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 چکیده

های حثهای اخیر بشناسی معاصر است که در دهههای نظری جامعهکنش متقابل نمادین یکی از دیدگاه

کند، بر انسان می مطالعه خاصی یدریچه از را اجتماعی هایاین نظریه که پدیده .فراوانی را برانگیخته است

داند که دارای اختیار کند و انسان را موجودی متفکر میکید میدر ساخت اجتماع تأ ای انسان منفعلفعال به ج

 عیت،سپس بر اساس تحلیل و تفسیر از موقکند و گیرد آن را تفسیر میبوده و وقتی در برابر موقعیت قرار می

 این نتایج واجتماع  و فرد بین اجتماعی متقابل کنش پویایی بر دیدگاه این کلی طور به .زنددست به کنش می

از نظریۀ  اندازیچشمه به روش اسنادی انجام گرفته است، ارائه حاضر ک پژوهش هدف .کندمی تاکید فرآیند

های نظریه در عملگرایی فلسفی و رفتارگرایی از بررسی ریشه پسکه به این منظور  است نش متقابل نمادینک

نظران این نظریه های صاحبای از دیدگاهپاره تبیین گردیده و سپس اصول و فرضیات نظریه ،شناختیروان

 .استمطرح گردیده انتقادات وارد شده به این نظریه  نیزدر پایان . مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

 

  .کنش متقابل نمادین، نماد، خود، ذهن، صحنه: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

. نمایدبسیار گسترده ای را باز می اندازچشم شناختی،عمده جامعه هاینیز مانند دیگر نظریه 1نظریه کنش متقابل نمادین

اند، را فراهم کردهشیرازه اصلی این نظریه توماس، .آی.ی و دبلیو، چارلز هورتون کولترهای جورج هربرت مید و از آن کمنظریه

نظریه سنتی کنش متقابل نمادین . اندهای اخیر به این نظریه راه یافتهتر دیگری نیز در سالاندازهای آشکارا متفاوتولی چشم

و رد کون، رهیافت نمایشی اروین گافمن ومانف تررهیافت علمیشود، ولی انواع دیگری از جمله با افکار هربرت بلومر مشخص می

نظریه کنش متقابل نمادین  .(1831 ریترز،) گیرندنیز در این مقوله جای میشناسی، نگارانه و پدیدهشناسی مردمروششاید 

این نظریه توضیح  .ها بر پایه نمادها بنا نهاده شده است و اساس این تئوری بر پایه نماد و معنا استکند که واقعیتادعا می

چه »کند که گیرد و بر این سوال تأکید میدوطرفه افراد در محیط اجتماعی شکل میدهد که معناها در کنش متقابل می

 (.Aksan et al, 2009) «آید؟متقابل میان مردم بوجود می نمادها و معناهایی از کنش

روی مشخص نظریه  ، تمرکز آیدگونه که از نامش بر میهمان. تمرکز کنش متقابل گرایی نمادین روی زندگی روزمره است

نظریه کنش متقابل . انداست که در آن نهفته( هاو معنی آن)و نمادهایی ( هاو نیز کنش و مردم به عنوان عامل) کنش متقابل 

اری از پس از مید این نظریه توسط بسی. دهدبیش از هریک از رویکردهای نظری دیگر به فرد فعال و خالق اهمیت مینمادین 

همانند ساختگرایی، نظریه کنش . کارکردگرا بوده استرقیب اصلی دیدگاه  یافته و در آمریکا ترینویسندگان دیگر توسعه بیش

سه  .(1831 گیدنز،) دهدگیرد، اما مید آن را در راستایی متفاوت توسعه میمیچشمه متقابل نمادین از توجه به زبان سر

شود، رهیافت علمی که توسط مید و بلومر مشخص مییافت سنتی که با افکار ره: توان برشمردرهیافت برای این نظریه می

که مورد  -های مشارکتی همدالنه های کمی به جای روشرد کون و به دنبال آن کارل کوچ مطرح گردید که از شیوهونفام

 (.1831ریتزر، )کردند و رهیافت نمایشی که توسط گافمن مطرح گردید در تحقیقات استفاده می -تأکید بلومر بود 

ای نمادین معناهایی را ها در فراگرد کنش متقابل اجتماعی به گونهنظریه کنش متقابل نمادین فرض بر این است که انساندر 

کنند و بر پایه تفسیرشان از این نمادها واکنش نشان دار را تفسیر میدهند و دیگران این نمادهای معنیبه دیگران انتقال می

 نظریه کلی بطور (.1811انواری، ) نی ما از جهان تا حد زیادی تعیین کننده رفتار ماست بنابراین، تفسیرهای ذه .دهندمی

 فرهنگ نظریه این در. کندمی تأکید فرهنگ دارندگان توسط نمادین دنیاهای شدن ساخته شیوه بر نمادین متقابل کنش

 محور. است شده تعبیر نشانه و نماد چون فرهنگ نظریه این در. است شدن از مداوم یندیآفر بلکه نیست، متصلب ساختاری

 فرهنگ، آن دارندگان نظر نقطه از تا است فرهنگ کنشگران درونی فهم و مشاهده شیوه نمادین متقابل کنش مکتب اندیشه

 (.1818آزادارمکی، )کنند  درک را فرهنگ شدن آشکار و آفرینش

از . شوندکنند و موجب ساختن عمل یکدیگر مییکدیگر عمل می کند که افراد در ارتباط بانظریه کنش متقابل نمادین بیان می

های اجتماعی خلق و نظر دانشمندان این مکتب، ارتباطات و معنی کامال جنبه اجتماعی دارد و معنی از طریق تعامل در گروه

ها، نمادها و ا، اطوارها، ژستای است که بر اهمیت ارتباطات نمادین، یعنی انواع اداهکنش متقابل نمادین نظریه.یابدتداوم می

 .در رشد فرد و جامعه نقش کلیدی دارند این ارتباطات نمادین در واقع،. کندتر از همه زبان تأکید میمهم

 های عمده تاریخیریشه

ای از تأثیرات مبدأ مثبت در سلسله. های خرد دو نقطه مبدأ دارد که یکی مثبت و دیگری منفی استوضعیت ذهنی دیدگاه

معنا در کنش اجتماعی  نهد زیرا بر مرکزیتارمان مییتمجوز معتبری در اخ[ درک] verstehenدفاع وبر از . ارثی جای دارد

در عصر حاضر، به  -به ویژه پدیدارشناسی - شناسی و فلسفهتوماس الکمن در زمینه پیوند جامعه .(1811اسمیت،)تأکید دارد

ها نادار در جامعه به بسیاری از سردرگمیوبر توانست با طرح مسأله تفسیر رفتارهای مع. کندشاره میو مید انقش اساسی وبر 
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 بدینروشن ساخت و  شناسیموضوع علوم اجتماعی را از نظر روش گیریاو مسأله دخالت عامل انسانی در شکل. پایان بخشد

. میانجی گری کند علوم انسانی، هایآلیسیتی رشتهایدهگری و تاریخی طبیعی علوم گراییمثبتترتیب توانست میان 

 (1831توسلی،)

از تحلیل  ایپارسونز شیوه. ای است که نسبت به کارکردگرایی پارسونزی ابراز شده استمبدأ منفی نظریه خُرد، واکنش خصمانه

به بعد،  1191از اواسطه دهه . شدمی تأکید و نه عامالن، ،هاکرد که در آن بر حفظ نظم اجتماعی توسط نظامرا پیشنهاد می

تواند طور نظم اجتماعی میتدریجا راه خود را از الگوی پارسونزی جدا کردند و کوشیدند توضیح دهند که چه نظریهخرده 

اری از نویسندگان دیگر نظریه کنش متقابل نمادین پس از مید توسط بسی( 1811اسمیت، .)متقابل باشد هایمحصول کنش

ماند و اگرچه این نظریه بر سر عمل اجتماعی می. تری یافته و در آمریکا رقیب اصلی دیدگاه کارکردگرا بوده استبیشتوسعه 

کار دید اما بیند که پارسونز میساختارهای متشکل از انواع نقش تلویحا به همان ترتیبی میساختارهای اجتماعی را به عنوان 

حد عمل است ناظر به وانظریه مبادله نمادین نیز همچون نظریه انتخاب عقالنی . کندها نمینظام را منحصر به سطح تحلیل

ث انتخاب فرد از بین شوند نه از حیها ابراز میهای فرد به اعتبار آنساختن معانی است که اولویت تر برولی توجه اصلی آن بیش

 .(1833کرایب،) هایشاولویت

. اجتماعی بین فرد و جامعه و نتایج این فرایند تأکید دارد متقابل بر پویایی کنشبه طور کلی دیدگاه کنش متقابل نمادی، 

به اعتقاد . نامید گئورگ زیمل بود« پذیریاجتماع»ه کرد و آن را کنش متقابل  توججریان به شناس آلمانی که نخستین جامعه

دیدگاه زیمل، به . و دین در نهایت بازتاب کنش متقابل ویژه میان مردمند مانند طبقه، دولت، خانوادههای اجتماعی وی ساخت

اد مکتب متقابل نمادی موثر آمریکا تأثیری بسزا داشت؛ و به تدریج در ایجشناسی اجتماعی گرایی اشتهار یافت و در روانصورت

 .(1831توسلی، ) افتاد

-گرایی روانل نمادین به طور عام، فلسفه عملگرایی و رفتاردو ریشه فکری مهم کارمید به طور خاص و نظریه کنش متقاب

 (1183) و سپس بلومر« کنش متقابل اجتماعی »گرایی و عملگرایی را به مکتب رمید رفتا .(1831ریتزر، ) شناختی است

توسلی، ) ی ارائه گردیدشناسای در جامعههارتقاء دادند و بر این اساس دیدگاه تاز« گرایی متقابل نمادیکنش»مکتب اخیر را به 

1831). 

 عملگرایی

ی شناختی رو به توسعهگیری جامعهتوان از درون آن چند جنبه را که بر جهتای است که میعملگرایی موضع فلسفی گسترده

واقعی در جهان « حاضری و آماده» گرایان واقعیت راستین به صورتکه، به نظر عملنخست این. مید موثر بودند، بیرون کشید

شان ها دانشکه انساندوم آن. شودفعاالنه آفریده میای وجود ندارد؛ بلکه در حین عمل ما در جهان و در رابطه با جهان به گونه

-آن. اثبات شده باشدها کنند که سودمندی آن برای آنآورند و بر مبنای چیزی استوار میدرباره جهان را با چیزی به خاطر می

ی اجتماعی و فیزیکی «هاشناخته» که آدمیانسوم این. دهنداحتماال تغییر می« در عمل موثر نباشد» دیگر چه را کهها آن

که اگر خواسته باشیم کنشگران را سرانجام آن. کنندبرای خودشان تعریف میها شان را در جهان بر حسب سودمندی آنفراروی

گرایی سه نکته برای کنش متقابل. استوار سازیم دهندعمال در جهان انجام میها چه که آنمان را بر آنباید شناخت بشناسیم

 : نمادین تعیین کننده هستند

 تمرکز بر کنش متقابل بین کنشگر و جهان؛ ( 1)

 ؛ یندهای پویا و نه ساختارهای ایستاگرفتن کنشگر و جهان به عنوان فرآ در نظر(2)

  .(1811ریتزر،گودمن،)گر برای تفسیر جهان اجتماعیاهمیت بسیار قائل شدن به توانایی کنش( 8)

دیویی ذهن را به عنوان یک چیز یا ساختار در . تر از همه نمایان استلگرایانه و فلسفی جان دیویی، بیشنکته آخری در آثار عم

عبارتند از، تعریف این مراحل  .گیرددانست که مراحل گوناگونی را در بر میگرفت، بلکه آن را فراگردی فکری مینظر نمی

ن های دیگر کنش، حذف کردهای احتمالی رفتار، تصور پیامدهای راهها در جهان اجتماعی، تعیین خطوط اصلی شیوهشناخته
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این تأکید بر فراگرد فکری، در تحول نظریه کنش متقابل  نمادین  .های بعید و سرانجام، برگزیدن شیوه بهینه کنشاحتمال

  .(1831ریتزر،)  تبسیار تأثیر داشته اس

 شاخه های عملگرایی

ورزند که جامعه چگونه فراگردهای گرایان اجتماعی بر جامعه و این امر تأکید میواقع (:وابسته به مید)گرایی فلسفی واقع .1

فتارهایشان ها و رکه عامالن آزادی باشند، شناختاز این دیدگاه، کنشگران به جای آن. کندسازد و نظارت میذهنی فرد را می

 . تر قرار داردتحت نظارت اجتماع گسترده

های سطح کالن وجود گرایانه این است که هرچند پدیدهموضع تسمیه (:وابسته به دیویی و جیمز)گرایانه عملگرایی تسمیه .2

-نظر وجودی عامالن آزادی میاین دیدگاه، افراد را از . ای ندارندافراد، اثر مستقل و تعیین کننده دارند، اما بر آگاهی و رفتار

کنند، پذیرند، رد میشان، میایهای لحظههای اجتماع را بر حسب منافع شخصی و طرحها، باورها و نقشانگارد که هنجار

 .کنندنمایند و یا تعریف میتعدیل می

گرایانه شکل گرفت و حتی میهتحت تأثیر رهیافت تستر میت، نظریه کنش متقابل نمادین بیشبه نظر دیوید لوییس و ریچارد اس

هربرت بلومر خورد و بهتر است که گرایان بیشتر میمید به جبهه واقع با توجه به این تمایز. گرایی فلسفی ناسازگار استبا واقع

ین معانی را یک تسمیه گرا بدانیم چرا که از نظر او معانی نمادها کلی و عینی نیستند، بلکه جنبه ای فردی و ذهنی دارند، زیرا ا

 .(1831ریتزر،) شودکنند، به نمادها نسبت داده میبه وسیله پذیرندگان نمادها و بر حسب تفسیری که از این نمادها می

 گراییرفتار

مکتب رفتارگرایی در روانشناسی برای . بل نمادین، تحت تأثیر مکتب رفتارگرائی قرار داشته استاچنانکه اشاره شد، کنش متق

های روانی انسان را به گرایش اساسی رفتارگرایان اولیه این بود که پدیده. اقبال فراوانی برخوردار بوده است مدتی طوالنی از

از نظر اینان روانشناسی جمعی به روانشناسی  .رفتارهای ناشی از حیات زیستی او برگردانده و اساس حیوانی برای آن قائل شود

  (.1831مهدوی، )شرطی دارد « بازتاب»یا صورت « غریزی»گردد که اساس فردی برمی

گرایی اجتماعی نامیده بود تا آن را از رفتار اش رامید عالقه اصلی. قرار داشتی نیز شناختگرایی روانمید تحت تأثیر رفتار

افراد سر و کار پیرو واتسون، با رفتارهای مشاهده پذیر بنیادی گرایان رفتار .واتسن متمایز سازد. گرایی بنیادی جان بیرفتار

پنهانی را که در  ها فراگرد ذهنیآن. کنندها و رفتارهای افراد را تحریک میواکنش ها بر محرک هایی بود که تأکید آن. داشتند

مید اهمیت رفتار . شوندکنند و یا چندان اهمیتی برای آن قائل نمیدهد، یا انکار میفاصله زمانی یک تحریک و واکنش رخ می

-های پنهای رفتار را نادیده میگرایان بنیادی وجود جنبهکرد که رفتارولی این را نیز احساس می ،پذیرفترا میذیر پمشاهده

چه که در فاصله میان یک یعنی آنهای پنهانی رفتار ـ گرایی را به این جنبهمید در صدد برآمد که  علم تجربی رفتار. گیرند

 .بسط دهد - دهدمحرک و واکنش رخ می

گرایان بنیادی در حالی که رفتار. گرایان بنیادی در مورد رابطه میان رفتار انسانی و حیوانی، نیز اختالف نظر داشتندمید و رفتار

گفت که میان رفتار این دو تفاوتی مهم و کیفی ها تفاوتی قایل نشوند، مید میها و حیوانداشتند که میان انسانگرایش به این 

هایی ذهنی است که به او اجازه ند که انسان دارای ظرفیتدالت اصلی تفاوت انسان با حیوان را در این میمید ع. وجود دارد

 . تا در فاصله میان محرک و واکنش، با استفاده از زبان تصمیم بگیرد که چه واکنشی باید نشان دهد دهدمی

نخست آن که مید، . اش بر ذهن، خود و جامعه، سه تفاوت بنیادی میان مید و واتسون تشخیص دادچارلز موریس در مقدمه

رفتار را به عنوان بخش خواست مید می. ترش جدا ساخترا از زمینه اجتماعی گستردهواتسون را به این متهم کرد که رفتار 

گرایی به واتسون را متهم کرد که عالقه ای به بسط رفتار که، میددوم آن. تر در نظر بگیردکوچکی از جهان اجتماعی گسترده

گرایی واتسون به مید بسط اصول رفتار. ، ادراکی نداشتنیو فراگردهای ذه واتسون از آگاهی کنشگر. فراگردهای ذهنی ندارد

نظر  ا به عنوان کسی درکه چون واتسون ذهن را رد می کرد، مید او رسرانجام این .دانستفراگردهای ذهنی، را رسالت خود می

 (1831ریتزر،. )تری از کنشگر داشتو خالق اما خود مید تصویر پویاتر. انفعالی از کنشگر داردگرفت که تصویری عروسکی و می
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 فرضیات نظریه کنش متقابل نمادین

 :کنش متقابل نمادین را هربرت بلومر به دست داده استموجزترین صورت بندی فرضیات 

 . ها برایشان دارندها بر پایه معنایی است که چیزها نسبت به چیزعمل انسان. 1

 .در جامعه انسانی است این معانی محصول مبادله اجتماعی. 2

تعدیل و اصالح  برد جرح،ها به کار مییا نشانه این معانی در جریان فرآیند مبادله که هر فرد ضمن سر و کار خود با عالئم . 8

 (.1833کرایب، )خود و جامعه اثر مید است  کم و بیش منطبق با سه بخش کتاب ذهن،این فرضیات . شوندمی

 اصول و مبانی نظریه 

 : از ها و اصول زیر بنایی این نظریه عبارتندترین فرضتعدادی از مهم

برایشان دارند، انجام هایی که آن چیزها ها این کار را بر اساس معنیدهند، اما آنها کنش انجام میچیزمردم نسبت به  اول،

دارد  (وطن ما)ای که این پرچم برای ما بنابراین، ما نسبت به پرچم آمریکا، مثال ادای احترام کردن، بر اساس معنی. دهندمی

توانند نسبت به آن با همچنین این بدین معناست که سایر مردم می. های فیزیکی آنو نه صرفا به دلیل ویژگی کنیمکنش می

برای ( نماد امپریالیسم آمریکا) های دیگری کنش نمایند، چون آن معنی( مثال سوزاندن یا خدشه دار کردن آن)دیگر های روش

 . ها داردآن

بنابراین، ما ممکن است به واسطه کنش های متقابل در . گیرندها از کنش متقابل ما با سایر مردم ریشه میاین معنی دوم،

ی ممکن است به واسطه باشیم، در حالی که دشمنان ایاالت متحده عنوان یک نماد مثبت آموختهمدرسه درباره این پرچم به 

 .های انقالبی، نمادهای خودشان را آموخته باشندهای متقابل با گروهکنش

ادرند آن ها همچنین قکنند، بلکه آنآموزند، درونی نمیهایی را که از طریق کنش متقابل اجتماعی میمردم صرفا معنی سوم،

الی که فردی ممکن است آموخته باشد پرچم آمریکا را به بنابراین در ح. ها را از طریق یک فرآیند تفسیری تعدیل نمایندمعنی

خارجی آمریکا ممکن است موجب شود او در خصوص این پرچم  هایعنوان یک نماد مثبت ببیند، اما نارضایتی از مثال سیاست

ای را داشته چه این پرچم نماد آن است احساسات کمتر مثبت یا حتی منفینسبت به آن و آندست به تفسیر مجدد بزند و 

 . باشد

در حالی که سایر . ر به فرد هستنددر خصوص توانایی استفاده و اتکا به این نمادها منحص هامردم بر عکس سایر حیوان چهارم،

ها آن) ها معنی ببخشنددهند، مردم قادرند به آنواکنش نشان میها ها به صورت مستقیم و کورکورانه نسبت به محرکحیوان

به سخن دیگر، سایر حیوانات به صورت غریزی نسبت . و بعد بر اساس آن معنی کنش یا عمل نمایند( را به نمادها تبدیل کنند

بنابراین یک حیوان گرسنه ممکن . اندیشیمها میدهند، در حالی که ما از طریق معنی آنها یا اشیا واکنش نشان میبه مصداق

است یک قارچ سمی را بخورد، اما ما قادر خواهیم بود از طریق این حقیقت بیندیشیم که بهتر است آن را نخوریم، چون آن 

 . سمی است

. ندشوبا اعضای خانواده و بعد در مدرسه، انسان میهای نخستین مردم از طریق کنش متقابل اجتماعی ، به ویژه در سال ،پنجم

. شوندریق کنش متقابل انسانی بالفعل میها فقط از طمتولد می شویم، اما این پتانسیل هایی برای انسان شدنما با قابلیت

انسان شوند، اما توانند نمی ـ آنانی که در حیات وحش توسط حیوان ها پرورش می یابند  - بنابراین کودکان وحشی پرورد

 . کنندکنند، شروع به انسان شدن میابل با سایر انسان ها را شروع میمتقیابند و کنش وقتی که نجات می

دهند ی خودشان و کاری که انجام میقادرند درباره مردم صاحب آگاهی، سازدروشن می همانگونه که جورج هربرت مید ،ششم

ی ، مردم نحوهیدهای م، در اصطالحپس. های متقابل خود را شکل دهندها و کنششی نمایند و بنابراین قادرند کنشاندیژرف

ی اس بزرگی از خود مختاری در زمینهمقیاین امر یک . کنندمان را تعیین میها در جهانمصداق ها یاکنش متقابل با شناخته

 د نیستیممان است به صورت کامل آزای انجام کارهایی که مورد دلخواهشک ما در زمینهبخشد ، اما بیهایمان را به ما میکنش

 . های ما وجود دارندبندهای بیرونی زیادی در خصوص کنشقید و 
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ها نکنیم  و به آمی   ها را تعریف ما موقعیت .دارند هاییکنند ، هدفل میها عمنیز نسبت به موقعیت قتی مردم در وو ،هفتم

 .کنیممیکنیم و بعد نسبت به آنها عمل هایی را انتخاب میما هدف. کنیمها عمل میدهیم و بعد نسبت به آنمعنی می

بنابراین، جامعه یک . اعی دارندتمجامعه را متشکل از مردمی در نظر بگیریم که با هم کنش متقابل اتوانیم جما می هشتم،

در . (1812رتیز ،)کنند، جامعه کنش مشترک مردم است یجاد میامردم جامعه را  .ستمردم نیاز زا مج نموجود سطح کال

ای نمادین معناهایی را به بل اجتماعی به گونهاها در فراگرد کنش متقفرض بر این است که انساننظریه کنش متقابل نمادین 

-کنند و بر پایه تفسیرشان از این نمادها واکنش نشان میو دیگران این نمادهای معنی دار را تفسیر می دهنددیگران انتقال می

 (.1811انواری، )دهند 

 نظران های صاحبررسی پاره ای از دیدگاهب

 1چارلز هورتون کولی

کید بر پیوند ارگانیک و گسست ناپذیر خود و جامعه، موضوع همین تأ .«اندخود و جامعه دو پدیده همزاد»کولی نوشت که 

: نویسدمی« اجتماعیطبیعت انسانی و نظم »کولی در کتاب  .(1811کورز ،) دهدهای کولی را تشکیل مییشتر نوشتهاصلی ب

یک انسان مجزا و منفرد ،چیزی نیست جز نوعی تجربه انتزاعی ناشناخته ، به همین ترتیب جامعه نیز اگر مجزا از افراد آن در »

 «.یک تجربه انتزاعی نانشاخته استنظر گرفته شود، 

 از نظر کولی 2ذهن

طی این پویش ذهن همراه با رشد تجربیات . یابدوین میاست که در پویش اجتماعی تکای اجتماعی پدیده از نظر کولی ذهن

از نظر . ددانکارکردی سیستم اعصاب میهای ترتیب وی ذهن را چیزی بیش از سیمبدین . یابدتر گشته توسعه میغنی افراد ،

افراد شکل پذیرفته ، عی ای است که در روند تجربیات اجتمامی نیست بلکه پدیدهو اندا ای زیستیکولی ، ذهن صرفا پدیده

ها و تجربیات زندگی که توسط نیروی تفکر و آگاهی ، به شکلی ذهن مخزنی است از صورت. شودمی تریابد و غنیتوسعه می

 . و اعمال بشری است ده است که قادر به کنترل تحریکاتطبقه بندی ش

  ولیاز دیدگاه ک  خود

 : نون ذهن است که دارای دو وضعیت استخود از نظر کولی سیمای درونی شخصت و مرکز و کا

 . که من فاعلی تشکیل دهنده آن است «خود »وضع ذهنی  .1

 . یا من برتر یا من مفعولی که جنبه اجتماعی خود است «خود»وضع عینی  .2

خود ذهنی بخشی از خود است که در . کندعکس العمل آگاهانه تحریک است و آگاهی هر شخص را متجانس می ،خود ذهنی

خویش  در پاسخ های دیگر مردم است، در حالی که خود عینی کامال جنبه  «خود آیینه ای»تالش یافتن عکس العمل 

  .(1831توسلی ،)تظارات دیگران است اجتماعی دارد و وابسته به اجبار اجتماعی  و قوانین اخالقی و ان

 :شوداز سه عنصر اصلی ساخته می« سانود آیینهخ»یا «  ایخود آینه»مفهوم 

 . نماید؛ ظاهر ما به چشم دیگری چگونه میتصور حضور ما برای سایر اشخاص.1

  .تصور قضاوت آنها از حضور ما؛ داوری او درباره ی ما چیست.2

                                                           

1 Charles Horton Cooley 

2 mind 

3 self 

4 Looking glass self 
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آید، غرور یا سر میسی از خود برای ما پدید نظیر غرور، فخر یا خرسندی؛ چه احسا «احساسی -خود» برخی اقسام.8

  .شکستگی

در واقع به نظر کولی هر انسانی در ذهن دیگری حضور دارد و همین درک حضور سبب می شود که هر فرد اجتماعی خویشتن  

-و جهت دهد و یا انعکاسی یا آیینههمین حضور در ذهن دیگران تعیین کند  را ادراک یا احساس کند و رفتار خود را بر اساس

بلکه از  شود،خود نخست فردی و سپس اجتماعی نمیبه نظر کولی ،(. 1831،توسلی) یگران در آن منعکسندای است که د

ی یک شخص از خودش، بازتاب افکار دیگران درباره خودش است؛ پس گاهآ. گیردلکتیکی شکل میرهگذر یک نوع ارتباط دیا

خود از رهگذر یک رابطه دیالکتیکی میان فرد و  .(1811،کوزر) ن به میان آوردودهای جداگانه سخبه هیچ روی نمی توان از خ

 .گیرددر طی یک فراگرد اجتماعی شکل می جامعه

 فرد و نهاد از نظر کولی 

به عنوان مثال، . شودنهاد در خودش به یک نهاد وارد میبخشی از  گوید یک شخص تنها با تربیت شدن و جذب کردکولی می

وی نهاد . کندا و بخش تجاری یک بازرگان یاد می، بخش کشیشی اعضا کلیسحقوقی یک وکیلی از بخش قانونی و کول

نگرد و پدیده اصلی اجتماعی خویش را د و از بعد ذهنی به این مساله میداناجتماعی منفک می یهااجتماعی را از سایر پدیده

 (.1831توسلی ،) ابدیانی توسعه یافته است میسمشخص انکه یک طبیعت  «های نخستینگروه»در 

 گروه نخستین 

هایی منعطف ساخته بود که او آنها را در پیوند دادن بندیکید کولی بر کلیت زندگی اجتماعی، توجهش را به تحلیل آن گروهأت

-همبستگیهایی که در آن ها ترین گروهمهم. دانستی میاش و ادغام افراد در ساختمان اجتماعی ، عوامل اساسمعهاانسان با ج

بود که  کولی معتقد .های همبازی و همسایگی استگروه ،شوند، خانوادهتوانند کامال پرورده خستین میهای نزدیک ویژه گروه ن

ها انسان ها ،در این گروه. سازندهای کلی را فراهم میترین زمینهدایش همکاری و همیاری بشری مناسبها برای پیاین گروه

 های همدردی و محبت بارسانند و با حلقهرا به حداقل می شانبیشترین نفع همگانی ، تمایالت فردگرایانهبرای دستیابی به 

خدمات  گروه نخستین بیشتر بر همبستگی عام اعضایش وابسته است تا بر مبادله. سازندبرقرار می شان پیوندی پایداروعاننهم

عاطفی شخصی و غیرتفاوت و غیرهمدردی انسانی است و با حالت بی بستر پرورش محبت و ،گروه نخستین .یا منافع خاص

 . انواع دیگر روابط اجتماعی تضاد دارد

توان حساسیت نسبت به اندیشه دیگران را تنها می. انددر هم بافته ،سان وگروه نخستینهای خود آینهدر اندیشه کولی، مفهوم

تین است که ماهیت انسانی های نخسدر همین گروه .نخستین پرورش دادی های متقابل و نزدیک و صمیمانه گروههادر کنش

تواند این ماهیت را جز از طریق همیاری با دیگران به دست آورد و شخص نمی .شودانسان با این ماهیت زاده نمی. یدآپدید می

  .(1811کوزر،)کشاند را به تباهی می آن اوانز

های گروه .گویدسخن می «بلکه برای نهادهای اجتماعی نابع زندگی نه فقط برای فرد ،م»نخستین به عنوان  هایکولی از گروه

  .(1831توسلی ،) شوندی شمرده مینهادهای اجتماع ، منابع اصلی برای ایجادستین با رشد و گسترش و متبلورشدننخ

 همدالنه( فهم)نگری درون

(. مانند وبر)شان قائلند در برگیرد که کنشگران برای موقعیت اجتماعیهای انسانی باید معناهایی را از نظر کولی بررسی کنش

شناسان فهم همدالنه وظیفه جامعه شناس بررسی فراگردهای  ذهنی متناسب با رفتارهای مریی انسان است و روش جامعه

النه روشی است برای نگری همدروش درون. های کنش انسانی با خود را بجای کنشگران گذاشتن، استو سرچشمهها انگیزه

 . های رفتار اجتماعیبررسی و تحلیل آگاهی و شناخت معناها و انگیزه

 1جورج هربرت مید
                                                           

1 George Herbert Mead 
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سال بعد از مرگ مید مطرح کرد و این  1، یعنی 1183را اولین بار بلومر در سال  «کنش متقابل نمادین»اصطالح هرچند 

ترین اندیشمند وابسته به مکتب شیکاگو و نظریه ، اما مهمطور منسجم و مدون مطرح نشده بود نظریه در زمان مید هنوز به

 شناس بلکه فیلسوفی به نام جورج هربرت مید بود که تدریس فلسفه را در دانشگاه شیاگوکنش متقابل نمادین، نه یک جامعه

اصیل ترین مغز فلسفی در  »ی او گفته است، او هجان دیویی دربار. به دعوت دوستش جان دیویی آغاز کرد  131در سال 

نشجویان اش دااجتماعی اسیننگرفت، درس روانشتر از لیسانس مید که هرگز درجه دانشگاهی باال. بود «نسل اخیر آمریکا

یش برا این هربرت بلومر گفته است که. ش کشانده بودشناسی به کالسروانشناسی و جامعه هایبسیاری را بویژه از رشته

. های گوناگون بودندشدند ، پیوسته از رشتههای مید حاضر مییانی که سر کالسپیوسته عجیب بوده است که چرا دانشجو

ای که همین ، به گونهثیر ژرف و عمیقی گذاشته بودأت1121افکار مید بر بسیاری از دانشجویان دانشگاه شیکاگودر دهه 

خود ، ذهن و »های مید برداشته بودند پس از مرگش به نام خود او در قالب کتاب هایی را که از درسدانشجویان یادداشت

ت به دست ایه خاطر انتشار آثارشان در زمان حشان را بپردازان، بیشترین آوازهدر حالی که بیشتر نظریه. ر کردندمنتش «جامعه

به گفته یکی از . هایشورت شفاهی بود تا نوشتههایش به ص، بیشتر به خاطر آموزشاند اما شهرت مید در زمان حیاتشآورده

برای مید به روی کاغذ آوردن  «.ایش وسیله ضعیف و درجه دوم بوداش بود و نوشتن برگفتگو بهترین وسیله»دانشجویانش ،

از اشک گاه چشمانش پر  توانست جریان فکری سریعش را به روشنی به روی کاغذ آورد،نمیکه افکارش بس دشوار بود و از این

 د را دقیقا به دیگران انتقال دهددار ، تجربه اصیل خوتوانست از طریق جریان زنده گفتگو وآواهای معنیمید تنها می. شدمی

 .( 1811کوزر ،)

 مید زبان را مبنای کنش متقابل. از دیدگاه مید، واحد تحلیل رفتار، کنش اجتماعی است که داری ابعاد آشکار و پنهان است

کنش اجتماعی است که حرکات و اشارات بخشی از : گویدمی وی. داندی اصلی زبان میازو حرکات و اشارات را اجاجتماعی 

هایی که در پیش است یا کنشهای مقدماتی او حرکات و اشارات را نشانه .هایی است که هنوز رخ نداده استنشانه آن بخش

  .( 1833الرسن ، ) ددانی بیانی کاهش تنش میوسیله

و سعی کرد اصول رفتارگرایی را به عرصه تحلیل  شناسی آمریکا ارائه داداجتماعی را به جامعه ـ شناختیمید یک نظریه روان

کند که مید در ذهن خود و جامعه ، کارش را با این فرض رفتار گرایانه واتسون آغاز می (.1811انواری، )ذهن بسط دهد 

اما بر خالف واتسون و  .ش متقابل اجتماعییعنی کنش و کن -پذیر سروکار دارد روانشناسی اجتماعی با فعالیت مشاهده

پس ما در اینجا با دو نوع رفتار گرایی سروکار . دهدرا در دو جهت ذهن و جامعه بسط میمید رفتارگرایی  ،ترن سنتیارفتارگرای

و دیگر رفتار گرایی اجتماعی که مید آن . است «بنیادی»گرا یا ل، تقلیایی واتسونی که سنتی، روان شناختیریکی رفتارگ. داریم

کند رفتارگرایی روان شناختی که ریشه در مید استدالل می. را برای حل مسایل چشم انداز واتسونی، ساخته و پرداخته کرده

ناسان جانوری واقعا رفتارش. دکنپوشی میرفتار چشم( اجتماعی) و خارجی ( ذهنی)وری دارد، از ابعاد داخلی روان شناسی جان

 . ذهنی انسان را درک کنند یهاتوانند فراگردشناسان  میبیاورند اما ، جامعه توانند از ذهن یک موش سر درنمی

 عمل 

شود ، اما رایی روان شناختی بسیار نزدیک میبه رفتار گ -عمل  - ترین عنصر در نظام نظری خودایمید در بحث راجع به پایه

پذیر را در عمل له جداییچهار مرح وا. آورداندیشه به حساب نمیخودکار و بیاو مردم را به عنوان افراد درگیر در پاسخ های 

 . دهدکند، اما هر کدام با همه مراحل دیگر ارتباط دارند و عمل لزوما یک توالی پشت سر هم رخ نمیمشخص می

دهد و واکنش نشان می( ی ،حیوان خطرناک گرسنگ)آن کنشگر به محرک بیرونی  دراولین مرحله عمل است که  :تکانه .1

 . ( غذا پیدا کند ، فرار کند. ) کند که الزم است کاری درباره آن انجام دهدس میاحسا

هایی است که به تکانه و رکمحمرحله دوم عمل است که در آن کنشگر به صورت آگاهانه در جستجوی واکنش به  :ادراک .2

 (.1812رتیزر ، ) های رسیدگی به آن مربوط هستندروش
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بعدی دستکاری شیء ، گام ود را بروز داد و شی ، ادراک شدهپس از آن که تکانه خ. مرحله سوم دستکاری است :دستکاری . 

ها برخوردارند که به آنها شان ، از دستذهنی یهاها عالوه بر مزیتانسان. آن است تر، اتخاذ کنش در خصوصیا به طور کلی

، مرحله به نظر مید. تر قادر به انجام آن هستند، دستکاری کنندچه جانوران پستنتر از آدهد اشیاء را بسیار ظریفامکان می

مکث . وگیری کندی یک پاسخ جلآورد تا از بروز سریع و بالفاصلهبه وجود می روی را در فرایند مذکدستکاری مکث موقت مهم

  .(1811گودمن، ریتزر،)های گوناگون به تعمق بپردازند دهد تا درباره پاسخدستکاری شی به انسان ها امکان میحاصل از 

به دلیل  نانسا. کندی آغازین را ارضا میمرحله نهایی عمل است که شامل انجام کنشی است که تکانه :( رسانی پایان)اقدام  .4

ه آزمون و بایست بتر میکه حیوان پسترسانی موفق باشد ، در حالینایعمل بیشتر احتمال دارد که در پا توانایی اندیشیدن به

  .(1812رتیزر، ) خطای کم اثرتر و کم کارآمدتر متکی باشد

 ها ستژ

از دیدگاه مید ژست ساز و . گیردبر می شود، عمل اجتماعی دو یا چند شخص را درکه عمل شامل فقط یک شخص میدرحالی

که به  (فرد یا حیوان ) های یک طرف ها حرکتژست. فرآیند اجتماعی استکار اساسی در عمل اجتماعی و به طور کلی در 

ها را دارند ، به ها قابلیت انجام ژستتر و هم انسانجانوران پستهم . کنند، استر عمل میهایی برای طرف دیگکعنوان محر

ژست یک سگ به طور . انگیزدفکورانه واکنش فرد دیگر را بر میاین معنی که که کنش یک فرد به طور خود به خودی و غیر 

 . افتدها اتفاق نمید فکری از ناحیه سگین؛ هیچ گونه فرآغیر ارادی ژست سگ دیگر را بر می انگیزد

مبارزه به طور غیر  به طور مثال هنگامی که یک. زنندها دست میی ژستفکورانه ی اوقات به گفتگوهای غیرها نیز گاهانسان

د؛ آن مانمی «بی معنا»های آگاهانه را ژستهای نامید چنین کنش. دهدی مبارز دیگر عکس العمل نشان میهاارادی به کنش

یا آن چیزهایی است که مستلزم  «معنادار»د ژست های شان برای کاربرسازد ، تواناییها را از جانوران دیگر متمایز میچه انسان

 . تفکر فرد پیش از بروز یک واکنش است

. دنهای آوایی معنا دار نیستستهمه ژ ،با وجود این. است ربروز ژست های معنا دار برخوردا ست آوایی از اهمیت ویژه ای درژ

آوایی انسان ها نیز مثل خرناس کشیدن ممکن  یهاحتی برخی از ژست. معناردار نیست مثال پارس یک سگ برای سگ دیگر

متمایز  ترین عامل در توسعهیی بویژه در شکل زبان است که مهمهای آوابا این همه ، بروز همین ژست. اشداست معنا دار نب

ها زبان ترین آنمهم انسانی معنادار هستند و های آواییبیشتر ژست( 1811ز ،گودمن ریتر. )رودزندگی انسانی به شمار می

 . است

وانیم ت، نمیدهیمتی ما ژست جسمانی از خود بروز میوق. یک تفاوت عمده  بین ژست معنادار جسمانی و آوایی وجود دارد

توانیم دهیم ، میآوایی از خود بروز می اما وقتی یک ژست( که به آیینه نگاه کنیم مگر این) دهیم ببینیم که چه کار انجام می

گذارد ه همان صورت که بر شنونده اثر میزیادی ب آن تا حد ،بنابراین. همچون فردی که هدف یا مخاطب است آن را بشنویم 

-میرا که  به عالوه ، مردم کنترل بسیار بهتری بر حرکت های بیانگر صوتی دارند ؛ اگر آنها چیزی. گذاردبر گوینده نیز اثر می

را از حیوانات  چه مردمبنابراین ، آن. را متوقف کنند یا در وسط جمله را تغییر دهند  ند آنتوانگویند دوست نداشته باشند ، می

ه کنترل آن چیزی است گرداند نه تنها توانایی آنها در اندیشیدن درباره ی پاسخ پیش از ادای آن است ، بلکپست تر متمایز می

 (.1812ریترز ،) دهند میکه انجام 

 معنی دار و زبان  1نمادهای

                                                           

1 Symbol 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

که برای ( الزم نیست همسان باشد)دار نمادهایی هستند که موجب می شوند فرد به همان صورتی پاسخ دهد نمادهای معنی

های اما حرکت دار باشند،توانند نمادهای معنیاشیاء فیزیکی می. ها هستندطب آنشوند که مخااستنباط از افرادی طراحی می

 (.1811انواری، )بسیار مهمی هستند بیانگر صوتی به ویژه زبان ، نمادهای معنی دار 

همچنین زبان . پاسخ یکسانی را هم در گوینده و هم در شنونده به دنبال دارد( یا به طور کلی تر نمادهای معنی دار ) زبان 

اندیشیدن و نیز ذهن صرفا . کندذهنی را برای مردم امکان پذیر میتوانایی بسیار مهم اندیشیدن و درگیر شدن در فرایندهای 

این فعالیت شبیه به گفتگویی است  ده از زبان خودشان انجام می دهند؛به عنوان گفتگویی تعریف می شود که مردم با استفا

 فرایند های ذهنی هستند؛ ی مقدم براعتقاد داشت که فرایندهای اجتماع ، میدبه همین نحو. که مردم با سایر مردم دارند

ذهن به ما اجازه می دهد نه تنها واکنش . بایست به دلیل وجود ذهن وجود داشته باشندو زبان می عنی دارمبنابراین نمادهای 

 . های یک فرد منفرد ، بلکه واکنش های کل اجتماع  را برای خود فراخوان نماییم

 ذهن از نظر مید 

به . پنداشتگرفت بلکه آن را همچون یک فراگرد اجتماعی میچیز یا یک پدیده در نظر نمی ن یکمید ذهن انسان را به عنوا

، دعوای یک سگ را به عنوان ید در توضیح ذهن جانورانم. تر تفاوتی کیفی داردنظر او ، ذهن انسان از ذهن جانوران پست

د گونه تعمهیچ. انگیزدی سگ دیگری را بر میها، واکنشهای یک سگبه این معنا که کنش ؛کرداها توصیف میادگفتگوی 

ها و میان محرک دیهای ذهنی تعمدگرافتارهای انسان مستلزم دخالت فرربیشتر . ذهنی در برخورد دو سگ دخالت ندارد

این . در یک دعوای انسانی مشت بلند شده یک طرف دعوا تنها یک ادا نیست بلکه یک نماد معنا دار است. دباشها میواکنش

تواند داشته معانی گوناگونی میبر حسب زمینه آن  جا که این نماداز آن. گیردهمه ما یک رشته معنایی در بر می حرکت برای

توانند به صورت نمادهای جسمانی یا به یک دار مینمادهای معنی. مان نیاز داریمهای ذهنیباشد، برای تفسیر آن به ظرفیت

 . صورت زبانی تجلی پیدا کنند

توان به عنوان ذهن را می. وجود آورنده ذهن استمحصول اجتماعی است، در تحلیل نهایی بهنوع جود زبان که خود یک و

برای مید، نکته اساسی دراین فراگرد تعمدی، توانایی  .ادهای معنی دار، تعریف کردی داخلی انسان با خودش از طریق نمگفتگو

چه را که یک توانیم معنای آنما با قراردادن خود به جای دیگران می. استدیگران در فراگرد کنش متقابل پذیرش نقش 

ر مید، جوهر کنیم، به نظگفتگویی که ما با خود در مورد معنای این ادا می. بهتر دریابیم دهدگوید و انجام میشخص دیگر می

 (.1831ریتزر،) دهدذهن را تشکیل می

 خود از نظر مید

دهد، پذیری یا توانایی واکنش نسبت به خود، به همان سان که شخص در برابر دیگران واکنش نشان میبه نظر مید، انعطاف 

مانند ذهن، یک شناخته عینی بدین معنا، خود، . آیدضروری به حساب می یاجتماعی، شرط برای تحویل ذهن در قالب فراگرد

 :ای است که ابعاد گوناگونی داردآگاهانه نیست بلکه فراگرد

 ند؛دهتوانایی واکنش در برابر خود، به همان سان که جمع یا دیگری تعمیم یافته، در برابرش واکنش نشان می .1

 مشارکت در گفتگوی شخصی با دیگران؛توانایی . 2

چه که در مرحله بعد باید و کاربرد این هوشیاری برای تعیین آن کندشخص بیان میکه چه توانایی هوشیاری در مورد آن. 8

 نجام داد؛ا

زبان اهمیت  در این قضیه. آیداین فراگرد یک فراگرد ناب ذهنی نیست و توانایی های مورد نیاز از طریق اجتماعی بدست می

 .دار شفاهی را استفاده و تفسیر کنیمتوانیم نمادهای معنیاساسی دارد؛ زیرا بوسیله آن می

 .کندد تکوین خود را در دو مرحله از رشد کودک جستجو میمی. ی تکوین مفهوم خود بسیار عالقمند بودسربر مید به

ی بازی ساده است؛ در این مرحله است که کودکان یاد می گیرند خودشان را ی نخست، مرحلهمرحله :ی بازی سادهمرحله

هم شناسا گیرد که ای کودک یاد میهای سادهی یک چنین بازیدر نتیجه. ها خود را ببینندجای دیگران بگذارند و از نگاه آن
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اما این یک خود محدود است ؛ زیرا کودک . کندباشد و هم شناخته؛ و بدین ترتیب کودک ساختن مفهومی از خود را آغاز می

ممکن است کودکان در نقش مامان و بابا بازی کنند و در این  .ایفا کند را های دیگران مجزا و جداگانهتواند نقشصرفا می

ها فاقد آنبا وجود این، . د را در ارزیابی خودشان به عنوان پدر و مادر و نیز افراد خاص دیگر توسعه دهندفرآیند توانایی خو

 .مفهومی کلی و سازمان یافته از خودشان هستند

 ی بازی با قاعدهکرد، در مرحلهایفا میرا ی بازی ساده نقش دیگران مجزا در حالی کودک در مرحله :ی بازی با قاعدهمرحله

 .ی مشخصی با یکدیگر داشته باشندباید رابطههای متفاوت میی افراد دخیل در بازی را اجرا کند و این نقشباید نقش همه

شود می آغازی بازی با قاعده است که سازماندهی ای نیستند اما در مرحلههای سازمان یافتهلکی بازی ساده کودکان در مرحله

، توانایی بدست آوردن نظر کودکان در این مرحله .(1811 گودمن،ریتزر،)گذارد ظهور میی شخصی پا به عرصهو شخصیت م

دیگری تعمیم » ها در این مرحله پذیرش نقشبه تعبیر مید، آن. کنندتری درباره موقعیت و خود خویش را پیدا میتعمیم یافته

 .را یاد می گیرند« یافته

این مجموعه توقعات و انتظارات را هر . که شخص معتقد است دیگران از او دارند مجموعه انتظاراتی است :دیگری تعمیم یافته

پذیری و نقش بازی کردن، فرد نسبت به های نقشاز طریق فراگرد. آوردشخصی با گذاشتن خودش به جای دیگران بدست می

 .(1812کوئن، )دیگری تعمیم یافته آگاهی می یابد این 

در طرح مید رشد خود سه مرحله دارد، رشد با : نویسدن میالرس.دانند، کالوین جیمرحله می سهای نیز رشد خود را در عده

-های گوناگونی را ایفا میکه کودک نقش ی بازی ساده مقطعیمرحله س از تقلیدپشود، تقلید از ادا  اطوار افراد مهم شروع می

تواند رفتار را منطبق با دیگری تعمیم ای که شخص میپیچیده مرحلهی بازی ی بازی ساده به مرحلهگردد، مرحلهکند آغاز می

کند تا ایفای گیری صحبت میی بازی پیچیده شخص از نقشدر مرحله. یابدتحول می زمان سازدیافته یا انتظار گروهی هم

 مناسب انجام دهد در زمان و مکان بینی کند و کار درست رارود پیشچه از او انتظار میآموزد آنفرد می. نقش

 .(1833الرسن،)

در . هایی در داخل خود هستندبلکه فراگردها چیز نیستند، این. است« در من»و « من»دو عنصر بنیادی خود مورد نظر مید، 

از آن آگاهی دارد و در واقع، چیزی جز همان ملکه ذهن شدن رویکرد سازمان یافته بخشی از خود است که کنشگر  من،

من، بخشی از خود است . نمایددر من، نیروهای سازشگری و نظارت اجتماعی را باز می. دیگری تعمیم یافته، نیستدیگران، یا 

من، واکنش فوری کنشگر است که به در من . که کنشگر از آن آگاهی ندارد؛ ما تنها بعد از وقوع عمل، از آن با خبر می شویم

ابتکار به و من، حس آزادی  . خود، محصول رابطه میان من و درمن است. دهدزند و در برابر آن واکنش نشان مینهیب می

 (.1831ریتزر،)من همان است که هرگز یکسره قابل محاسبه نیست . بخشدانسان می
 جامعه از نظر مید

الگوی ساخته از اینرو جامعه . شودهای متقابل بین افراد ناشی میکند که از کنشی ارزیابی میامید جامعه را بصورت پدیده

بل نمادی در بین ایشان بوجود آمده، تداوم یافته و در نهایت نگ افراد است که از طریق کنش متقاهای هماهای از فعالیتشده

تر از یک سازمان اجتماعی نیست که ذهن و خود در بطن آن شبه نظر مید، جامعه چیزی بی (.1831مطیع، )شود دگرگون می

به همین . گیردجامعه را بیشتر به عنوان الگوهای کنش متقابل در نظر می او. ای ته نشستی استقولهآید و در واقع، مپدید می

اهمیت مفهوم مید از جامعه، در این است که جامعه را  . انگاردهای مشترک، نمیسان، نهاد را نیز چیزی جز یک رشته واکنش

از نظر مید جامعه از طریق فراگرد  (.1831ریتزر،)گیردامعه در نظر میداند و فراگردهای ذهنی را برخاسته از جمقدم بر فرد می

 .آیدارتباطی و مبادالت اشخاصی که متقابال به یکدیگر گرایش دارند پدید می ـ های اجتماعی رایج کنش

 1هربرت بلومر 
                                                           

1 Herbert Blumer 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ها استاد جرج هربرت مید، سرانجام فارغ التحصیل و مدت حضور پس از سالها تجربه و تالش در 1811در سال  بلومرهربرت  

با نام  1183وی سرانجام در سال . به عنوان سخنگوی مکتب رفتارگرایی مید، در شرح نظریات استاد خویش کوشش نمود

ی از پر رفت تا به تدریج به یکهای چشم اندازی را پی ریخت که میپایه« کنش متقابل گرائی نمادین»ری عنوان مکتب اگذ

ی کوشید میان نظریهدر حالی که مید می (.1831تنهایی، )های قرن بیستم شکل گیرد ترین مکاتب آخرین سالگسترش یافته

نخستین . گرفتد در دو جبهه در نظر میل شود، بلومر این نظریه را در نبرنوپای کنش متقابل نمادین و رفتارگرایی تمایز قائ

شناختی پهن دامنه، های جامعهخطر دیگر از سوی نظریه. ایانه بود که مید را نیز نگران ساخته بودلیل گرجبهه، رفتارگرایی تق

ساختاری، هر دو به عقیده بلومر، رفتارگرایی و کارکردگرایی . کردبه ویژه کارکردگرایی ساختاری، این نظریه را تهدید می

 جا کهشوند تا آنه رفتار انسانی را موجب میدارند ک( های خارجیبرای مثال، هنجارها و محرک) گرایش به تأکید بر عواملی 

گیرند که کنشگران از طریق آن به نیروهای ندیده میرا  ها آن فراگرد تعیین کنندهبه بلومر ارتباط دارد، هر دو این نظریه

مخالف است که فراگرد معنی ساز بلومر با هر گونه نظریه روانشناختی . بخشددشان، معنی میها و نیز  رفتار خوثیرگذار بر آنتأ

-های جامعهبلومر با آن نظریه. گیرد، ندیده میاند، خود دارند و به خودشان متکی، یعنی این واقعیت را که کنشگرانکنشگران

-او در این مقوله، نظریه. دانندهن دامنه میشناختی نیز مخالف بود که رفتار انسانی را تعیین شده از سوی نیروهای خارجی پ

ساختار »، «نظام اجتماعی » ،گنجاند که بر ساختارهای اجتماعی و عواملی فرهنگی تأکید می ورزند همچونهایی را می

» ، «موقعیت اجتماعی» ، «بازنمود جمعی»، «نهاد» ، «رسم»، «نقش اجتماعی» ، «جایگاه منزلتی»، «فرهنگ»، «اجتماعی 

شناختی، اهمیت معنا و ساخت اجتماعی های روانو هم نظریه شناختی های جامعههم نظریه. « هاارزش» و « اجتماعیار هنج

 .(1831تزر، ری.)واقعیت را ندیده می گیرند

 

 نظریه بلومر درباره ساختارهای اجتماعی پهن دامنه 

: ها جستجو کردجامعه را باید در میان کنشگران و کنش آنجوهر . به نظر بلومر، جامعه از ساختارهای کالن ساخته نشده است

« ها در نظر گرفتهای انسانهای عمل کننده دانست و حیات جامعه را باید متشکل از کنشجامعه بشری را باید مرکب از آدم»

، جامعه با این همه. است« های جاریای از فعالیتمجموعه»جامعه بشری همان کنش است و زندگی گروهی در واقع

گیرد که خطوط افرادی را در بر می»کنشی جمعی نیز وجود دارد که . ای از عملکردهای جداگانه ساخته نشده استازمجموعه

و شامل افراد مشارکت کننده ای می شود که نه تنها به خود بلکه به همدیگر نیز ... شان را با یکدیگر هماهنگ می کنندکنش

این همان کنشی است که مید عمل اجتماعی نامیده  بود، ولی بلومر آن را کنش مشترک می  «های رد و بدل می کنند اشاره

 .خواند

ای از عملکردهای یک کنش مشترک تنها مجموعه. آیدبه نظر بلومر کنش مشترک پهن دامنه ترین موضوع بررسی به شمار می

هایشان جنبه ای و کنش مشترک برای کنشگرانکنش . کندبلکه این کنش خصلتی مختص به خود پیدا می  فردی نیست

ش مشترک، قلمرو به عقیده بلومر، بررسی کن. شودهایشان ایجاد میخارجی والزام آور ندارد، بلکه به وسیله کنشگران و کنش

  (.1831ریتزر، )جامعه شناسان است 

 تواند تقریبا هر آن چیزی باشد که ه مییعنی جامع -کامال انعطاف پذیر است که کنش مشترک آیداز این بحث چنین بر می

کند که هر کنش مشترکی باید از نو شکل او استدالل می. جا پیش برودخواست تا ایناما بلومر نمی. خواهندکنشگران می

. داشته باشد« و تکرار شونده صورتی کامال جا افتاده»که این کنش احتماال باید  دهدنکته را نیز تشخیص می نبگیرد، اما ای

های معنایی از که نظامپذیرد ، بلکه بلومر این نکته را نیز میای دارندها الگوهای تکرار شوندههای مشترک نه تنتر کنشبیش

نماید که بلومر وجود و چنین می . کنندای چون فرهنگ و نظم اجتماعی، یک چنین کنشی را هدایت میپیش مستقر شده

ها در نظریه کنش متقابل نمادین نقش بسیار محدودی با این همه این ساختار. ختارهای پهن دامنه را پذیرفته استاهمیت سا

، یعنی  اند که جنبه های واقعا مهم زندگی اجتماعیهاییبلومر غالبا می گوید که ساختارهای پهن دامنه فقط چهارچوب. دارند
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انسانی تعیین می  کنشهایی را برای شرایط و محدودیتساختارهای پهن دامنه . کنش و کنش متقابل ، درون آن رخ می دهند

ها نه در چهارچوب ساختارهایی چون جامعه بلکه در به نظر او، انسان. ها نیستندکنند، اما تعیین کننده خود این کنش

کنند می ها عملا که افراد در آنایی رهساختارهای پهن دامنه برای آن اهمیت دارند که موقعیت. کنندها عمل میموقعیت

 (.1811انواری،) کنندمی ها را قادر به عملکردازند که آنسدهند و کنشگران را به نمادهای ثابتی مجهز میشکل می

 :بلومر کنش متقابل را بر سه قضیه ساده متکی می داند

 . دهندها دارند، واکنش نشان میاشیاء برای آنافراد انسانی همه در مقابل اشیاء و موضوعات بر اساس معنایی که آن . 1

 .گیردنی اشیا از کنش متقابل سرچشمه میمع. 2

 .(1831توسلی، )کند مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته، تغییر میمعنای مذکور در جریان کنش و برخورد فرد با چیزها . 8

بلومر این طرح . باشدانسانی و هدایت انسانی می اصل فوق عامل توسعه یک طرح تحلیل جامعهسه بلومر مدعی است که 

. 2 ؛انسانی یا جوامع هایگروه. 1: گرددای و بنیادی نامیده است که به چندین موضوع عمده برمیتحلیلی را تصورات ریشه

 .انسان کنشگر، کنش انسانی  و ارتباط بین کنشگران.   موضوعات و واقعیتها؛. 8کنش متقابل اجتماعی؛ 

 :کنش متقابل را به دو صورت بازگو کرده استبلومر 

 ای که خورده، بدون تفسیر عمل طرف مقابل؛کنش متقابل غیر نمادین از قبیل پاسخ یک مشت زن در مقابل ضربه. 1

 . کنش متقابل نمادین که به معنای کنش متقابل توأم با تفسیر عمل دیگری است. 2

: که عبارتند از  دهدمینوع شناخته را در این میان تشخیص تمایز است و سه  های ذهن و تفکر قائل بهبلومر میان شناخته

های اجتماعی مانند پدر و معلم؛ شناخته ؛های فیزیکی، مانند درخت یا هر پدیده دیگر ملموس و محسوس مادیشناخته

 .مانند افکار ، نظریه ها یا اصول اخالقی های انتزاعی شناخته

 هانظر بلومر درباره روش

او غالبا از خصلت  .هایی را در بر داردی چه دشواریدانست که بررسی کنش و کنش متقابل در جهان واقعبلومر خوب می

انگاشت، سخت انتقاد گرایش به علم گرایی بی تفاوت می چه که خودشبلومر به آن. گفتسرسختانه جهان واقعی سخن می

. ارزشی قائل نبود ها چندانشناسان متعارف برای آنتر جامعهولی بر خالف بیش کرد،را رد نمی های کمیاو کاربرد روش. داشت

به تقلیل پیچیدگی زندگی اجتماعی به باشند، اما بلومر  ها ممکن است برای بررسی جهان واقعی سودمندبسیاری از روش

یر که در عث شود که افراد از فراگرد تفست باانگارانه متغیرها، ممکن استأکید بر همبستگی ساده. متغیرهای علمی ایراد داشت

 . پوشی کنیمبررسی جهان اجتماعی نقش اساسی دارد، چشم

گویند که چه چیز را باید در جهان شناسان میهایی به جامعهشناختی که به عنوان دستورالعملتر مفاهیم جامعهبلومر از بیش

بلومر به جای مفاهیم . کنندیدی در واقعیت این جهان ایجاد میشداختالل یک چنین مفاهیمی . کردواقعی ببینند، انتقاد می

کنند که چه چیزی را در این مفاهیم به بررسی کننده فقط پیشنهاد می .کندپشتیبانی می« مفاهیم حساس» سنتی، از کاربرد

بلومر به کاربرد روش درون که، سرانجام این .زنندسیب کمتری به جهان واقعی مییی باید جستجو کنند و در نتیجه، آچه جا

شان باید پردازان کنش متقابل در تحقیقاتبه عبارت دیگر نظریه. ورزدنگری همدالنه برای بررسی زندگی اجتماعی، اصرار می

این نگرش به ترجیح . ها درک کنندموقعیت را از دیدگاه آنبگذارند تا بتوانند  شانخودشان را جای کنشگران مورد بررسی

 .(1831ریتزر،)  شوددر نظریه کنش متقابل نمادین، منجر می« سخت»های به جای روش« نرم»های روش

 شناختی مکتب شیکاگو و مکتب آیواهای روشتفاوت

رد کون، نماینده عمده مکتب نظریه مانفوهای روش شناختی میان بلومر، به عنوان سخنگوی برجسته مکتب شیکاگو و تفاوت

هایی کمی در میان کمی و پیدا کردن همبستگی ،های علمیروشکون هوادار کاربرد . آیوا وجود داشتکنش متقابل نمادین 

های متقابل اجتماعی باید از طریق کاربرد معیارهای کمی علمی متغیرهای اجتماعی است و اعتقاد دارد که در بررسی کنش

روش درون نگری اما بلومر هوادار . های شخصی پرهیزکرداشتوما معتبر رفت و از بردممانند پرسشنامه به دنبال کشف قوانین ع
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به عقیده او، یک  .ترجیح می دهدهای سخت و دقیق کمی های نرم شهودی و برداشتی را بر روشهمدالنه است و روش

را از ها گذارد تا بتواند موفقیت اش باید خودش را به جای آنهای بررسیشناس برای کشف چگونگی رفتار موضوعجامعه

-هایش بود، ولی بلومر برداشت پویاتری از بررسیکون به دنبال کشف رابطه علی در بررسی. ها درک وتشخیص دهددیدگاه آن

شناختی داشت و گرایش به این داشت که رفتارهای جمعی و فردی را در چهارچوب یک فراگرد پویا و متغیر و به های جامعه

 (.1811انواری،) رار دهدبینی ناپذیر مورد بررسی قنسبت پیش 

تأکید اصلی مکتب شیکاگو بر جریان . گذارند، بر یکی از اجزای نظریه تأکید میهای رویکرد مبادله نمادینهریک از شکل

کوشد این آرا و نظرها را به میا به رهبری مانفرد کون ، مکتب آیومبادله و فرآیندهای تفسیر و نحوه تحول و تغییر معانی است

 کندو به نسبت تغییری نمیثابت است « خود»گیری درآورد، بر اساس این فرض که یرهای قابل اندازهصورت متغ

 .(1833کرایب،)

 1ویلیام توماس

ها را به صورت اگر مردم موقعیت» :ی تعریف موقعیت را خلق کردندماس عقیدهتوماس همراه با همسرش دوروتی تو.آی.دبلیو

چه در واقع این بدین معنی است که آن« .ها نیز واقعی خواهند بودپیامدهای این موقعیت تعریف کنند، در آن صورت،واقعی 

های زندگی ما، اغلب در بسیاری از زمینه. کنند ، نه واقعیتمهم است این است که مردم یک موقعیت را چگونه تعریف می

 .(1812ریتزر، ) تر از واقعیت است می تعریف یک موقعیت مهنحوه

ها بر پایه تفسیر انسان. شود، بپذیرندها تحمیل میها نیازی به این ندارند که معانی و نمادهایی را که از بیرون به آنانسان

با مفهوم تعریف  دبلیو آی توماس .ای را ساخته و پرداخته کنندتوانند معانی و وجوه معنایی تازهشان از موقعیت، میشخصی

هایمان از تر تعریفدانست که بیشتوماس می. تعداد خالقانه انسان نقش موثری داشتموقعیت، در نمایان ساختن این اس

های اجتماعی های تعریفاو با اشاره خاص به خانواده و اجتماع به عنوان سرچشمه. کندها را جامعه برای ما فراهم میموقعیت

ها، که های فردی خودجوش از موقعیتش بر امکان تعریفاما توماس به خاطر تأکید. در واقع بر این واقعیت تأکید ورزیدانسان، 

 . سازد، موضع متمایزش را آشکار ساختتغییر و تعدیل معانی و نمادها میها را قادر به انسان

-پی بریزد و عالیق خود را به مطالعات شهری و همچنین روش« مکتب شیکاگو»ویلیام توماس توانست بنیادی استوار برای 

 (.1833پهلوان، )مطرح کرده بود ترویج دهد  «دهقانان لهستانی»شناسی کیفی همان سان که در کتاب معروف خود به نام 

  2موریس روزنبرگ 

-پردازان وابسته به شاخه اصلی نظریه کنش متقابل نمادین در باالبردن فهم ما از مفهوم خود کمک شایانی کردههرچند نظریه

-شناسی انجام گرفته است که معموال او را وابسته به این نظریه نمیخیر درباره این موضوع به دست جامعهبهترین کار ااند، اما 

پرداز وابسته به این نظریه نیست، ولی بسیار تحت تأثیر کسانی که گرچه یک نظریهاست این کار از آن موریس روزنبرگ . دانند

پردازان کنش متقابل گیری نظریهروزنبرگ درباره مفهوم خود، عموما با جهتهای اندیشه. عمل کرده است چون مید و کولی

 . کندنمادین نسبت به این مفهوم سازگار است و در جهت گسترش آن عمل می

 برداشت از خود

ته به عنوان شناخ، اما برداشت از خود. است و هم شناخته تری نسبت به برداشت از خود است که هم شناساخود مفهوم عام

در ارجاع به خودش به عنوان ها و احساساتی که فرد جامعیت اندیشه»: روزنبرگ برداشت از خود را چنین تعریف می کند. است

تر شخصیت کلی فرد است ، بخشی از خود و حتی بخش کوچککه بدین سان، برداشت از خود، با آن «.یک شناخته عینی دارد
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. آیدترین شناخته در جهان به شمار میکسی مهم است و معموال مهمن بخش برای هر، زیرا که ایاهمیت فوق العاده ای دارد

جا هم شناسا و هم شناخته آیند، یعنی فرد در اینهای مربوط به خود تنها رویکردهای بازاندیشانه فرد به شمار میباورداشت

 . است

خود موجود، تصویری است که ما هم اکنون از . شودنیز تمایز قائل می موجود، خود دلخواه و خود وانمودیخود روزنبرگ میان 

است که ما در یک  ایریم باشیم؛ و خود وانمودی، شیوهدوست داچه که شکل خودمان داریم؛ خود دلخواه تصویری است از آن

 . دهیمموقعیت خودمان را نشان می

های مطلوبی را نیز برای کنشگر در بر ها و هدفد، یک رشته انگیزشمفهوم برداشت از خودانست که روزنبرگ این نکته را می

نخست انگیزه احترام به خود یا میل خوب فکر کردن درباره خود . های دیگر برترنددو انگیزه هستند که از همه انگیزه. گیردمی

دوم، انگیزه تداوم خود، یا میل محافظت از مفهوم برداشت از خود در برابر دگرگونی و یا حفظ تصویری است که از خود . است

. هم زده استای بهتحقیق آوازهروزنبرگ درباره انگیزه احترام به خود تحقیقی تجربی انجام داده است و به خاطر همین . داریم 

ن خدمت شایانی تحلیل مفهومی روزنبرگ از مفهوم برداشت از خود، به اندیشه اصلی نظریه کنش متقابل نمادیبه هر روی، 

 .(1831ریتزر، ) کرده است

 1اروینگ گافمن

-گافمن را عموما یک نظریه. یدآنظریه نوین کنش متقابل نمادین به شمار میهای ترین شخصیتیجگافمن یکی از مهاروینگ 

سب عنوان پر نفوذترین متخصص در زمینه کنش ترین نامزد کمهمپرداز مستعد در عرصه زندگی اجتماعی می شناسند که 

-او مدت درازی به عنوان یک شخصیت حاشیه ای و حتی مخفی در نظریه جامعه .(1811اسمیت، ) قرن است متقابل نمادین

او در سال مرگش به . و اساسی مطرح شدپرداز مهم ، به عنوان یک نظریه1131اما از آغاز دهه . شناسی به شمار می آمد

اش نتوانست سخنرانی آغاز ریاستش را انجام شناسی آمریکا برگزیده شده بود اما به دلیل بیماری پیشرفتهریاست انجمن جامعه

به راستی که او به شیوه گافمنی صحنه را ...  »: گویدنز میرندل کالی. دهد و پیش از خطابه ریاست درگذشت و خطابه لغو شد

  (.1831ریتزر، ) «.ترک کرد

-شناسی و نیزجامعهشناسی، رواناز جمله رفتارشناسی، مردم ها، آثار گافمن سرشار از توجه به کارهای محققان دیگر حوزه

نیم او در عین حال ادبیات متنوعی در تحقیق پیرامون این امر تعجب برانگیز نیست، وقتی بدا. شناسی و مطالعات فرهنگی است

کتابی که بر اساس کارهای -« معرفی خویشتن در زندگانی روزمره»عروج او به بلندای شهرت با انتشار . رفتار بشر به وجود آورد

سایر آثارش در سراسر دوره فعالیت او نیز بر موضوع . صورت گرفت -میدانی انجام شده در جزایر اورکنی اسکاتلند نوشته شد

ها گرفته تا آگهی های تبلیغاتی و عرصه را ، از بیمارستان متمرکز بودند و شمار حیرت آوری از مضامین مهم این« خویشتن»

ش اعظم جذابیت آثارش در گافمن نویسنده درخشانی بود و بخ. گرفتنددر بر میها تماس بصری با رفتار مردم در آسانسور

 .(1811اسمیت، ) زیبا و قابل فهم مقاالت او است پرداخت

با این حال، زمانی  .شودپردازان کنش متقابل نمادین تلقی میگافمن معموال به عنوان عضوی از مکتب شیکاگو و یکی از نظریه

کند یا نه، پاسخ داد که این قابل نمادین تصور میپرداز کنش متکه کمی پیش از مرگش از او پرسیده شد که آیا خود را نظریه

ام، من از شیکاگو آمده»: گویدای میوی در مصاحبه .جزئی تر از آن است که بتواند کار خود را درون آن مطرح کندبرچسب 

از همه ( شهرینگاری مردم)شناسی هیوزی برای ما عنوان جامعه. زمینه هر پژوهشی بودجایی که سنت جرج هربرت مید پیش

یوز و احتماال ترین تأثیرات را از وارنر، رادکلیف براون، امیل دورکیم، هاصلی. من زیاد از بلومر تأثیر نپذیرفتم. ... تر استمناسب
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ها بر گافمن تأثیر ای از اندیشهدهد که ترکیب پیچیدهاین عبارت نشان می (. (Verhoeven, 1993«ماکس وبر پذیرفتم

 (.Williams, 1986)ای از روش شناسی وبر و زیمل است به باور ویلیامز، جامعه شناسی گافمن نسخه. اندگذارده

به هر  .(1811ریتزر،گودمن،) ی را آفریدگیری متمایزاش از منابع بسیاری استفاده کرد و جهتگافمن برای خلق دیدگاه نظری 

شناسی اجتماعی، ها با دیدگاه انسانبود و با تلفیق دیدگاه آنهای توصیفی مکتب شیکاگو مایه گرفته روی، گافمن از بررسی

ها چگونه پرداز کنش متقابل نمادین به این توجه دارد که آدمدر حالی که یک نظریه. انداز متمایز خود را خلق کردچشم

ها را انسان...جامعه»  چگونهه پرداخت کپردازند، گافمن به این قضیه میکنند و با آن به گفتگو میتصویری از خود را خلق می

های پیچیده نوسان در میان بسیاری از نقشسازد که زیرا جامعه وادارمان می... داردبه ارائه تصویر معینی از خودشان وا می

 «.ای غیر قابل اعتماد ، متناقض و مایه شرمساری باشیمشود که همیشه تا اندازهکنیم و باعث می

هایش شناسی مردمنگارانه، نظریهبر نظریه کنش متقابل نمادین، ساختارگرایی و روش گافمن های با توجه به تأثیر نظریه

 .(1831ریتزر، ) احتماال مدت زمان درازی همچنان با نفود خواهد ماند

 1نمود خود در زندگی روزانه

به جامعه و « خود»این  .اروینگ گافمن استاثر ترین کار راجع به خود در کنش متقابل نمادین نمود خود در زندگی روزانه مهم

مفهومی که گافمن از (. (Miller, 1982بپردازیم « خود»توانیم بدون لحاظ کردن فرد به نظم اجتماعی تعلق دارد نه فرد، و می

ن خود دارد، سخت تحت تأثیر افکار مید است، به ویژه بحث مید درباره تنش میان من فاعلی، یا همان خود خودجوش و م

چه که خودش اختالف این نظر مید در کار گافمن درباره آن. های اجتماعی متبلور در خود، یا همان الزام(در من) مفعولی 

 چهاین تنش، از تفاوت میان آن. خواند، به خوبی منعکس استمان میاساسی میان خودهای کامال انسانی و خودهای اجتماعی

ما با . گیردخواهیم انجام دهیم ، سرچشمه میکه ما به میل خود میچه و آن  د انجام دهیمکه مردم از مردم از ما انتظار دارن

که تردید از خود نشان خواهند از ما انتظار دارند انجام دهیم، از این گذشته، از ما میدیگران   چهاین تقاضا روبروییم که هرآن

گافمن در نتیجه این  .کننداجرای نقش میشان مخاطبان اجتماعیها برای نگهداشت تصویر ثابتی از خود، برای آدم. ندهیم

 (. 1831ریتزر، )نقش، به نظریه نمایشی روی آورد  عالقه به اجرای

 نظریه نمایشی

ای کنند و می کوشند جنبهشان اجرای نقش میها برای نگهداشت تصویر ثابتی از خود برای مخاطبان اجتماعیجا که آدماز آن

های نمایشی همانند ایفای نقش مایش دهند که مورد پذیرش دیگران باشد، زندگی اجتماعی یک رشته اجرای نقشاز خود را ن

 . ی نمایش استدر صحنه

را محصولی از  انگارد، بلکه آناو خود را در تملک کنشگر نمی. برداشت گافمن از خود، با رهیافت نمایشی او شکل گرفته بود

جا از آن. خود یک اثر نمایشی است که از صحنه نمایش بر می خیزد. انگاردکنش متقابل نمایشی میان کنشگر و حضارش می

نظریه نمایشی گافمن با . که خود محصول کنش متقابل نمایشی است، در برابر وقفه در زمان اجرای نمایش آسیب پذیر است

 . ها جلوگیری می کنندپردازند یا از آنهای ناشی از قطع جریان نمایش میبه اختالل  فراگردهایی سر و کار دارد که

گافمن چنین می پنداشت که افراد در هنگام کنش متقابل ، می کوشند جنبه ای خود را نمایش دهند که مورد پذیرش دیگران 

. اختالل ایجاد کنندها ن است در اجرای نقش آندانند که حضارشان ممکاما کنشگران حتی در حین انجام این عمل ، میباشد 

دهند، کنشگران امیدوارند خودی را که به حضار نشان می. کنندبه همین دلیل، کنشگران نیاز به نظارت بر حضار را احساس می

میدوارند که کنشگران همچنین ا. ، نمایش دهدخواهند ها را به همان سان که خودشان میای نیرومند باشد که آنبه اندازه

مدیریت »گافمن این عالقه اصلی را  به عنوان . ها عمل کنندها حضارشان را وادارد تا داوطلبانه به دلخواه آننمایش آن
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این مدیریت شگردهایی را در بر می گیرد که کنشگران برای حل مسایلی که احتماال ممکن است در . مطرح کرد« تأثیرگذاری

-نظریه گافمن که زندگی اجتماعی را چونان تئاتر می(. 1831ریتزر، )ها استفاده می کنند وند ، از آناین زمینه با آن روبرو ش

در این نظریه کلیه . دهدپندارد، روابط اجتماعی را از نظر شکل ظاهری آنها و نه ماهیت و علل پیدایش آن مورد توجه قرار می

ند، و تفاوتی میان اعمال خوب و پسندیده و رفتارهای نامطلوب، پست، یا باشادعاهای اجتماعی از واقعیت مشابهی برخوردار می

در نظریه گافمن سلسله . باشدخالصه بر خالف فونکسیونالیسم دارای هیچ نوع متافیزیک سلسله مراتبی نمی. کجرو وجود ندارد

ای تواند روانکاو حرفهار بیماران میمراتب مرسوم فرهنگی به کلی کنار گذاشته شده است، برای مثال فرض بر این است که رفت

 (.1813گولدنر، )گیرد را تحت تأثیر قرار دهد و تفاوت میان رفتار صادقانه و غیرصادقانه مورد سوال قرار می

 1عناصر صحنه

که شود تا موقعیت را برای کسانی آن بخشی از اجرای نقش است که معموال به صورتی ثابت و عمومی اجرا می :جلوی صحنه .1

گافمن در قالب مفهوم . اش قرار داردکند در جلوی صحنهاستادی که در کالس سخنرانی می. ، مشخص کندبینندنمایش را می

 .شودمحیط و نمای شخصی تمایز قائل می جلوی صحنه، میان

-کنشگران معموال نمیبدون این محیط، . صحنه فیزیکی که معموال باید آماده باشد تا کنشگران اجرای نقش کنند :محیط. 1-1

 .برای مثال، یک جراح به یک اتاق عمل نیاز دارد و یک راننده تاکسی به یک تاکسی. ایفای نقش کنندتوانند 

ها انتظار دارند که این تجهیزات از آن اجرا کنندگان می دانند و از آنها را تجهیزات نمایشی که حضار آن :نمای شخصی. 1-2

گافمن سپس . ند مانند روپوش سفید و وسایل جراحی برای پزشک و شانه و قیچی برای آرایشگررا در صحنه با خود حمل کن

 . نمای شخصی را به قیافه و منش تقسیم می کند

 . دهد مانند روپوش یک جراحشود که منزلت اجتماعی نمایشگر را به حضار نشان میشامل آن چیزهایی می :قیافه. 1-2-1

که چه نوع نقشی را باید از یک نمایشگر در یک  شودحضار یادآور می ی کردار یا رفتار کنشگر است؛ به نحوه :منش. 1-2-2

برای مثال سبک و طرز رفتار پزشک مآبانه ، منش عجوالنه و منش صبورانه، دو نوع اجرای . موقعیت معین انتظار داشته باشند

 . داریم که قیافه و منش با یکدیگر همخوانی داشته باشندما عموما انتظار . نقش کامال متفاوت را نشان می دهند

های غیر رسمی ممکن است شوند یا انواع گوناگون کنشهای جلوی صحنه پوشانده میاست که واقعیت جایی :پشت صحنه. 2

. میان این دو وجود دارد ای هرچند که پشت صحنه معموال به جلوی صحنه نزدیک است، اما غالبا فاصله. رخ دهند

شوند و انواع مدیریت یک از افراد جلوی صحنه در پشت صحنه ظاهر نمیایفاءکنندگان نقش باید اطمینان داشته باشند که هیچ

هرگاه بازیگران نتوانند از ورود حضار به پشت صحنه جلوگیری کنند، . بندندتأثیرگذاری را برای اطمینان از این امر به کار می

 .به احتمال زیاد دشوار خواهد شدای نمایش اجر

-صحنه سومی نیز وجود دارد که نه جلو و نه پشت صحنه است، بلکه خارج از صحنه قرار دارد و قلمرو باقی :خارج از صحنه . 

 . آیدمانده به شمار می

های مختلف قلمرو حوزه معین می تواند در زمان اما یک. صحنه به شمار آوردقلمرو این سه  همزمان توانهیچ حوزه ای را نمی

کند جا را ترک میو وقتی دانشجو آن اتاق کار یک استاد در زمان مالقات با یک دانشجو، جلوی صحنه. هر سه صحنه باشد

 . پشت صحنه است و زمانی که استاد در حال تماشای یک بازی بسکتبال است، خارج از صحنه است

 حهشگردهای نمایشی در صف

نگرد،اما پرداز کنش متقابل نمادین میهای دیگر نظام فکریش به عنوان یک نظریههرچند گافمن به جلوی صحنه و جنبه

ها گرایش به نهادمند شدن کند که جلوی صحنهاو استدالل می. دهدها را نیز مورد بحث قرار میهای ساختاری آنخصلت

                                                           

1
 Stage  
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اغلب کنشگران  .گردندی معین پیش آید پدیدار میچه قرار است در یک صحنهآنبازنمودهای جمعی در مورد دارند، بنابراین 

در یک  استاد دانشگاهی که . آماده می یابندشان های معینی را برای ایفای نقشهای جاافتاده ، صحنهام قبول نقشدر هنگ

، آماده و اندجا بودهکه پیش از او در آن ای دارد که توسط بسیاری از استادان و دانشجویانیجلوی صحنهیابد کالس حضور می

اند و عموما به وسیله کنشگر از پیش انتخاب شده هاگیرد که بیشتر صحنهگافمن از این قضیه نتیجه می. جا انداخته شده است

به دست می چه از بیشتر کنش متقابل گرایان نمادین انتظار داریم، این عقیده یک تصویر ساختاری از آن. شوند ایجاد نمی

 . شودهای گافمن در قلمرو کنش متقابل مطرح میبه رغم چنین برداشت ساختاری، جالبترین بینش. دهد

کوشند تا تصویری آرمانی از خودشان را در جلوی صحنه به نمایش گذارند ها میجا که بیشتر انسانگوید از آنگافمن می

 : برندشگردهای زیر را به کار می

 : هایشان باید چیزهایی را پنهان نمایندکنند که ضمن اجرای نقشبه ناگزیر احساس میتنش گران . الف

 . یا در زندگی گذشته مانند پزشکی که معتاد بوده اما ترک کرده استهای پنهانی خود پیش از اجرای نقش لذت. 1

حیح خطاها؛ مانند راننده تاکسی که برای تصخطاهای مرتکب شده ضمن آماده شدن برای اجرای نقش و کارهای انجام شده . 2

 .سعی می کند مسیر غلطی را که در پیش گرفته از مسافر پنهان کند

کوشد به حضار صرف تهیه یک درس نموده اما میها وقت فراگرد الزم برای تولید محصول نهایی مانند استادی که ساعت. 8

 .دانسته استهمیشه مطالب درسی را مینشان دهد که 

مانند . که برای تهیه محصول نهایی انجام گرفته است کارهای کثیفی مانند کارهای غیر اخالقی، غیر قانونی یا تحقیر آمیز.  

 .کندکه مواد غیر بهداشتی در روند تولید را از بازرسان دولتی مخفی میی بادام زمینی تولید کننده کره

ی جراحی فرصت مطالعه کافی آخرین مانند جراحی که برای یک برنامه. صحنه ها و اجراهای دیگرمعیارهای دیگر مربوط به . 9

 . های حوزه کاریش را نداردپیشرفت

 .های انجام شده برای عملی شدن اجرای نقشبستان-ها یا بدهها، تحقیرتوهین. 1

چه که واقعا هستند ، از آنها بسیار بیشتر کوشند این برداشت را به حضارشان القاء کنند که به آنکنشگران غالبا می.ب

 :برای مثال  نزدیکند
. ترین نقش زندگی آنهاست، تنها نقش و یا مهمکنند لحظه اجرا میتقویت این برداشت در حضار که نقشی که در همان  .1

. او استبه اش معطوف ش است و تمام توجهترین بیمارکند که او مهملقا میمانند یک پزشک که این برداشت را به هر بیمار ا

 هاش آنورند که متوجه دروغ بودن اجرای نقبرای القای این برداشت، کنشگر باید مطمئن باشد که حضارش چندان از صحنه د

این دروغ تطبیق  ، خود حضار ممکن است چنان خودشان را باغ او آشکار شود حتی اگر دروبه استدالل گافمن، . شوندنمی

یک . سازدها را آشکار میخصلت کنش متقابلی اجرای نقشاین قضیه، . نگردد بازیگر مخدوششان از دهند که تصور آرمانی

 .های نمایش دارداجرای موفق بستگی به مشارکت همه طرف

فروش که مانند یک خودرو. ی او با حضار عنصر بی همتایی وجود داردانتقال این فکر به حضار که در اجرای نقش او و رابطه. 2

این عقیده را به مشتری القاء نماید که او یک مشتری خاص را دوست دارد و نسبت به دیگران کاالی بسیار بهتری ممکن است 

 .بینندمانندی را مییاز سوی دیگر حضار نیز می خواهند احساس کنند که اجرای ب. دهدرا به او می

 یهاله پوش. ج

ای بر اجرایشان بپوشانند و با ایجاد فاصله حرمتی خود و حضار، هاله کوشند تا با محدود ساختن تماس میانبازیگران غالبا می

 .که حضار از پرس و جو درباره اجرای نقش خودداری کنندشوداین امر باعث می. برای خود در چشم حضار فراهم کنند

 هگروه

نمایش یک جریان منفرد با همدیگر ای از افراد است که در ه مجموعههگرو .بود، نه فرد ههگروواحد بنیادین تحلیل گافمن 

-ی دیگر ، یاد میاهبه عنوان گروهو از حضار  هنقش به عنوان یک گروه گافمن از گروهی از ایفاءکنندگان . کنندهمکاری می
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ه یک هیک گرو.  می تواند اجرای نقش را مختل کنند و هر عضوی متکی به اعضای دیگر است هههر یک از اعضای گرو. کند

حضار خودش باشد و در تخیل خود  تواندیک فرد می. تواند از یک فرد واحد تشکیل شودمی هیک گروه. ه سری استنوع جامع

 .حضاری را تصور کند

 مدیریت تأثیرگذاری

ها چقدر در بیان خود در تعامل ماهرند، تا چه اندازه به تغییرات کوچک در تعامل گافمن در آثار خود نشان داده است که انسان

چهره به چهره حساس هستند و تا چه اندازه به ظواهر، جزئیات رفتاری و کسب اطالعات از دیگران و کنترل داشتن بر ارائه 

 (. Psathas, 1996)کنند اطالعات از خود توجه می

ه احتماال با در هنگام مواجهه با مشکالتی ک هایرااثرگذ هایی است که کنشگران برای حفظوشمدیریت تأثیرگذاری فنون و ر 

مدیریت تأثیرگذاری، چاره اندیشی برای هویت تخریب شده و  .گیرندشوند و در مقابله با این مشکالت به کار میها مواجه میآن

های ثانوی تماما اصطالحاتی هستند که گافمن برای بررسی ماهیت و دفاع از خود در کنش متقابل با دیگران مطرح تطبیق

غیرمنتظره نظیر اداهای  های در راستای محافظت در برابر یک مجموعه از کنشمدیریت تأثیرگذاری (. 1831گافمن، )کندمی

 .کندعمل می ای چون صحنه سازی های قصد کردهو کنش های نابهنگام و خطاهای فاحش مزاحمت ناخواسته، 

ها ایجاد وفاداری نمایشی است مانند تقویت وفاداری نهدف از آد که نشوهایی را شامل میها کنشیک مجموعه از روش. 1

ی ای حضار برای جلوگیری از اطالع بیش از حد در بارههروتغییر دگروهی، جلوگیری از یکی شدن اعضای گروه با حضار، درون

 .کنشگران

پرهیز از لغزش، نظارت بر خود داشتن و مدیریت  های گوناگونی از انضباط نمایشی مانند حضور ذهن جهت پیشنهاد شکل. 2

 .های چهره و لحن بیان اجرای نقشحالت

جهت برخورد ریزی بینی و تعیین مسیر عملکرد اجرای نقش از قبل، برنامههای نمایشی مانند پیشانواع گوناگون دوراندیشی. 8

های کوچک که امکان عدم توافق ههکار کردن با گروگزینش حضار مناسب،  ،های وفادارهبا موارد اضطراری، گزینش همگروه

ی دستورالعمل تر و کمتر در صحنه، جلوگیری از دسترسی حضار به اطالعات خصوصی، تهیهضعیف باشد، حضور کوتاهها در آن

 . بینی نشدهبرای جلوگیری از پیشامدهای پیش کامل 

سهیمند با تمهیداتی مانند نشان دادن عالقه وتوجه ه بازیگران، هگروحضار نیز در موفقیت مدیریت تأثیرگذاری یک بازیگر یا . 

و نشان دادن عنایت خاص به یک های بازیگران پوشی از لغزش ، چشمهای محض عاطفیشدید به نمایش، خودداری از فوران

 (.1831ریتزر،)  کاراجرا کننده تازه

 فاصله نقش

این قضیه « فاصله نقش»گافمن در اثری به نام . شوداطالق میشان ولهای محکناره گیری افراد از نقش فاصله نقش به درجه

های فراوان و جا که نقشاز آنبه عقیده او،  .شودیک نقش معین را پذیرا میکه یک فرد تا چه اندازه را مورد بررسی قرار داد

گوید فاصله نقش بستگی به گافمن می. دهندنمیای کامل انجام  یک نقش معین را به گونهالها معموگوناگونی وجود دارند،آدم

متفاوت از دالیل افراد فروپایه، فاصله نقش های بلند پایه غالبا آدم. و تابع پایگاه اجتماعی اوست منزلت اجتماعی یک فرد دارد

ل، فاصله نقش از های تیمی اتاق عمیک جراح ممکن است در اتاق عمل برای تخفیف از تنشبرای مثال،. دهنداز خود نشان می

انجام دهد و از این طریق به حضار بگوید که عالقگی کند ممکن است این کار را با بیخود نشان دهد و آدمی که توالت پاک می

 (. 1831ریتزر،) لیاقت کارهای بهتری دارد

-های دیگر، اطالق میبا گروهدر یک گروه و یا به رتبه یک گروه در مقایسه منزلت، به پایگاه اجتماعی یک فرد : منزلت و نقش

شود که نقش به آن رفتاری اطالق می. کندهمین پایگاه منزلتی فرد است که حقوق و مزایای یک شخص را معین می. شود

 . دیگران از دارنده یک منزلت معین انتظار دارند
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. ش خاصی را مطابق آن انجام دهیمشود که جامعه از ما انتظار دارد نقای اطالق میبه آن شیوه :(محول)نقش تجویز شده 

کنند که عمل نمیای کنند، اما همیشه به آن شیوهو به آن عمل می شان را پذیرفتهها با آن که نقش اجتماعیبسیاری از آدم

 . ها انتظار داردجامعه از آن
اختالف میان نقش تجویز . دهدشود که شخص در عمل انجام میبه آن نوع ایفای نقش اطالق می (:محقق)نقش کار بسته 

 :آید شده و نقش کار بسته به این دالیل پدید می

 کند؛چه که یک نقش اقتضا میعدم درک فرد از آن. 1

 عدم تطبیق عمدی فرد با مقتضیاتی که از یک نقش انتظار می رود؛.2

 (.1812کوئن،)ناتوانی فرد در اجرای درست یک نقش .8

 داغ

بینی قرار های مفصل توصیفی و تجربی، موقعیت اجتماعی افرادی را مورد باریکبا استفاده از بررسیدر کتاب داغ ننگ گافمن 

شان قادر به پیروی از هنجارهای متداول جامعه ی ایجاد شکاف میان هویت اجتماعی بالفعل و بالقوهدهد که به واسطهمی

 (.1831گافمن، )شوند ذیرش واقع نمینیستند و در نتیجه در نزد سایر افراد عادی یا معمولی موردپ

 »چه که عمال هست یعنی و آن« هویت اجتماعی بالقوه» چه که یک شخص باید باشد یعنیشکاف بین آنگافمن به بررسی 

کتاب داغ بر . داغ خورده است هر شخصی که بین این دو هویتش شکافی افتاده باشد .عالقمند بود «هویت اجتماعی بالفعل

ماهیت این کنش متقابل بسته به آن است که  .های عادی تمرکز داردهای داغ خورده و آدمکنش متقابل نمایشی بین آدم

که و یا این دانندها را میاعتبارشدگی، حضار تفاوتدر داغ بی. ی داغ بر پیشانی فرد خورده استکدامیک از انواع دوگانه

-دانند و نه میها را می، حضار نه تفاوت(اعتباری احتمال بی)اعتبارپذیر اما در داغ بی. مشهود است مانند یک فرد فلجبرایشان 

اش له اساسی نمایشیتباری است مسئاعکسی که دچار داغ بی. توانند تصورش را بکنند مانند کسی که مقعدش جراحی شده

اش اعتبارپذیر مسئله نمایشیاما فرد مبتال به داغ بی .دانندگران قضیه را میمدیریت تنش ناشی از این واقعیت است که دی

 .اش برای مخاطبانش ناشناخته بماندمسئلهای که مدیریت اطالعات است به گونه

بینی مانند از دست دادن . ای خورده اندهای آشکار و غالبا زشت کنندههایی اختصاص دارد که داغبیشتر متن کتاب داغ به آدم

ی ما گهگاه و در برخی خواهد بگوید که همهشود که گافمن در واقع میرود متوجه میپیش می اما هرچه خواننده در این کتاب

-مانند فرد یهودی در یک اجتماع عمدتا مسیحی، فرد چاق در گروهی از آدم. بریمها هریک به نوعی از داغی رنج میموقعیت

اش دروغ گفته است و همواره باید حواسش جمع باشد که مخاطبان از دروغ او ی گذشتهدربارههای با وزن متناسب و فردی که 

 (. 1811یتزر،گودمن،ر)باخبر نشوند 

 تحلیل چهارچوب

سازد ها بوده است؛ چهاچوب است که وقایع را معنادار میفرهوفن معتقد است گافمن همیشه در پی تحلیل چهارچوب

(Verhoeven, 1986.)  های نظریه اصیل کنش متقابل نمادین فاصله گرفت و به ، از ریشهگافمن در کتاب تحلیل چهارچوب

ها را به ها موقعیتآدمکرد هرچند که گافمن هنوز احساس می .بررسی ساختارهای تنگ دامنه زندگی اجتماعی روی آورد

اهمیت کمتری دارند و هایی کرد که چنین تعریفمی ، اما اکنون تصوردنکنآی توماس تعریف می.همان صورت مورد نظر دبلیو

اری دکنش، بیشتر از طریق هوا. ن نیستندها از آن خودشاکنند، معموال این تعریفها را تعریف میها موقعیتزمانی که آدم

 . ایشود تا از طریق یک فراگرد فعاالنه، خالقانه و مذاکرهبدون تأمل از قواعد تعریف می

برخی بر . های کنشگران حاکمندها و کنشای شد که بر اندیشهالقه اصلی گافمن متوجه ساختارهای تنگ دامنهدر این زمان ع

اند که این تغییر جهت را در واقع، باید به معنای تغییرموضع و رویگردانی او از نظریه اصیل کنش متقابل نمادین، این عقیده

 .یچ تغییر موضعی در کار گافمن رخ نداده استگویند که هتعبیر کرد و برخی از صاحبنظران می

 های اثر گذار دیگر گافمنبرخی کتاب
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کانون . گافمن با این کتاب یک بار دیگر نگاه خود را متوجه خویشتن آدمیان در زمینه کنش متقابل کرد  :های روانیآسایشگاه

به کنش های روانی با مسئوالن آن شونده در بیمارستانهای افراد نگهداری هایی است که خویشتنتوجه وی در این مورد، شیوه

های وارد شوندگان را تغییر کوشند تا خویشتنها می هایی را که چنین موسساتی به یاری آنگافمن راه. پردازندمتقابل می

کار کرد و از روش  درمانیگافمن برای نوشتن این کتاب به مدت یک سال در یک موسسه روان. دهددهند، مورد اشاره قرار می

 . مشاهده و مشارکتی استفاده نمود

به واسطه میل به  گافمن در مجموعه مقاالت آیین کنش متقابل اشاره کرد که برخوردهای رودرروی روزمره :آیین کنش متقابل

از خرده  یابند و بخش اعظم زندگی اجتماعی روزمره عبارتها سازمان میحفظ ظاهر ، پرهیز از اضطراب و دفع مزاحمت

 .کنندو تأکید میموجودات صالح انسانی از نهای خویش به عنوان تبادالت آیینی مثال تعارفات است که در آن مردم بر هویت

او نشان داده . ها توجه کرده استهای به تصویر کشیدن مردان و زنان در آگهیدر این اثر به شیوه گافمن :های جنسیتیآگهی

بعضی کتاب او را درباره بازنمایی جنسیت در  .اندآیند و مشابه کودکانحامی مردان به تصویر درمی و منفعل و که زنان مطیع

های تبلیغاتی راصرفا با این نظر که منبعی راحت برای بررسی آگهی ای دیگر بر آنند که گافمن عده. اندها تفسیر کردهآگهی

 (.1811اسمیت،) ها هستند، به کار برده استر آن نگرشتر اجتماعی و رفتارهای منعکس شده دهای گستردهنگرش

 انتقادها

انداز وارد چشم نای که به ایپردازیم به برخی از انتقادهای عمدهبعد از تحلیل افکار نظریه کنش متقابل نمادین، اکنون می

 .اندکرده

 . ، فنون علمی متعارف را بیش از حد نادیده گرفته استکنش متقابل نمادین نخستین انتقاد این است که جریان اصلی نظریه 

و بسیاری از مفاهیم بنیادی اند  شناسان، ابهام مفاهیم اساسی مید را مورد انتقاد قرار دادهکه بسیاری از جامعهانتقاد دوم این

 .اندنظریه کنش متقابل را به خاطر آشفتگی و عدم دقت مورد انتقاد قرار داده

پوشی این نظریه انتقاد عمده به این نظریه چشم. گیردتر را نادیده میز این نظریه آن است که ساختارهای گستردهانتقاد سوم ا

 .از ساختارهای اجتماعی پهن دامنه است

، این است که کنش متقابل گرایی نمادین به حد کافی خردبینانه نیست و خورد انتقاد چهارم که ظاهرا کمتر به این نظریه می

ها مورد انتقاد ها و اشتیاقها، نیتشناختی مانند نیازها، انگیزهپوشی از عوامل روانش متقابل گرایی نمادین به خاطر چشمکن

 (.1831ریتزر، ) .واقع شده است

در .کندکید میی به جای گذشته و ساخت اجتماعی تأاز دیگر انتقادها این است که نظریه کنش متقابل نمادین بر وضع کنون

 .باشداین دید گاه توجه به تاریخ به معنای مالحظه عمل در جریان تحوالت گذشته موردنظر نمی

دانن، معتقدند که حقیقت در جهان واقعی وجود ندارد، بلکه در رو که حقیقت را امر ثابتی نمیهمچنین در این نظریه، از آن

شناختی حقیقت ثابت نیست و ممکن است بر مبنای معرفتبنایراین، بر طبق این . شودضمن عملکرد ما در جهان ساخته می

شود های متقابل بین افراد حقایق متعددی در یک مسئله به وجود آید، و این منجر به نسبیت و پلورالیزم معرفتی میاثر کنش

 (.1811انواری، )

  ترتر و تلفیقیبه سوی یک کنش متقابل نمادین ترکیبی

ی بلومری هایی برای بازسازی نظریهدر یک سو تالش. شده است« پس بلومری»د عصر جدید کنش متقابل گرایی نمادین وار

های دیگر انجام هایی برای ترکیب کنش متقابل گرایی نمادین با عقاید برگرفته از شماری از نظریهگیرد و کوششصورت می

شناسی های فردی مانند نظریه مبادله، روشهای خاص خود را با نظریهبینشاکنون کنش متقابل گرایی نمادین . گیردمی

. های کالن استتر ، تلفیق این نظریه با عقایدی از نظریهنکته جالب. شناسی ترکیب کرده استمردمی، تحلیل گفتگو و پدیده

فمنیسم هایی از پس ساختارگرایی، پس مدرنیسم و تا بینشکنند پردازان کنش متقابل گرایی نمادین تالش میهمچنین نظریه

تر کردن این نظریه تر و ترکیبیبرای تلفیقی پردازان کنش متقابلنظریههای از تالش. ی خود تلفیق کنندرادیکال را با نظریه
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تر، کوشش استرایکر برای پروراندن رویکردی که بهتر بتواند بازتعریف رویکرد مید با اصطالحاتی تلفیقی: توان اشاره کرد به می

های سطح کالن بپردازد، و تالش دنزین برای کشاندن کنش متقابل گرایی نمادین به سمت مطالعات فرهنگی، پس به پدیده

 (. 1811ریتزر،گودمن،)ساختارگرایی و پس مدرنیسم 

 نتیجه گیری

ی را به ای نمادین معناهایبه گونهها در فراگرد کنش متقابل اجتماعی کند که انساننظریه کنش متقابل نمادین بیان می

-کنند و بر پایه تفسیرشان از این نمادها واکنش نشان میدار را تفسیر میدهند و دیگران این نمادهای معنیدیگران انتقال می

داند نه یک موجود منغعل، که با های اجتماعی میاین نظریه انسان را به عنوان یک موجود مختار و فعال در کنش. دهند

 .زنداز موقعیت دست به کنش متقابل در برابر محیط و افراد میفراگرد ذهنی و تفسیر خود 

دهد؛ زیرا جامعه، دولت و نهادهای اجتماعی بر طبق این نظریه، مفاهیم این نظریه هیچ تفسیر کالنی برای جامعه ارائه نمی

روی این مسئله متمرکز شده این نظریه  .انتزاعی و ذهنی هستند و در مقابل، انسان و کنش متقابل او موضوعات واقعی هستند

اند، چگونه دیگران به این معانی گیرند، چگونه این معانی ایجاد شدهکه چه معناهایی را مردم برای اعمال دیگران در نظر می

 (.1811انواری، )کنند دهند و چگونه افراد با یکدیگر ارتباط برقرار میپاسخ می

به  کندترین شکل آن هم سعی نمیی عمل اجتماعی است که مشخصاشخاص دربارهای درباره ی نمادین نظریهنظریه مبادله

آن کم و بیش ساده است ولی این را هم  ی عمل یعنی همان مولفه نظریبارهتبیین آن در. ای درباره جامعه درآیدصورت نظریه

ای که این نظریه هوظیف. های واقعی بدانیمای از پیچیدگی وضعیتتوانیم انتخابی به عمد  آگاهانه به سود درک و فهم گوشهمی

های بیشتری از اعمال تر است که جنبهدهد بسط و تکامل یک تبیین نظری پیچیدهصب العین خود قرار میاز لحاظ نظری ن

 (. 1833کرایب،) های عالم واقعی دربرگیردافراد را بدون غفلت از پیچیدگی
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