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 مقدمه
 

             ؛ ولی هرگز                      ایتالیا به دنیا آمد  1   رمو       در سن      1291      در سال           مری داگالس
                             ً                                 در آنجا زندگی نکرد و تقریباً محل زندگی اصلی او در طول حیزات  

       بزود.    3               و گیلبزر  تزو    9                              مری فرزنزد اول فیلزیت تزومی        بود.           انگلستان
       کزرد.              کزار مزی                                       که در آن زمان مستعمرۀ انگلستان بود،             پدرش در هند

  و                                                     مجبور شدند در محل کزار پزدرش در بورمزا بماننزد         مری         خانوادۀ
  5     و دون4              اش در تزوتنت           مزادری    ۀ                             مری و خواهر کوچکترش با خانواد

         عنزوان                              کافی بز ر  شزدند و بزه      ۀ     انداز                      کردند تا زمانی که به    می      زندگی 
  .               سزررد  شزدند                       ای در جنوب غربی لندن        صومعه    به     روزی              شاگرد شبانه

   اش                            کزه از پزدرب ر  مزادری             امزوالی    با    و            هنگام مادر                بعد از مر  زود
                      آن مدرسه بزا احسزاس             توانست در      ، او    بود       رسید                 رای مری به ارث ب

                   . او مدرسزه را در                          دگی کنزد و درس بووانزد                          امنیت مالی بیشزتری زنز  
      سزرت     ؛     خواند          و اقتصاد                 جا فلسفه، سیاست       و در آن                   آکسفورد ادامه داد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. san remo 
2. Phyllis Twomey 
3. Gilbert Tew 
4. Totnes 
5. Devon 
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               مسزتعمراتی در            در دفتزر              جهزانی دوم        جنز             و هنگزام        1241      در سال
   ؛     بزود          داگزالس               عطز  زنزدگی      ۀ                      خدمت کرد. این دفتر نقط          انگلستان

                                 شناسان اجتماعی آن زمان مالقا  کرد        انسان      او با    که              در آنجا بود   را  ی ز
         شناسزی          انسزان          به موضوع     جذب                  عالقمند شد. او با        شناسی            و به انسان

                                ابتدا بزرای شزرکت در دکتزرای       .                 به آکسفورد بازگشت      1242       در سال
                 ر طزول دو سزال    د   را     اش     یلی     تحصز           و رشزتۀ      کرد     نام     ِ ثبتِ       شناسی       انسان

         شناسزی        انسان       مؤسسه       تأسیت   با                        از جن  ایوان  پریچارد                تغییر داد. بعد
         ۀ ایزن       توسزع              مزرتب  بزا                    ترین رویزدادهای                که یکی از اصلی   ،       اجتماعی

                               رتبه را به جامعه تقزدی  کزرد         عالی          آموختگان      دان                   رشته بود، نسلی از 
          در میزان                     ر را دگرگون کردند.           شناسی معاص             ماهیت انسان   و          که تعری 

          . داگزالس                  شناسی خدمت کزرد                                    آنان داگالس بی  از دیگران به انسان
                سال بعد از یز        همان    در    و                        دکترای خود را کامل کرد      1251        در سال

                                                                  دیدار کوتا  در آکسفورد با جیم  داگزالس ازدوا  کزرد. جیمز  م زل     
              بزود ددر                       مستعمراتی به دنیا آمد   ی     ۀ                           مری کاتولی  بود و در خانواد

                 بعزد از ازدوا ،          کزرد..                                       سیمال، وقتی پدرش در ارت  هند خدمت می
                  برای ربع قزرن در     و                                      متی در کالج دانشگا  لندن به دست آورد     ِ مری سِ

  ،                در همزان کزالج        1211     تزا        1211         از سزال                        مشغول به کار بزود و      آنجا 
                    جیمز  بزه گزرو                        داشت. در همان زمان              شناسی اجتماعی        انسان      کرسی

                                        کزار پیوسزت. حاصزل ایزن ازدوا  سزه                              تحقیقاتی ی  ح ب محافظه
                                                       تعهدا  نظری داگزالس بزه پایزداری، پزاکی و کمزال در                  فرزند بود.

               تا مر  جیم  در       1251             : ازدوا  داز    است         اش مشهود             زندگی شوصی
      9111     تزا        1251    داز                    و تعهد به خانواد        مادری   ۀ   خان          زندگی در   .،     9114

                                     مکان کرد.، ترک آمریکا به قصزد نزی        قل                           که به آپارتمانی در بلوم ی ن
   از                          پایبندی بزه کاتولیسز      ی                                   قرن خدمت در کالج دانشگا  لندن و عمر
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         خلزو  و        تأثیر   .    کند                  بودن  را ثابت می                          جملۀ مواردی است که متعهد
      هزای                        در نظریاتی که از سال     توان        را می    اش            زندگی شوصی         سادگی در 
      هزای                                 بزود و در دفزاع  از سیاسزت                       آکسفورد بسز  داد          حضور در 

                مشززاهد  کززرد        گرفززت،                                              اجتمززاعی کززه نظریززا  از آن سرچشززمه مززی
  . .    9111       فردون،  د

  ، 9           ، نزوتردام 1    پساال  او    های                                     او چندین دکترای افتواری از دانشگا 
                      علوم دینزی یهودیزان      ۀ      و مدرس  5        ، واروی 4 ت   اسک  ،   3    آنگل       وسترن

                                         کارهزای آکادمیز  مزری داگزالس شزهر             اسزت.   دریافت کرد 
                 در کزالج لنزدن            شناسزی          انسزان           در مزورد          بارهزا                  المللی دارد. او      بین

   در            اجتمزاعی          شناسزی          انسزان         اسزتاد        1211     سزال       و از             سونرانی کرد
                ، او تحقیقزاتی      1291     تزا        1211           . از سزال      شزد                       کالج دانشزگا  لنزدن   

                         نیویورک مدیریت کزرد. در    1   سیج      روسل            را در بنیاد        فرهن       بارۀ  در
  9       وسزترن                      در دانشزگا  نزور     1                          به استادی بنیزاد آوالزون        1291     سال

                         آن را حفظ کرد تزا بعزد         1295   سال                           منصوب شد، موقعیتی که او تا 
             در دانشزگا            شناسزی          انسزان   و        دیزن    ۀ             استادی در حوز   ۀ         که به درج
    .  شد      منصوب   2        پرینستون

          ر انسزان   ی                     های متعددی که گریبانگ                        داگالس به تحقیق در حوز 
  ،            ، تروریسز           ، تغذیزه        ، دیزن          ، سیاسزت                         امروزی است ازجمله اقتصاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Uppsala 
2. Notre Dame 
3. East Anglia 
4. Essex 
5. Warwick 

6. Russel Sage Foundation 
7. Avalon 
8. North Western university 
9. Princeton 
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                 پرداختزه اسزت.                از آلزودگی          و تزرس                      ، انقالب الکترونیز      مصرف
       قزرار            نمزادین          شناسزی                                            نظریا  او از یز  طزرف در زمزرۀ انسزان    

                   بسیار شباهت دارد.                                       گیرد و از طرفی به کارکردگرایی ساختاری    می
     ادین     نمز    ۀ        بر جنبز      ات      مطالع    در               شناسانی است که                  او یکی از انسان

                  به بررسی چگزونگی     و     کند          تأکید می        اجتماعی          در زندگی    ها       پدید 
          پزردازد                                                           معنابوشی به زندگی و بیان آن بزا نمادهزای فرهنگزی مزی    

                 شناسزانه بزرای                              دیزدگا  مهز  مزردم    ی         .. داگالس     9113  ،   کو و   دکی
   در     او  .          اسزت                    اجتماعی خلزق کزرد       های                    بندی نمادها و شبکه   ه   طبق

                  ، بزر رفتارهزای    .    1211 د     یعی  طب   ی      نمادها       به نام           معروف خود      کتاب 
                اسزاس سزاختار                  ها، تبیینی بر              متناظر با آن      نظری        و مباحث        منسکی

               که در کتابی که            .، درحالی    1312           دعربستانی،      دهد      ه می ئ           اجتماعی ارا
            ئزه بزدن                  . بیشتر بزا ارا     1211 د     خطر   و      پاکی                      با آن معروف شد با نام 

                                                جامعه به خطراتی که ممکزن اسزت یز  جامعزه را                  عنوان  نماد    به
     ۀ           کززه پیکززر               معتقززد اسزت         داگزالس                                   تهدیزد کنززد، پرداختزه اسززت.  

              و آنچه از خالل   دهد تغییرمی                  درک بدن فی یکی را      ۀ           اجتماعی نحو
  «      بزدن  »          شزود، در                                   اجتماعی با بدن فی یکی حاصل مزی      ۀ    پیکر       کن  

         .. او در     1312           دعربستانی،      شود                محدود ابراز می   ۀ              عنوان  ی  رسان    به
          ایزوان    ،                                         تزأثیر اسزتادانی چزون امیزل دورکزی                        نظریا  خود تحزت 

           بود  است.            و وان جنپ         پریچارد
   در                        هزا و مقزاال  متعزدد                                 توان به خاطر ارائزه کتزاب               داگالس را می

              عقایزد او در                   شناسان قرار داد.                                    های گوناگون، ج ء پرکارترین  انسان       زمینه
   از                            بزه چزار رسزید  اسزت.          لزه    مقاتعداد زیزادی                     دوازد  جلد کتاب و 
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                      معاصر است، بزه علزت          شناسی                                      نظرا  او که ج ء تأثیرگذاران در انسان
                      ان استفاد  شد  است.                         نشدن آثارش، کمتر در ایر              بودن و ترجمه          ناشناخته

                            اسزت. در فصزل اول مزروری      فصزل                        این کتاب شزامل چهزار   
                         هزای او را بزه ترتیز                                             اجمالی بر آثار مری داگالس اسزت. کتزاب  

      کنی .                                 بری  و هری  را معرفی موتصری می           ی  نام می    به           انتشار ی 
                                       کنی  اندکی بیشتر به عمق نگزا  داگزالس                       در فصل دوم، تالش می

        را کزه                            کنزی  رویکزرد نظزری           تالش می       صل،                   وارد شوی ؛ در این ف
                                               هزای داگزالس وجزود دارد و در همزۀ آثزار او                        پشت تمام تحلیزل 

                                                          نحوی منتشر است، بازشناسزی  و خطزوا اصزلی آن را ترسزی          به
  و          شناسزی                                                      کنی . فصل سوم، به جایگزا  مزری داگزالس در انسزان    

                  پردازد و در آن به     می       شناسی                   های گوناگون انسان                  رابطۀ آن با حوز 
   ای                                   شناسزی در ایزران نیز  اشزار                                      جایگا  مزری داگزالس در انسزان   

                            ترین نقزدهایی را کزه بزه                                     شود و در آخر، در فصل چهارم، مه     می
        کنی .                                   مری داگالس وارد شد  است، مرور می



 



 

 1فصل 
 مرور آثار

 

       بزرای      را           شناسزانه          انسزان               ی  دیدگا  مه           در آثارش       داگالس     مری 
           . عقاید او   ست                      های اجتماعی خلق کرد  ا                  دی نمادها و شبکه  بن      طبقه

   در                                                     در دوازد  جلد کتاب و مقاال  متعددی به چار رسید  است. 
         پردازی .                      برجستۀ مری داگالس می      ً             موتصراً به مرور آثار   فصل   این

                                                            هرچند برای تحلیل نظرا  داگالس احتیا  به مطالعۀ دقیزق آثزار   
                           واند ی  دید کلی از عقاید و  ت       ها می                          اوست؛ لیکن مرور موتصر آن

                             نظرا  داگالس به ما ارائه کند.
      کزه         . اسزت      1211 د  1          پاکی و خطر  داگالس          ترین کتاب        معروف

         عنزوان               او را بزه    و                                         شناخت وسیعی در ساختار فرهنگی ایجاد کزرد  
       علزوم     ۀ        در حزوز       تاز      بین        دارای                           محققی با تصورا  جسورانه و 

           از زمزان      کزه       است       کتابی    صد    ج ء             . این کتاب   کرد             اجتماعی مطرح 
       اسزت.                                       بر گفتار عمومی در غرب تأثیرگذار بود                 جن  جهانی دوم

                  را در جامعه بررسی             گرفتن تابو          دالیل شکل          این کتاب         داگالس در 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Purity and danger 
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              ای از تصورا ،         پیچید     ه                داگالس خطوا به       و خطر   ی   پاک  .    کند    می
                           و در فراینززدی از دیززدگا       رد    کزز                   و ناپززاکی ترسززی                    تابوهززا، مانززا

       کزرد          خلزق           و مزذه           مناسز      از    ای                        شناسانه تفسیر استادانه       انسان
     کزه         اسزت                  اولین کتاب داگالس             پاکی و خطر   . .    1221       دمور،    است 

                                    به خود جل  کرد. در این کتاب داگزالس         بسیار               توجه محققان را 
        کنزد و                       رهنگزی بیزان مزی    ف                                    تعری  مردم از آلودگی را به شکل بین

                                   ها در حفظ ساختارهای اجتماعی بزازی                         نق  مهمی را که آلودگی
  ،  «            هزای زئیزر        لزه       لزه  »                      برای م ال در فرهنز     ؛   کند         مطرح می   ،    کنند    می

                                                                  مردم بزرای حفاظزت از خودشزان در برابزر چی هزایی کزه آلزود         
                                   ر، اسزتفاد  از لبزاس و همبسزتری        ، شی     ، خون           مانند مدفوع        دانند؛    می

                            شان دوازد  حیوان را ناپزاک                                 هایی دارند و یا در رژی  غذایی       قانون
                                       ها ربطی به بهداشت ندارند اما بر اسزاس           ً         د. قطعاً این م ال    شمرن   ی م

            مزردم بزا       ..    9113       کیوگو،      اند د           گذاری شد                          درک مردم از ناپاکی پایه
        کننزد:              ه تقسی  می                شان را به دو دست       زندگی   ،                  تعری  چی های ناپاک

     یزا                     کزه ناپزذیرفتنی                          یا شایسزته و چی هزایی               که پذیرفتنی         چی هایی 
                             بنزدی اسزت کزه رفتارهزای                              بر اسزاس ایزن تقسزی           اند و   ه       ناشایست

             کنند. در این                                                 اجتماعی و نظ  عمومی را ایجاد، هدایت و تنظی  می
     هزا                                                        کتاب جواب داگالس به این سؤال که چرا بعضزی از فرهنز   

                        کننزد یزا تمزاس بزا                                   غذاها یا رفتارها را ممنوع می               گروهی از اشیا، 
           ای کزه از                        آن است که هر پدیزد     ،      شمارند                          برخی از افراد را گنا  می

      شزدن      ای                                                 وضعیت عادی یا رایج خار  شود، یعنی شروع به حاشیه
                    چراکه نوعی اضزطراب     ؛                            تواند دارای خاصیت تابویی شود         کند، می  

                        او را به تغییر موقعیزت          آورد که                                و هراس را در انسان به وجود می
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           .. در واقع     1391             سازد دفکوهی،                               عادی خود در جامعه خودآگا  می
                  کند. اخالقزی کزه                                               این سیست  نمادین اخالق را به جامعه دیکته می
                  شزود. داگزالس در                                             با رعایت آن آرامشی در جامعه حکمفرما مزی 

          هزا بزه          در آن     کزه        کنزد              بحزث مزی         جوامعی         دربارۀ               این کتاب بیشتر 
                 مردم مناسزکی را        شود و                اهمیت داد  می              پاکی و ناپاکی       بندی      دسته

     هزا                                دهند. در بسزیاری از فرهنز                               برای حفاظت از خود توسعه می
                        انگی  درک شد  است که از                           م ابۀ نوعی ناپاکی مواطر                ایجاد تابو به
                                     ً                 شود؛ اما داگالس معتقد اسزت کزه اشزیا ااتزاً ناپزاک                  آن دوری می

                    شان درون نظزامی از               ا به موقعیت ه                بلکه ناپاکی آن   ،    شوند          تلقی نمی
                      .. او همچنین در ایزن      1391                                  معانی و نمادها بستگی دارد دفکوهی، 

                                کند که چرا بعضی مذاه  بر بعضزی                            کتاب این سؤال را مطرح می
               کیدی ندارنزد    أ              بر آن قوانین ت      دیگر            کنند و بعضی         کید می أ        قوانین ت

         است کزه                                           دهد که مدرنیته دلیل این امر نیست و معتقد             او نشان می
        یسزت؛                                        کردن خداشناسی و مراس  آیینزی از هز  ن                 ضرورتی به جدا

         عنزوان                         تفکرا  باشزند، بزه     ۀ    دهند              توانند پیوند                 عالو  تشریفا  می    به
                       آفرینزد و هز  بیزان                                        واضحی که ی  معنای جهانی را ه  مزی       نماد
                             پایزانی کتزاب داگزالس بزر        ۀ             .؛ اما در نیم    9113          اسریکارد،      کند د    می

              شزود؛ بزرای                          های اجتماعی متمرک  می                   بین مناس  و سیست        رواب 
          انسزان و                          کنزد کزه بزین بزدن                                   م ال داگالس این بحث را مطرح می

                 برای حفزظ بزدن      ۀ  شد                                     سیاست رابطه وجود دارد و مناس  طراحی
        جامعزه                                            ها در واقع نمزاد حفزظ مرزهزای خزارجی                     انسان از ناپاکی

     ..  a1211    س،    داگال     است د
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                  داگزالس و فیلزیت     مزری       .، که     1212 د  1      آفریقا    در       انسان      کتاب
                          مقاالتی است که در بیشتر از                اند، مجموعه                ویراستاری کرد   9     کابری

                                                        نص  آن به جوامع غرب آفریقا پرداخته شد  است. در این کتاب 
                                                          به موضوعا  متنوعی پرداخته شد  که شامل هفت مقاله با محزور  

         پزردازد      می         و مناس       ً              ساساً به موضوع مذه         هاست و ا           بیان ارزش
                              نظر در این موضزوع را مزنعکت                         های مذهبی معاصر مورد        و جنب 

                                                          کند. در سه مقالۀ دیگر به تأثیرا  عوامل اکولوژیکی و تاریوی     می
                                           های سیاسی توجه شد  و به موضزوعاتی ماننزد                   در جامعه و شکل

                                            و ازدوا  از چهار جنبۀ گوناگون پرداخته شزد           شاوندی     ، خوی    نژاد
                                                              است. دو مقالۀ دیگزر فراینزدهای سیاسزی در جوامزع کوچز  را      

                                                      کننززد. در ادامززۀ کتززاب بززه موضززوعاتی ازجملززه                   تحلیززل مززی 
                       و مسززائل مربززوا بززه           جسززمانی         شناسززی           ، انسززان       شناسززی          باسززتان

                 پرداخته شد  است.               های اتنوگرافی      بندی      طبقه
       توجزه             اسزت کزه     3                 نمادهزای طبیعزی                           دیگر کتاب مهز  داگزالس،   

   ۀ            ها در زمینز                                                 المللی را به خود جل  کرد و یکی از مهمترین کتاب     بین
       سزال                  اب مربزوا بزه          این کتز        انتشار   تاریخ      اولین       است.             تحلیل فرهن 

   در          گرایزی          مناسز                گرایی و ضزد        مناس    ۀ       به رابط            است و کتاب      1211
          و شزبکه                                           ساختارهای اجتماعی و معرفی انزواع گزرو                انواع خا  

      هزای                                                                 پزردازد. او در ایزن کتزاب پیونزد بزین نمادهزا و سیسزت            می
         کند کزه        ا می                          کند. داگالس در این کتاب ادع                     اجتماعی را تحلیل می

                                     عزد فرهنگزی یعنزی گزرو  و شزبکه                       تواند بزا دو ب         ای می          هر جامعه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Man in Africa 

2. Phyllis M. Kaberry 
3. Natural symbols 
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     گرو     ۀ                             داگالس جوامع گوناگون را بر پای      اساس       براین           تحلیل شود. 
                                                کنزد و ایزن دو متغیزر را بزه دیگزر ابعزاد                بندی می              و شبکه تقسی 

       دهد.                                های سیاسی و اقتصادی پیوند می                     فرهنگی مانند دیدگا 
       اسزت                        این کتاب مطزرح شزد      در    که         و گرو           های شبکه       تئوری
           در زمزرۀ       شود و                              چهارچوب نظری داگالس محسوب می         بوشی از

                ای از مقزاال  و                     و باعث نشر مجموعه     است        فرهنگی             تحقیقا  بین
       تعصز                        بزرای م زال کتزاب       ؛                به بعد شد  اسزت       1211             آثار از سال

                     دهزد کزه هریز  از       ی                  مفهوم را بسز  مز    این     . او 9   121 د  1        فرهنگی 
      طزرح                    نمادهزای طبیعزی                                        چهار ترکی  ساختاری اجتمزاعی کزه در   

                                                            شد ، با تعص  فرهنگی متمای ی مرتب  هستند. ایزن کزار روشزی    
             و اجتمزاعی.    3            ، فراطبیعزی 9         های طبیعی           بندی جهان      دسته         است برای 

                  هززای فردگرایززی،                        تواننززد بززا عنززوان             بنززدی مززی                      ایززن چهززار ترکیزز 
  ،                              طلبی تفسزیر شزوند دکزالکین      ی       و برابر                    مراتبی، تقدیرگرایی       سلسله
   .    1212 د  4                                               .. البته برخی منتقدین داگزالس ازجملزه بردشزور       1222

          کزه بزه                        داگزالس بزی  از آن            فرهنگزی         تعصز           در کتاب        معتقدند 
   ؛     کنزد       مزی        طزرح                       تعصزبا  اجتمزاعی را      ،                         ارتباا فرهنگزی برزردازد  

                                              بنابراین محتوای کتاب با عنوان آن مغایر  دارد.
  و                 پزاکی و خطزر          ماننزد           آثزاری        نمادین        اسی   شن       انسان   ۀ      در عرص

        شزوند.            محسوب می         ی داگالس                ج ء بهترین کارها               نمادهای طبیعی
         نظریزا          اصزلی                                          در این دو کتاب است که داگزالس چهزارچوب   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Cultural bias 

2. Natural 
3. Supernatural 
4. BraddShor 
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  و                                                 آثار دیگر او پیرو این دو اثزر شزکل گرفتزه          ری د.    می    پی       خود را 
             ای در مزورد         الزه                   عنزوان  م زال مق        بزه    ؛     انزد      شد                    باعث بس  نظریات

                   چگونگی شکل جامعزه     ، .    1215            های نمادین د           له و مذه     له   ۀ    جامع
      دهند.               له را نشان می    له                     های نمادین در فرهن          و سیست 

                  را کزه در سزال    1         جزادوگری           اعترافا    و         اتهاما            داگالس کتاب 
                                                         به چار رسید  است، ویراستاری کزرد کزه شزامل مطالعزا           1211

                                                                اجمالی از داگالس در قال  مقدمۀ ویراستار و شزامل مقالزۀ نوشزتۀ    
                                                                پروفسور بیلدمن در مورد تکامل اسزت. ایزن مجموعزه دربردارنزدۀ     

               هزا در مزورد                  ارزش از نوشته                                    هجد  مقاله است که از ی  ضمیمۀ با
              ای آن را بزه        ساد        شکل                                       جادوگری تشکیل شد  است که نویسند  به

              رب  داد  است.                          کن  اجتماعی یا اعتقادا
                  مقززاالتی اسززت از             . مجموعززه    1213 د  2                  قززوانین و معززانی       کتززاب 

                              شتاین، جان کیج، تزام وولز ،          : ویتکن      ازجمله                  نویسندگان گوناگون 
              ای از مقزاال           خالصزه                                      پریچارد، استنلی تامبیا و هام فزری و           ایوان

       درسزی         هزای                                        داگالس است. او این مجموعه را برای دور        گذشتۀ
                       شناسی شزناختی، مکتز                      ونی ازجمله انسان گ        های گونا       عنوان    حت ت

   او                ایزن مجموعزه      در                            و اخالقیزا  آمزاد  کزرد.                     رم ی، یا مزذه  
     کزه        دارد                قزرن نزوزده      ۀ                            فکری به متفکران اجتماعی میان   ی      بازگشت

      . .    1221   ر،          هستند دمو                 ها دورکی  و موس         ترین آن     مه 
                       تززوان واکنشززی بززه              . را مززی    1212 د  3                دنیززای کاالهززا        کتززاب 

                           در دنیزای مزدرن دانسزت.                               های وبلن و زیمل از مصزرف         برداشت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Witchcraft confessions and accusations 
2. Rules and meanings 
3. The world of goods 
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       دانزد                                                       داگالس در این کتاب مصرف را نوعی فعالیت مناسزکی مزی  
                                                         که مانند نمادها در درون ی  چهارچوب فرهنگی باعث برقزراری  

            انی را بزا                                   شود. افراد با مصرف کاال در واقع مع                     ارتباا بین افراد می
                                              کنند. کاالها همان نقشی را که نمادها در جامعزه                    یکدیگر مبادله می

       تلقزی                                     کنند. داگالس کاالها را نوعی رسزانه          ایفا می   ،             به عهد  دارند
                                               خالقه انسزان مناسز  اسزت. او کاالهزا را بزا         ۀ              کند که برای قو    می

              کزه کزارکرد              کند، نظامی           تحلیل می  «      رسانی      اطالع   ۀ        نظام زند »      عنوان 
     ..      1399                  دادن است دفاضلی،                            آن برقراری ارتباا و معنا

                . اسزت کزه از       1299 د  1         و فرهنز            موزاطر                 کار دیگر داگالس 
   ۀ      توسزع                            توضیح خطزرا  محیطزی کزه         برای         و گرو             مفهوم شبکه

   اب                 از جمال  این کتز   .                 استفاد  کرد  است       کنند،             را تهدید می      گرو 
                               ترسزند بزه جز  غزذایی کزه                        ها از چی ی نمزی           آمریکایی »  :       است که

                   کنند، زمینزی کزه                            نوشند، هوایی که تنفت می                  خورند، آبی که می    می
   «      کننززد                                            کننززد و انززرژی کززه از آن اسززتفاد  مززی                      بززر آن زنززدگی مززی

     ..    11  :     1299        دداگالس، 
                             ای از مقزاال  بزا موضزوعا               مجموعزه   .     1299 د  9    فعال      صدای

        چرخشزی            ۀ خزود،            بزه نظریز               اگزالس در آن                      گوناگون اسزت کزه د  
           ع                              . بزرای او اععمزال اجتمزاعی، شزکلی از          دهزد                      اتنومتودولوژی  مزی 

                کننزد شزهر  و                                                     ارتباا هستند. مردم در ایجزاد ارتبزاا سزعی مزی    
              شزان را بزا                         هزا اطزراف جامعزه                            و قدر  به دست آورند. آن       من لت

       عمزال              ع     عزالو  داگزالس اع                کننزد. بزه                            مرزهای اجتماعی مشوص مزی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Risk and culture 

2. Active voice 
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                                      کند و این باعث ایجزاد ایزن نگرانزی                                 اجتماعی را از اعتقاد جدا می
     هزا                       متصل شد  است. مقاله                                   در او شد  که چگونه جامعه به فرهن 

                                                             در این مجموعه دارای نقاا مشترک هسزتند و همروشزانی دارنزد.    
     هزا                        اقتصادی است که طی آن  شامل مباح ی                  این مجموعه همچنین 

                  کند. برای داگزالس                                ارۀ کاال در جوامع مدرن بحث می         داگالس درب
                                       وسزیلۀ افزرادی اسزت کزه از کاالهزا                           ی  نوع بیان فعال به      مصرف

        فعزال       صدای            کنند. او در                                       برای کنترل و تحری  دیگران استفاد  می
                                                           با بررسی و تحلیل این موضوع که چه کسی جریان رژیز  غزذایی  

                            رسد که کنترل سیست  غذایی به                           رل دارد، به این نتیجه می         را در کنت
                                                             دست ی  نفر است: مادر خانواد . داگالس با اشار  به ایزن نکتزه   

                  انجام داد  است.                                             ی  تحلیل ساختاری از خوردن غذا در انگلستان
ود خ   ۀ      . نظری    1291 د  1       اندیشند          چگونه می        نهادها               داگالس در کتاب

             هزا تعمزی                      اجتمزاعی ایزد           منشزأ                                رویکردی نوکارکردگرایانزه بزه      ا    را ب
               شناسزان دیزن              خا  جامعه   ۀ   عالق            تواند مورد              موضوعی که می   .   دهد    می

                               ها را به مسزائل بزه دو نزوع                                    در این کتاب داگالس دیدگا  انسان      باشد. 
                                                   کند: یکی که بر اساس سود و زیان شوصی افراد است کزه            تقسی  می

                                                     سززت و دیگززری کززه ارتباطززا ، تعززاون، همززاهنگی،      ً           کززامالً فززردی ا
             ً          گیزرد و موتصزراً بزه          مزی       بزر                     هزای جمعزی را در                  دوستی و فعالیت     نوع

      هزای        مندی                                   اندیشد. علت اینکه گاهی افراد عالقه                مصلحت عمومی می
                                                            خود را قربانی مسائل جمعی دمانند مراس  عروسی، خانواد ، پرست  

                         تند که از تصزمی  شوصزی                              کنند از نظر داگالس نهادها هس            نیاکان. می
        کننزد،                                                  شوند. در واقع این نهادها هستند کزه فکزر مزی                   افراد ناشی نمی
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1. How institutions think 
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                                     آورنزد و تصزمی  مزر  و زنزدگی را                        بوشند، به خاطر می         هویت می
               منزدی عمزومی                               هایی هستند که از ی  عالقزه                      سازند. نهادها انجمن    می

    رای                  ً         کننزد. نهادهزا ااتزاً دا                                    خی ند و تشری  مساعی را تضمین می      برمی
                                                            اند و فق  ی  وسیله و اب ار نیستند. این ارزش ااتی، متکی بزر        ارزش

                     ای است کزه نهادهزا                                                تناس  نظ  جامعه با نظ  طبیعی است. این رابطه
  «                       حالت اعتبزاری حقیقزی   »   به   «            شدۀ اجتماعی      ری ی            مقدما  طرح »      را از 

              . کزه منبزع     59        ای د : «     شزد                اصول پذیرفته   . »  49     د :     دهد          ارتقا می
      شزدن                                  روشنی مشوص شوند؛ چراکه آشزکار                 تند و نباید به          حقانیتی هس

     شود.             شدن نهاد می                آن باعث خراب

          مشزروبا                      شناسزان نوشزیدن                     تعدادی از انسزان       1299       در سال 
   ای                                     شناسانه بررسی کردند که در مجموعزه                          الکلی را از دیدگا  مردم

      مورد    در    نه     شناسا      مردم     های        دیدگا   : 1       گرایانه        برساخت        نوشیدن       به نام 
                                                به چار رسید. مری داگالس ویراستار این مجموعه بود        نوشیدن

   در          شناسزی                        چگونزه کزار انسزان    »                               است. او در مقدمۀ کتزاب آورد :  
                                             توانزد در تقابزل بزا رویکزرد بسزیاری از                               مورد نوشیدن الکزل مزی  

                      ه تمایل به تأکید بزر             قرار گیرد ک       شناسی                       تحقیقا  پ شکی و جامعه
                      آورد، دارد و ارتبزاا                                             مسائل و مشکالتی که الکزل بزه وجزود مزی    

      دمز     «      کنزد                        شناسزی برقزرار مزی                         ای بین الکل و آسزی       شد        اغراق  
     ..      1299        دونالد، 

       . بزر   1   122 د  2       و تزرس        خطزر                                  کتاب دیگزر داگزالس بزا عنزوان     
   و       خطزر        کنزد.             کز  مزی                     اجتناب از خطزر تمر                         قابلیت تغییر اجتماعی 
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1. Constructive drinking 
2. Risk and blame 
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             هزای وسزیع                   اند که بر حوز                               مقاالتی در زمینۀ نظریۀ فرهنگی     ترس
     هزا                                       که موضوع خطر و ترس در همزۀ مقالزه                کنند. درحالی          اشار  می

                      ً                                          وجود دارد، اما مستقیماً در ش  مقالۀ اول کتزاب بزه آن پرداختزه    
  و   «            ها و نهادها       خواست »      عنوان            ماند  تحت                        شد  است. د  مقالۀ باقی

         دمارسزل                                 و اشزار  بزه موضزوع هدیزه      «       کزردن              داشتن و فکر        اعتقاد »
               الوقوع، مناقشه                              اعتقادی در فاجعۀ جهانی قری                 .، اعتقاد و بی   موس

        ای بزه                                                          بر سر کشیشان زن و... است. در این کتاب همچنزین مقالزه  
            راجزع بزه               شزود کزه               دیزد  مزی    «     هزا                : مدلی از مدل1         هتل کویلو »    نام 

                                  له بعد از چهل سال کزار میزدانی                               بازگشت داگالس در میان قوم له
                                                   او در آن منطقه و ثبت مشاهدا  او از تغییرا  آن است.

          تعزالی    :       وحشزی           سزرزمین     در                             در کتاب دیگر  داگالس با عنوان 
     کزه           اعزداد                            .، او بزه بررسزی کتزاب       1221 د  2     اعداد      کتاب    در        ناپاکی

             اسززت و بززه         عتیززق                            هززای روحززانی کتزز  عهززد                    مربززوا بززه سززنت
                       پزردازد. ایزن کتزاب                       تعلزق دارد، مزی        مقدس      کتاب        هایی از       قسمت

                                                         شامل جمالتی آمیوته با قوانینی است که خواندن و درک آن برای 
     یزن                                        ً                خوانند  مشکل است. داگالس با ی  دید کامالً متفزاو  بزه ا  

                                            کند و بعد از طزرح کلزی مفهزوم ناپزاکی و                           اسناد قدیمی اشار  می
                     .، جامعزه و وضزعیت    1     دفصل          ای مذه                      دیگر موضوعا  مقایسه

   .؛  3 و 9 و 1             کنزد دفصزل                  را توصی  مزی   4       و نهمیا  3                تاریوی زمان ازرا
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1. Kwilu 
2. In the Wilderness: The Doctrinse of Defilement in the Book 

of Numbers 
3. Ezra 
4. Nehemiaا  


