک) «مانیها به خواسته یابیدست

 موردتوجته  ، یردن تراکگران بدون لحان یبر د یها از قدرت، توان اثرگذار ن خوانشیدر ا

شتتر در  یب یاوکت تر، از قتدرت، مستتلزم اتور و وا    نسبتاً جامع یفیبه تعر یابین دستیبنابرا ؛است

د یت نما یجاب مت یمقاله حاضر است  ا یسودا آنچهه، کنیا مضافاًن مفهوم است  یا ییمحدوده معنا

ه مباحتث  یت لک یبند لکبا ش یمنطق یوندیمند بوده و پ مفهوم قدرت، نسبت ییتا چهارچوب معنا

 2یر جوزف نایا به تعبیسه وجه قدرت  ین راستا معرفید  در ایدر مقاله را برقرار نما شده مطرح

 ر است یناپذ نه، اجتنابین زمیقدرت در ا یمایسه س

رده کت ف یت تعر 1961 هتای  سالدر  یاسی، محقق علوم س3ن وجه قدرت را رابرت دالینخست

ها و  است، خالف خواسته یگران به اقدامی  دیترات یقابل» یعنیف قدرت ین تعریاست  طبق ا

بتا نقتد مفهتوم قتدرت دال،      5تزو مورتن بر 4تربچرچیبه بعد پ 1960از   «آنان یابتدائ یراهبردها

سپرده شتده استت  وجته مشخصته      یدال به فراموش ازنظر «دوم قدرت یمایس»ه کشدند  یمدع

ن دو، یت برنامته استت  بته نظتر ا     یو طراحت  یبند ن دو دانشمند، قابیا ازنظردوم قدرت  یمایس

هتا   ه خواستهکل داد کش ین برنامه را به نحویا ییها و نهادها از انگاره یریگ چنانچه بتوان با بهره

نخواهتد   یز ضترورت یت ممتنتع باشتد، اعمتال زور و فشتار ن     ای اج بهگران در آن نایحات دیو ترج

گران، نستبت بته آنچته موجته و     یو توقع د یبر تلق یتوان با اثرگذار یگر، مید یداشت  به سخن

گران عرصه قتدرت، چنانچته   ین صورت بازیرد  در اک یبند حات آنان را قابین است، ترجکمم

رنتد  در مواجهته، چنتدان    یار را بپذکت برنامته   یبنتد  قتاب  یا گفتمان اجتمتاع یت نهادها یمشروع

 یزیت ت برنامته عمتل، همتان چ   ین تن دادن به مشروعیبنابرا ؛ردکاحساس فشار و تنگنا نخواهند 

از قتدرت نترم، مبتدل     یبته بخشت   بالمآلساخته و ن یگز از قدرت را هم ییماین سیه چنکاست 

 ( 1963بچرچ و برتز،ند )ک یم

ز بتر  کت بتا تمر  6زکویت ون لیاست یبه بعد از سو 1970 های سالاز قدرت، از  یفین تعریاما چن

را در  یدتریت جد یردیکت گتران، رو ید ییابتدا یها خواسته یده لکها و باورها در ش نقش انگاره

                                                           
1.Kenneth 

2.Joseph Nye 
3.Robert Dahl 

4.Peter Bachrach 

5.Morton Baratz 
6.Steven Lukes 
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 یه بتر مبنتا  کاست رد دال به قدرت یکشتر، متوجه رویز بکویحوزه قدرت مطرح ساخت  انتقاد ل

ستت  یل به انجتام آن ن یخود ما آنچهبه انجام  یاز راه واداشتن و یگریتواند بر فرد د یآن، فرد م

ر فترد  ییت ه بته تغ کت ز قرار گرفت کویمورد اعتراض ل ازآنجان برداشت دال از قدرت ی  ااثر گذارد

گران را وادار به قبتول همتان   یم دیز، چنانچه بتوانکویبه نظر ل که درحالیشود،  یمنجر م قدرت بی

ت، یت ر موقعییت ، همتان تغ آنتان  ییار آمتال ابتتدا  کت به ان یازیم، نیخواه یه خود مکم یساز یجینتا

 ( 2005ز،کویلند )ک یشنهاد میسوم قدرت را پ یمایرد سیکز، روکویه لکنجاست ینخواهد بود  ا

قدرت، با سه سطح  یاز معنا یینها یبند جمعدر ( 37: 1392) ین با الهام از جوزف نایبنابرا

 از: اند عبارته کم بود یاز قدرت مواجه خواه

ا یت د، یت شتان از تهد  هیت اول یگران، نسبت به خواسته و راهبردهتا یر رفتار دییتغ یقدرتمند برا -1

، قدرت قدرتمنتد را احستاس   مسئلهگران واقف به ین صورت، دیند در اک یپاداش استفاده م

 نند ک یم

ختود   یراهبترد  یهتا  گران را در انتختاب یه دکبرد  یش میپ ٔ  شیوهار را به کقدرتمند، برنامه  -2

احساس وه باشند، اما اقتدار قدرتمند را ین شی، ناآگاه از ابسا چهگران ید و محدود سازد  دیمق

 نند ک یم

د یت ل دهد؛ بعکگران شید یها ها و خواسته ، برداشتیاساس یوشد تا به باورهاک یقدرتمند م -3

 ابند یر قدرت قدرتمند را دریا تأثیوه آگاه باشند ین شیگران از ایاست د

ل قتدرت ستخت بته نترم،     یند تبدیم است؛ فرآکند حایفرآ یکفوق از قدرت  یمایبر سه س

ن گشتته  یمختلتف، عجت   هتای  جایگتاه و در  یانسان یخ بشر و مناسبات اجتماعیتاره با ک یتیواقع

ه در کت ن تفتاوت  یت ماست، بتا ا ینظر است هر سه س حطمدر مقاله حاضر از قدرت، م آنچهاست  

گتر،  ید یمایته اول و متأخر با دو سیاول و در مدرن یمایاالباً با س یمدرن جامعه بشرشایادوار پ

 دارد  یشتریب سروکار

 مقاله شناختی روشو  یازنظراند چشم
رش ی، پتذ درگترو )قتدرت و فرهنتگ( در مقالته حاضتر،      ین دو ستازه اجتمتاع  یت ل رابطه ایتحل

تتوان   یمت  یزمان یعنی ؛ار گرفته شده استک، به ها آن یبسط مفهوم ٔ  درزمینهه کاست  یردیکرو

ف یدر تعر شده گرفتهار کن به یعناصر و مضام یکایکه به کپرداخت  ها آنرابطه  یل واقعیبه تحل

 وفادار بود  ها آن
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نستبت   یکن دو ین ایه بکست ین نیرود، منظور ا یاز نسبت قدرت و فرهنگ، سخن م یوقت

ه یت اختالق پروتستتان و روح  »س وبتر در اثتر معتروفش    که متا کت  یریوجود دارد، تعب یهمبستگ
ه فرهنتگ در وهلته اول   کت توان از آن گرفت  یجه را هم نمین نتیا 1رد یگ یمار کبه  «یدار هیسرما

ه جامعه و فرهنگ ک آن استمحور بحث است،  آنچهه کس بلکرعا بیند کجاد یتواند قدرت ا یم

ار یت ، توانستته استت بتا در اخت   یقدرت در مرات  بعتد  یعنین دو یمولود ا ی، ولدو امر همزادند

 یت خود را در فرا فنایحفظ منافع، موجود یآن برا یافزار بخش نرم ویژه بهگرفتن مهار جامعه، 

 همان فرهنگ در نوشتار حاضر است  یافزار ن بخش نرمید ایخ بشر حفظ نمایتار

از گذشته تا حال، هم قدرت و هم فرهنگ خود را  یت جوامع انسانکحر یعنیر، ین مسیدر ا

ن یت از علتل ا  یکتی انتد   رده و بته جامعته ستامان داده   کت گوناگون، نو به نتو   یها در قال  گفتمان

هنته بتوده و   ک یها آن در قال  ناکاراییو  ینابسندگ درنتیجهشدن قدرت و  انی، عیشوندگنو بهنو

، در یروزمتره اجتمتاع   یهتا  نشکت  ی، استتتار آن در فراستو  تیت عینو  عریانین یمقابله با ا یبرا

 یبرخت ه داداته  کت  جاستت  همتین درستت   و ؛به نتام اقتتدار استت    تری مقبولال کو اش ها قال 

شتف امتر   کروزمتره و   ینش اجتمتاع کت ال کن اشت یا یانه، رفتن به فراسویساختارگرا یها هینظر

 ناخودآگتاه  2ه اشتروسی، در نظریت خصوصکیو مال یدئولوژیس اکه در آراء مارکاست  یپنهان

 است  یدئولوژیشبح ا کژیژ یاسالو یرکف مشغولی دلو  ارت اسطورهبشه ی، در اندیجمع

ق، یت ن انگتاره از روش تحق یاست، در ا یف مفهومیتوصبر  یحاضر، مبتن ن مقالهیروش تدو

د، ننک یتالش م و ؛دنگذار یردها را به بحث میکر رویرد خاص، سایکرو یکبا اتخاذ  انگر لیتحل

د  نقرار ده یابی، مورد ارزیو اجتماع یجهان انسان یها تیرا با ارجاع به واقع ها آن وسقم صحت

ردن کت ز عمتده  یت و ن هتا  استداللاس ک، انعگاننگارند یحاضر، ادعا یبررس ه درکنیت به ایبا عنا

 یروشتن  هتای  گیتری  موضتع   ه در خصوص فرهنگ و قتدرت، کاست  هایی دیدگاهنقاط برجسته 

استت لتذا،    ی، انتقادیبه قدرت و فرهنگ رسم گانرد نگارندیکرو که ازآنجاییاند، است و  داشته

ن یت بوده و تالش بتر ا  یز انتقادیدر مطالعه حاضر ن یف مفهومیتوصق، یروش تحق وسوی سمت

در خصتوص فرهنتگ و    یاجتماع -یجهان انسان یها تیها، واقع دهیاست تا با رجوع به آراء و ا

 رد یمورد مداقه قرار گقدرت 

                                                           
هم در مواردی نهتاد اقتصتاد را تحتت تتأثیر      تواند آن   هرچند که در این اثر مراد وبر این است که فرهنگ دینی می1

 قرار دهد و نه مستقیماً موج  ایجاد قدرت گردد 
2. Strauss 
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 یت نظتر یت ن نوشتار، محوریدر ا یف مفهومیتوصروش  کارگیری بهت به یبا عنا باوجوداین،

م آن یرادان پایا کارگیری بهزه یدهد  انگ یل مکیتش یستیسکمارانه و پسایپساساختارگرام یرا پارادا

به  یانتقاد یرد، هر دو، نگاهیکن دو رویها در ا تفاوت یرام برخیعل ه به باور نگارندگانکاست 

 شوند  یمحسوب م یاجتماع گرایی برساخت یردهایکو هر دو جزو رو پروسه قدرت دارند

 یان و ستاختار اجتمتاع  بت ه: اول زکت شود  یبحث م گونه این یاجتماع گرایی برساخترا در یز

شوند، دوم، قتدرت در گفتمتان    یل قدرت محسوب میدر تحل بااهمیتدو مؤلفه مؤثر و  یفرهنگ

رابطته   یتک دهتد  ستوم، جامعته و گفتمتان در      یقرار م موردبررسیو قدرت فراتر از گفتمان را 

  یعیهستند، نه طب یخیها تار و دانش ها گفتمانبرند، چهارم،  یبه سر م باهم دیالکتیکی

ه در آن کت است  یمبتن یگرید یهومفم یبند م بر صورتین پارادایت ایگر، محورید یاز سو

طبقتات   جتای  بته  یل، اراده جمعت یاز قب ییها سازه ییشود، جابجا یده مید یا سازه ییجابجا یک

، امتر  یت طبقاتیوضع جای بهت یسم، هویمونک جای به یراسکردار، دموک جای به، گفتمان یاسیس

 است یس جای به یبند مفصلامر مثبت و باالخره  جای به یمنف

شتود    یآن پرداخته م یریگ لکند شیقدرت و فرا یشناس نون به نوعک، ایمفهومن دستگاه یبا ا

قتدرت ارائته   ر از یت ه در زکت  یا یست شنا ه گونهکن است ید  اینما یم یر آن ضرورکه ذک یا تهکن

ن استاس از  یار گرفته شده است  بر اکل بهتر، به یتحل یاست و در راستا یشود، صرفاً اعتبار یم

 عنتوان  بته ، فرهنتگ  هتا  آنه در بطتن  کشود  یاد مینون کبشر از ابتدا تا خیر نوع قدرت در تارچها

دهتانش در  ش قدرت بوده و دستت و  ید همواره، حواسش پیبا ایه گوکشود  ینمودار م یا دهیپد

  مهار او

 یقدرت اقتصاد
 یشتناس آلمتان   لسوف، اقتصتادان و جامعته  یس، فکارل مارکاز آن  باره دراینه ین نظریتر شاخص

اختذ و آن را در   یتک تکالیستم د یالیماتر یعنیارش کاف یده را از بخش فلسفین ایس اکمار  است

 -ی، اقتصتاد یفلستف  یبنتد  صورتن یخود نهاد و بر اساس ا یاجتماع یاقتصاد یها لیز تحلکمر

ل و یت د گوناگون است متورد تحل یتول یها وهیبر ش یه مبتنکرا  یخیتار هایی بندی شکل یاجتماع

ع ختاص را بتر   یر وقتا یرا محور قرارداد و سا یلکاصل  یکها،  یبند لکن شیدر ا ن قرار داد ییتب

بته   یابیدستت  یدو طبقته بترا   خ نبردیخ بشر، تاریتار»ن است یا یلکآن اصل رد کن ییآن تب یمبنا

  «ش استیمنافع خو
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قرار گرفته  یدر رأس هرم اجتماع یطبقه برخوردار اقتصاد یک، همواره ین نظام طبقاتیدر ا

در قترار داده استت     یخیاستتثمار تتار   ل از خرده طبقات استت را متورد  که متشکگر یو طبقه د

 نرام نداشتت یه علکم است کا حاین طبقه برخوردار یخ، ایتار یاقتصاد -یاجتماع های بندی شکل

رد و یت گ یجامعه را در انحصار خود م شناختی معرفتو  یرکد فی، تولید مادیدر تول یچ سهمیه

، یو معرفتت  یرکت ن نظام فیند  اک یل میر طبقات تحمیناخواسته و اافالنه آن را بر سا یا وهیبه ش

م کدات طبقته حتا  یت ن بختش از تول یرد اکارکاست  ا فرهنگ ی یدئولوژیس، همان اکر ماریبه تعب

استت،   یدار هیان نظام سترما یتا پا یدار از دوره برده یخیدر جوامع تار یه استثمار و نابرابریتوج

 :ن شرح آورده استی، بد«و فقر فلسفه یآلمان یدئولوژیا»تاب کده را در ین ایس اکمار

 یمتاد  یرویت ه نکت  یطبقه اجتماع یعنی، اند حاکمنظرات  م در همه عصرها،کنظرات طبقه حا

ه ابتزار و  کت ن طبقته  ید  ایآ یز به شمار مین یرکروشنف یروین حال درعیندر جامعه است،  یاصل

، نظترات  درنتیجته دارد و  لطهر هم سکد تفیبه ابزار تول حال درعینرا در دست دارد،  ید مادیتول

ل کیم را تشت که طبقه حاک یتابع آن است  افراد طورکلی بهر را ندارند، کد تفیه ابزار تولک یسانک

ع ید و توزیو بر تول اند حاکمد بر جامعه یعقا تولیدکنندگانا یران کمتف عنوان بهن یدهند، همچن یم

استتت ، نظتترات عصتتر خودشتتان هتتا آنن نظتترات یبنتتابرا ؛نظتترات عصتتر ختتود نظتتارت دارنتتد

 ترجمتان  حتاکم « یفرهنگت  یها شهیاند»س کد مارین از دیبنابرا ؛(64:1970و  93:1963س،کمار)

م در کمتخصص متعلق به طبقه حتا  های ایدئولوگها را  شهین اندیو ا اند حاکم یروابط ماد یذهن

 ( 89: 1385، نرلینند )مک ید می، تولطبقهن یجهت منافع ا

، همتان  یدئولوژیه اکن است یرد، اکتوان استنباط  ین خصوص میس در اکار مارکاز اف آنچه

در  یط متاد یو چتون شترا   هجامعه بود یط مادیو فرهنگ هم وابسته به شرا جامعه استفرهنگ 

شته ختالق   یه همکت ن قتدرت استت   یا درواقعانحصار طبقات ممتاز و قدرتمند جامعه است، لذا 

 فرهنگ بوده است 

 سمیسکنومار
وه یآن فرهنتگ وابستته بته شت     یه بر مبنتا کد یچیپ یا خ بشر نسخهیتار یتمام یبرا سکارل مارک

 رابطته به  سکماره کنیرام ایاما عل ؛است یطبقات یهم امر ید اقتصادیاست و تول ید اقتصادیتول

ا جبتر  یت  ینگتر  هیستو  یتک از منتقتدان او را بته    ید داشت، برخکیفرهنگ و قدرت تأ یکیتکالید

ه همتان اصتالت   کت  -، بازگشت به آراء هگتل بست بنن یخروج از ا یردند و براکمتهم  یاقتصاد
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 یه جملگت کت از منتقتدان را   یفیرد طیکن رویردند اکشنهاد یاست را پ یفرهنگ یها به جنبهدادن 

را بته دو   هتا  آنتوان  یم یبند دسته یکه در کرد یگ یهستند در برم یستیسکمار یها نهیشیپ یدارا

 رد کم یگروه تقس

، یانتقتاد تت   کل میت از قب ییها نحلهز در یشهرت دارند خود نست یسکه به نومارکگروه اول 

ن یت در ا «رنتو ومر و آدیهاکهور»شوند   یم یبند ، دستهیسم فرهنگیسکو مار یسم ساختاریسکمار

س کپس از متار  یدار هیه سرماکد دارند کیته تأکن نیمفهوم صنعت فرهنگ، بر اخصوص با ابداع 

و  کنتد  متی ل یبته صتنعت تبتد    یه صنعت مادیفرهنگ را شب یفیظر یها وهیر شگرد، به شییبا تغ

ه لت ین حیاز ا یفروشد و مردم بدون آگاه یم یمختلف اجتماع های گروهبه  یماد یاالهاک سان به

ن یت انتد  در ا  آورده یاق رویالبتته بتا اشتت    یدار هینظام سرما ید محصوالت فرهنگید، به خریجد

 «یگرامشت  یآنتتون »ر در آثار ین تعبیسم، قدرت فروشنده فرهنگ مدرن است  ایسکخوانش از مار

 یر ستلطه بته نحتو   یت ، اذهان افتراد ز یدر هژمون برده شده است  ارک به یهژمون یها در قال ز ین

ت منافع صتاحبان  رند و با اراده آزاد خود در جهیپذ ینان سلطه را میه اکرد یگ یر قرار میتحت تأث

 ( 1971،یگرامشکنند ) یقدرت عمل م

استت   یکیتکالیت د یاقتصاد( امراست و یدگاه آلتوسر گر چه رابطه فرهنگ و قدرت )سیدر د

ن یت استت، او در ا  کننده تعیینه کاست  ین نهاد اقتصادیه در وهله اول اکن باور است یاما او بر ا

 رد یگ یبهره م یدئولوژیفرهنگ از مفهوم ا جای بهل یتحل

  یت ه بته ترت کت  یاسیو س یخی، تاریسم اقتصادیسکل ماریسم از قبیسکنومار یها ر شاخهیدر سا

ماً یسازه فرهنتگ مستتق   ،افته استی، نمود 4اچ پلکو اس 3نیوالرشتا 2یزی، پل سوئ1آراء پل باران در

امتر   کننتدگی  تعیتین و  ی، نظام جهتان یانحصار یدار هیل سرمایاز قب یه امورکست بلیل نیمورد تحل

 اند  د بودهکیفرهنگ مورد تأ ازجملهر عوامل یسا کننده تعیین یابزارها عنوان به، یاسیس

 نرسم پسامدیسکسم و ماریسکپست مار

 یعنتتیبتته بعتتد  1960 هتتای ستتالان عمتتده در یتتتتتوان متتتأثر از دو جر یستتم را متتیسکپستتت مار

 ازجملته  8تیت و را 7وهنکت ، 6، الستتر 5ردانستت، جتان رومت    ییو پساستاختارگرا  مدرنیستم  پست

                                                           
1.Paul Baran 
2.Paul Sweezy 
3.Wallerstein 
4.Skocpol 
5.John Romer 
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هتم   یلت یسم تحلیسکبه مار یه در مواردک وندش یمحسوب م یستیسکمار نحلهن یا نظران صاح 

ز یت و ن یانتختاب عقالنت   نظریه ازل به استفاده ی، متمایستیسکن شاخه ماریمعروف است  گرچه ا

و  یشت ک ل بهتره یت از قب یمی، همچنان به مفتاه حال بااین ،انه استیگرا اثبات های روش کارگیری به

ه هنتوز بته   کت نیا تتر  مهتم تته  کدانتد  ن  یمت  یدار هیسم را بهتر از سرمایالیطبقه معتقد است و سوس

 یبشر، باور دارد و بتر مبنتا   یر ابعاد زندگیدادن آن بر سا یو برتر یاجتماع یهست کنندگی تعیین

 یافتراد نشتأت گرفتته از هستت     یاجتمتاع  یها و شناخت یریگ ، موضعین اصل، معرفت، داوریا

س کمتار  ینان به همان اصل اساست ین ایاست، بنابرا یو انضمام یط مادیشرا یعنیآنان  یاجتماع

م کطبقته حتا   شناستانه  معرفتت ا اقتضتائات  یسلطه  پخت دستا فرهنگ، ی یدئولوژید ایگو یه مک

 است، باور دارند 

شتل  یختاص م  طتور  بته عمومتاً و   2و موفه 1وئالکتوان با آراء ال یسامدرن را مسم پیسکاما مار

، 4انکت الدا، بتارت،  یت و، درکت شتل فو یه گفتمتان م یت ه بتا بستط نظر  فو و موئالکال ، مرتبط دانست 3وکفو

فتا  یا یا د ستهم عمتده  یت دگاه جدیت د یتک  یدآوریاند در پد ر توانستهیاخ های سالو آلتوسر، در  یگرامش

 ینتدها یفرآ یه، روفت و مو الکالئتو  ید اساست کید  تأینام یر انتقادکاگران تفینان را احیتوان ا یند  لذا مینما

ت افتراد را  ی، هویاسیس یبند ه مفصلکن امر آن است یعلت توجه به ا(  33:1990،الکالئواست ) یاسیس

ر ییت معنتا و تغ  بازتولیتد »نتان  یا ازنظتر نند  ک یر و عمل مکچگونه ف ها آنه کدارد  یند و معلوم مک ین مییتع

، محصتول  هتر سته  ، یجامعته و عمتل اجتمتاع    یر، بنتا کت وه تفیرا شت یز ؛اند یاسیس یانتساب معنا، اعمال

شتده از گفتمتان،    یبنتد  مفصتل  ییهتا  مجموعه عنوان به یاست و نظام روابط اجتماع یاسیس یبند مفصل

 ( 39: 2001، 5ورگنسنی) «اند یاسیس ییها همواره ساخته

نجاستت  یا و ؛انتد  یاجتماع یها همان اسطوره ها گفتمانه، فو مو الکالئور، به نظر ین تعبیدر ا

 رد یگ یقرار م ها آنت بحث یفرهنگ در محور ای یدئولوژیه بحث اک

ان یت در گفتتار و نوشتتار، ب   ایرمستتقیم ر و یت متغ ای گونته  بهه کم یبدان یرا امر یدئولوژیاگر ا

 کننتده  قانع یتا به نحو نندک یل عمل مکن شیهم به هم ها گفتمانه کتوان گفت  یشود  آنگاه م یم

ن یبنتابرا  ؛ننتد ک کمت کاز قبتل موجتود،    یدئولوژیت ت ایم و تثبکید و تحیجد یدئولوژیا یبه بنا

                                                           
1.Laclau 
2.Mouffe 

دانتد امتا بتا وجتوه اشتتراکی کته بتین ایتن پتارادایم فرهنگتی و              گرچه میشل فوکو خود را پسامدرنیستت نمتی  3
 ایم  پساساختارگرایی وجود دارد، در این نوشتار مسامحتاً مأوی را در نحلة پسامدرن مارکسیستی قرار داده

4.Lacan 
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 ها ایدئولوژی»توان گفت،  یگر میا به سخن دیهستند  یدئولوژیان ایب لهیوس یگفتمان یساختارها

 ( 436: 1387 ،1یک)وندا «شوند یم بازتولیدا یان یق گفتمان، بیاز طر

رد، یت ل گکه در جامعه دو گتروه شت  کند ک یجاب میا یاسیه اقتضائات سفمو و الکالئوبه نظر 

 یت بخشت یان مشتروع یت ن میدر ا یدئولوژینان، نقش ای، به نظر اقدرت بیگروه قدرتمند و گروه 

 گرایتی  برستاخت ردن مبحتث  کت بتا عمتده    ها آندر قدرت است   ینابرابر یعنی ین دوگانگیبه ا

پردازنتد و   یگفتمان، قدرت در گفتمان و قدرت فراتتر از گفتمتان مت    یل انتقادی، به تحلیاجتماع

 اند  قائل یکتکالیگفتمان و جامعه، دن یب

افتراد گتاه بترخالف آنچته      یدئولوژیه، افمو و الکالئو یه گفتمان انتقادین گرچه در نظریبنابرا

 یق گفتمان به روابتط نتابرابر اجتمتاع   یست اما از طریاذب نکو  ناآگاهانهس در نظر دارد کارل مارک

گتردد،   یبته جامعته القتاء مت     یت بخشت یمشروعن یدر ا آنچهو  بخشد یت میقدرت، مشروع ویژه به

ه دارنتده  کت را  یمنتافع گروهت   هتا  آن یه بتر مبنتا  کاست  یدادها و اعمالین، رویمضام یعمدتاً حاو

ه سلطه بتوانتد از  کاثرگذار خواهد بود  یه زمانین توجید  اینما یه میاست، توج یکدئولوژیگفتمان ا

 یزیرام مقاومتت نتاچ  یت مغلوب را عل های گروهگفتمان اال  فرهنگ موجود  یخالل انتقال محتوا

ق یت مستلط، از طر  یو نهادهتا  هتا  گتروه ن، یبنتابرا  ؛دینما بازتولیدد و یدهند، تول یه از خود نشان مک

گفتتار و   یتوانند بر ساختارها ی، مها آننترل کو  یگفتمان و ارتباط عموم یژه به ابزارهایدسترس و

 یهتا  یدئولوژیت هتا و ا  ها، هنجارها، ارزش ها، نگرش ، دانشدرنتیجهه کر بگذارند ینوشتار، چنان تأث

، یکونتدا رنتد ) یمستلط قترار گ   هتای  گتروه منتافع   یدر راستا یمیرمستقیباً ایل تقرکمخاطبان به ش

هتا را   یدئولوژیت هتا و ا  ها، هنجارهتا و ارزش  دانش ،ها ن مجموعه از نگرشی(  چنانچه ا351: 1387

 ر است یارناپذکق گفتمان مسلط بر فرهنگ انیقدرت از طر یرگذاریم، تأثیفرهنگ بدان

 وستوی  سمت، یگرید شکلآن به  یدادهایآسان به گفتمان و رو یگر قدرت با دسترسید یاز سو

ه شالوده قتدرت  کاست  یارزشمند یر منابع اجتماعیه سایگفتمان شب»دهد   یل مکفرهنگ جامعه را ش

برابتر بته    یع شده استت، متثالً همگتان دسترست    یتوز نابرابر یبه نحو ها آنبه  یسازند و دسترس یرا م

بته   یدسترست  هرقتدر ندارند  لتذا   یا دانشگاهی یادار یاسی، سی، حقوقکیها، گفتار، نوشتار پزش رسانه

 ( 352: 1387،یکوندا) «شود یشتر میشتر باشد، گستره قدرت هم بیب ها این

، یبته منتابع گفتمتان    یق دسترسیاز طر فرادست، طبقات یاف معرفتکه شیبنا به نظر رو ازاین

 ند ینما یانداز دست فرودستبقات ط یتوانند به چهارچوب معرفت یم

                                                           
1.Van Dyke 
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 ییوکفو ییپساساختارگرا
ن استت  یت گتر، در ا یان دیو با پساساختارگراکفو ییپساساختارگرا کیکزه نوشتار حاضر از تفیانگ

ن یت ه طترح ا ین بخش از مقاله داعیاسم دارد و یسکوتاه با مارک هرچند -یمیو، تعلق پاراداکه فوک

 دگاه را دارد ید

از آثار بزرگ ختود   یکیچه ین یکفردر یعنی 19مفهوم قدرت در قرن  اینی از یو با تأسکفو

ن یت ن دو ستازه، از حوصتله ا  یت نستبت ا  یایف نمود، پرداختن به زوایدانش و قدرت را تأل یعنی

، نسبت قدرت و فرهنتگ،  یخالل مباحث ون است تا از یتالش بر ارون است و صرفاً ینوشتار ب

 چراکته حضتور دارد،   یاجتمتاع  یهتا  و، قدرت در همه حوزهکفو ازنظرل گردد  یو تحل ییشناسا

ن بتاور  یت ، بر ا«یشناس نهیرید»تاب کرند  او در یگ یل مکقدرت ش واسطه بهخود جامعه و اجتماع 

، یه نظم زبانکن باور است یبر او  وجود دارد ی، نسبتیو نظم گفتمان ین نظم اجتماعیه بکاست 

نجا، او گفتمتان  یاست  تا ا ی، همان نظم گفتمانیاست  منظور او از نظم زبان یموجد نظم اجتماع

اد و مستقل قائل استت، بته نظتر او،    یخصلت خود بن یکگفتمان  یرا معادل جامعه دانسته و برا

 عمل عامالن است  دهنده شکلگفتمان 

فهتم منطتق    منظتور  بته  یگفتمتان  یهتا  ام و گتزاره کت اح ییشناسان مرحله، یو در اکهدف فو

 گر است ید یاز سو یعمل عامالن اجتماع ییافتن چرایسو و یکاز  یتحوالت اجتماع

ستت  ین یشناست  نته یرید ضه البته نتاق کند ک یرا مطرح م یگریرد دیک، رویو در تبارشناسکفو

 یه وابسته به امتور کست بلیاد نیخود بن یا دهیپد تنها نهو گفتمان کمل آن است به نظر فوکه مکبل

و بته  کت فو یهتا  ه نوشتهکنجاست یدرست ا و ؛ن امور قدرت استیاز ا یکیو  است یگفتمان افر

 ابد ی ینوشتار حاضر ارتباط م

س، کمتار  راتم  بته د، یت وه تولیاست پس قدرت نشأت گرفته از شت  یفرا گفتمان یاگر قدرت امر

و را کت فو ازنظتر آن گفتمتان استت  اگتر گفتمتان      یاز متولتدها  یکیه خود مولد است و کست بلین

از مناستبات   یبه معرفت در چهتارچوب استتفاده از انتواع خاصت     دهی سازمان یبرا یروش خاص»

 یعنت یتواند، معرفتت استتتار شتده درون آن     یآنگاه قدرت م ( 327: 13، 1یناتی)استر «میقدرت بدان

ن معرفتت  یت ا ازآنجاکته د آورد و یت ز پدیرا ن یعموم یها تیها و روا هیردارها و روکاز  یا مجموعه

فرهنتگ محترز    یدآوریمرات  با آن بوده، نقش قدرت در پد ترین نزدیک یا دارایفرهنگ  معنی هم

ه قتدرت را  کهمراه است، آنجا  یتناقضات حال درعینو در حوزه قدرت با ابهامات و کآراء فواست  

                                                           
1.Strinati 
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ن گفتمتان االت  و   یت ا درنهایتت امتا   ؛قدرت پخش استت ه کن درست است یداند  ا یم شده پخش

 ینند  مقتاومت کتوانند مقاومت  یان صرفاً مفرودستزند و  یه حرف اول و آخر را مکاست  یکهژمون

 یهتا  دهیت گتر او ا ید یینتد  در جتا  ک یبه آن اعتراف م «نیجامعه سراسر ب»ده است و او در یفا یه بک

ه افتراد  کت ن قانون است یدهد و معتقد است ا یت میمشروعه به قانون کند  آنجا ک یخود را نقض م

رد یت گ یده مت یارانه آن را نادک  ینهد و نقش فر ینار مکرا  یدئولوژینجا او ایند  در اک یم یرا همراه

از  یکتی ستازد و   ین گفتمتان را قتدرت مت   یت ه اکت  هرچنتد ند، ک یشنهاد میآن گفتمان را پ جای بهو 

 یریت گ بهتره  حتال  بااینند  ک یاد میو از آن که فوکاست  یا ییقانون ستاهمان   ن گفتمان،یا یها مؤلفه

 ییز محتتوا یت استت و گفتمتان ن   یفرا گفتمان یه قدرت امرکن است یو، اکفو یجابیا یها دهیما از ا

 توان معادل فرهنگ دانست  ین واژگان را میهم دارد، ا یو اخالق ی، دستورهنجاری

قرار داده است، بته   موردبررسیاز منظر بازار، نسبت قدرت و فرهنگ را  1مسونیج یکفردر

  یبه بازار امروز یروزیر دکاز روشنف ییاست  جابجا یین در حال جابجاینظر او، فرهنگ امروز

 دارد: یاو اظهار م

بته   در آمتده استت،   ییاالکت  صتورت  بهن فرهنگ یه اکشده است و هر اندازه  ییاالکفرهنگ امروزه 

هم در نظتر خودشتان و    گذاری قانون و یاقتدار فرهنگ ٔ  درزمینهران کن روشنفیشیپ یزان دعواهایمهمان 

 ( 266: 1385، نرلیتر شده است )م و ناموجه تر نامعقولشان،  یهم در نظر مخاطبان آت

و  یانتقاد -یادب یها هی، خواه نظر20ل قرن یو اوا 19قرن  یها هیه نظرکن باور است یاو بر ا

 فقط نهه فرهنگ کباً بدون استثنا بر آن بودند ی، تقریشناخت و جامعه شناختی انسان یها هیخواه نظر

ن یت است، اما ا یانسجام اجتماع یمنبع اصل نفسه فیه کاست است، بلیمجزا از اقتصاد و س یزیچ

 ن شرح است:یه امروز به ایقض

 یهنجتار  -ینظتام ارزشت   یمتأخر پسامدرن، نه فرهنگ، به معنا یدار هیدارنده سرما عامل نگه

نوشتتار حاضتر    ید مفروضته اصتل  ییتأ یتوان در راستا یمسون میده جین ایاست  از ا ازاره بکبل

ت دارند و هم یدر مورد نقش فرهنگ، واقع 20و  19قرن  یها هیه هم نظرکرد کاستفاده  گونه این

و  19قرن  یو اجتماع یادب یها هیه نظرکرا آنجا یداند، ز یشدن م ییاالکآن را محصول  یو آنچه

فرهنتگ،   ین انسجام آوریدر ا یرنده اصلیدانند، بهره گ یم یفرهنگ را عامل انسجام اجتماع 20

ن منتابع و  یت ر منستجم ا یت منافع است و در جامعته ا  س کرا هدف سلطه، یهمان سلطه است، ز

اال کت مسون، بازار را محل فتروش  یر جیاگر به تعبگر، ید یشود  از سو یده میشکسلطه به چالش 

                                                           
1.Fredric Jameson 
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داران آن یت و خر یدار هیاال، نظام سرماکن بازار فروشنده یم  در ایمتأخر بدان یدار هیدر نظام سرما

مستون بته طترز    یه بته قتول ج  کت  یشود، فرهنگ است  فرهنگ یه فروخته مک ییاالکتوده است، 

 گراست  هنجار و لذت ی، بیبیعج

 یسلطه اقتصادرد یكر روییتغ
را آاتاز   ید فرهنگت یت تول مستئله وار، طرح  ، چند تن از منتقدان فرهنگ توده1990در اواخر دهه 

 3دایت چتارد فلور ی( و ر2001) 2نیلت ک ی(، نتائوم 1997) 1کان، تومتاس فرانت  یت ن میه در اکردند ک

بته   یه نقتد فرهنگت  کت ن استت  ی، اها ایناستدالل »ن بودند ین منتقدیبرجستگان ا ازجمله( 2002)

 که در آن متار کت رده است کت کحر یاز تحول فرهنگ یدیمرحله جد سوی به یدار هیآنچه سرما
، 4ک  )روجت «زنتد  یوند مت یپ یعموم یابی ، مصرف را با قدرتیابیغات و بازاری)برند(، تبل یتجار
 یدار هیسترما »انتد،   نهتاده  یتین وضتع ینظتران، بته چنت    ن صتاح  یه اک یدی(  نام جد225: 1390

 است  «محض

و  ی، فرهنگت یاست ی، سیده اجتمتاع یت چیپ یبنتد  قالت   ی، نتوع ید فرهنگیجد یبند لکن شیا

ن یت ز آن اکت ه در مرکت ر داده استت  ییت وار را تغ وه عمتل و فرهنتگ تتوده   یه شت کت است  یاقتصاد

وه ین شت یه، بهتتر کت نیبتازار، عتالوه بتر ا    یمسئوالنه اجتماع یها حل راه»ه کقرار دارد  فرض پیش

و  یبه مسائل فرهنگت  یدگیرس ی، براحال درعیناند،  یالت اقتصادکپرداختن به مش یارآمد براک

ه کت  محض قترار گرفتت   یدار هیار سرماکن، سه مؤلفه در دستور یبنابرا ؛«کارآمدندز ی، نیاجتماع

 از: اند عبارت

  زیست محیطجهان و  به نسبت یاری، هشیپروراندن وجدان اجتماع

 ر قائل شد یز های ویژگیمحض،  یدار هیسرما یتوان برا ی، میبند جمع یکدر 

در  ی، سعیفرهنگ بندی شکلن ین مورد، ایبر اطالعات است، در ا یمحض مبتن یدار هیسرما -1

 یورزد و از ستو  یسو با قواعد و قراردادها مخالفت میکق از ین طریدارد و از ا یانگریخودب

 د ینما یرا افشا م یشیاند کو خش یباز و حقه هردکگر از جسارت استفاده ید

ل یت از قب ییهتا  ستم یانکن امتر از م یت تحقتق ا  یاست، بترا  یو وجدان اجتماع یبر آگاه یمبتن -2

 رد یگ یبهره م یو شمول اجتماع یعی، عدالت توزیاسیس یبخش قدرت

                                                           
1.Thomas Frank 

2. Naomi Klein  

3.Richard Florida 
4.Rogge 
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 وکتار  کست  ند و با قواعتد  کن شگرد، خود را روزآمد یق ایتا از طر دارد یبه نوآور یشیگرا -3

 د ینمامبارزه  یسنت

نتان و  کارکبتا   یارکت ت و همکشترا  یبرقرار ین، به معنیننده است  اک مصرف فرمان به گوش -4

 یبت یفر معتوا  یوه، درصدد افشتا ین شیمحض با انتخاب ا یدار هیسرما  نندگان استک مصرف

 دارانه بزرگ است  هیسرما یها بدون مجوز سازمان

 ق دهد یننده تطبک ط مصرفیخود را با شرا سرعت بهتواند  یرا میز ؛ر استیپذ انعطاف -5

 یارت لتذت و سترگرم  کت ن استت، اگتر در   یت محض ا یدار هیشعار سرما :حیو تفر یسرگرم -6

 داشت  یادیز یتوان سرگرم یس  پول، مکدر  رو ازاینست؟ یده انجام دادنش چینباشد، فا

 یدار هیو ستترما یستتنت یدار هیه ستترمایتتعل بابرنامتته یشورشتت درواقتتعمحتتض  یدار هیستترما

آن امتا   ینتابود  یو حتت  ؛است یسنت یدار هیدن سرمایشکاست  هدف آن به چالش  مقیاس بزرگ

ه در نظتر  کت نیا ایت استت   یعدالت اجتماع یو برقرار یبخش ییه هدف آن رهاکرد کد تصور ینبا

 یدئولوژیت از ستلطه و ا  یعتار  یا جامعه یحوزه عمومیک جاد یده و با ایشکن ییدارد سلطه را پا

 یدار هیدن سترما یشت کرام به چالش یه علکد قرار دهد  بلیعصر جد های انسان ی  را فرارویفر

ت یت و عقالن یوارگءیشت  ه ماحصتل آن استتثمار  کت جاد نموده یا یدی، انحصار و سلطه جدیسنت

د، یت جد یهتا  یتک تکمحض با ارائه اهداف و تا یدار هین است  سرماینو یدر قال  گفتمان یابزار

 ؛ندکرا نو به نو  یدار هیتواند سرما یه فقط مکشنهاد داده است یرا پ یدار هیز سرماگر ایخوانش د

ه موجبتات ظهتور   کت نتد  کجاد یاز ثروت ا یتوانسته است انحصار یکتکن تایا کارگیری بهرا با یز

 3/3س یارد پوند، فتور یلیم 95ا یارد پوند، آنتیلیم 3بالغ بر  یثروت یدارا انسونمثل بر یانثروتمند

 شده است  2005ارد دالر را در سال یلیم 51تس یل گیارد دالر، بیلیم

بته   دیگتر  عبتارت  بته ا یت  ید فرهنگت یت جد یهتا  لته ی، جز با توستل بته ح  ین ثروتیانباشت چن

ه همان توده ک یدار هین جامعه سرماییان اقشار پایدر م ویژه بهمصرف،  یها مهار ذائقه یریگ دست

 ر است یناپذ انکاست، ام

 یا رسانهقدرت 
، هنجتار  یری، هنجتار پتذ  یرکت ر جهتت ف یی، تغیار عمومکاف یریگ لکبر ش یا ر قدرت رسانهیتأث

تتوده   یبترا  یتک ان استت، ل یت ع یشته امتر  یر و اندکبر اهل ف یساز گر صور فرهنگیو د یفرست

 د یآ یافسون به حساب م یکهمچنان 
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ن یت ا هرچنتد ن استت،  یو هم به لحان محتوا همواره با قدرت عج یئیش یک عنوان بهرسانه هم 

 یانتداز  ه تتوان راه کت ن صتاحبان قتدرت هستتند    یت گر، ایاست  به سخن د یو نسب مدرج یآاشتگ

ق یت ف، از طریظر یها وهیاز ش یریگ را داشته، آنگاه با بهره یا رسانه یها ها و سازمان هکها، شب تیسا

 یورا رو ازایتن در ابقا و استمرار قدرت خود دارند،  یآن سع یرسانه و مهندس یمحتوا کاری دست

 رند یگ یا هر دو، قرار میو  یاسیا سی یقدرت اقتصاد یکهمواره  یا هر سازمان رسانه

مستلط جامعته بتوده     های گروهار یو در اخت تصاح  کرباز در تملیء، از د یش مثابه بهرسانه 

ده یه آفرکانگر روح عامه مردم نبودند، بلیب گاه هیچل، یاص یآثار ادب درواقع»امز یلیاست  به نظر و

ار بستته  یبست  یه بته لحتان اجتمتاع   کت بودند  یاز نخبگان فرهنگ کیوچکار یگروه بس کملیو ما

 ( 187: 1965) «بودند

ن یت ه در اکت انتد   ار صاحبان قتدرت بتوده  ی، ابتدا در اختین برداشت، محصوالت فرهنگیدر ا

ن یمحتوا، بتا قتدرت عجت    مثابه بهء و خواه  یش مثابه بهه رسانه خواه کشد  یتوان مدع یصورت م

 یهتا را نداشتته و از ستو    ن رستانه یت ا یداریسو قدرت خریکن جامعه از ییرا طبقات پایز ؛است

 18مثتال، در قترن    عنتوان  بته  هستند  یاف معرفتکش ین امر، جامعه دچار نوعیا واسطه بهگر، ید

(  در سراستر قترن   43: 1957ا دو هفتته بتود )وات،   ی یکخانواده در  یکرمان معادل مخارج  یکمت یق

جتورج   1984، رمتان  20در قترن   کته  درحالیمتر از دو هزار نسخه بود  کراژ عموماً یاروپا، ت م، در تما18

هتزار   50ا یت تانیبرهتزار نستخه و در    360االت متحده یدر ا 1949 -50سال ن چاپش به یاورول در نخست

 ( 3،393:19809یکرک و 2،220:1979نیو مارت 1)فبر نسخه فروش رفت

فرصتت و قتدرت    یتک  عنوان بهه رمان و مطالعه آن کتوان گفت  یبر اساس مستندات فوق م
ه بعدها در دسترس توده هم ک هرچندابتدا در تصاح  خواص و نخبگان جامعه است، ، یفرهنگ

 صرف آن  کننده مصرفا یدگار رمان است یه توده آفرکرد؛ حال بماند یگ یقرار م
، صتورت  بتدین و  ل قدرت استیو تحم یاسیهدف رسانه، اقناع س ترین مهمد، یدر عصر جد

شتتر  ی، بیث اقتصتاد یگر، از حید یرا بر عهده گرفته است  از سو یومتکو ح کیمسلسالح  یک

شتتر  ید و مصترف هتر چته ب   یند و دائماً مردم را به خرک یخدمت م سرمایهدر راه منافع صاحبان 

 ( 9: 1386معتمدنژاد، )د ینما ی  میق و ترایتشو ایرضروری یاالهاک
در  یگروهت  یهتا  رستانه »ه: کت ها معتقد استت   انه رسانهیگرا هید بر جنبه توجکیبا تأ یناتیاستر

 یرا بترا  هتا  نتابرابری ها،  ن رسانهیدارند، ا یاز، نقش مهمیدر ثروت، قدرت و امت یه نابرابریتوج

                                                           
1.Febrre 
2.Martin 
3.Crick 
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طبقتات تتابع    دهند  یر جلوه میناپذ و اجتناب یعیبرند، طب یت و ستم رنج میه از محرومک یسانک

ان یت نتترل جر کآورند  چتون   یبه دست م یگروه یها ا را از رسانهیبخش عمده دانش خود از دن

از یت ه در قتدرت، ثتروت و امت  کز است کمتمر یسانکدر دست  یل اجتماعیدانش اطالعات و تخ
 ( 189 :1380) «م هستندیم سهکطبقه حا

 یا رستانه  یها ه در سازمانک یمتخصصان»ه کد دارند کی، هم تأ2نگیو گلد 1کن مورد مردایدر ا

زه ستود و  یت و انگ یه قتدرت طبقتات  کت  یا د فرهنگ دست دارند و در محتدوده ینند، در تولک یار مک

 ( 25: 1991« )رده است، مستقل هستندکشان مشخص ینترل براکت و کیمال یساختار اقتصاد

از  یجملگت  یه انتدوز یا سترما ی یاسیاقناع س کهن امر مهم دارند یاللت بر ادمستندات فوق، 

 یفرهنگت  یرند، هژمونیتحقق اهداف خود ناگز یقدرت و سلطه هستند و برا یها مظاهر و جلوه

شتود    یمت  بازتولیتد د و یت ، فرهنتگ تول ین آمد، در هژمونیش از ایه بک طور همان و ؛ندیجاد نمایا

 ها، سخن گفت  توان امروزه از مفهوم سلطه رسانه یم رو ازاین

ه کت از آن استت   کیستت دارد و حتا  یسکانان ماردار اقتصادکشه در افیه سلطه رسانه، رینظر»

نترل طبقه کتحت  یجمع یها ، رسانهآید درمیم کار حاکاف صورت بهم در جامعه کار طبقه حاکاف

 ( 3،38:1979)ستاالچ «شتوند  یجامعته مت   یو مبلغ اعمال نظارت آن طبقه بر بتاق  یبانیمسلط، پشت

از یت ا، مطتابق بتا ن  یکت هتا در امر  ات رسانهیمحتوه اخبار و کن است یه سلطه رسانه اینظر استدالل

ن یت آزمتون ا  5اردکو تان 4نیل داده شده است  گرچه سورک، شیتکا شری یدار هیسرما یدئولوژیا

ن سلطه یوجود ا ٔ  درزمینهز ی( ن1989) 6دیو آلت (399: 1392ابند )ی یدشوار مق یراه تحق ازه ینظر

د ییت شه ستلطه رستانه را تأ  یقات، اندیه اال  تحقکاند  داده نشان، 8فلد یو م 7رکد دارد، شومایترد

 همان( کنند ) یم

ن متورد،  یت انتد  در ا  د زدهییفلد مهر تأ یر و مکشوما آراء بر، یارتباطات به نحو یها هیر نظریسا

ا یکت جامعته آمر  یفرهنگت  یبتازو  صورت بهون یزیه تلوکدهد  یاشت، نشان مکه یبا طرح نظر 9گربنر

 رستیده جته  ین نتیت وت، به اکچ سیه مارپینظر اساس( بر 1980) 10ومنین طور همین و ؛درآمده است

                                                           
1.Mordack 
2.Golding 
3.Sallach 
4.Severin 
5.Tankard 
6.Althied 
7.Shoemaker 
8.MayField 
9.Gerbner 
10.Noelle- Neumann 
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از  یفردان یت مینند و همراه با آن فقدان حماک یده اال  را اظهار میعق یجمع یها ه رسانهکاست 

ان یت اال  را ب هدیا عقیاز افراد  یادیتعداد ز که نحوی بهشود  یوت مکچ سیت موج  مارپید اقلیعقا

ومن، بتر  یت وت نکچ سیه مارپیته در نظرکند، دو نینما یم یت خودداریده اقلیا از اظهار عقینند، ک یم

رد و یت گ یاز افراد در مواجهه با رسانه قترار مت   ید جمعیه، عقاکنید، اول ایافزا یبحث حاضر م یانا

ت جامعته از  یثرکشاندن اکه به عرصه کنیاز فرهنگ است، دوم ا ی، عنصریا دهیا هر نوع عقید یعقا

 یتوسط رسانه جمع آسانی بهگاه توده است و  ه همواره جلوهک یتیثرکشود  ا یم مطرح رسانه، یسو

ت جامعته،  یت ثرکرستانه بته ا   یدهت  ن ستمت یابا عتاً یرد  طبیگ یقرار م سوءاستفادهو  وتاز تاختمورد 

 شود  یاز فرهنگ مورد خواست ارباب رسانه در ذهن توده فرو برده م یعناصر

ارائتته داد  اگتتر  یمتتکن متتورد مستتتندات محیتتتتتوان در ا یگتتر، بتتاز هتتم متت ید یاز منظتتر

ختود را بته جامعته     یهتا  امی، پین نهاد از طرق مختلفیم تبعاً، اینهاد بدان یکرا  وپرورش آموزش

ن نهاد، ستخن  یا یریپذ و جامعه یریپذ شناسان در مورد نقش فرهنگ دارد  همه جامعه یعرضه م

در  یانتد، جملگت   جتاد شتده  یا ن نهتاد یت ه حتول ا ک یا یرسم یها گر سازمانید یاند  از سو گفته

گ جامعه است، هر ها و فرهن اند و آن همانا انتقال مهارت دهیگرد دهی سازمانهدف  یک یراستا

 یابیمنافع سلطه ارز یتوان در راستا یم یریها و فرهنگ را به تعب مهارت یعنیها،  ن هدفیا یدو

ن یت پاسداشتت ا  یخواهتد و بترا   یماهر م یروی، نیاستمرار منافع اقتصاد ینمود، نظام سلطه برا

 ؛آمتوزش دهتد  م، یتحتت تعلت   یهتا  ست به نسلیبا یسلطه، هنجارها و قواعد متناس  با آن را م

ا یت ن ی، قتدرت نمتاد  وپرورش آموزشق ی، از طر«است دادهو نشان یبورد»ه ک یطور ن همانیبنابرا

مسلط قادرنتد   های گروه یتینش تربکمتنوع ال کاش کمکبا  یعنی ؛نندک ین عمل میخشونت نماد

فرهنگ، آن را بته نظتر    یاریت اختیماه رام بهنند و کل یگران تحمیجاد و آن را به دیفرهنگ را ا

 هتای  گتروه ) ایررستمی )مدرسته( و   یرسم صورت به یتینش تربک  و واال، نشان دهند یرفتنیپذ

ن یادیت د روابط بنیو عمالً بازتول ید فرهنگین است به سمت بازتولکو همساالن( مم یشاوندیخو

 ( 70: 1389قدرت منجر شود )برث، 

نتد   ک یان مت یرده است، بک، اخذ یه از جامعه مدنکگر ید ین مفهوم را با عبارتی، همگرامشی آنتونیو

است، لذا بتا استتفاده از    ید و تحول هژمونید، بازتولی، چون مسئول تولیه جامعه مدنکاو معتقد است »

ن مؤسستات  یت فرهنگ عامته استت، ا   ید و مصرف فرهنگید، بازتولیمؤسسات خود، همانا مسئول تول
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 ؛ره استت یت ، فرهنتگ عامته و ا  یگروهت  یهتا  سا، رسانهیلکاده، ، خانووپرورش آموزشاو شامل  ازنظر

 ( 225: 1380، یناتی)استر «در جوامع مدرن است یدئولوژی، زادگاه فرهنگ و این جامعه مدنیبنابرا

غتات استت    یق رستانه، تبل یصاحبان قدرت به اهداف خود از طر یابیدست سازوکارهایاز  یکی

 آن، یردهتا کارکاز  یکتی رد امتا  یت گ یر نگرش صتورت مت  ییجاد تغیغات گرچه عمدتاً با هدف ایتبل

ر نگترش و  ییت غتات، بتا تغ  ین صتورت، تبل یدر ا که ؛ده، استینترل عقکو  یبر عمل انسان اثرگذاری

تتوان   ینم آنچهد  ینما کاری دسترا مخدوش و آن را  یریند فرهنگ پذیتواند فرآ یده، مینترل عقک

(، 1965) 1لیت انترک یر استت  هتادل  کت نتد ف یدر فرآ کتاری  دستت رد، کت ار کت غتات، ان یرد تبلکارکدر 

غتات، در  یدربتاره موضتوع تبل   1930در دهته   یه چگونه زمانکدهد  ی، نشان میشناس اجتماع روان

ه یت ه جنتبش اتحاد کت  ی، تاجر متوفق 2لنیرده، روز بعد ادوارد فک یبوستون سخنران ییویستگاه رادیا

تمتاس   یبتا و  یرد، تلفنت کت  یگتذار  هیت ستم را پایاد قرن بینمود و بن دهی سازمانا یکاعتبار را در امر

ننتد،  کر که چگونه فکنیا یآموزش مردم، برا منظور بهرا  یاقدام ینه مالیخواست هز یلن میف ؛گرفت

صتحبت   یشه بتا و ین اندیباشد تا راجع به ا یش  مهمان و یکل خواست، یانترکند و از کن یتأم

نند، کر کاموزند، چگونه فیند به مردم بنن است نتواکه ممکدند یجه رسین نتیسرانجام به ا ها آنند  ک

 نند کدا یق پیتوف ینند، قدرکر نکه مردم چگونه فکنیان دارد در آموختن اکام یول

و  1937در ستال   یغتات ین مؤسسته تبل یس اولت ین امر منجر بته تأست  یجه ایه نتکنیم از ایبگذر

ن یت بته هتدف ا   آنچته شتد،   1939غتات در ستال   یتاب هنر تبلک یعنیار آن ک ترین معروفانتشار 

دادن و  وستو  سمت  ردن،ک مخدوش یبرا یغات با چه اهدافیه تبلکن است یابد، ای ینوشتار ربط م

ق بتوانتد، هنجارهتا و   یت ن طریت شتود تتا از ا   یار، وارد عمل مت کد و افیها، عقا نگرش کاری دست

ق فرهنگ هر جامعته  یه از مصادک ییها را در ذهن مردم، بگنجاند، هنجارها و نگرش ییها نگرش

از  یکتی از  یا ، بته جملته  ستازی  فرهنتگ ت نقتش رستانه در   یت فاک عنتوان  بته ند  یآ یبه حساب م

ه کت شود  ی، اشاره م2001 -2002 های سالا و عراق در یکا در خالل جنگ امریکامر یها روزنامه

 ا را نسبت بهیکذهن مردم امر چنان آن، یسم فرهنگیالیامپر یا به عبارتی، ایکمطبوعات امر نوشت:

ه متردم  کت  نترل خود گرفته بودندکتاتور عراق زمان جنگ، در یکن، دیمردم و شخص صدام حس

ختنتد  یر ک، اش3ج فارس نابود شدندیخل های آبه در ک ییایدر کارد یمرگ تعداد یا، برایکامر

                                                           
1.Canthril 
2.Filene 

های حامتل ستوخت رستانی عتراق را در خلتیج فتارس        های امریکایی کشتی زمانی است که بم  افکن  اشاره به 3
 هدف قرار داده و در اثر نشت نفت به دریا، باعث مرگ پرندگان دریایی شد 
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، ییو بمباران هتوا  کیپزش ی، فقدان داروهاسوءتغذیهه از ک یعراق کودکمرگ هزاران  یبرا یول

 ف زدند کتلف شدند، 

 یاسیقدرت س
 تترین  عتالی ه از جانت   کت است  یسازوکارهای، در نوشتار حاضر، اشاره به یاسیمراد از قدرت س

 شتود  یاعمال مت  رد،یگ یم یو سنت یاز منابع فرهمند یکیتش را از یه مشروعکمقام مقتدر جامعه 

 1د ینما یق، اقتدارش را در جامعه متجلیتا از آن طر
 یو قواعتد اجتمتاع  هتا   ه االت  رستوم، ستنن، ارزش   کت ن استت  یت نوشتار حاضر بر ا یادعا
  شتود،  ی، نتام بترده مت   هتا  آنه عمدتاً تحت عنوان ستنت، از  ک یخیام تاریا گذاری نامها و  مناسبت
ت حفتظ  ینه صرفاً با ن ؛دربار بوده است ن و اشرافیات شاهان، سالطیمنو پرورده دستساخته و 

 یزه تجلت یت بتا انگ  یادیت ه در متوارد ز کت د دارد  بلکیس بر آن تأکمار آنچه یمنابع و منافع اقتصاد
مقتام   تترین  عتالی  یخواه تیتمام آنچهز تحقق یو ن یژ و حفظ فاصله اجتماعیجاد پرستیقدرت، ا

 د، صورت گرفته است ینما یشور را بازتاب مک یاسیس
د نوروز استت  یه عکرا  یرانیق فرهنگ ایاز مصاد یکین نوشتار یز از اطاله بحث در ایپره منظور به
 م برسد ی، خود به تعمیخین لمس تاریا یرد تا خواننده بر مبنایگ یقرار م یخیتار کندوکاومورد 

 درستی بهنوروز،  یعنی یخین روز تاریا یانکو م یزمان خاستگاه ،یرانیچ فرد ایه یگرچه برا
 یا ا اعصار اسطورهی، آن را به عصر یخین فقدان تاریا واسطه بهتوان  ین میبنابرا ،ستیمشخص ن
 وستیله  بهن سنت نه یا یگذار هیان، روشن است، پایرانیما ا یبرا یادیتا حد ز آنچهاما  ؛نسبت داد

 گرفته است  شاهان، صورت هم آنفرادستان جامعه  یه از سوکعوام و اقشار فرودست جامعه بل

ت ین روایچند «زبان، فرهنگ و اسطوره»( در اثر درخشان خود با عنوان 1370ژاله آموزگار )

 رد ک یبند مقوله دسته 2را در  ها آنتوان  یه مک ندک یش نوروز را نقل میدایاز پ

من یان و اهتر یات ختدا یت ه خاستگاه نوروز را بته منو کاست  ییها تیمقوله اول شامل روا

 دهند  ینسبت م

 یا ن استطوره ین خاستگاه به سالطیگردد، ا یرا شامل م یشتریب یها تیه رواکدر مقوله دوم 

 ند ک یدشاه رجعت میجمش ،ازجمله

                                                           
   انگیزه ما از تفکیک اقتدار قانونی از دو نوع اقتدار فوق این است که اوالً در رأس این دو نوع اقتدار شخص قترار 1

گیرد؛ ثانیاً، به کارگیری قوه قهریه در آنها، امری طبیعی است، ثالثاً عمر سلطه ایتن دو نتوع چتون طتوالنی استت       می

 اند  اثرگذاری بیشتری در طول تاریخ در القاء عناصر فرهنگی به جامعه داشته
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استت    1تونیزد رپیش به ایایش نوروز، نیدایت است، عامل پیه شامل سه رواکدر مقوله اول 

بترد،   یورش مت یت و زمستان به جهان یه دکتابستان است؛ آنگاه  ای ماههمروز و ین یگرما یاو خدا

(  در 249: 1386آموزگتار،  )دارد  یرا گترم نگتاه مت    هتا  آبرد و یت گ یم ین جایرزمیتون در زیرپ

انتد  در   ستون جهتان  یکدن یدن و جوی، در حال برهرکداممن یاران اهرینفر از  12ت دوم، یروا

رند، امتا بتا   یگ یاند، جشن م ردهکار جهان را تباه که کنیمنت ایاران به مین یسال، ا یانیپا یروزها

ت سوم از یاند  در روا مرمت شده ها ستونه کنند یب یگردند، م یاز جشن برم که وقتیمال تعج  ک

 یختود(؛ و ده روز  یهتا  ن )خانته یبته زمت   «فروهرهتا »ن مقوله، نوروز مرتبط است با بازگشت یا

ر یند و در ایافزا یت خانه مکنند و به برک یزه باشد، دعا مکیمانند، اگر خانه پا یباً( در خانه می)تقر

 ( 251: 1386آموزگار،رود ) یت مکرده و برکن صورت، دعا نیا

د، رجعتت داده  یخاستگاه نتوروز بته جمشت    یت است، جملگیروا 9ه شامل ک در مقوله دوم

 ن آمده است:یت اول تا نهم چنی  از روایه به ترتکشود  یم

ت را از کت من بری(  اهتر 51 :1386آموزگتار، رد )کد ین را تجدید و دیرس ید به پادشاهیجمش -

وان بته  یت ستاخت و د  ید تختت یستت داد  جمشت  کد به جنگ او رفتت و او را ش ین برد و جمشیزم

 ( 252 :1386،آموزگارفرمانش او را برداشتند و به گردون افراشتند و مردم را بر او گوهر افشاندند )

از  «اورمترد »در روز  ساختند، یا ش گردونهیوان، فرمود تا براید بر یروزید پس از پیجمش -

ن یت ردنتد و از ا کروز حمل  یکوان او را بر سر دست برده و از دماوند تا بابل یو د نیماه فرورد

  د آمدیجشن نوروز پد یشگفت

ش یخو گردن برنشست و مردم او را  ینیجان برود، بر تخت زرید خواست به آذربایجمش -

 ردند کن یو افتاد، مردم او را تحسد بر ایردند و چون نور خورشکحمل 

 یکن ن را به فالیین تعیان ایرد و فرمان رواکن ییر را تعین روز، اوزان و مقادید در ایجمش -

 ردند ک یرویگرفتند و از آن پ

 ( 252: 1386آموزگار،کرد )شف ک یر را از نکشین روز، نیاد در یجمش -

د بتر تختت نشستت، در    ید، اما چون جمشی، باران نبارشهر ایرانن یدر سرزم یرزمانیند دیگو

ند تتا از  یآب بشتو ه ختود را بتا   کن روز به مردمان فرمان داد ید در اید، جمشین روز باران باریا

 شوند  کگناهان پا

                                                           
1.Repitoun. 
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 د:یگو ین میا ماند، چنیه چرا نوروز پاک سؤالن یازمند، در پاسخ این

ردند تا نتوروز برستد و در آن   ک یدند، صبر میرس یسلطنت مه به ک ینیچون سالط

ستر  ین امتر م یت گر، االت  ا یالت دکها و مش جنگ واسطه به ینند ولک گذاری تاجروز 

افتنتتد ی یمتت عتتام بتار شتدند و طبقتتات مختلتتف   یان، عضتتو متتیثتتر زنتدان کشتتد، ا ینمت 

 ( 113-114: 1376ازمند،ی)ن

ه در قاعده جامعه جستجو شتود در  کآن جای بهطلبد تا خاستگاه نوروز  یگذرا م یفقط مرور

از  ییانتد، ردپتا   ه منشأ نوروز بودهک یریاز اساط کدام هیچگردد  در  جویی پی یرأس هرم اجتماع

ه کت ستت  بل یان نیت و    در م پتا  خترده ل چوپان، گتدا، دهقتان   یت فرودستان، از قبیموقع یها جلوه

ت یت ا از موقعیهستند و  یا حاصل فرهمندیه کجست  ید در قدرتمندانی، موجد آن را بابرعکس

 برخوردارند  یممتاز یاسیس

محققان و پژوهشگران عرصه قتدرت   یده را فراروین اینوشتار حاضر با طرح سنت نوروز، ا

ا آن یه را به پرسش بگذارند ین فرضیگر ایم زده و در جوامع دینهد تا دست به تعم یو فرهنگ م

ن یشود به همت  یگر مید یها با انجام پژوهش ندن باوریبر ا انگرا مورد چالش قرار دهند  نگارند

 هتای  گذاری نام، یخیتار یاد، روزهایل اعیها، از قب ر سنتیقدرت را در سا یپا دد و ریجه رسینت

اد در یت هتا و اع  جهان ارب، جشتن  یسمس برایرکد یمثال ع عنوان بهنشان داد   خوبی به، یخیتار

انته و  یا، در خاورمین، ژاپن و جنتوب شترق آست   یه در جوامع چک یها و مراسم هود، سنتین ییآ

 یمرستوم استت، جملگت    آفریقاییتان ان یت در م آنچهز یا و نیکقاره امر پوست سرخل ینزد قبا یحت

 رند یاش قرار گکنکه مورد ین فرضیطلبد تا بر اساس ا یم

و  تجستس  قابتل ز یت در اعصتار بعتد ن   -مولود قدرت عنوان بهفرهنگ  یعنیده ین پدیا یردپا

نته  یو نهاد جاافتادگیاش در مورد  یخیتار یها یه به لحان بررسک 1اسیتفحص است نوربرت ال

افته ی یانجامد، شهرت جهان یم یند تمدن سازیت آن به فرایه ااکاز عادات روزمره  یشدن برخ

نتد،  ک ین مت یتی روزمتره تب  یرا در حتوزه رفتارهتا   یرات اجتماعییآنچه تغ کهدهد  یاست، نشان م

ش یدایت همراه است با پ کننده تعیینداده است  تحول  یالن دولت روکنخست در سطح  کم دست

نظتارت بتر    ی، بترا باثبتاتی  یزکت ومتت مر ک، حبا شتاه  شاه همراه یعنیقدرتمند دولت،  سرکرده

نستبتاً   طتور  بهه در آن قدرت کبه وجود آمد  یدر حول شاه، دربار ؛ردکها و جنگ ظهور  اتیمال

 ( 219: 1389ترز، یشد )ر یم میتقس یمساو

                                                           
1.Norbert Elias 
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توانستتند در اعمتال    یبودنتد و مت   سترآمد ان یت ش از ظهور دربار جنگجویاس، اما پیبه نظر ال

وتتاه  ک یوابستتگ  هتای  زنجیتره اس آن را یت ه الکرا داشتند  یزیرا چیز ؛ر شوندیز درگیآم خشونت

بودند،  کیاز افراد مت یمکهم به تعداد  ها آنبودند و  کیمت نانیابه  یمکده است  افراد نسبتاً ینام

ه، کت رفتارشان عتالوه بتر آن  شوند  یر میدرگ آمیز خشونترفتار ان در یجنگجو که هنگامین یبنابرا

گتر را  یاز افتراد د  یمکساخت، شمار نسبتاً  یه هدف خشونت قرار گرفته بود، متأثر مکرا  یسانک

از جامعه  یرا بخش بزرگیبورزند، ز یه تعدکان آزاد بودند یجنگجو دیگر عبارت بهرد  ک یمتأثر م

 ( 219: 1389ترز، ی)رساخت  یرا متأثر نم

 یهتا  رهیت دربتار زنج  یس بتود  نجبتا  کامالً بترع کت دربار،  ین امر در مورد نجبایاس ایبه نظر ال

ه کت بودنتد   یستان کبر  کیمت ها آنشد،  یم ها آن یه مانع تعدکرده بودند کدا ی، پیا یطوالن یوابستگ

ن یت از ا ییهتا  ازهتا و خواستته  یان، نیت ردند  جنگجوک یه میاالها و خدمات مطلوبشان را تهکشان یبرا

دن یورز ین حالت، تعدیبودند  در ا کیگران به خاطر آن شغل به نجبا، متیمتر داشتند و دکدست، 

 یره وابستتگ یت وجود زنج، ساخت میل را متأثر ک مثابه بهد، جامعه یاز مردم و شا یارینجبا، شمار بس

ا پاستخگو  یت گتران، حستاس   یازها و توقعات دیشتر به نیه هر چه بکرد ک ی، نجبا را مجبور میطوالن

 یردنتد، بترا  ک یه آنتان مت  کت  ینجبا و رفتار یرو رؤیات یموقع رو ازاین(  220: 1389ترز، یرباشند )

متردم نستبت بته     درنتیجهشود،  یواقع محسوب م حقیقت در سراسر جامعه، یشتریشتر و بیمردم ب

 حساس باشند  یشتریمردم ب یازهایو مجبور بودند به ن ندشد یتر م ان حساسیاطراف

و  یرات رفتتار ییت شتاه و نجبتا مشتمول تغ    ازجملته ر در رأس جامعه ییاس، تغیپس به نظر ال

نظتام  ا یت و، گفتمتان  کت ر فوی، به تعبها نوآوریرات و یین تغیز خواهد بود  ایانتشار آن در جامعه ن

تتر،   و گستترده  تتر  ستریع هم هستت،   یکند و چون گفتمان هژمونک یجاد میرا ا یدیقت جدیحق

روزمتره از   ییه به نظتر او رفتارهتا  کن اصل است یا یرد  رویگ یعمل افراد جامعه قرار م یالگو

ان و نجبتا  یدربار یردن در دستمال در برابر جمع، ابتدا از سوکن یردن، حک ینیدر ب تل انگشیقب

با اقشار جامعته   یطوالن یره وابستگیو وجود زنج ها آنت حساس یموقع واسطه بهشود و  ینع مم

از  یبخش دهنده شکلتوده پسند،  یقواعد صورت بهآن الگوها،  ودنب یکاز همه، هژمون تر مهمو 

 شود  یفرهنگ مردم م

نظتتام  ستتازوکارهای یدگیتتچیو پ یآن انقتتالب صتتنعت تبتتع بتتهتتته و یدار شتتدن مدرنیتتبتتا پد

مهتار فرهنتگ     ردیت گ یبته ختود مت    یدتریت جد اشکال آن، بازتولیدو  سازی فرهنگ ،یدار هیسرما
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ن یت رد، در ایت گ یه قترار مت  یو صاحبان سترما  یتر، در دستان بورژواز فیظر ییها وهیمصرف به ش

ه یت ت اولیشود و از وضع یم یس دستخوش دگرگونکر ماریرد مصرف به تعبکارکه کند است یفرآ

ن یگزیست  ستود استت جتا    ک مثابته  بته ه مصترف  ک یدیده جدیاز بود با پدیرفع ن مثابه بهه کآن 

از یت رفتع ن  عنوان به، مصرف نه 20قرن  یانیپا های ساله در کن راستا است یگردد و باز در هم یم

ن یت ا یآنچته متاورا   کته  درحتالی رد، یت گ ین به خود مت ینماد ید، خصلتیجد یتیه همچون هوکبل

ه کت ن ختاطر استت   یدرست بته همت   و ؛است همانا ساختارمند شدن سود است، پنهان یها نشک

ت را ین وضتع یت تمتام، ا  ظرافتت و  ییبتا یبا مفهوم صنعت فرهنگ بته ز  «آدورنو»و  «مریهاکهور»

 اند  ردهکف یتوص

 یتیقدرت جنس
و زنتان بتا عنتوان     ردیگ یرد و زن قرار مدر دو مقوله م یجنس ازلحانجامعه ، یتیدر قدرت جنس

، قدرت متردان در ستپهر ستاختار    یبند شهیلکن یبر اساس ا  بخشند یت میبه مردان هو «یگرید»

آنگتاه بتا جتا انتداختن      ؛شود یم ی، قاعده ساز و باالخره فرهنگ آموز تلقگذار قانون، مردساالری

 ی، مجدداً توسط جامعه و حتت یریو فرهنگ پذ یریپذ جامعه یربط عرصه مردان، در قال  مجار

ه کت دهتد   ینشان مت  «1دنزیگ یآنتون»ن مورد یگردد  در ا یم بازتولیدن امور یخود زنان، ا یاز سو

 یخانواده و سپس نهادها یناهمسان )دختر و پسر( از بدو تولد، ابتدا از سو دوقلوی یکچگونه 

گتاه آن متردان   یه در گرانکت رنتد  یگ یقرار م یا یتیجنس یریپذ ر در معرض جامعهیپذ جامعه یبعد

 است  یاجتماع یه منشأ هنجارهاکن قدرت آنان است یرند و ایگ یقرار م

از  یکتی دهنتد   یارائته مت   پدیدارشناستانه و  الیست ستانیاگز یها لیه تحلک فمینیستران کمتف»

 «یگتر ید» عنوان بهه شدن زنان یه آن حاشک ؛اند را پرورانده فمینیستیه ین نظرین مضامیماندگارتر

ننتد،  ک یمت  یه متردم در آن زنتدگ  ک یجهان ،ییها لین تحلیمردان است  در چن در فرهنگ مخلوق

، یا یمردان خلتق شتده استت و متردان را آگتاه      وسیله بهه کشود  یم ی، تلقیپرورده شده فرهنگ

ثر، کشتود  آن فرهنتگ، حتدا    یمت  بتازتعریف ف و یسته، تعریه جهان از آنجا، نگرکند ک یتصور م

داند و  یم یمفهوم ریزی طرح یها هیرا به خود آن حاش ها آن یخودشناس یها وهیه زنان و شیتجز

ه کت افتته  یت ینیع یند  موجودک ی، خلق میگرید مثابه بهاز زن  یحالت، ساخت ترین وحشتناکدر 

دهد  تفاوت زنان  یه ضد مرد عامل فاعل )سوژه( را نشان مکشود  یبه او نسبت به داده م یصفات

                                                           
1.Anthony Giddens 
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گتذارد و تتا    ینتار مت  کرا  هتا  آنه کت است  یت ساخت فرهنگین واقعیاز ا یناش یبا مردان تا حد

ن طترز  ی(  ا339: 1389، ترزی)ر «توسط خودشان است «یگربودگید»ردن ک یاز درون یناش یحد

بتترال و یال، لیکتتراد هتتای فمینیستتت ازجملتته فمینیستتتران کتتاز زن در آثتتار االتت  متف یتلقتت

 ده است یس گردکست، منعیالیسوس

ه کت ن بتاور استت   یه، بر این نظریشود  ا ی، مطرح میوب ساختارکسره یراستا، نظرن یدر هم

مات گستترده  یق تنظیاز طر یعنی، یساختار اجتماع یها سمیانکق میاز طر منافع موجود در سلطه

متات  یمات، همتواره تنظ ین تنظیه، این نظریشوند  در ا ینش متقابل، وضع مکشده  یرر و عادکم

ه ین نظری(  ا355: 1389، ترزیرند )یآ ید میدر طول زمان پد یعنی، یخیلحان تاره به کاند  قدرت

متات  یتنظ» یعنت یر شتده استت   یت ه در نوشتار حاضر به فرهنگ تعبکنهد  یانگشت م یعامل یرو

ه توستط جامعته   کت  یماتیگر تنظید یسخن  به «ینش متقابل اجتماعکشده  یرر و عادکگسترده م

قدرت مردان است، مرتباً و  های بندی صورتاز  یا مجموعه یحاوشود، چون  یمرد مدار وضع م

 پردازد  یوب زنان مکن، به سرینماد طور به رراًکم

، وضتوح  بته ، «یرسم یها یعروس»خود، به نام  یکالسکدر اثر  «1راهامنگیا»گر، ید یاز منظر

 مصداقه ک یدهد )مراسم ی، نشان میده در مراسم عروسیچیف و پیظر یلکنقش قدرت را به ش

ختام،   یمتال  ییهتا  بتا داده  یدار هیسترما  یرا بترا  یت عروست یت اهم یاست(  و یفرهنگ ینمادها

 یهتا  ارگران هتتل کت قتا،  یارگران المتاس در افر کت ه چگونته،  کت دهد  یند  او نشان مک یس مکمنع

 یای، در آست یعروست  یهتا  لبتاس  هتای  فروشتگاه  یها اطی ، خیارائکر یدر جزا عسل ماه یحیتفر

ننتد  او  ک ی، عمتل مت  یدار هیو خواستت سترما   یدئولوژیت ار یتحتت تتأث   درنهایت، یجنوب شرق

ر ی، دائمتاً در حتال فتروش تصتاو    یدار هیسترما  یکدئولوژیرد اکن عملیه اک سازد می خاطرنشان

و مجالت زنان هستند  نقتش   یونیزیتلو سوهایها،  لمی، فها بازی اسبابق یاز طر یعروس رؤیایی

، در یفرهنگ خاص عروست  یکجاد یدر ا نگراهامیاز توسط ین یمردساالر یعنیگر قدرت یبعد د

، نشتان  2یرختواه یا یدن مفهتوم هنجارمنتد  یشکش ی، با پمانگراهیان اثر نشان داده شده است  یا

و  یت رستتگار یت آن راز موفق یه بر مبنتا کل شده است یتحم ین باور جمعیه چگونه اکدهد  یم

نابرابرنتد  او   یه به لحان حقتوق اجتمتاع  کمرد و زن است  یکان یمت در رابطه میت و صمیامن

 اند  یرسم یآنان با شدت، خواستار عروس یها ها و خانواده ه چگونه عروسک ندک یل میتحل

                                                           
1.Ingraham 

2.Heteronormalitivity  این مفهوم را آدریان ریچ ناهمجنس خواهی اجباری نامیده است 
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ان یت م یتک از عشق رمانت رؤیاییخواهانه است: تصور  از پندار ناهمجنس یه رمزک علت این به

مربتوط بته    یها، خطرهتا  یان نابرابریم یا رابطه حفظ یار الزم براکاز  یه هر اطالعکمرد و زن 

شتود، روز   یه گفتته مت  کت ن یت نتد  ا ک یم کپا و یتاً طالق را از ذهن، مخفیو نها ها آنعدم ارتباط 

ت شتخص  یت شتود، اهم  یه به زنان گفتته مت  کاو است، همان طور  ین روز زندگی، شادتریعروس

 ( 361: 1389ترز،یرل است )یابژه م مثابه بهاش  شدن ه در انتخابک، نه در دستاورد، بلیآدم مثابه به

 خاللاز  ین نابرابریه زن و مرد نابرابرند و اکند ک یم بازنمودته مهم را کن نیپاراگراف باال، ا

ن مراستم بته زنتان آموختته     یدر ا رو ازاینشود  یم بازتولیدمجدداً در جامعه  یعروس یهنجارها

 مرد  یل است برایابژه م یک مثابه بهه زن ک ندیخود نماه ذهن کن باور را ملیشود تا ا یم

 یزنتان از ستو   یفرهنگت  گتذاری  سیاستت  و یگتذار  ند فرهنگیگر به فرآیه دیاز زاو 1«گزیف»

ن عرصته، زنتان را منقتاد ختود     یت دهد، چگونه مردان بتا تصتاح  ا   یمردان اشاره دارد و نشان م

و  یاز به قاضیبه عدالت داشته باشند، ن یبرابر یاگر زنان قرار است، دسترس»اند  به نظر او:  ردهک

منتافع زنتان    ین نحو، برایتا قانون را به بهتر میس زن داریو افسر پل یل مدافع، مشاور حقوقکیو

ح یا در لتوا یت  هتا  گتذاری  سیاستت از زنتان در   یمت کنند  تعداد کذ یر و تنفین مردان تفسیو همچن

ه کت  گتذاری  قتانون نند  ک یت مکدهند، شر یل مکیرا تشد ما ین جدیه قوانکشده به پارلمان  میتقد

محتدوده از   حتوزه  یتک تواند، فراتر از  یم ندرت بهرد یگ یجنس )مرد( انجام م یکعمدتاً توسط 

 ( 66: 1383) «ش رودیها، پ اعتقادات و نگرش

شناستند و در هتر جنبته از     یجتنس دوم مت   عنتوان  بته ه زنتان را  کت  ن نگرشیگز، ایبه نظر ف

گذارد و  یر میتأث گذاری سیاستند، در پارلمان بر ک یا، نفوذ میتانیصاح  قدرت در بر های ارگان

ر یت ، نظیاست یبغترنج س  مستائل از  اجتنتاب ، مهتدکودک رر دولتت، نستبت بته    کت م توجهی بیدر 

زنان  یعنی، وقت نیمهارگران ک یمتر براکو حقوق  یت ثانویه موقعک ینیس قوانی، تقدجنین سقط

 ( 302: 1383گز،یف)ان است ینما یبرابر ت قانونیو امتناع از تقو شمارند میرا مجاز 

ار دارنتد،  یرا در اخت گذاری قانونمردان عرضه  که مادامیه کدهد  یگر به ما نشان مید یگز باریف

زنتان   یبترا  ستازی  فرهنتگ ه همانا ک ینین مجرا، سلطه خود را در قال  قواعد و قوانیتوانند از ا یم

در جامعته متدرن    کته  درحالیافت، یت دست ین واقعیتوان به ا یگز میده فیند  از ایاست، اعمال نما

خود را ندارند، در جوامع ماقبل مدرن، چگونته   یها همجنس یبرا گذاری قانونا، زنان قدرت یتانیبر

 ند یزنان، متبلور نما یبرا سازی فرهنگاند، سلطه خود را در امر  مردان توانسته

                                                           
1.Figes 
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 و یجمع یها گاه زنان در رسانهیجا یی، به بازنما«ن زنانینماد یفنا»ه یبا طرح نظر 1«منکتا»

ا یت زنان  یاز باورها یا دهد بخش عمده یا پرداخته است  او، نشان میکفرهنگ عامه مردم امر در

جلوه دادن ستلطه   یعیزنان، نشأت گرفته از طب یاز خود پندارگ توجهی قابلبخش  دیگر عبارت به

، زنتان  «نینمتاد  یفناساز»است  به نظر او  یجمع یها آن در رسانه ییق بازنمایمرد بر زن، از طر

بته بتاور او،    نتد  ک یمت  ی، مادر بتودن و    هستتند تلقت   ی، همسریدبانوگرکسته یه شاک یرا افراد

عتدم حضتور،   جته،  یدهتد  نت  یزنتان را بته متا نشتان نمت      یواقعت  یعامه، زندگ یا فرهنگ رسانه

 یهتا  ز به حساب آوردن زنان، حتذف، تعصت  و مختدوش شتدن در رستانه     یت و ناچیومکمح

ه در کت دهتد   یهم نشان مت  «2ریدا» هکن خاطر است یدرست به هم و ؛(1981: 181است ) یجمع

را  هتا  آن، متردان، مستتقل و زنتان وابستته بتوده، تصتور متردان، عمتدتًا،         یبازرگان یها امیتمام پ

 ( 1982: 108هستند ) کننده مصرفدهد و زنان اال   یاردان و مقتدر، نشان مک یموجود

دختران جوان را در مجلته   یای، دنیشناس با استفاده از روش نشانه 3«یراب کم  » ن رابطه،یدر هم

ه کت نتد  ک یشتف مت  کرا در مطال  مجله،  مزار، چهار رکن یند ایشد  او در فرآک ی، به تصور م4کیج

 از: اند عبارتن چهارمورد رمز، یآنان است  ا یمعنابخش زندگ چهارگانه زن رمی، ادرواقع

 ( 125:1991،یرابپاپ ) یقی، رمز مد و لباس و موسیشخص یرمز عاشقانه، رمز زندگ

ه کت شتد   یتوان مدع یم، آنگاه میبدان یبه زندگ یفرهنگ را معنابخش یردهاکارکاز  یکیاگر 

 شود  ی، القاء میجمع یها ، توسط رسانهیراب موردمطالعهدختران  یاال  عناصر فرهنگ

دختتران، رقتم    یرا برا یآت یای، دنیکدئولوژیمنبع ا یک عنوان بهن مجله ی، ایراب کبه نظر م

 یدئولوژیت ن ایت دختران، در مقابل قتدرت ا  یعنیران، یگ امیدهد، چگونه تمام پ یزند و نشان م یم

جته  ین نتیت د بته ا یت م، بایریرا بپتذ  یراب کنظر مآورند  اگر  یم فرود مید فرهنگ( سر تسلی)بخوان

، یا رستانه  یهتا  وه، توستط قتدرت  ین شین جوانان دختر، به ایدر ب یساز ه فرهنگکم یاشاره نمائ

 شود  یها، نو به نو م ر شگرد در رسانهییشده و با تغ بازتولیدد و یتول

                                                           
1.Tuchman 

2.Dyer 

3.Mc Robbie 

 های زندگی در آینده است  ای است که کارش، آماده ساختن دختران، برای ایفای نقش   نام مجله4
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 یریگ جهینت
قتدرت   یعنی یحول دو سازه اجتماعه بر ک بود ینظر ییها ن آمد، مجموعه بحثیش از ایپ آنچه

ارائته شتد، آنگتاه     ین دو امر اجتمتاع یاز ا یریان ابتدا تفاسین میه در اک دیو فرهنگ، عنوان گرد

 یزکو فرهنگ، پرداخته شد  مفهوم مر ها آن یکایکاز قدرت مطرح و به رابطه  یشناس سنخ یک

ارل کت از آراء  شده برگرفته یت خصوصکیآن، مال یکالسکخوانش  مایه بندر  یدر قدرت اقتصاد

ه همتان  ک یدئولوژیحفظ و استمرار آن، به ساخت ا یه دارندگان آن، براک هست -است سکمار

هتا،   ستیسکه در آراء نومارک یبعد یها دگاه در خوانشین دیند  اینما یفرهنگ است، مبادرت م

شد، امتا   یو بازخوان ری، تفسیگرید یها وهیسم، آمده گرچه به شیسکو پسامار یسم انتقادیسکمار

و  یه طبقتات ممتتاز اقتصتاد   کت  یا دهیت ، باور به منافع است، پدها نحلهن یا یجملگ کوجه مشتر

 ،رقابتت، گفتمتان   جتای  بته ل انحصتار  یت حفظ و استمرار آن، انواع ترفنتدها را از قب  یبرا یاسیس

و مهار  بازتولیدد، یرند تا با تولیگ یار مک، صنعت فرهنگ و دانش را به یت ابزاری، عقالنیهژمون

 یدار هیبته نتام سترما    یا دهیت ه پدکت  متادام  ن دانشتوران، یت ند  در نظتر ا یفرهنگ، آن را حفظ نما

ختاص   طتور  بهعام و امر منافع  طور بهمحض(  یدار هیر سرمایاخ های سال، مدرن و در یکالسک)

 ست یه آن، نیتوج یبرا یجز ابزار یزیوجود دارد فرهنگ چ

بتا قتدرت    ییء و خواه بته لحتان محتتوا    یش عنوان به، رسانه خواه یا رسانهدر حوزه قدرت 

افتزار،   ا نترم یت افتزار و   امتر ستخت   یتک استقالل ندارد چه به لحان  یا چ رسانهین است و هیعج

گتر، در پشتت صتحنه    ید یبه سخنرقم خورده است  یاسیو س یهمواره با منافع نخبگان اقتصاد

، صتاحبان  ربتزرگ نشت   یهتا  و ستازمان  پراکنتی  سخن های دستگاه، یا رسانه یها هکشب یانداز راه

رند، یخود، ناگز یاسیو س یاستمرار قدرت اقتصاد ین دو برایرد و ایگ یا دولت، قرار میه یسرما

 ی، محتتوا ینظتران ارتبتاط   از صتاح   یشوند  گرچه برخت  یستول، میا رسانه یها ن سازمانیبر ا

 یبخش تلقت  ییو رها یضد هژمون ،زی، مقاومت خیواردرا در م یجمع یها شده رسانه کدگذاری

ن یت ا یر تحتول محتتوا  یست  یانتد  ولت   ر نمودهیاند و از آن تحت عنوان فرهنگ مقاومت، تعب ردهک

هتا را   ن مقاومتت یت ، ایا رستانه  یر شتگردها ییبا تغ یسم فرهنگیالیه امپرکدهد  یها، نشان م رسانه

 رده است کگذر  ها آناز  راحتی بهو  یخنث

ننتد،  ک یهتا، همتواره تتالش مت     امیپ یدگذارکها با  (، رسانهیا دگاه )قدرت رسانهین دیاطبق 

 ند ید فرهنگ( را به مخاطبان خود القاء نمایها، )بخوان ها، قواعد، باورها و نگرش هیرو



 

 

 

 

 

 1395، شماره دو، پاییز و زمستان 23شناختی دوره مطالعات جامعه   596 
 

 

فرهنتگ   یاز وابستتگ  کیه حتا کت ده یارائه گرد یفراوان یها ، استداللیاسیقدرت س یبر مبنا

ن یت ا یمحتور  ی، ادعتا دیگتر  عبارت بهآداب و اقتضائات طبقات ممتاز، است   ،اتیجامعه به خلق

مهتم و   یهتا  ، مناستبت یهتا، قواعتد اجتمتاع    ه االت  ستنن، رستوم، ارزش   کت دگاه آن استت  ید

شتود، ستاخته و    ینتام بترده مت    هتا  آنه عمدتاً تحت عنوان سنت، از ک یخیام تاریا های گذاری نام

 اشراف دربار بوده است ات شاهان یمنو پرورده دست

جتاد آن صتورت   یا ید نتوروز و چگتونگ  یت ه از عکت  ییها تین مدعا را در روایمقاله حاضر ا

آن را با قدرت  یختگی، آمینمونه از هزاران سنت فرهنگ یک عنوان بهرده است تا کل یگرفته، تحل

 یرفتارهتا ه چگونته  کت اس هتم نشتان داده استت    یت ن رابطه، نوربرت الی، نشان دهد  در ایاسیس

جامعته   یکه اقشار یلک یبرا ها آنت یرسند اما رعا یبه نظر م پاافتاده پیشما،  ازنظره ک یا روزمره

شاه و دربار او به عرصته گستترده    ازجملههرم قدرت  یاقشار باال یاند، ابتدا از سو خاص، مهم

دارنتده   ه و نگته همواره ستازند  یاسیدگاه، قدرت سین دیا یاند  بر مبنا ردهکفرهنگ توده رسوخ 

 یهتا  رسانه یقت، از مجرایدستگاه حق یک عنوان بهن گفتمان را در جامعه یگفتمان برتر است و ا

د فرهنتگ( از  یت )بخوان ،هتا  ایتدئولوژی م، یدان یه مک طوری همان و ؛ندک یج میخود، ترو پرقدرت

ل یت از قب یمیاست  مفتاه  یتیه قدرت جنسک شوند در نوع چهارم قدرت یخالل گفتمان، منتقل م

ارزش برتتر در   یک عنوان بهبر اساس آن مرد  که ؛رندیگ ینماد قدرت قرار م عنوان به، یمردساالر

مردانته   یا خ عرصهین اساس، تاریرد بر ایگ یت خود را میزن، هو یعنی یگریفرهنگ جامعه با د

شتود    یتوسط مردان نوشتته و ستاخته مت    ی، جملگها گفتمانها،  ه در آن دانشک یا است، عرصه

ه یت ن متورد نظر یشوند  در ا یتوسط مردان وضع م یو قواعد اجتماع ها گذاری قانونه ک یا عرصه

ه کت شتده   یرر و عتاد کگسترده ممات یق تنظیه قدرت از طرکدارد  ی، اذعان میوب ساختارکسر

ن بته  یال نمتاد کرراً بته اشت  کت د فرهنگ(  مرتباً و میبخوان)شود  یزنان وضع م یتوسط مردان برا

گاه زنان در یجا یین زنان، به بازنماینماد یه فنایمن هم با طرح نظرکپردازد، تا یوب زنان مکسر

از  یا ه بختش عمتده  کت  دهتد  یپتردازد و نشتان مت    یو در فرهنگ عامه مردم، م یجمع یها رسانه

 ییق بازنمتا یت جلوه دادن سلطه مرد بتر زن، از طر  یعیزنان )فرهنگ( نشأت گرفته از طب یباورها

 است  یجمع یها آن در رسانه

ن فرهنتگ و قتدرت   یبت  در بدو امر هکد یجه رسین نتیتوان به ا یگفته شد، م آنچهبا توجه به 

 ،شتود  یده مت یت ه ظترف فرهنتگ نام  کت  یا ان جامعته ین میدر او  برقرار است یکیتکالید یا رابطه
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جامعه و  یو همراه یاز تبان درواقع  گردد میمحسوب  یکتکالین دیه آوردگاه اکاست  ای عرصه

ستو و قتدرت   یکن جامعته و فرهنتگ از   یشتود، آنگتاه بت    یبه نام قدرت، زاده م یفرهنگ مولود

دن فرهنتگ در جهتت   یت قتدرت بتا آفر   کته  نحتوی  بهگردد   یهمواره برقرار م یکیتکالید یا رابطه

ر محتور  را مدام ب ها آنند و ک یاستمرار وضع موجود خود، هم جامعه و هم فرهنگ را نو به نو م

ال گوناگون کاش و قدرت به انحاء بازتولید درنتیجهت و یار فرهنگ صرفاً تابعکچرخاند   یخود م

 است  یخیتار

تتوان   یم یعنیافت، یدست  یتر یج جانبینتا به و شد تر ژرف یتوان قدر یده مین ایبا قبول ا

 یاز نخبگتان، در جوامتع بشتر    یها هیال یاز طبقه متوسط و حت ییها گفت، همواره توده و بخش

و  یخیاد تتار یت ، اعیمراستم باستتان   ینان، با برگتزار یستند، ایش نبوده و نیاافل ب یانیقدرت ستا

ن یت پردازنتد  ا  یقدرت وضع نهاده، م آنچه بازتولید، به یمل های گذاری نامدن به یت بخشیمشروع

(، بته  ی)نته شخصت   یعموم یها تت و    به مناسبی، تسلیکل تبریاز قب ینیمردمان با ارسال مضام

در همته جوامتع از    کته  ازآنجتایی نتد   یگو یمت  یکس نموده و تبریقدرت را تقد درواقعگر یهمد

از  یتت یختود اقل  فتراز  بتر و  م و گسترده استت یهمواره حج یقاعده هرم اجتماع حال تابهگذشته 

 یهتا  نشکت ن یت ا د همتواره بتا  ینما یحمل مرند، یگ یه در رأس هرم قرار مکرا  یومتکنخبگان ح

ن تتوده در جوامتع نستبتاً مستتبد، بتا      یزد  ایر یاب قدرت میزا، آب به آس جانیو ه یاافالنه، سنت

بتا   ینتد و در جوامتع صتنعت   ک یمت  بازتولیتد ز مستتبدان را  یت و ن یه، استبداد فرهنگین رویاتخاذ ا

همتواره امتا    یصتاحبان قتدرت اقتصتاد    یاز ستو  یلیتحم یها کو اتخاذ سب یمصرف یها نشک

 د ینما ید میسم را بازتولیالیو امپر یدار هیسرما ناآگاهانه

 است: یته ضرورکر دو نکان، ذیدر پا

 دارد قترار س کر آراء ماری، گرچه تحت تأثنوشتار حاضر، به نظر نگارندگان ینظراول، دستاورد 

قتدرت ستاخته   ن ه توستط صتاحبا  کاست  یا یدئولوژیمعتقد است فرهنگ همان ا یه وک یی)آنجا

طبقتات   یها نشیها و گز تی، محصول ارجحیساز ه فرهنگک ن باورندیشود( اما نگارندگان بر ا یم

ل یت ن منظتور  به هکم سلطه، بلکیبه قصد تح فقط نهه کم، قدرتمند و ممتاز و نخبگان جامعه است کحا

 یژ و در متوارد یس  پرستک، ر طبقاتیبا سا یل سود، حفظ فاصله اجتماعیاز اهداف، از قب یفیبه ط

بته جامعته عرضته     یزنتدگ  یهتا  کهتا و ستب   هیت م سلطه و قدرت خود، در قال  روکیبه قصد تح

 ند ینما ید میا بازتولیت نموده یگردد و طبقات عامه و مادون، اافالنه از آن، تبع یم
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ا رد یه اثبات که بوده یفرض یکن نوشتار است، صرفاً در حد یه حاصل اک یجیه، نتاکنیدوم ا

 نظران و دانشوران حوزه قدرت و فرهنگ است  صاح  ینقد عالمانه آن از سو درگروآن 
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