Abstract
The Chicago School places a strong emphasis on personal and interpersonal
communication. In this school, communication between individuals knows the basis
of human life, which plays a central role in individual and collective relationships.
The main and most famous theory of this school is the theory of symbolic
interactionism. In this theory, actors strive for common understanding only through
logic, cooperation, and through language and symbols. The purpose of the present
study was to investigate the status of informal scientific communication in the
Chicago school with emphasis on symbolic interaction theory. Symbolic interaction
in each actor has a purpose that often involves choosing a tool to achieve that goal.
That is, the tools and the goal are empirically and analytically distinct. Symbolical
tools and devices of paramount importance are symbols and languages that lead to
informal scientific communication between individuals in a perfectly logical
environment, free from blind prejudice. Given that action takes place in a social
setting and part of social communication and that scientific communication is also a
subset of social communication, it can be one of the essential axes of the social
institution that plays an important role in the development of science. has it. In the
Chicago school, scientific communication is regarded as part of human
communication because social life in the scientific community involves all kinds of
communication and social interaction between individuals.
Keywords: Informal Scientific Communication; Symbolic Interaction; Chicago
School; Scientific Communication.
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مقاله پژوهشی

 --بازیابی دانش و نظامهای معنایی---------

واکاوی مفهوم ارتباطات علمی در مکتب شیکاگو با تأکید بر
کنش متقابل نمادی


دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران

چکیده
مکتب شیکاگو تأکید زیادی بر ارتباطات فردی و بین فردی دارد .در این مکتب ،ارتباطات بین افراد اساس
زندگی انسان است که در روابط فردی و جمعی نقش اصلی را بازی میکند .اصلیترین و مشهورترین نظریه
این مکتب ،نظریه کنش متقابل نمادین است .در این نظریه کنشگران برای رسیدن به درک و فهم مشترک
فقط از طریق منطق ،همکاری و به وسیله زبان و نمادها تالش میکنند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی جایگاه
ارتباطات علمی غیررسمی در مکتب شیکاگو با تأکید بر نظریه کنش متقابل نمادین بود .در کنش متقابل

تاریخ دریافت99/07/11 :؛ تاریخ پذیرش99/11/24 :

فرشاد پرهام نیا

استادیار ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،

نمادین هر کنشگر دارای هدفی است که کنش او اغلب آنها شامل انتخاب ابزاری برای رسیدن به آن هدف
بود .بدین معنا که ابزار و هدف به طور تجربی و تحلیلی قابل تمییز از همدیگرند .ابزار و وسیلهای که در
کنش متقابل نمادین اهمیت بسزایی داشتند ،نمادها و زبان بودند که منجر به ارتباطات علمی غیررسمی در
بین افراد در محیطی کامالً منطقی و به دور از تعصبات کورکورانه میشدند .با توجه به اینکه کنش در یک
اجتماعی است ،میتوان آن را یکی از محورهای اساسی نهاد اجتماعی محسوب کرد که نقش مهمی در رشد
و توسعه علوم دارد .در مکتب شیکاگو ارتباطات علمی به عنوان بخشی از ارتباطات انسانی محسوب شده
است ،زیرا زندگی اجتماعی در جامعه علمی انواع ارتباطات و تعامالت اجتماعی میان افراد کنش را در خود
دارد.

کلیدواژهها :ارتباطات علمی ،ارتباطات علمی غیررسمی ،کنش متقابل نمادین ،مکتب شیکاگو.
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مقدمه
یکی از بحثهای مهمی که در بین متفکران و مکاتبهای مختلف جامعهشناسی مورد توجه
قرار گرفته ،موضوع ارتباطات است .از سوی دیگر ،ارتباطات در میان این مکاتب از جایگاه
ویژهای برخوردار بوده که هر کدام از آنها به جنبهای از حوزه ارتباطات پرداختهاند .اگر
چه پرداختن به موضوع ارتباطات از دیرباز شروع شده ،ولی این امر در عصر حاضر در
حوزههای میان رشتهای همچون علم اطالعات و دانششناسی ،ارتباطات و سایبرنتیک ،رایانه
و  ...از اهمیت زیادی برخوردار است .مفهوم ارتباطات مفهومی نسبتاً بدیهی و با سادگی
درک شدنی است ،اما تعاریف گوناگون این مفهوم ،بازگوکنندة پیچیدگی بیش از حد آن
است .باهلر )1974(1بیان میکند دنس و الرسن 2برای واژه ارتباطات بیش از  126تعریف
پیدا کردهاند .آغاز تحوالت تاریخی مربوط به مطالعة مفهوم ارتباطات را میتوان از جنگ
جهانی دوم به حساب آورد .در این دوره بود که به ارتباطات از نظر قِناع ،تبلیغات،
تأثیرگذاری و در نهایت نفس ایجاد ارتباط برای رسیدن به اهداف مدنظر در هر زمینة سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی توجه شد .از جمله مطالعات انجام شده در این زمینه ،میتوان به نظریه
ریاضی شانون و ویور ،)1949(3الگوی دو بعُدی گربنر ،)1956( 4الگوی پنج مرحلهای
السول ،)1948( 5الگوی سه ضلعی نیوکامب ،)1953( 6الگوی وستلی و مکلین،)1953( 7
و الگوی جاکوبسن )1960( 8که هرکدام از آنها به جنبههای مختلف از نگاه مکانیکی و
ریاضی تا معناشناسانه اشاره نمود)بشیر .)1387 ،نظر به اینکه ارتباطات در بطن جامعه انسانی
صورت میگیرد ،میتوان گفت که آن بخشی از جامعه شناسی است.
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جامعهشناسی علم در بین رشتههای جامعهشناسی و علوم اجتماعی به عنوان رشتهای جدید
مورد بررسی قرار میگیرد(کاظمی و همکاران .)1392 ،توکل ،جامعهشناسی علم را روابط
عام و جمعی بین جامعه و عوامل اجتماعی و علم و واقعیتهای مربوط به آن میداند (توکل،
 .)1370در جامعهشناسی علم رویکردها ،دیدگاهها و جریانهای فکری متعدد وگوناگونی
را میتوان شناسایی کرد (موسوی .)1387 ،برای مثال مرتون ( )1973بر مطالعه ارزشها و
هنجارهای علم تمرکز داشت) .(Merton, 1973از طرفی ،جامعهشناسان علم بر اهمیت
ارتباطات به عنوان سازوکار اصلی تکوین و تولید علم تأکید کردهاند ،زیرا معتقدند که
پیشرفت و تولید علم انعکاسی از نظام ارتباطات است (محمدی .)1386 ،بنابراین ،از جمله
مواردی که بایستی در جامعهشناسی علم و دانش به آن توجه شود مسائلی چون جامعة علمی
و ارتباطات علمی میان دانشمندان است (خسروجردی .)1385 ،در سالهای اخیر با پیشرفت
فضای مجازی ،مقوله ارتباطات علمی مورد توجه بیشتر پژوهشگران قرار گرفته است .از
طرف دیگر ،صاحب نظران پیشرفت علم را در گروه پیشرفت نظام ارتباطی دانستهاند و تأکید
کردهاند که رشد علم در دنیای امروز منوط به مبادله دانش در فضای مجازی است (محمدی،
 .)1386بنابراین ارتباط علمی سنگ بنای مهم علم جدید تلقی میشود (ابراهیمی.)1372 ،
اگر جنبه مهم فعالیت علمی را نهادمند بودن آن بدانیم ،مسئله ارتباطات نیز به ویژگی مهم
فعالیت علمی تبدیل میشود ،زیرا نهاد اجتماعی علم جز از طریق ارتباطات اجتماعی نمی-
تواند پا بگیرد (پلویی و نقشینه .)1395 ،از آنجائی که ارتباطات علمی نقش مهمی در رشد و
گسترش علوم ایفا میکند ،چنان که بعضی از صاحب نظران آن را اساس علم توصیف می-
کنند .در این میان با توجه به نقش تعیینکنندة روابط انسانی و غیررسمی موجود میان
دانشمندان نوعی ارتباطات علمی تحت عنوان ارتباطات علمی غیررسمی پدید آمده است
(زوارقی.)1388 ،
یکی از مکاتبی که بحث جامعی در رابطه با ارتباطات دارد ،مکتب شیکاگو است که
تأکید زیادی بر ارتباطات فردی و بین فردی دارد .در این مکتب ،ارتباطات بین افراد اساس
زندگی انسان است که در روابط فردی و جمعی نقش اصلی را بازی میکند .اصلیترین و
مشهورترین نظریه این مکتب ،نظریه کنش متقابل نمادین است .این نظریه یکی از
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شناختهترین ایدهها به خصوص در نقطه نظر جورج هربرت مید1و هربرت بلومر 2است که در
آن کنشگران برای رسیدن به درک و فهم مشترک فقط از طریق منطق ،همکاری و به وسیله
زبان و نمادها تالش میکنند .آنچه که بین ارتباطات علمی و کنش متقابل نمادین وجه
اشتراک وجود دارد ،تأکید بر علمی و معنادار بودن محتوای پیام و محیط اجتماعی است .به
عبارتی ،ارتباطات علمی و کنش متقابل نمادین آن دسته از ارتباطات اعضای جامعه علمی و
انسانی است که در آن به انتشار و یا دریافت پیامهای علمی معنادار به صورت مستقیم و
غیرمستقیم میپردازند .موضوع ارتباطات علمی از جنبههای مختلفی قابل مطالعه و بررسی
است .حال با توجه به اینکه در ارتباطات فردی و بین فردی انتقال پیام از توجه ویژهای
برخوردار است .این سؤال مطرح میشود که ارتباطات علمی با توجه به سابقه دیرینه آن در
مکتب شیکاگو چه جایگاهی دارد؟

مبانی نظری
پژوهشگران برای مطالعه راههای برقراری ارتباطات علمی ،شیوههای مختلف آن را در نظر
میگیرند و در پی یافتن مجراهایی برای برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن اطالعات بین
همدیگر است .در شرایط حاضر این ارتباطات با گسترش و توسعهی ارتباطات الکترونیک
چشمانداز ویژهای را پیش روی پژوهشگران قرار داده است .از همین رو دامنهی توجه به
چنین ارتباطاتی ،گذشته از محیطهای علمی مانند دانشگاهها ،به سایر حوزههای غیررسمی
ارتباطات علمی مانند تعامالت در اینترنت و ...نیز کشیده شده است که از آن با عنوان
ارتباطات علمی مستقیم یاد میشود (باقریبنجار و همکاران .)1394 ،ابزارهای برقراری
ارتباط علمی از تنوع نسبتاً زیادی نیز برخوردارند .تمام ابزارهای سنتی نشر و دریافت
اطالعات تا ابزارهای ارتباطی و رسانههای گروهی را میتوان بالقوه ابزار برقراری ارتباطات
علمی دانست .اغلب صاحبنظران ،ارتباطات علمی را مانند سایر انواع ارتباط به دو دسته
رسمی و غیررسمی تقسیمبندی کردهاند .رسمی و غیررسمی بودن ارتباطات علمی تا حد
1. Herbert Mead, G
2. Blumer, H
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زیادی به واسطههای انتقال پیام علمی و تعداد مخاطبان آن بستگی دارد .بسیاری از
صاحبنظران در آثار خود به این طبقهبندی وفادار بودهاند.
ارتباطات غیررسمی ،آموزههایی هستند که به صورت نهان و از مجراهای غیررسمی
انتقال مییابند .برنامه درسی پنهان و یا مدرسه نامرئی از جمله مفاهیمی هستند که با داد و
ستدهای فکری و انتقال اطالعات ،یعنی جنبههای مهم و مؤثر حیات آموزشی–به منزله نوعی
ارتباط علمی– در حوزهای تخصصی سروکار دارند (نشاط .)97 :1386 ،ارتباطات غیررسمی
ارتباطاتی است که اطالعات بدون واسطه و مستقیم مبادله میشود .از این رو ارتباطات علمی
غیررسمی شامل مالقاتهای شخصی و گپوگفتهای رودرروی بین فردی ،نامههای
خصوصی ،شرکت در گروههای بحث و گفتوگو ،و مبادله پیش چاپها هستندShearer ( .

 .)and Birdsall, 2002بخش مهمی از ارتباطات به این شیوه به سایر افراد منتقل میشوند و
کسانی که چنین ارتباطاتی دارند سریعتر از همکاران خود به نتایج پژوهشهای علمی دست
مییابند .در متون ارتباطی از این نوع ارتباطات به عنوان دانشکده نامرئی 1نیز نام برده شده
است.
از نقطه نظر دیگر ،ارتباطات از طریق کانالهای شفاهی مانند ارتباطات رودررو و یا تلفنی
رخ میدهد ،بنابراین بخش اعظمی از ارتباطات علمی به صورت تماسهای بین فردی
صورت میگیرد .رایجترین نوع ارتباطات غیررسمی الگوهای شفاهی هستند .این الگوها
رودرو شدن دو نفر یا چند نفر به صورت گروهی است .از مهمترین آنها میتوان ارائه
گزارشها یا مقاالت یا سخنرانیها در همایشهای مختلف را نام برد .زکی ( )1385بیان
میکند از آنجایی که ارتباط علمی زیر مجموعهای از ارتباطات اجتماعی و فرایندی است
که به موجب آن پیامهای علمی از منابع اطالعاتی به گیرنده انتقال مییابد و این الزام ارتباط
با دیگران ایجاب میکند که دانشمندان آزادانه و به طور ارادی ،نتایج پژوهششان را به
دیگران انتقال و متقابالً از دستاوردهای دیگران استفاده نمایند (زکی .)1385 ،شارعپور و
فاضلی ( )1385بیان میکنند که عناصر متعددی از قبیل دانشمندان ،دانشجویان ،دانشگاهها،

1. Invisible College
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نشریات ادواری ،ناشران کتابها ،مراکز پژوهشی غیردانشگاهی ،انجمنهای علمی ،قواعد و
هنجارهای حاکم بر رفتار کنشگران درون اجتماع علمی ،فرایندهای تولید علم ،تعامل بین
کنشگران ،موقعیتهای کنش جمعی نظیر گردهماییها و سمینارهای علمی عمدهترین
موجودیتهای سازنده اجتماع علمی هستند (شارعپور و فاضلی.)1385 ،
موضوع ارتباطات علمی از دامنه گستردهای برخوردار است که به دوران باستان بر
میگردد .از سوی دیگر هر پدیدهی اجتماعی دارای تاریخچهای است .ارتباطات علمی نیز
از این قاعده مستثنی نبوده و سابقه دیرینهای دارد و به مرور زمان شیوههای آن تحول یافته
است.
دوره اول ارتباطات علمی ،ارتباطات کالمی بود .دانشمندان همواره به منظور تبادل
ایدهها ،افکار و فرضیه نتایج علمی با همدیگر ارتباط داشتهاند( .)Ball, 2011دوره دوم
گفتمانهای علمی از طریق نسخهبرداری از متون علمی بود .از زمانی که بشر گونهای خط و
کتاب داشته ،مقوله استنساخ نیز در جنب امور فرهنگی مطرح بوده است (Stipcevic , 1994

ترجمه آژیر .)67 :1373 ،دوره سوم از ارتباطات مربوط به ظهور انتشارات علمی است .تا پیش
از قرن هفدهم میالدی ،ارتباط علمی میان دانشمندان عموماً بر مکاتبههای شخصی بین اعضا
بود .ارتباطات فردی و مکاتبههای شخصی ،فرایند بهتری برای آگاهی سریع دانشمندان از
فعالیتها و دستاوردهای یکدیگر به شمار میرفت (فتاحی و منصوریان .)14 :1381 ،این
دوره را میتوان آغاز رسمی ارتباطات علمی به شیوه مدرن دانست .با این وجود ،کوریا و
نتو )2001( 1بیان میکنند ارتباط علمی رسمی به اواسط قرن هفدهم میالدی برمیگردد؛
زمانی که گروهی از دانشمندان و پژوهشگران با کمک انجمن سلطنتی انگلستان جلسههای
منظمی را برگزار میکردند .در این جلسات آزمایشها ،مقالهها و یافتههای جدید
پژوهشگران اعالم میگردید .افراد عالقمند به پژوهش که مجاز به شرکت در این جلسات
نبودند از طریق نامههای شخصی که شرح فعالیتهای علمی در آنها منعکس میشد از
یافتههای علمی جدید مطلع میشدند (قانع .)1383 ،دوره چهارم ارتباطات علمی زمانی است

1. Correia and Neto
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که استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در بین جامعه رواج پیدا کرد .این دوره با
ظهور اینترنت در دهه  90میالدی و به دنبال آن ظهور شبکههای اجتماعی تأثیر قابل توجهی
در ارتباطات بهوجود آورد.

ارتباطات علمی در مکتب شیکاگو
مکتب شیکاگو نیز جزو مکاتبی است که در آن ارتباطات کالمی از اهمیت بسزایی
برخوردار است .دانشگاه نوبنیاد شیکاگو به همت جان دی راکفلر 1و به ریاست ویلیام رینی
هاربر 2در سال  1892افتتاح گردید ( Coser, 2003ترجمه ثالثی )456 :1382 ،و گروه
جامعهشناسی دانشگاه شیکاگو توسط آلبیون اسمال 3در سال  1892تأسیس شد .شکلگیری
مکتب شیکاگو از این دانشگاه نشأت گرفته است .از متفکران مکتب شیکاگو که نقش مهمی
در توسعه این مکتب به خصوص کنش متقابل نمادین بر عهده داشتند ،میتوان به افرادی
همچون دبیلو آی تامس ،4رابرت ای .پارک ،5چارلز هورتن کولی ،جورج هربرت مید و
هربرت بلومر اشاره کرد .تأکید تامس بر اهمیت فکر انسانها و تأثیر آن بر عمل آنها داشت.
این تمرکز خُرد ،تمرکز بر روانشناسی اجتماعی نقطه مقابل دیدگاههای کالن و اجتماعی
ساختاری و اجتماعی فرهنگی دانشمندان اروپایی همچون وبر و دورکیم بود .این دیدگاه
یکی از خصوصیات مشخص نظری مکتب شیکاگو یعنی تعاملگرایی نمادین شد (Ritzer

 , 2014ترجمه نایبی .)273 :1393 ،پارک نیز معتقد بود که جامعه را باید محصول کنشهای
متقابل افراد ترکیبکننده آن دانست که با یک رشته سنتها و هنجارهایی که در این فراگرد
کنش متقابل پدید میآیند ،نظارت میشود( Coser, 2003ترجمه ثالثی.)476 ،248 :1382 ،
از طرفی کولی متوجه شد که انسانها قابلیت نسبت دادن معانی و تفاسیر مشترک به حرکات
و اشارات خود – خواه کلمات ،حرکت بدن ،اظهارات چهرهای و خواه حرکت و اشارات
1. Rockfeler
2. Horber
3. A. Small
4. W.I. Thomas
5. R. Park
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دیگری باشد را دارند .انسانها از این طریق میتوانند ارتباط برقرار نموده و به وسیله این
ارتباط ،روابط اجتماعی را برقرار سازند .در اینجا منظور از ارتباط ،مکانیسمی است که روابط
انسانی از طریق آن ایجاد شده و توسعه مییابد ( Turner& Bigley,1992ترجمه لهسائیزاده،

 .)519 :1371کولی چنین استدالل میکرد که «خود» ،یک شخص از رهگذر تبادل با دیگران
رشد مییابد .به عبارتی« ،خود» در جریان فرایند تجربهها و فعالیتهای اجتماعی ظهور
میکند .به نظر کولی« ،خود» نخست فردی و سپس اجتماعی نمیشود ،بلکه از رهگذر یک
نوع ارتباط دیالکتیکی شکل میگیرد( Coser, 2003ترجمه ثالثی .)410 :1382 ،همچنین
کولی تأکید داشت که انسانها توانایی الزم برای خودآگاهی را دارند .این توانایی در خالل
کنش متقابل با دیگران ایجاد شده و امکان سازماندهی افراد در جامعه توسط خودشان را به
آنها میدهد( Turner& Bigley,1992ترجمه لهسائیزاده .)519 :1371 ،از دیدگاه کولی،
جامعه چیزی جزء شبکه ارتباطات میان کنشگران و گروههای اجتماعی نیست .از این روی،
فراگرد ارتباطات و بویژه تجسم آن در عقیده همگانی شیرازه پیوندهای اجتماعی را میبندد
و توافق همگانی را تضمین میکند( Coser, 2003ترجمه ثالثی .)417 ،411 :1382 ،به طور
کلی بیشترین نظرات مربوط به مکتب شیکاگو به خصوص کنش متقابل نمادین در دیدگاه
مید و بلومر وجود دارد که نقش مهمی در شکلگیری آن داشتند.
مید به درک تجربهی اجتماعی به جهان اجتماعی اولویت میدهد .به نظر او کل اجتماعی
هم لحاظ منطقی و هم به لحاظ زمانی بر ذهن فردی تقدم دارد .وجود یک فرد اندیشهورز و
خودآگاه بدون یک گروه اجتماعی به ساخته و پرداخته شدن حالتهای روانی خودآگاه
منجر میشود .مید عمل را به عنوان ابتداییترین واحد در نظریهی خود لحاظ میکند .در
تحلیل عمل به رویکرد رفتارگرایانه نزدیکتر شده و بر محرک و پاسخ تأکید میورزد .با
وجود این ،در اینجا نیز محرک موجب پاسخ غیرارادی و غیرفکورانه از جانب کنشگر
انسان نمیشود .وی میگوید ما محرک را به عنوان اقتضاء یا فرصتی برای عمل میانگاریم
نه به عنوان نوعی اجبار یا حکم ( Ritzer & Goodman, 2011ترجمه میرزایی و لطفیزاده،
 .)299-298 :1390برای مید ،ارتباطات فرایند اساسی دستاندکار در جوامع بشری بود .از
نظر او ارتباطات هنگامی رخ میدهد که شرکتکنندگان از نمادهای معنادار استفاده کنند.
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یعنی داللتهایی به یکدیگر صورت دهند که برای آنهایی که این داللتها معطوف به
آنهاست و برای کسانی که این داللتها را صورت میدهند معنای یکسانی دارد .این
مشارکت در معنای یک داللت ،شرکتکنندگان را به یک رابطه اجتماعی حقیقی میرساند؛
رابطهای که در آن خطوط رفتار آنها برای ایجاد یک «عمل اجتماعی مشترک یا متعالی» با
یکدیگر انطباق مییاید .بنابراین ارتباطات باید به عنوان یک فرایند سازماندهنده محسوب
شود فرایندی که در ضمن گسترش ،جهتش هر چه باشد به یک سازمان پهناورتر و وسیعتر
میانجامد ( Blumer, 2010ترجمه توسلی .)202 :1389 ،ولی اصلیترین پایه تحلیل مید آن
است که انسان دارای نفس یا خود 1است .نباید چنین این گونه تصور کرد که این ایده خیلی
مبهم و یا خیلی واضح و بدیهی است که ارزش توجه و بررسی ندارد .منظور اصلی مید آن
است که انسان میتواند ابژه 2کنشهای خود باشد .یعنی میتواند خودش مخاطب کنشهای
خود باشد ،درست همانگونه که دیگران را مخاطب قرار میدهد (جاللیپور و محمدی،
 .)179 :1394به عبارتی ،از نظر مید ارتباط انسانی زمانی میسر است که نمادها در یک فرد
همان واکنشی را برانگیزد که او خود نیز در دیگری برمیانگیزد ( Coser, 2003ترجمه ثالثی،

 .)446 :1382از دیدگاه مید «خود» به معنای درکی که فرد از هویتش دارد و پاسخی است
که فرد در جواب پرسش «من که هستم» میدهد .از دیدگاه مید خود یک شناسه (واقعیت)
عینی نیست ،بلکه فراگرد آگاهانهای است که ابعاد گوناگونی دارد و محصول رابطه میان
«من» و «در من»است که اجزای تشکیل دهند خود هستند (انواری .)1390،مید اظهار داشت
که در میان انسانها شکل ارتباطی که از لحاظ کیفی متفاوت است ،نمودار میشود .این
ارتباط مستلزم نمادهای معناداری است ( Turner& Bigley,1992ترجمه هسائیزاده:1371 ،

 .)535از نظر مید ارتباطات زمانی رخ میدهد که افراد از نمادهای معنادار استفاده نمایند.
بنابراین ،ارتباطات میتواند به منزله یک فرایند سازماندهنده محسوب گردد( Blumer,

1. self
 .2ابژه به معنی مفعول و شیئی است که فعل بر آن صورت میگیرد یا شناسایی میشود .ابژه هر آن چیزی است که
حاصل ادراک است و بر اثر ادراک حاصل و معلوم میشود .به عبارتی ،ابژه عبارت است از آنچه که مشاهده
میگردد(ویکیپدیا ،ابژه).

پرهام نیا | 159

 2010ترجمه توسلی .)202 :1389 ،بحث دیگری که مید به آن پرداخته است موضوع ذهن
بود .او ،ذهن را به مثابهی یک فرایند و نوعی گفتوگوی درونی فرد با خودش توصیف
میکند .او معتقد بود که ذهن یک پدیدهی درون جمجمهای نیست و در درون فرد پیدا
نمیشود ،بلکه یک پدیده اجتماعی است .ذهن در فرایند اجتماعی پدید آمده و توسعه
مییابد و بخش مکمل فرایند اجتماعی است ( Ritzer & Goodman, 2011ترجمه میرزایی
و لطفیزاده .)307 :1390 ،هربرت بلومر همانند مید از شخصیتهای اصلی مکتب شیکاگو
بود .بلومر شارح اصلی رویکرد نظری در دانشگاه شیکاگو بود که بر پایه نظریههای مید،
کولی ،زیمل و  ...شکل گرفت .در واقع این بلومر بود که اصطالح تعاملگرایی نمادین را
در سال  1937وضع کرد .از نظر بلومر ( )1969زندگی گروهی انسانی شامل هماهنگی
مجموعه کردارهای شرکتکنندگان در گروه است :شرکتکنندگانی که چنین کردارهایی
را تنظیم و تعدیل میکنند ،عمدتاً به دیگران نشان میدهند که چگونه باید عمل کنند و در
مقابل ،نشانههایی را که از دیگران میرسد تفسیر و تعبیر میکنند ،از طریق چنین تعاملی است
که افراد اهدافی را که تشکیل دهندهی زندگی و دنیایشان است ،پیدا میکنند .در جایی
دیگر بکر ( )1986به نقل از بلومر بیان میکند پیوسته در پی تعامالت و ارتباطات دو سویه
باشید .در این دیدگاه چیزی به عنوان فرد وجود ندارد ،فرد همیشه در تعامل با دیگری است.
جامعه شبکههایی تعاملی از افرادی است که با یکدیگر عمل میکنند( & Plummer

 Blumer, 2014ترجمه میردامادی .)137 :1393 ،همچنین بلومر ( )1969معتقد است جامعه
باید انسان را متشکل از انسانهای کنشگر به شمار آورد و حیات جامعه میبایست متشکل
از کنشها دانست .با این همه جامعه از دستهای از اعمال جدا از هم تشکیل نشده است
( , 2014 Ritzerترجمه نایبی .)514 :1393 ،همچنین بلومر نیز همانند مید توجه خود را به
زبان یا نماد معنادار معطوف میکند ( Craib, 2002ترجمه مخبر.)110 :1381 ،
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تالقیگاه ارتباطات علمی و نظریه کنش متقابل نمادین
به طورکلی ،مکتب شیکاگو بر جریان کنش متقابل و فرایندهای تفسیری تأکید دارد و به
شیوه تغییر و تحول معناها توجه میکند( Craib, 2002ترجمه مخبر .)110 :1381 ،اصطالح
کنش متقابل نمادین به طور قطع بیانگر سرشت خاص و منحصر به فرد تعاملی است که در
محیط انسانها شکل میگیرد .خاص بودن این تعامل به این علت است که انسانها صرفاً به
کنشهای یکدیگر واکنش نشان نمیدهند ،بلکه واکنش آنان به تفسیر یا تعریفی است که
از کنشهای یکدیگر دارند و در واقع واکنش آنان مبتنی بر معنایی است که به کنشهای
دیگران نسبت میدهند (جاللیپور و محمدی .)1394 ،همانگونه که قبالً توضیح داده شد،
یکی از نظریات بااهمیت مکتب شیکاگو نظریه کنش متقابل نمادین است .کنش متقابل
نمادین و ارتباطات علمی از لحاظ ساختاری در سه بخش اصلی و با اهمیت دارای وجوه
مشترکی هستند که میتوان آن را نقطه تالقی هر دو در نظر گرفت.
 .1محیط ارتباطی

از نظر متفکران کنش ارتباطی ،سازمان اجتماعی چارچوبی است که کنشگران در آن به
انجام کنشهای خود میپردازند .مؤلفههای ساختاری ،مانند فرهنگ ،نظامهای اجتماعی،
قشربندی اجتماعی ،نقشهای اجتماعی با ایجاد شرایط خاصی ،کنش کنشگران را مشروط
میسازند ،اما به هیج وجه تعیینکننده آن کنش نیستند .کنشگران کنشهایشان را در
مواجهه با موقعیتها انجام میدهند (جاللیپور و محمدی .)1394 ،در این نظریه ،رفتارهای
اجتماعی افراد بستگی به نقش و پایگاه اجتماعی که مورد پذیرش است ،دارد .کنش متقابل
نمادین به جزئیات کنش متقابل بین افراد توجه دارد و اینکه از آن جزئیات برای فهمیدن
آنچه دیگران میگویند و انجام میدهند استفاده میشود .به عقیده بلومر ()1969
نظریهپردازان کنش متقابل نمادین صرفاً قضیهی اجتماعی شدن عالقمند نیستند ،بلکه به
بررسی کنش متقابل به معنای عام نیز عالقه نشان میدهند که خود از اهمیتی اساسی برخوردار
است .مسئله اصلی تأثیر معانی و نمادها بر کنش و کنش متقابل انسانی است ( & Ritzer

 Goodman, 2011ترجمه میرزایی و لطفیزاده .)307 :1390 ،از دیدگاه کوهن محتوای
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کنش متقابل به وسیله نظام یا ساختار اجتماعی تعیین میشود و در آن به وقوع میپیوندد
( Cohen, 2002ترجمه نر.)177 :1381 ،
ویندل و وارن )2011( 1بیان میکنند زندگی اجتماعی صحنه تجلی انواع ارتباطات و
تعامالت اجتماعی میان افراد است؛ این افراد ممکن است عقاید متفاوتی داشته باشند و برای
به فعلیت رساندن این اهداف الزم است با دیگران در تعامل و ارتباط باشند تا بتوانند ایدهها
و اندیشههای خود را با دیگران به اشتراک بگذارند .در این راستا ،این گونه تصور میشود
که ارتباطات مطلوب ،بنیاد روابط اجتماعی موفقیتآمیز در حوزههای شخصی و حرفهای
است .افراد در تعامل اجتماعی خود بیش از آن که از کلمات بهره گیرند ،از ارتباطات
غیرکالمی و پیراکالمی استفاده میکنند (صلیبی .)1390 ،پژوهشها نشان میدهند که بخشی
از ارتباطات علمی متأثر از عوامل مختلف اعم از فرهنگی ،سیاسی ،ساختاری و  ...نشأت
میگیرد چرا که فرد جزئی از اجتماع محسوب میشود.
 .2ابزار ارتباط

در کنش متقابل نمادین هر کنشگر دارای اهدافی است که کنشِ اغلب آنها شامل انتخابِ
وسیله برای رسیدن به اهداف است .همچنین هر کنشی مستلزم استفاده از وسیله برای نیل به
غایت است .ابزار و وسیلهای که در کنش متقابل نمادین از اهمیت بسزایی برخوردار است،
نمادها و زبان هستند .نمادها و زبان موجب ارتباط بین افراد یا گروه میشود .کنش متقابل
نمادین نظریهای است که بر اهمیت ارتباطات نمادین یعنی ژستها ،نمادها و زبان که در
رشد فرد،گروه و جامعه تأکید دارد که این امر موجب برقراری ارتباط در بین انسانها
میشود .بنابراین یکی از مواردی که در مکتب شیکاگو به آن پرداخته شده ،موضوع ژستها
و معنا است .از دیدگاه مید ،ژست سازوکار اساسی در عمل اجتماعی و به طورکلی در فرایند
اجتماعی است ( Ritzer & Goodman, 2011ترجمه میرزایی و لطفیزاده.)303 :1390 ،
مید به دو ژست در نوشتههایش اشاره میکند .یکی ژستهای بیمعنا و یا ژستهای ناآگانه
یعنی ژستهایی که بر اساس عقل ،منطق و آگاهی نباشد؛ دوم ژستهای معنادار که مستلزم
1 . Windle and Warren
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تفکر فرد پس از بروز یک واکنش است .به عبارتی ،عالوه بر اینکه فرد باید قادر باشد معنای
ژستهای خودش را درک و فهم کند ،دیگران هم این معنا را درک کنند .از طرفی ،ژست
آوایی 1از اهمیت ویژهای در بروز ژستهای معنادار برخوردار است؛ هر چند که برخی از
ژستهای آوایی معنادار نیستند .از دیدگاه مید برخی از ژستهای آوایی انسانها مثل غرغر
کردن ممکن است معنادار نباشند .با این همه ،بروز همین ژستهای آوایی به ویژه در شکل
زبان است که مهمترین عامل در توسعهی متمایز زندگی انسان به شمار میرود .نماد معنادار
نوعی ژست است که فقط در انسانها بروز میکند ( Ritzer & Goodman, 2011ترجمه
میرزایی و لطفیزاده .)304 :1390 ،با این وجود ،آنچه که در ارتباطات علمی صورت
میگیرد همان ژستهای عقالنی است .در نظر مید ژستهای آوایی به ویژه در زبان است
که در ارتباطات بین انسانها به خصوص ارتباطات علمی غیررسمی وجود دارد و خود
موجب توسعه دانش بشری شده است .در کنش نمادین ،نمادها نیز از وضعیت خاصی
برخوردار است که فقط آن را در محیط انسانی میبینیم و در هنگام ارتباط با دیگران قابل
مشاهده و تفسیر هستند .همچنین زمانی از این نمادهای معنادار استفاده میشود که در
ارتباطات واقعی و حقیقی باشد .در زمینه نماد معنادار ،کرایب ( )1381بیان میکند نماد
معنادار ،نوعی معنای مشترک است که در جریان کنش متقابل تکوین یافته است ،چون مردم
در هماهنگی با یکدیگر خواهان رسیدن به نتایج عملیاند ( Craib, 2002ترجمه مخبر،
 .)110 :1381با این وجود ،زبان در ارتباطات علمی غیررسمی از مهمترین ابزار برقراری
ارتباطات محسوب میشود ،چرا که بخش اعظمی از ارتباطات به صورت تماسهای شخصی
صورت میگیرد .بنابراین متداولترین نوع ارتباطات غیررسمی الگوهای شفاهی هستند .این
الگوی شفاهی میتواند رودرو شدن دو نفر یا گروهی از افراد باشد .در این راستا منزل 2بیان
میکند حجم انبوه اطالعات مفید از طریق مکاتبه ،مالقاتها ،و محاورههای داخل راهروها
به دست میآید( .)Menzel, 1964از طرفی بوهارز )1991( 3تلفن را به عنوان حوزه رسمی

1. vocal gesture
2. menzel
3. BoHrrz
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همانند گفتوگو در کنفرانس در یک نظام ارتباط علمی میداند (.)BoHrrz, 1991

همچنین ایوانف بیان میکند مقاربت رسمی بین دانشمندان از طریق ارتباطات میان فردی و
یا از طریق استفاده از کانالهای ارتباطی غیررسمی صورت میگیرد (.)Ivanov, 2010

 .3اهداف

هدف اصلی ارتباطات علمی ،انتقال اندیشهای از فرد به فرد یا گروه و بالعکس است که این
ارتباط میتواند از طریق ارتباطات کالمی یا غیرکالمی انجام شود .از طرفی در کنش متقابل
افراد در ارتباط با یکدیگر عمل میکنند و موجب ساختن عمل یکدیگر میشوند .چنانچه
مید معتقد است شکلگیری کنش بشری در فرایند تعریف و تفسیر چیزها ،همواره در متنی
اجتماعی اتفاق میافتد .کنش گروهی چیزی نیست جز کنشهای افرادی که با یکدیگر
همسو و سازگار شدهاند .هر فردی از طریق درک آن چه دیگران انجام میدهند یا قصد
دارند انجام دهند ،کنشهای خود را با کنشهای دیگران هماهنگ میکنند (جاللیپور و
محمدی .)1394 ،در کنش ارتباطی ،عمل انسان متأثر از کنش متقابل بین افراد است .همچنین
کنش افراد ناشی از تفکر فرد و تعریف او از موقعیت است .بکر ( )1986به نقل ار بلومر بیان
میکند که پیوسته در پی تعامل و ارتباطات دوسویه باشید .از این نگاه چیزی به عنوان فرد
وجود ندارد بلکه فرد همیشه در تعامل با دیگری است .جامعه ،شبکههایی تعاملی از افراد
است که با یکدیگر در تعامل هستند ( Plummer & Blumer, 2014ترجمه میردامادی،
 .)137 :1393دانشمندانی که از لحاظ اجتماعی با شبکههای متشکل از پژوهشگران همفکر،
پیوند برقرار میکنند ،بیشتر میتوانند با اطالعات تولید شده مرتبط با کار فعلی خود آشنا
شوند .افزایش بسیار زیاد مقاالت و منابع رسمی اطالعات در عصر علم بزرگ 1سبب روی
آوردن بیشتر به ارتباطات غیررسمی به عنوان روشی برای دسترسی به جریانات حوزههای
موضوعی مختلف شده است ( .)Price, 1986به منظور توسعة علمی باید همزمانی دانش میان
 .1علم بزرگ اصطالحی نسبتاً مبهم اما اکثر مورخان علوم برای توصیف مجموعهای از تغییرات در علم که در کشورهای
بزرگ صنعتی در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن اتفاق افتاده است ،استفاده میشود ،زیرا پیشرفت علمی بیشتر
متکی به پروژههای بزرگی است که معموالً توسط دولتها یا سازمانهای بینالمللی تأمین میشوند( James H.
. )Capshew and Karen A. Rader, 1992
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جامعه و نهادهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و سایر بخشها وجود داشته باشد ،یعنی علم
بتواند نیازهای این نهادها را برآورده سازد (قانعیراد .)1382 ،از راهکارهای دستیابی به این
مقولة بسیار مهم ،توسعة جامعه مدنی از طریق ارتقای سطح مشارکت مردمی در فعالیتهای
علمی و اجتماعی است که در آن نهادهایی به صورت غیرانتفاعی ،اما با داشتن ظرفیت علمی
الزم در جهت همگامی دانش و علوم دانشگاهی با نیازهای اجتماعی فعالیت میکنند.

نتیجهگیری
هدف اصلی کنشگران در کنش متقابل نمادین رسیدن به تفاهم است .بنابراین کنش بخشی
از ارتباطات اجتماعی است .تفاهم و تعامل در این کنش جایگاه خاص خود را دارد ،که این
وضعیت در ارتباطات علمی نیز مشهود است ،یعنی زمانی که ارتباطی بین چندین نفر یا یک
نفر چه به صورت کالمی یا غیرکالمی میافتد اتفاق نظری یا اندیشهای رد و بدل خواهد شد.
با توجه به اینکه کنش در یک محیط اجتماعی رخ میدهد ،ارتباطات علمی زیر مجموعهای
از ارتباطات اجتماعی محسوب میشود و میتوان آن را یکی از محورهای اساسی نهاد
اجتماعی درنظر گرفت که نقش مهمی در رشد و توسعه علوم دارد .از این جهت ارتباطات
علمی یکی از اساسیترین بخشهای نظام اجتماعی است که نه تنها در علم بلکه در
بخشهای اجتماعی نیز از اهمیتی خاصی برخوردار شده است .در مکتب شیکاگو ،ارتباطات
علمی به عنوان بخشی از ارتباطات انسانی بوده و از این قاعده خارج نیست ،زیرا زندگی
اجتماعی در جامعه علمی صحنه تجلی انواع ارتباطات و تعامالت اجتماعی است که در حوزه
علم ،ارتباطات علمی میان افراد کنشی صورت میگیرد .این افراد ممکن است دارای عقاید،
فرهنگ و یا پایگاههای اجتماعی گوناگونی باشند؛ ولی به منظور توسعه علمی که شاید همان
اهداف اصلی آنان باشد ،به انتقال اندیشههای خود میپردازند که در این بین به نحو معناداری
با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند .ارتباط چهره به چهره شکلی از گفتوگو و جزء کنش و
ارتباطات غیررسمی است که طی آن افراد مورد موضوعی خاص به استفاده از یکدیگر
میپردازند در نهایت به توافق و به طور کلی دست به انتقال فکر و اندیشهها در محیط منطقی
و آگاهانه بین همدیگر میشوند .در فرایند تعامل اجتماعی انسان به طور نمادی ،معناهایی را
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به دیگر افراد متعامل منتقل میکند .دیگران این نمادها را تفسیر میکنند و واکنش خویش
را بر پایه تفسیرشان تنظیم میکنند .این واکنشها میتوان در نوشتههای علمی،
گفتوگوهای علمی یا مصاحبتهای علمی در بین افراد نمود پیدا میکند .همچنین این
واکنشها از طریق عالئم یا نمادها و زبان که در نظریه کنش نمادین بر پایه آن شکل گرفته،
میسر شده است .به عبارت دیگر کنشگران در تعامل اجتماعی وارد فرایند تأثیر متقابل
میشوند.
ORCID
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