
 و کارکرد آنها در حیات فرهنگی انسان ها های فرهنگیماهیت مدل

 بخش اول

 لیال اردبیلی 

شناسی شناختی در روان شناسی شناختی رشد پیدا کرده بر پایۀ نظریۀ طرحوارهفرهنگی که در انسان نظریۀ مدل

ها، اهداف، مقاصد دهندۀ میان ارزشها را ساختارهای شناختی ارتباطو هوش مصنوعی استوار است. اگر طرحواره

ها، و صحبت دربارۀ آنهاست( تفسیر کنشها، گیری کنشها در نظر بگیریم)که شامل روند شکلها با کنشو دانش

های مرتبط با یک قلمرو ها و استعارههای مشترک، و مقولهآوری طرحوارهجمعتوان ادعا کرد که محقق با می

خاص، مانند ازدواج یا بیماری، و تجزیه و تحلیل آنها به مدل فرهنگیِ قلمرو مورد نظر دست خواهد 

اند و های شخصی اساساً متفاوتهای فرهنگی با طرحوارهگفته شد که مدل (. البته47-30: 1،2011کویینیافت)

های توان به مدلاند میصورت مشترک درآمدههایی که در یک گروه اجتماعی بهو تحلیل طرحواره تنها با تجزیه

 هایی جمعی دارند، دست یافت. فرهنگی، که بازنمایی

پردازان کنند، و اگرچه نظریههای فردی خود استنباط میاز طرحواره های فرهنگی رابنابراین، اگرچه افراد مدل

، و اگرچه افرادی که اندشناسی مطرح کردهدر روان های فرهنگی را بر پایۀ نظریۀ طرحوارهشناس، مدلانسان

گی را های فرهنها، مدلهای فردی خود از طرحوارهشوند براساس تجربهگی وارد یک جامعۀ فرهنگی میتازبه

طور ذاتی از های فرهنگی باتوجه به ماهیت انتزاعی و مشترکی که دارند بهمدل حال،بااینکنند، استنتاج می

 . (1397، 3مانکدیو  2بناردو) اندهای شخصی و فعال اعضای یک جامعه متفاوتطرحواره

مانک( معتقدند که شناسان شناختی)مانند، دندراد، کویین، استراوس و هاچینز، بناردو و دیبسیاری از انسان

های باشند. این بازنماییای هستند که در میان اعضای یک فرهنگ مشترک میهای ذهنیهای فرهنگی بازنماییمدل

دهی به رفتارهای ای حسی و دیگری تولید و شکلدادهذهنی دو کارکرد دارند؛ یکی معنادار کردن و تفسیر درون
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های اجتماعی، ها، احساسات و بافتهای فرهنگی برای خوانش مقاصد، نگرشهدفمند و ارتباطی. همچنین مدل

 گیرند. شود، مورد استفاده قرار میاز قبیل موقعیت اجتماعی کسانی که فرد با آنها مواجه می

هایی از دانش های شناختی یا قالبچارچوبها این است که مدلفرهنگی  هاینکتۀ دیگر دربارۀ ماهیت مدل

کنند. تحقیقات انجام شده به افراد در تفسیر و فهم اطالعات و رویدادها کمک می وفرضی هستند تلویحی و پیش

فرهنگی  هایمدلای از زیرمجموعه ۀکه شناخت دربردارند دهندنشان میفصل مشترک فرهنگ و فرد  ۀدر زمین

کنند)برای نمونه، نقش مهمی ایفا می ف خوددر چگونگی درک افراد از محیط اطراها این مدل ومشترک است 

 مدلکه  اندداده( نشان 29: 1992)و استراوس (. دندراد7،1996شور ؛1997، 6ماژیودی؛ 1992، 5استراوسو  4دندراد

هایی ساخته دانست که از کوچکترین نشانهو بااهمیت  شدهپربسامد، شناخته یتفسیر" ۀمثابتوان بهفرهنگی را می

انتزاعی هایی مدلفرهنگی  هایمدلاجتماعی،  -در رویکرد شناختی "د.ای هستننمونهموارد پیش شاملکه  شودمی

مواجه ها فرد با آنها که بعد های واقعیبراساس بافت و های اولیه استوارندتجربه ۀکه بر پای شونددرنظر گرفته می

فرهنگی اموری انتزاعی، کلی یا حتی  هایشود که مدلهمچنین گفته میآیند. درمی "فردی"صورت خواهد شد به

  (.b2006 :274،8گیرارتز)ندبرمیکاربهپیچیده  هایبخشیدن به پدیده آنها را برای معنا مردم د، چراکههستنشده ساده

(در 1397مانک)پذیر هستند، بناردو و دی هایی ذاتاً انعطافپدیدههای فرهنگی همچنین باید توجه داشت که مدل

معتقدند که دلیل این امر تا حدودی آن است  9هاها و تجربههای فرهنگی؛ پیدایش، روشمدلکتاب خود با عنوان 

ست. از نها نیهای فرهنگی، اگر نگوییم همه آنها، در خودآگاه افراد جای ندارند و فرد قادر به بیان آکه اکثر مدل

که تنها به یک  -مانند چراغ قرمز سر چهارراه-کنند، های فرهنگی معموالً مانند یک نشانه عمل نمیرو، مدلاین

هایی هو گر "ایهسته"های فرهنگی متشکل از یک مؤلفه معنای ثابت داللت داشته باشند. در واقع، مدل

گوید که مان به ما میباشند. برای نمونه، وقتی دوستمی فرضیهای پیشهستند که مملو از ارزش 10"ایحاشیه"

ایم، و والدینم یکی از پسرهای دانشکده به من پیشنهاد ازدواج داده است، و تا حاال دو بار با هم صحبت کرده"

دن ، در ذهن ما خواست والدین او برای این مالقات، نه کنجکاوی، که سنجی"خواهند هر چه سریعتر او را ببینندمی
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گرایانه والدین نسبت به فرزندشان نگرانی معمول و حمایتدهنده دلنشانخواستگار دخترشان است، آنچه که 

ای دارد که با ارزش شود و یک گره حاشیهای مدل محسوب میبخش هسته "دختر"باشد. در اینجا مراقبت از می

کدام دانشی صریح نیستند و ای هیچو حاشیه یاشود. البته گره هستهپر می "خواستگار وجو ازپرس"فرضی پیش

فرض خود دارند. این درحالیست که، چراغ قرمز، صراحت دارد ای آگاهانه، آن را در پیشافراد بدون داشتن توجه

 توجه باشد و توقف نکند ممکن است جریمه شود یا تصادف کند. و اگر فرد به آن بی

 فرضی با آنها تنظیم شوند)مانند،های پیشپذیرند، و ممکن است ارزشانعطاف 11طور ذاتیبههای فرهنگی مدل

جا گردند)مانند، عالقه نداشتن والدین به مالقات با خواستگار(، بههایی جاتر، یا دایی و عمو( یا با بدیلبرادر بزرگ

یشتر توضیح داد. بناردو و تر کرد و درباره آن بافتد را قابل فهمکه در این صورت باید آنچه که اتفاق می

شوند که انرژی یا تالش منجر می "خودکاری"های ها به تفاسیر و واکنشفرض( معتقدند که پیش1397مانک)دی

های ها مستلزم تالش شناختی زیادی هستند. مدلطلبند، این درحالیست که تنظیمات و بدیلشناختی اندکی می

توانند تفاسیر جایگزینی داشته باشند، و به پذیر و سیال هستند، و میعطاففرهنگی، مانند زبان، ضرورتاً اموری ان

های مختلف و متنوع و در میان افرادی که دارای زوایای دید اندکی متفاوت توان آنها را در موقعیتاین ترتیب می

نۀ زندگی، بافت، سن، شناختی فردی، پیشیهای روانها ممکن است به دلیل تفاوتتفاوت کار گرفت. اینهستند به

باشند. البته، این عوامل پیچیده نباید ما را از هدف اصلی تحقیق های فرهنگی موقعیت اجتماعی یا سایر مدل

منظور تبیین این نکته است که های فرهنگی بههای فرهنگی باز دارد، که همانا یافتن و توصیف مدلدرباره مدل

های بدیل و ها و بازنماییگیرند، و چه خوانشرد استفاده قرار میها موچگونه و تحت چه شرایطی این مدل

 پذیری از آنها وجود دارد. انعطاف

باشند، های فرهنگی اموری تجویزی و کامالً تخصصی میاند که گاهی مدل( اظهار داشته1397مانک)بناردو و دی

های فرهنگی که همچنین ممکن است مدلکار رفته در تشخیص بیماری توسط پزشکان. های بهبرای نمونه، مدل

رفتن از خانه  ها قبل از بیرونروند دارای کیفیتی تجویزی باشند، برای نمونه، صبحکار میدر زندگی روزمره به

پذیر های فرهنگی موجود در زندگی روزمره هم انعطافحتماً صبحانه بخورید. با این حال، در بیشتر مواقع، مدل

سازی های فرهنگی است که شبیهای مانندِ( مدلتنیدۀ )دی.ان. ن ویژگی دوگانه و در همهستند. ایو هم خاص 
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لحاظ از یک گروه اجتماعی که به کند. عضویهای هوش مصنوعی به امری مشکل بدل میآنها را در طراحی

های فرضی اکثر مدلهای پیشای مشابه با دیگران، هسته و ویژگیفرهنگی توانمند است باید بتواند تا به شیوه

طور هدفمندی فرهنگی را منتشر کرده، مورد توجه قرار داده و درک کند، همچنین قادر باشد تا برحسب موقعیت به

آنها را تنظیم یا تعدیل نماید. ما از انجام این کارها آگاهی چندانی نداریم. به بیانی خالصه، زندگی جریانی از 

عنوان عاملیت، ما (. به2004، 13کولینزاند)فعال شده 12"هابافت-ای از ریزرهزنجی"های فرهنگی هستند که در مدل

سازی یا کنیم، بدون آنکه از عملکرد شناختی درگیر در نمونهطور ضمنی فعال میهای فرهنگی را بهاین مدل

ما تنها زمانی  ( معتقدند که1397مانک)های فرهنگی آگاهی کاملی داشته باشیم. بناردو و دیرمزگشایی این مدل

فرضی شده یا ارزش غیرپیشکنیم که تعدیلیابیم و تا حدودی به آن توجه میاز وجود یک مدل فرهنگی آگاهی می

که مدل فرهنگی عمل نکند یا مورد استفاده قرار نگیرد)برای نمونه فرضی شده باشد، یا زمانیجایگزین ارزش پیش

 ریم(.گیکه ما در فرهنگی بیگانه قرار میزمانی

را به  "عوامل مخلّ"های فردی خود یا شود، در برخوردهای اجتماعی، افراد به ناگزیر خصیصههمچنین گفته می

ایند)همان(. کنند تا از این طریق معنای مورد نظرشان را به دیگران منتقل نمواژگان و حرکات بدنی ضمیمه می

ها بزند، ای دست به استخراج دادهید از مخزن اطالعاتی مشابهبرای انتقال موفق این معنای مورد نظر، فرد نه تنها با

ه یک کها، و خزانۀ پنهان احساساتی های ضمنی، داللتصورت غیرصریح( سازگاریبلکه باید بتواند)اغلب به

 انگیزاند را شناسایی کند.فرهنگی خاص در دیگران برمی مدل

درونی  افراد مشترک و فرهنگی از طریق فرایندهای تجربی هایتوان گفت که مدلمیبه این ترتیب، در مجموع 

دادهای ونشناختی هستند که از طریق در (. این فرایندهای تجربی الگوهای1997،ماژیودی، مثال)برای شوندمی

ه وجه داشت کت. اما باید یابندتوسعه میها، کنشها و ها، مشاهدهها، ارتباطها، فعالیتدستورالعمل نظیرمختلف، 

های اشتدارای برد افراد یک جامعه ،بخش دارندانتظامکننده و فرهنگی معموالً اثری هماهنگ هایمدلاگرچه 

 ؛ که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. شناختی همگنی از فرهنگ نیستند
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 های فرهنگیمدل یساختار و محتوا، صورت-2-9-1

حیث با  سناریوها و واحدهای کنشی/ موقعیتی هستند، و از این ،فرهنگی هایمدلرسد نظر میطور اساسی بهبه

بخشیدن  امفرهنگی ابزاری برای انتظ-های مفهومیند. نظامافرهنگی متفاوت-های مفهومینظام ۀدهندسازمان نقش

و بیشتر  هستارهایی ذهنی هستند ۀدهندفرهنگی نشان هایمدل اما در مقابل، شوندبه دانش تحلیلی محسوب می

  .ماهیتی انتزاعی دارند

بسط و  قابلیتهستند که  14"واحدهای همنشین"دستور زبان، کوچکترین  واحدهایمانند  ،فرهنگی نیز هایمدل

های مدلتوان با را می مدل فرهنگیپذیری آنها بدان معناست که قسمتی از یک گسترش دارند. قابلیت بسط

. اندقرار گرفتهدرون هم  تولید کرد کهرا های فرهنگی مدلای از توان زنجیرهمی ترتیب،اینبهپر کرد. دیگر  فرهنگی

های رسند ولی نمونهنظر میبه تنهایی اموری سادهبهفرهنگی  هایمدلاست که چگونه  آن بیانگراین ویژگی 

نیز مانند قواعد دستور زبان است، که وقتی  رهنگیهای فمدلترند. این ویژگی مراتب پیچیدهها بهآن بازنمودیافته

ولی هنگامی که آنها را در ساخت  رسیم،نمیساده  ۀکنیم به چیزی جز چند قاعدصورت منفرد بررسی میآنها را به

، برخالف واحدهای دستور زبان، الحبااینبیشتری خواهیم بود.  هایگیپیچیدشاهد کنیم ها مطالعه میجمله

های مدل بیان دیگر، به ؛ذات هستندبهقائم یبلکه واحدهای ،تهی نیستندو واحدهای صوری  فرهنگیهای مدل

 هستند.دارای محتوای معنایی فرهنگی 

 های فرهنگیمدل ویژگی توزیعی و تکوینی-2-9-2

به  گراییپیوندهای فرهنگی و نیز بکارگیری مفهوم شناسان شناختی از تحقیقات انجام شده در زمینۀ مدلانسان

های فرهنگی مشترکی نیز های مشترک هستند، دارای مدلافرادی که دارای تجربه که انداین نتیجه دست یافته

صورت ماهوی و ذاتی امری مشترک است، یکی دارد، تجربه غالباً به( اذعان می137-188: 1996باشند. کویین)می

مانند نهادها،  -است که افراد یک جامعه با آنها سروکار دارندهای محیطی مشترکی از دالیل این واقعیت مؤلفه

ای متأثر از فرهنگ هستند. البته باید مالحظهنحو قابلها بهو این مؤلفه  -هاها و پاسخ به این کنشها، کنشفعالیت

ها در میان افراد افتد که تجربیات دو نفر عیناً شبیه هم باشد و میزان اشتراک معناتوجه داشت هرگز اتفاق نمی
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های ( این تلقی از چگونگی توزیع مدل1نقص نخواهد بود. در ادامه، با استفاده از شکل)گاه کامل و بیهیچ

 فرهنگی را توضیح خواهیم داد.  

 (1391توزیعی مدل فرهنگی)برگرفته از شریفیان، -(: انگاره تکوینی1-2شکل )

 

 

اعضای یک گروه فرهنگی  ای توزیعی در ذهنشیوهتوانند بههای فرهنگی میدهد که چگونه مدل( نشان می1شکل)

دهند نمادی از ذهن افراد یک گروه اجتماعی بازنمایانده شوند. در این شکل، واحدهایی که شبکه را تشکیل می

 شوند به عناصر موجود در یک مدل فرهنگی داللت دارند.که در شکل دیده می A,B,C,D,Eهستند. حروف 

طور یکسان دربردارنده همه عناصر دهند بههایی که شبکۀ فرهنگی را تشکیل میشود ذهنطور که مشاهده میهمان

فرهنگی خاص  یک مدل فرهنگی نیستند، و نیز ذهن یک فرد دربردارنده تمامی عناصر موجود در یک مدل

نوان ویژگی شناختی نوظهور در سطح گروه ععنوان ویژگی فردی، بلکه بهفرهنگی نه به باشد. در اینجا مدلنمی

ای در نظر گرفته عنوان پدیده( مدل فرهنگی به1فرهنگی به تصویر کشیده شده است، بدان معنا که در شکل)

دهد که دانش موجود اعضای یک گروه فرهنگی تکوین یافته است. این مسئله نشان می شود که از تعامل ذهنمی

نحوی ناهمگن توزیع شده است. انگارۀ ارائه شده در های اعضای گروه و بهاز ذهن ایها در شبکهمدلدر این 
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تک اعضای گروه است. برای نمونه، یک های فرهنگی میان تکسازیدانش و مفهوم ( نیز بیانگر تنوع1شکل)

 د. این تنوعگیررا دربرمی Aو واحد سوم تنها عنصر  C,Dاست و واحد دیگر عناصر  A,D,Eواحد دارای عناصر 

های سنی، جنسی و نیز درجۀ تعامل بین اعضای شبکه دلیل تفاوتتواند بههای فرهنگی میفردی در دانش مدل

 باشد. 

ن هستیم و آهای روزمره شاهد گر فهم مبهمی است که غالباً در ارتباططور واضح توجیههمچنین، این انگاره به

تفاده وبیش از یک الگوی معین اسشود. در واقعیت افرادی که کمهای طرفین محسوب میگاهی منشأ سوءتفاهم

وقعیتی را در مهای متداعی مشترکی از مدل فرهنگی مورد نظر نیستند. برای نمونه، کنند ضرورتاً دارای مؤلفهمی

رقرار باط برا در ذهن دارد و با فردی ارت A,B,Cهای مؤلفه  Xنظر بگیرید که در آن فردی که از مدل فرهنگی 

ن دو نفر با را در ذهن دارد. اگرچه قسمت معینی از دانش ای B,C,Dهای تنها مؤلفه Xکند که از مدل فرهنگی می

( بین آنها D,Aها)مانند (، ولی برخی مؤلفهB,Cمثلیکدیگر همپوشانی دارد و برخی عناصر بین آنها مشترک است)

 مبهم یا ناقصی از یک پیام منجر شود.  تواند به فهممشترک نیستند و این امر در مکالمه می

( هریک از 15،2008:132شناسان شناختی)برای نمونه، کراننفلدباید خاطر نشان کرد که طبق نظر برخی از انسان

گرفته کار بهها به شکل انتزاعی های فرهنگی هستند. البته این مدلافراد جامعه دارای بازنمودی درونی از مدل

توان قضاوت کرد و آنگاه می شوندآل و آرمانی به افرادی انتزاعی نسبت داده میای ایدهگونهبلکه به شوند،نمی

نقص بودن نیست و شباهت دارد)البته منظور از آرمانی، کامل و بی 16که هر فرد تا چه حد به این نمونۀ آرمانی

داشته باشد که اگرچه وجودی  17مانی وبرشاید بتوان گفت که این مفهوم کراننفلد شباهت زیادی به نمونه آر

ای این، هریک از افراد جامعه، در ذهن خود نمونهتواند معیاری برای سنجش باشد(. بنابرخارجی ندارد ولی می

درواقع، ها و رفتارهای دیگران خواهد بود. های فرهنگی دارند که معیاری برای قضاوت دربارۀ کنشآرمانی از مدل

ای جمعی هستند؛ بدان معنا که بین اعضای یک گروه اجتماعی مشترکند و پایه وعی دانشهای فرهنگی نمدل

 شوند. های مشترک بین اعضای یک گروه محسوب میبرای تجربه

                                                           
15  Kronenfeld 
16 ideal type 
17 M. Weber  
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