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  کالسیک شناسی های جامعه های زیستی و نظریه استعاره

  *علی یعقوبی

  
  چكيده

ويـژه مطالعـات    ههاي مختلف ب به استعاره از ديرباز كانون توجه حوزه هر چند مباحث مربوط
شناسـي امـري    ويژه جامعه هدار و منظم از آن در متون علوم اجتماعي ب ادبي بوده اما استفاده هدف

مقاله اين . اي دارند ها نقش عمده ها و نظريه ها، فرضيه توليد ايده استعاره و تمثيل در. جديد است
هاي زيسـتي   تأثير استعاره بر واكاوي مبادي معرفتيِ استعاره، به افزوناز روش اسنادي،  استفاده با

شناسـان كالسـيك از قبيـل كنـت، اسپنسـر، مـاركس، سـامنر، دوركـيم و          هاي جامعه در نظريه
هـاي   كنـار اسـتعاره   اجتمـاعي، در  متـون تطـورگرايي   اساس مطالعـات در  بر. پردازد پارسونز مي

وجـود  شناختي كالسيك  هاي زيستي زيادي در ادبيات جامعه اخالقي، استعاره مكانيكي، منطقي،
هـاي مـرده و    ر، اسـتعاره شناسـان متـأخّ   جامعه ميانهاي زيستي در  گرچه امروزه استعاره. دارند

شناسـان متقـدم    هاي جامعه هاي معرفتي ديدگاه فرض اما مبادي و پيش ؛شوند غيرفعال محسوب مي
گرايـي رشـد    آنها در بطن پارادايم تكامل يعنيجتماعي را فراهم كرده است؛ ويژه تطورگرايي ا به

ل اجتمـاعي، جامعـه     سـرانجام، در  . انـد  شناسـان اوليـه داشـته    كرده و تأثيرهاي شـگرفي در تخيـ
هاي صـوري   ها و مدل هاي زيستي به استعاره ر چرخشي در استفاده از استعارهشناسي متأخّ جامعه

  .شود مشاهده مي
  .شناسي كالسيك هاي زيستي، تطورگرايي، آنالوژي، جامعه استعاره :كليدي نژگاوا

   

                                                           
 Email: Aliyaghoobi2002@yahoo.com              شناسی دانشگاه گیالن استادیار جامعه *

 ٢٨/٣/١٣٩۴: تاریخ تأیید   ٢/٢/١٣٩۴: تاریخ دریافت

 پژوهشیـ  یعلم ۀفصلنام
  شناسی علوم انسانی روش

  ١٣٩۴ پاییز، ٨۴ش  ،٢١س

 ١۴١-١١٧  صفحات

Methodology of 

Social Sciences and  

Humanities Journal 

Vol.21, No.84, Autumn 2015 



                        ١٣٩۴ پاییز/ ٨۴ش/ ٢١س/ شناسی علوم انسانی روش   ١١٨

  ravesh shenasi84 Sn for site 6-12-94    نهاييبندي  صفحه    84شناسي شماره  مجله روش

  لهئمقدمه و طرح مس .١

تقسیم شود، تشـبیه  2اللفظی و تحت 1تمثیلی−بندی کلی، اگر زبان به دو حوزه مجازی در یک طبقه
ها در  پدیده). ۵٧ص ،١٣٧۴ شمیسا،( ترین صنایع زبان مجازی دانست توان از مهم و استعاره را می

هر دو عنصر مشـترک بـین دو چیـز را . شوند مربوط می یکدیگر استعاره و تشبیه از طریق شباهت به
منتهـا . کننـد مربـوط می یکـدیگر یعنی دو چیز را از یک ایده مشترک بـه ؛کنند کشف و برجسته می

). ٢ص ،١٣٩٣ دبـاغ،( ادعای شـباهت در تشـبیه صـراحت دارد ولـی در اسـتعاره صـریح نیسـت
. اند؛ چون هر چیزی به شکلی شبیه چیـز دیگـری اسـت پا افتاده تشبیهی پیش های ههمچنین، جمل

 مقایسه، تشبیه و تمثیل در استعاره سهم بزرگی دارند. ولی استعاره اغلب آموزنده و حتی ژرف است
شده که در  هاستفادمعنای عام کلمه  در این مقاله، منظور از استعاره به). ١٢ص ،١٣٧٩زاده،  قاسم(

  .از عنصری به عنصر دیگر منتقل شده است اآن معن
ای  رشـته تنها در قلمرو مطالعات ادبی محدود نشده، بلکه به صورت میـان 3پژوهش در استعاره

هـای  و شـاخه شناسـی زبـان، زبـان ۀاجتماعی، فلسـف علوم مانندای از معارف بشری  گسترده ۀدامن
ناسی تجربی، صنعتی، مدیریتی، اجتماعی، رشـد، تربیتـی، ش از جمله روان( شناسی مختلف روان

ارتباطـات، دیـن، هـوش مصـنوعی، علـوم  بازرگـانی، علـوم ، علوم)ارتباطات، بازرگانی و تبلیغات
  .وارد شده است... زیستی، شناختی، گفتاردرمانی و

ای در  همسـتقیم نقـش عمـد طور مستقیم و غیر به اند که شناختی ها دارای مبادی معرفت استعاره
از  ؛انـد پرداخته یشناسـ علـم جامعه یها فرض شیو پ یشناسان به مباد جامعه. دارند 4سازی نظریه

ه کـ اعتقـاد دارد یو. است 5»آلوین گولدنر«ن بحث توجه نشان داده یه به اک یشناسان جمله جامعه
گاهانه ک داردن یشیدو نوع اصل پ ،موجود یشناس جامعه گاهانه بـر تحقا یه خواه، ناخواه، آ قـات یناآ

  .کند میر یینیز تغ یشناس جامعه ینها مسائل و محتوایر ایینند و با تغکاف یه میسا
شناس به جامعه و انسـان  ند، نوع نگاه جامعهک یه گولدنر اشاره مک ییها فرض شین پیتر از مهم

گاهانه تنظه کرا  یشناخت جامعه یها هیا قبول اغلب نظریل رد یوی در واقع دل. است اند، بـه  م شدهیآ
هـا را اند کـه آن مطـرح شـده صـراحت بها یـهـا  فرض شین پیـه اکـگردانـد  یمفروضات دوگانه بر م

شـود و در  یهـا آورده نمی از آنات نامشخص هستند و اسمین فرضیا ای، نامد می 6مفروضات مسلم
                                                           
1. Figurative 

2. Literal 

3. Metaphor 

4. Theory Building 

5. Alvin Gouldner 

6. Postulations 
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گولـدنر . نهـد نـام مـی 1یلـکها را مفروضات  هین فرضیاو ا که نندک ینار مفروضات مسلم عمل مک
در خصـوص  یو. نـدک یم میتقس 3یا نهیو مفروضات زم 2یرا به مفروضات جهان یلکمفروضات 
ه کآورند و از آنجا  یمسلم را فراهم مینه ساخت مفروضات نها زمیه اکمعتقد است  یلکمفروضات 
نهـا یرو، بـه ا ایـن از ؛رنـدیگ یپرداز قـرار نم هیـنظر یند، مـورد توجـه اصـلشـو یان نمـیبه وضوح ب

 دارد یلـکشـتر بسـتگی بـه مفروضـات یها ب هیا قبول نظریند که رد یگو ز میین یا هیهای حاش هیفرض
  ).۵۶−۴۶ص ،١٣۶٨ گولدنر،(

کید می یـک  یعنـی ؛دنگذار ای در سرنوشت یک نظریه تأثیر می زمینه کند، مفروضات گولدنر تأ
 ای معتقدنـد های زمینـه د که به همان فرضیهشو مورد قبول کسانی واقع می طور عمده بهنظریه معین 

  ). ٣٢ص ،١٣٧٠ توسلی،(
هـا نیـز  اسـتعاره ،رسـند نظر می که مفروضات مسلم بدیهی به طوری نکته مهم این است همان

شوند که ممکن است در عمل توجهی را به خود  انگیخته وارد زندگی بشر می قدری طبیعی و خود به
نیـاز از  های روانـی و ارتبـاطی دیگـر سـاده و بـیفرآینـدهـا و  دیدهجلب نکنند و مانند بسیاری از پ

، بخشی از کارکردها و دارند کارکردی ها ابعاد چند با وجود این، استعاره. توصیف و تبیین جلوه کنند
  :از ها عبارتند فواید استعاره

اسـتعاره یـا ؛ به یک مدل بیشتر آشکار است روشن استعاره و تمثیل نوعی حرکت از یک ایده نا
بخشی به نظریـه  استعاره قادر است در انسجام ؛ها نقش بسزایی دارد ها یا فرضیه تمثیل در تولید ایده

توانند به افراد کمک کنند تـا  ها می استعاره؛ ثرندؤها در یادآوری یک نظریه نیز م استعاره؛ کمک کند
کـه در ایجـاد  دارنـد درت انگیزشـیقـ ها استعاره؛ یک نظریه را به تجسم درآورند و آن را درک کنند

  ).٢٠١−١٩۴ص ،١٣٨٧شومیکر و همکاران، (ای دارند  حالت احساسی یا هیجانی نقش عمده
توانند کارکردهای منفی نیز داشته  ها با وجود کارکردهای مثبت می معتقد است که استعاره 4میلر
  :سازی عبارتند از ها در نظریه برخی از معایب استفاده از تشبیهات و استعاره. باشند

یا استفاده از استعاره ممکن است منجر به تفکر غیردقیق ؛ کننده باشند توانند گمراه ها می استعاره
؛ د تـا درسـتی و دقـتششوخاطر گیرا بودنش انتخاب  یک استعاره ممکن است بیشتر به؛ دشوگنگ 

  ).١٩۴ص ،همان( یک استعاره ممکن است موضوعاتی را بیش از حد ساده کند
لحاظ کارکردی دو دیدگاه عمـده در مـورد  شناختی نیز به شناسی مطالعات ادبی و زبان ۀدر حوز

                                                           
1. domain assumption 

2. World hypotheses 

3. background assumption 

4. Miller 
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ایـن دیـدگاه اسـتعاره را . دیـدگاه نخسـت بـه دیـدگاه کالسـیک موسـوم اسـت :استعاره وجود دارد
انتقـال  ۀدار وظیفـ شـود کـه عهـده ای اطـالق مـی داند و آن به تشبیه فشرده پذیر از زبان می انفکاک

اخیر، ماهیت جدیدی بـرای اسـتعاره  ۀدر چند ده شناختی دارد که زبان ۀست؛ دیدگاه دوم صبغنامع
هـای  سـطوح و شـئون زنـدگی و در همـه حـوزه ۀهـا در همـ تعریف کرده که بر اساس آن، اسـتعاره

بـر . ندشو شناختی بشر محسوب می ی فعال در نظامفرآیندمعرفتی، علمی و فلسفی حضور دارند و 
مطالعات ادبـی و کـاربرد  ۀکاربردهای استعاره، محدود به حوز 1یقات لیکاف و جانسوناساس تحق

هـا و  واژه، عبارت یا جمله نیست؛ بلکه همچون ابزاری مفید، نقش مهمی در شناخت و درک پدیده
رفتـاری طبـق آن  ۀکنـد کـه زنجیـر امور دارد و در حقیقت یک مـدل فرهنگـی در ذهـن ایجـاد مـی

حسـب ضـرورت و نیـاز بشـر بـه درک و بازنمـایی  ترتیـب، اسـتعاره بـر بدین. شود ریزی می برنامه
گیرد و نقشی بسزا در جوالن  ها و اطالعات قبلی شکل می آشنا، با تکیه بر ساخت واژه های نا پدیده

حسـب هـای مـا بر هـا و اسـتنباط بنـدی بر ایـن، تعـداد زیـادی از طبقـه افزون. فکری و تخیل دارد
ویژه مفاهیم انتزاعی، از طریق انطباق اسـتعاری  هگیرند و بسیاری از مفاهیم، ب می ها صورت استعاره

رو، توجـه بـه بیـان  از ایـن ؛یابنـد دیگـر، نظـم مـی ۀای به زمین ها از زمینه اطالعات و انتقال دانسته
 گـذارد استعاری تبیین جدیـدی از کـارکرد مغـز در برخـورد بـا جهـان پیرامـون در اختیارمـان مـی

  ). ١۵۴ص ،١٣٩٢ و فاضلی و نیکویی، ١٢٠ص ،١٣٨٩ی، هاشم(
ابـزار  ۀمثابـه هـا را بـ ها کـاربرد اسـتعارهدیگری از استعاره دارند، اغلب آنشناسان قرائت  جامعه
ها در امر اثبات و استدالل اسـتفاده شـوند،  ولی اگر از استعاره ؛کنند اشکال تلقی میدون تحلیلی ب

گـاه از اسـتعاره ها بهآن. دانند کننده می امری گمراه گاه و ناخودآ هـای  هـا در تحلیـل پدیـده طور خودآ
های  استعاره«های زیستی جزء  شناسی مدرن، استعاره در جامعه هر چند. اند اجتماعی استفاده کرده

شناسـان کالسـیک  اما بسیاری از اصطالحات زیستی، در اندیشه جامعه ؛شوند محسوب می» مرده
شـناختی اصـطالحات  تطـور در متـون زیسـت ماننـدالزم به ذکر است که مفاهیمی . اند ثر بودهؤم

  .شوند ها در علوم اجتماعی اصطالحات تمثیلی محسوب میولی کاربرد آن ؛اند اولیه
ای بــرای مطالعــات ادبــی و  پــژوهش در خصــوص اســتعاره بیشــتر ســوژه در ایــران کم دســت

اشاره  های اصلی آن صورت پراکنده و در حاشیه بحثه بشناسی  شناسی بوده و در متون جامعه زبان
هـای بنیـادینی کـه در  بودن استعاره، پرسش وجهی ای و چند رشته میان ۀبا توجه به صبغ. شده است

شناختی چگونـه اسـت؟ و چـه  جایگاه استعاره در متون جامعه: عبارتند از شوند این مقاله طرح می
  شناسی کالسیک وجود دارد؟ های جامعه یش نظریههای زیستی و پیدا نسبتی بین استعاره

                                                           
1. Lakoff and Jahnson 
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  مبانی نظری استعاره. ٢

نگری جامع قضایای متعدد در قالب یک مجموعه پیوسـته و  ها، هم هدف استفاده از نظریه یا نظریه
های زیسـتی در تکـوین  کردن و تبیین نقش استعاره مند توان به نظام منطقی است که به کمک آن می

 ینظـر یردهـایکتوان از رو آن می کین تئورییبرای تب. ناسی کالسیک پرداختش های جامعه نظریه
  :شناختی استفاده کرد شناختی و جامعه زبان

ی لحاظ تاریخی استعاره همـواره مـورد توجـه ادیبـان و سـخنوران هب :شناختی دیدگاه زبان) الف
دانسـت کـه  ینی میئتز وی کاربرد استعاره را امری). ١٣۶ص ،١٩٩۴ تابر،( استبوده ارسطو مانند 

زیباست و حذف آن آسیبی جـدی بـه زبـان، بـه خصـوص زبـان  فقطبلکه  ؛الزم و ضروری نیست
و  ٣ص ،١٣٨١ راد، گلفــام و یوســفی ؛۶٠ص ،١٣٨٨ شــیخ رضــایی،( رســاند منطــق و علــم نمــی

  ).٢ص ،١٣٧٩زاده،  قاسم
کیـد دارنـد برخالف ارسطو بر تعاملی 2و بلک 1ریچاردز ریچـاردز بـا دیـدگاه  .بودن استعاره تأ

کیـد  ینی و آرایش کالم محسوب میئکه استعاره را وجهی تز 3تاریخی بالغت کردنـد مخالفـت و تأ
کند که استعاره اصل همیشه زنده و حاضر زبان است و آدمی بدون استعاره قادر به سخن گفـتن  می

تـرین  یهیوی معتقد است در هـر علمـی یکـی از بـد ).٨١ص ،١٣٨٩ زنگویی و دیگران،(نیست 
هـا ها تفکیک آن های مرسوم و قدیمی درباره استعاره بندی از طبقه. بندی مفاهیم است اقدامات طبقه

کند تا با تفکیک جدید مقصود خویش را به پـیش  بلک تالش می. های مرده و زنده است به استعاره
 تقسیم کـرد 6»فعال«و  5»مسکوت« 4،»منقرض«ها را به سه گروه  توان استعاره وی، می زعم به. ببرد

  ).٢۵−٢۴ص ،١٣٩٣ دباغ،(
لیکاف و جانسـون معتقدنـد نظـام . معاصر استعاره موسوم است ۀنظریه لیکاف و جانسون به نظری

سـازی یـک تجربـه  تصوری و ذهن بشر در ذات خود استعاری است و اسـتعاره ابـزاری بـرای مفهـوم
کردن در مورد حوزه انتزاعی، از اسـتعاره یعنی، برای صحبت  .تر است اساس تجربه ملموس انتزاعی بر
تـر بـرای صـحبت در مـورد  ها، از زبان و عبارات حوزه ملموس این استعاره بیشترشود و در  استفاده می

. دهنـد ه مـیئـمقصد ارا−ها غالبًا نوعی الگوبرداری مبدأ شود و این استعاره تر استفاده می انتزاعی ۀحوز
که عبارات استعاری از آن  یاند قلمروی آنان مدعی. بدأ و مقصد داردترتیب، هر استعاره دو وجه م بدین

                                                           
1. Richards 

2. Black 

3. Rhetoric 

4. Extinct 

5. Dormant 

6. Active 
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قلمـرو «ای کـه قصـد فهـم و درک آن را داریـم  و حوزه 1»قلمرو مفهومی مبدأ یا منبع« ،گیرد شکل می
ایـن اسـت کـه مفـاهیم انتزاعـی،  های مفهومی قصد بـر در استعاره. است 2»مفهومی مقصد یا هدف
زیـرا بـه  ؛دنس مضامین محسوس، ملموس و عینی، درک و یاد گرفتـه شـواسا نامحسوس و پیچیده بر

شـناختی همـین اسـت کـه مـا مفـاهیم  زبان ۀکارگیری استعاره در حوز ترین هدف به باور لیکاف عمده
 ذهنی و انتزاعی را بر اساس یک الگوی عینی و محسوس تجزیه و تحلیـل کنـیم و آنهـا را یـاد بگیـریم

  ). ١٣−١٢ص ،١٣٩٠ و بارسلونا، ١٠ص ،١٩٩٢ لیکاف، ؛١٢ص ،١٩٩٨ داسکال و همکاران،(
زبـان  ۀها اسـتعاره تنهـا بـه حـوززعم آن لند، بهئلیکاف و جانسون مفهوم موّسعی برای استعاره قا

 ؛گیـرد بـر مـی اندیشـه و عمـل را در ۀ، بلکه سراسر زندگی روزمـره و از جملـه حـوزیستمحدود ن
گونـه  هـا سـه ها معتقدند استعارهآن. ای دارد انسان ماهیتی استعاره ۀکه نظام مفهومی هر روز نحوی به

طور  بـههسـتند کـه  آنهـاییهای جهتی یا وضعی  استعاره. ددارن  شناختی و ساختاری جهتی، هستی
 ...گیری فضایی، از قبیل باال، پایین، عقـب، جلـو، دور، نزدیـک و مفاهیم را بر اساس جهت عمده

گیـری  گیرانه، به مفـاهیم، جهـت های جهت رو، استعاره از این. کنند می سازی دهی و مفهوم سازمان
زیـرا مـا از  دارنـد؛  های بسـیار وسـیع و گسـترده شناختی دامنه های هستی استعاره. دهند فضایی می

و  کنـیم استفاده می ها تها و حال ها، فعالیت شناختی برای درک رویدادها، کنش های هستی استعاره
توانـد وجـه  استعاره مـی. کنیم را به مثابه اشیا، مواد و ظروف، مفهومی و تصویری میها به ترتیب آن

دهی یک  ساختاری سامان ۀکنند اساس استعار ساختاری نیز داشته باشد، لیکاف و جانسون ادعا می
. ای از ایـن نـوع هسـتند هـای گـزاره اسـتعاره بیشـترمفهوم در چـارچوب مفهـومی دیگـر اسـت و 

  .کردن برخوردارند سازی و پنهان یافتگی و برجسته های سامان ختاری از خصلتهای سا استعاره
هـا  مسلک مثل هـابز و سـایر پوزیتیویسـت فالسفه تجربی هر چند :شناختی دیدگاه جامعه )ب

گـاه از زبـان اسـتعاری  هها بـولی آن اند؛ دادهروی خوشی به استعاره نشان ن گـاه و ناخودآ طـور خودآ
  .اند استفاده کرده

در اثبات از طریق ادله در راهنمایی و مشاوره و در هرگونه تفحص «: گوید می 4در لویاتان 3هابز
مگر آنکه گاهی ضرورت یابد تفهـیم مطالـب از . کند مجدانه درباره حقیقت قوه داوری کفایت می

ت امـا اسـتعارا. در آن صورت به همان میزان به مخیله نیاز است. طریق تشبیهی مناسب آغاز گردد
ها کاربرد آن. رود ها آشکارا سخن فریبنده به کار میشوند، زیرا در آن در این مورد کًال کنار گذاشته می

  ).۶٨ص ،١٣٨٨ شیخ رضایی،( »در امر راهنمایی یا استدالل حماقت آشکار است
                                                           
1. Source domin 

2. Target domin 

3. Hobbes 

4. Leviathan 
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. ، یـاری دهنـدنـدبه صورت کالمی نبودپیشتر ها قادرند ما را در بیان کالمی چیزی که  استعاره
ها یا چیزهایی که هنوز مـدون  کوشیم به بیان ایده که می بندی نظریه، در جایی ین، در صورتهمچن

  .اند بپردازیم، سودمندند یا بیان نشده
میلـر . سـازی اسـت استفاده از تشبیهات، تکنیک متداولی برای نظریـهکه اشاره شد،  طور همان

 ها یهو قضـ هـا ریفهـا، تع فـرض ای از کند کـه مجموعـه معتقد است تشبیه هنگامی خوب کار می
هـای  از تشـبیهات و اسـتعاره. ای دیگر منتقل شـوند های رفتاری به طبقه بتوانند از یک طبقه از نظام

، معنا دادن به مفـاهیم نظـری ها و مفاهیم جدید فرضیه ئۀعلمی برای کارکردهای متنوع، از جمله ارا
ایـن زمینـه،  در. شـود های مختلف استفاده مـی ها یا نظریه هایی میان فرضیه جدید و ایجاد انتخاب

ای و  کـه فرضـیه ای گونـه های جدید را به خواهند نظریه مک کورمک معتقد است دانشمندانی که می
قابل اجتناب باید به استفاده از تشـبیه مبـادرت  طور غیر ، تقریبًا بهبندی کنند فهمیدنی است صورت

صریح از تشـبیه و استفاده قاطع و  2توین بی). ١٨۵−١٨۴ص ،١٣٨٧ ،و همکاران 1شومیکر( ندکن
  :دانست کننده می آن را گمراه پایه برهان کردن

گرفتن روش و اصطالحاتی مناسب بـا موضـوع  کار هجای یافتن و ب هشناسان ب بارها و بارها جامعه«
دیگـر بیـان ها و یـا علـوم  حسب نظریه های جامعه را بر ها و واقعیت اند تا ارزش خودشان، تالش کرده

و  عنوان یک ماشین تجزیه و تفسیر کننـد اند جامعه را به از روی تشبیه با علوم فیزیکی سعی کرده. کنند
اند که جامعه یک ارگانیسم است و از تشبیه با علوم روانی  شناسی اصرار ورزیده از روی تشبیه با زیست

م از روی تشبیه به مذهب، جامعـه اند و گاهی ه یا فلسفه، جامعه را همچون یک شخص در نظر گرفته
  ). ٢۶١ص ،١٣۵٨ سروش به نقل از کول،( »اند عوضی گرفته» خدا«را حتی با 

  :کند که او در خصوص تشبیه بین جامعه و گیاهان اشاره می 3وی با نقد اندیشه اشپنگلر
و بالغت، سازد، اما با همه فصاحت  کند و آنگاه آن را پایه برهان می از مجاز و تشبیه شروع می«

  ).٢۶١ص همان،( »سخنانش ارزش برهانی ندارد
وی معتقد است اگر از قیاس و اسـتعاره در امـر اثبـات اسـتفاده  .نیز دیدگاه مشابهی دارد 4پارتو

مفهـوم قیـاس و اسـتعاره  بـانکته مهم این است که پارتو خـود . کار عبثی صورت گرفته است ،شود
گاهی   :نویسد باره می این در 5لوپریاتو. داشت آ
بنـدی کـرده و نظـم را در  ها ذهن انسان حقایق را طبقهروند که با آن شمار می ها ابزاری به قیاس«

                                                           
1. Shoemaker 

2. Toyenbee 

3. Spengler 

4. pareto 

5. Loperato 
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واضح است که بدون قیاس، علم وجود نخواهد داشت، امـا از لحـاظ . کند طبیعت کشف یا بنا می
گاه بود،  چه بسـیاری  اگرعلمی، کاربرد قیاس بدون خطر نیست و پارتو نیز تیزبینانه از این حقیقت آ

که از استدالل به شیوه قیاسی استفاده کـرده اسـت توجه وی را به دلیل آن از خوانندگان سردرگم و بی
گاهی او نسبت به نارسایی. اند مورد سرزنش و مالمت قرار داده هـا  هـای قیـاس ها و نیز سودمندی آ

و همکـاران،  1زیتلـین( »کـرد بنـدی طبقـه) هـا اشـتقاق(ها  عنوان سفسطه ها را بهچنان تیز بود که آن
  ).١١٠ص ،١٣٧٣

  :نویسد لوپریاتو به نقل از پارتو، درباره موضع او در خصوص قیاس و استعاره در علم می
یـک مجهـول  عنوان ابزاری برای انتقـال مفـاهیم مربـوط بـه ها به ها و قیاس چنانچه به استعاره«

امـا  ؛مجهـول از معلـوم اسـتفاده کنـیم طور علمی همچون راهی برای رسـیدن بـه ها بهبنگریم از آن
های معینی  از جنبه )A( ءاینکه شی. ترین ارزشی ندارد جای اثبات بگیریم کوچک ها را بهچه آنچنان

هـای موجـود در  نیست که تمام ویژگی ااست، بدان معن) B(دیگر مثًال  ءشبیه و قابل مقایسه با شی
)A( در )B(  خصوصی است که باعـث ه های ب از آن ویژگیهم هست، یا اینکه ویژگی معینی یکی

های اجتماعی را بـا قیـاس مشـخص  کرد واقعیت پارتو تالش می). ١١٠ص ،همان( »شود قیاس می
  .های جوانی بیشتر مشهود بود کند و این تالش در سال

هـا بـه منظـور بنـدی آن اولین کوشش ما طبقه. های اجتماعی عناصر مطالعه ما هستند واقعیت«
و روابـط ) قـوانین( ها ن به اولین و تنها هدفی که در این نگرش داریم؛ کشف یکنواختییازید دست

ها با قیاس  معینی از یگانگی بندی شده را داریم، تعداد که ما واقعیات کامًال طبقه حالی در. هاآنبین 
بـه قیاسی اولیه، بایستی  ۀروشن خواهد شد و پس از گذشتن از یک فاصله مناسب در طول آن زمین

بـه ایـن ترتیـب مـا . سمت دیگری کـه فضـای بیشـتری بـرای قیـاس یافـت خواهنـد شـد، بـرویم
ر تجربـی و ها شکلی کمتداده را مشخص خواهیم کرد و به آنبرابر ما قرار  هایی که قیاس در یگانگی

درستی کاربردشـان را خـواهیم دیـد، دقیقـًا تصـویری کـه بـه جامعـه ه و ب بیشتر نظری خواهیم داد
  ).۴٨٠−۴٧٩ص ،١٣٧٠ ،ترنرپارتو به نقل از ( »دهند می

تکمیلـی بـین آن دو  ۀدر عـین تضـاد رابطـ. ل به دو منطق تمثیلی و عقلی استئادگار مورن، قا
در . کنـد میرا کنتـرل و اسـتفاده  بلکه آن ؛کند عقالنیت واقعی نه تنها تمثیل را نفی نمی. وجود دارد

افراط در تمثیل و تفریط در منطق به . هایی به وجود آید منطق ممکن است عدم تعادل−ترکیب تمثیل
کیـد مـی. کنـد ولی افراط در منطق و تفریط در تمثیل تفکر را نازا می. انجامد هذیان می کنـد  وی تأ

ای و جادویی و دیگری عقلـی، منطقـی و  یکی نمادین، اسطوره :سازد روح انسان دو نوع اندیشه می
                                                           
1. Zeitlin 
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وجود دارد، ولـی در اولـی تمثیـل ) یین و یانگ( ی در دیگرییکی همیشه به صورت خاص. تجربی
کنترل  رسد، در دومی تمثیل بیشتر تحت شود و به شکوفایی خاص می کمترین کنترل را متحمل می

جامعـه را از  ،بـا انتقـاد از تمثیـل ارگانیسـتی معتقـد اسـت کـه ایـن برداشـتمورن . و فشار است
اجتمـاعی را نادیـده ۀ پندارد و با این کار اصالت پدیـد میهای بسیاری با ارگانیسم زنده یکی  جهت
شده،  های ذهنی از واقعیت دریافت با وجود این، ساختن تمثیل ).١٨٠ص ،١٣٩١مورن، ( گیرد می
اسـت کـه موجـب فهـم و ) نظریـه( های فکری ه تمثیلئشده از طریق ارا سازی واقعیت ادراک شبیه

  . شود شناخت و تفکر می ۀهای تاز شکل گرفتن شیوه
وی معتقـد  .شـود قائـل میاصطالحات اولیه و اصطالحات تمثیلـی تفـاوت  میان 1اسکیدمور

رود، برای این علم یک اصطالح اولیه  به آن صورتی که در علم اجتماعی به کار می» نیرو«است که 
فیزیکـی از  چون در آنجا تعریف خـاص ؛این اصطالح برای فیزیک اولیه است. شود محسوب نمی

که » اجتماعینیروی «آن وجود دارد و به صورت کّمی قابل محاسبه است، اما به اصطالحاتی نظیر 
کید می. شوند گفته می» تمثیلی«ها در علوم اجتماعی پذیرفته شده اصطالحات کاربرد آن کند  وی تأ

رای مثال ب. استای اصطالح اولیه  گاهی ممکن است مشخص نباشد که یک اصطالح در چه حوزه
شناختی  اغلب این اصطالح را برای مشخص کردن تغییر زیست .یک واژه اولیه مبهم است» تطور«

بـرای » تطـور اجتمـاعی«ولی در دویست سال گذشته  ؛برند به وسیله سازگاری با محیط به کار می
ه ایـن بـاور اسـت کـ سرانجام اسکیدمور بر. کار رفته است دن تغییر منظم اجتماعی بهکرمشخص 

ولی ایـن  ؛برند کار می شناسی اولیه است به شناسان تطور را به شکلی که برای زیست امروزه زیست
 ،١٣٨۵اسـکیدمور، ( شـود های اجتمـاعی یـک تمثیـل بـا اهمیـت محسـوب مـیفرآیندواژه برای 

و ) نظـری−عملـی(های مکانیکی، منطقـی، اخالقـی  وی عقیده دارد که انواع تمثیل ).۶۶−۶۵ص
هـا  ترین تمثیل شناسی یکی از غنی زیست. شناسی وجود دارند های جامعه در نظریه شناختی زیست

اما استفاده از آن قدری سردرگمی در مورد واحد تحلیل به  ؛است کردهشناسان فراهم  را برای جامعه
 ؛شناسی تا حدودی کاهش یافته است شناختی از تفکر زیست امروزه استفاده جامعه. آورد وجود می
  ).٧٠−۶٩ص همان،( دنشناسی جدید حضور دار یاری از مواد اصلی آن هنوز در جامعهولی بس

هـای اجتمـاعی  شناسان استفاده و سـاخت مـدل در تبیـین پدیـده های علمی جامعه یکی از کنش
ها چیـزی بـه  کمک مدل زیرا بهاست؛ استعاری  فعالیتیهرگونه استفاده و ساخت مدل در واقع . است

وجود دارد، استعاره  2)آنالوژیک(بنابراین، در دل هر استعاره، مدلی قیاسی . شود یچیزی دیگر تشبیه م
                                                           
1. Skidmore 

2. Analogy 
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جوییم، در هنگام مدل  که در تحلیل استعاره از مدل کمک می گونه اند و همان و مدل دو روی یک سکه
 ).٧٣−٧٢ص ،١٣٨٨ شیخ رضایی،( پردازی هستیم مشغول استعاره) به کمک قیاس( کردن نیز

   
  های زیستی در تطورگرایی اجتماعی استعارهبازتاب . ٣

نقـش ) هـا پـارادایم( ها و ساختارهای الگـویی علمـی سازی ها، مدل ها در ساختمان نظریه استعاره
هـای  تواننـد پدیـده ویژه هنگامی کـه دانشـمندان نمـی هب). ١٨۴ص ،١٩۶٢ 1کوهن،( مهمی دارند

  .جویند میهای استعاری سود  اجتماعی را مطالعه کنند، از تبیین
دانسـت و  جامعه را همانند بدن مـی) ق۴٢٧−٣۴٨(اندیشمند معروف یونان باستان  2افالطون

و ) سپاهیان و قوای نظـامی(، قلب )کنندگان جامعه منظور زمامداران و اداره(آن را به سه قسمت سر 
 الـف،١٣٨٩سـتوده، ( تقسـیم کـرده بـود) آورنـد های مردم را فراهم می افرادی که نیازمندی(شکم 
  :نیز معتقد است) ق۵٠۵−۴۵٠(غزالی دانشمند مسلمان ایرانی ). ١٨ص

وران شهرند و شهوت چون عامل خـراج  تن چون شهری است و دست و پا و اعضا چون پیشه«
غزالـی ( »شهر است و دل، پادشاه شهر است و عقل، وزیر پادشاه است ۀاست و غضب چون شحن

  ).۶١ص ب،١٣٨٩ به نقل از ستوده،
و چـارلز  3ویـژه جـان باتیسـت المـارک هشناسـی بـ زیست ۀگرایی در حوز ه انواع و تکاملنظری
خصـوص تطـورگرایی اجتمـاعی نقـش ه شناسی کالسـیک بـ های جامعه در تکوین نظریه 4داروین
و  5یکـی طرفـداران نظریـه ثبـوت :دو نظریه عمـده وجـود دارد ،درباره انواع. ای داشته است عمده

صفات انواع از گذشته دور تـا بـه حـال هـیچ  ،بر اساس نظریه ثبوت 6.ه تغییردیگری هواداران نظری
این نظریه قبـل از طـرح نظریـه  .وجود نداردتغییری نکرده و بین اقسام موجودات زنده ارتباط نسلی 

برخالف دیـدگاه ثبـات انـواع، نظریـه تغییـر . نظران بود صاحب بیشترتطورگرایی داروین مورد قبول 
نظریه تکامل داروین بر . داند و شامل دو نظریه المارک و داروین است را تدریجی میخلقت انسان 

  :هایی متکی است که دو اصل از این اصول با افکار المارک منطبق است اصول موضوعه یا فرضیه
  ؛است یر دائمییت و تغکه جهان در حرکن است یا 7نین اصل مورد قبول داروینخست. ١

                                                           

1. Kuhn 
2. plato 
3. Jean baptiste lamark 
4. Charles Darwin 
5. Fixism 
6. Transformism 

7. Darwin 
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  ؛است یجیامل اصوًال تدرکه جریان تکن است ی، اگرفته 1کاز المار نیه داروکاصل دوم . ٢
خطوط مستقل از  یت موجودات جهان از تعدادکاین است که حر کاصل سوم از نظر المار. ٣
  ؛ل شده استکیگر تشیدیک

ل نظـام کـ یه اصـلیـه آن را پاکـشـود  ین مربوط به انتخاب اصلح مـین اصل دارویچهارم. ۴
رده بـود و کعنوان  که المارکش است یامل نه وابسته به چند گراکن تیبه زعم دارو، دانند ین میدارو

 ؛٧٩−٧٧ص ،٢٠٠٨داس، ( جه انتخاب طبیعـی اسـتیامل نتکه تکنه حاصل تصادف و اتفاق بل
  ).٩٠−٨٨ص ،١٣٧٠و توسلی،  ١٧ص ،١٣۵٣بهزاد، 

خویش سـنجیده  را با تن انسان از دیرباز خود را در کانون آفرینش پنداشته و برون از وجود خود
. وارگی موسوم اسـت این مقایسه به اندام .خویش مقایسه کرده است) تن(کالبد است و جامعه را با 

ها همچون موجوداتی زنده در نظر  آن، جامعهۀ پای شناسی است که بر ای در جامعه وارگی نظریه اندام
 و ٧ص ،٢٠٠٢ 2مـور،( گیـرد صورت مـیهای زیستی  ها از طریق قیاسآیند و تبیین کارکردی آن می

  ). همان توسلی،
انسان، «، ویاز نگاه . کند های حیوانی استفاده می آدمی از استعاره های ویژگیهابز نیز در مورد 

خواهی و خودخـواهی  زعـم وی، زیـاده به .ستبنابراین خشونت و ستیز ذاتی او .»گرگ انسان است
ای جـز قـرارداد  شـید و بـرای پیشـگیری از آن چـارهخواهـد ک» جنگ همه علیـه همـه«آدمیان، به 

 .اجتماعی و دولت مقتدر نیست
شـاه . همواره مردم در حال جنـگ و سـتیزند. ها درنده خویی است بنابراین، طبیعت همه انسان

، معلمـان. مـردم را در جامعـه بگیـرد جلـوی اسـتخدام و اسـتبداد قدرت مطلق قادر باشـدبا  باید
تومـاس بـه ( بان شاه هستند و باید مردم را قانع سازند تا از شاه حمایت کنندهنرمندان و واعظان، ز

  ).١٣١ص ،١٣٩٠ ،نقل از شفیعی و همکاران
امـا  ؛گرفتنـد هـا کمـک مـی ذکر این نکته ضروری است که متفکران اجتماعی بیشتر از استعاره

  .جستند بهره میهای علمی خود  کردن نظریه ها در سامان شناسان غالبًا از آنالوژی جامعه
 ؛شـوند تلقـی مـی 3»های مرده استعاره« ۀمثاب های زیستی به شناسی استعاره امروزه در متون جامعه

دهـد و بـه  اصالت دارد و صفات خویش را به جامعه مـی» انسان«های جاندارانگاری،  زیرا در استعاره
هـا جـایگزین انسـان  که بـا پیشـرفت تکنولـوژی، ماشـین از زمانی. بخشد آن شخصیت و هویت می

گاه در ساختار روانی بیشتر افراد جامعه انسانی تجلی پیدا کرده  شدند، ماشینیزه شدن به شکلی ناخودآ
                                                           
1. Lamarck 

2. Moore 
3. Date metaphors 
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شناسان کالسـیک  هر چند در بین جامعه). ١٠٣ص ،١٣٩٠شوب،  آبادی و فرضی یوسف عرب( است
ماشـینیزم موجـب  امـا گسـترش تکنولـوژی و ؛های زیستی و ماشینی وجود داشـت جدال بین استعاره
ماشین بـا انتقـال . در زندگی روزمره شده است ها هسازی و تجسم بسیاری از استعار آفرینندگی، مفهوم

تر از خالق خـویش شـده و وجهـی ایـدئولوژیک پیـدا  صفات خویش به انسان، چشمگیرتر و برجسته
متفکـران اجتمـاعی، هـای زیسـتی در اندیشـه  بـر اثرگـذاری اسـتعاره افزونبا این وجود، . کرده است
تـوان  شناسان کالسیک که دارای مشرب تطورگرایی اجتماعی هستند مـی جامعه میانرا در  انعکاس آن
گرایـی، تحـت شـرایط  اوج اثبـات ۀشناسی در دور جامعه ارگانیک در ۀکلی، نظری طور به. مشاهده کرد
بنیـاد و اثبـاتی، ترکیبـی از  اجتمـاعی، عقـل یـک فلسـفه ۀمثاب این نظریه به. شکوفا شد ١٩ خاص قرن

های فلسفی عصر خود و واکنش به نیازهای اقتصادی و سیاسی شناخته شده در جامعـه را نمایـان  ایده
بخشـی از نظـم طبیعـی بازنمـایی  ۀمثابـ سان، جامعه بـه بدین). ٧۶ص ،١٣٩٣کینالک، ( ساخت می
شناسـان از  منـدی جامعـه ، بهـرهشرایطی چنین در. کند شود و از طریق نظام تقسیم کار فعالیت می می

تـرین  عمـده. شـدند محسـوب مـی 1»های زنـده استعاره«شناسی  زیستی در متون جامعه های استعاره
 :های زیستی بودند، عبارتند از شناسانی که متأثر از استعاره جامعه
  

آگوست کنت. ٢−٣
2
 )١٨۴١٩١٠−٠(  

اجتمـاعی فرآینـدی خطـی و رو بـه پیشـرفت ل به سه دوره ربانی، فلسفی و اثباتی است و تغییـر ئوی قا
تکامـل . آهنگی متفاوت، به سمت فرجام یا هدفی واحد در حرکت است بشریت، با. شود محسوب می

هرگونه تغییـر در نهادهـای اجتمـاعی و سیاسـی بـا تکامـل . شود اجتماعی می ۀذهن بشر موجب توسع
. میت کاهنان و نهادهای نظامی استخداشناسانه تحت حاک ۀترتیب، مرحل بدین. فرهنگی مرتبط است

دانـان بـر  است، کشیشان و حقوق )١٧٠٠−١٣٠٠( متافیزیکی، که تقریبًا برابر با دوران مدرن ۀدر مرحل
ای که تنها در جوامع اروپـایی بـه چشـم  ویستی، دورهیند و سرانجام مرحله پوزیتکن جامعه حکومت می

مرحله، تکامل اجتماعی به  این در. مندان خواهد بودخورد، شاهد رشد اقتدار صاحبان صنایع و دانش می
  ).٢٢٩ص ،١٣٩١تنهایی، ( کند ناپذیری به سمت عصر مدرن حرکت می شکل بازگشت

گانـه  سـه مراحـل در. های زیسـتی اسـت شدت متأثر از استعاره بندی علوم نیز به در طبقه کنت
زیرا، جامعه را به اندام انسانی فروکاسته و خصلت  ؛شود مشاهده می 3کنت، نوعی آنتروپومورفیسم

  :ل شده استئانسانی برای جامعه قا
                                                           
1. Live metaphor 

2. Agust Comte 

3. Antropomorphism 
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اونتـوژنی یعنـی تحـول . تکامل ذهـن فـردی صـورت گرفتـه اسـت ۀتکامل ذهن بشر به قرین«
. باشـد های بشری یا تحول سراسر نوع بشر می ارگانیسم فردی بشر، یادآور فیلوژنی یعنی تحول گروه

گـرای انتقـادی و در  من دو آتشـه و در بلـوغ یـک مابعدالطبیعـهؤدر کودکی یـک مـ هر یک از ماها
نوع بشـر نیـز همـین سـه مرحلـه عمـده را در فراگـرد رشـد . بزرگسالی یک فیلسوف طبیعی هستیم

تلقـی تکامـل و پیشـرفت در اندیشـه ). ٧٨ص ،١٣٧٣ 1کـوزر،( »خویش پشت سر گذاشته است
  . داردشود که وجهی مثبت  اسپنسر نوعی استعاره جهتی تلقی می

سلول جامعه را خانواده و بافت آن را نیروهای اجتماعی  های ارگانیستی وی با استفاده از استعاره
تـوان  دانـد کـه جامعـه را مـی داند؛ کنت تفاوت میان ارگانیسم اجتماعی و بدن را تنها در آن می می

  .ای ثابت است آنکه بدن پدیده و حال کرددگرگون 
هـای  جامعـه بـا واژه. شناسی وابسـتگی دارد شناسی به زیست باور است که جامعه این کنت بر

پـیش  های ارگانیـک کـارش را بـه شناسی با کل شود و همانند زیست به تصویر کشیده می 2وار اندام
کنـد و ایـن  پیوسته و خطی رشد مـیای به شکلی آهسته،  زنده ۀجامعه نیز مانند هر مجموع. برد می

 ۶٠ص ،١٣٧٣کـوزر، (است  3سادگی به پیچیدگی و از بالقوه بودن به سمت تحقق خودحرکت از 
هـای  این ترمینولوژی حاکی از متأثرشدن کنـت از گفتمـان و اسـتعاره). ٣٢ص ،١٣٨۶و سیدمن، 

 .شناختی است زیست
  

کارل مارکس. ٢−٣
4
 )١٨٨−١٨١٨۴(  

ای اصلی نظریه تکاملی مارکس، از ه یکی از سرچشمه. های زیستی بود مارکس هم متأثر از استعاره
تنـازع گروهـی در . شناسـان اولیـه بودنـد نظریات داروین و المارک و از سوی دیگـر مـردم سو یک

اجتماعی، تشابه نزدیکی با مفهوم مبارزه طبقاتی و تضاد درونی −های اقتصادی نظریات داروینیست
 ۀمثابـ ینیسـم اجتمـاعی، تضـاد را بـهدارو. های مارکس کامًال آشکار است جوامع دارد که در نظریه

ستود و نظریه او را تأییدی  مارکس عقاید داروین را می. پنداشت بخشی از تکامل انسان و جامعه می
و  ٢۴١ص ،١٣۵٢ 5پیتـر،( دانسـت های علمی خـود در بـاب تـاریخ جوامـع بشـری مـی بر نظریه

: تدفین مارکس بر آرامگاه او اظهار داشـت ۀباره، انگلس در خطاب در این). ٧٧ص ،١٣٩٣کینالک، 
که داروین قانون تحول طبیعت را کشف کرد، مارکس نیز قانون تحول تـاریخ بشـریت را  گونه همان«

                                                           
1. Coser 

2. organic 

3. Self-realization 

4. Karl Marx 

5. Piter 
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همان خدمتی را به تاریخ کرد که آرای دارویـن « همچنین وی عقیده داشت که آرای مارکس. »یافت
هـای زیسـتی آشـکار و  ایـن اسـتعاره). ١٨ص ،١٣٧٣ یتلین و همکاران،ز( »شناسی کرد به زیست

  .خورد پنهان در متون مارکس به چشم می
ایـن . داند کنون تاریخ نبرد طبقاتی میتکاملی تاریخ تمامی جوامع را تا های ه وی بر اساس آموز
مردان و بردگان، نجبا و اعیان، اربابان و رعایا، استادکاران و شاگردان و خالصه  نبرد طبقاتی بین آزاد

انـد و پنهـان و آشـکار در نبـرد  می رو در روی یکدیگر ایسـتادهئتمگران و ستمدیدگان در تضاد داس
هـا را هـایی اسـت کـه مـارکس آن در نظر او تاریخ جوامع بشری، تجلی ستیز گـروه. اند امان بوده بی

  .نامد طبقات اجتماعی می
طبقـه کـارگر بـه  اعتقـاد داشـت او .مارکس کمونیسم را بر مبنای آزادی طبقه کارگر بنا نهاده بود

دلیل نداشتن امکانات مجبور است نیروی کار خودش را بفروشد و این کار او را تبـدیل بـه ماشـین 
آفریند و  کند و این استثمار برای استمرار خویش دولت می و از ماهیت انسانیش به دور می نماید می

ایـن روابـط پدرسـاالرانه بـه زن بـه چشـم  .نهد که پدرساالر است نام خانواده را بنیان میه نهادی ب
س خانواده قرار دارد، کودکان و زنان همگی جزیـی از أکند و طبعًا چون پدر در ر جنس دوم نگاه می

  .شوند مایملک پدر محسوب می
لحـاظ محتـوای  گـرای مـارکس نـه بـه گـرا، سیسـتمی و طبیعـت ایـن، مـدل تکامـل بـر افزون

پردازان ارگانیک اولیـه از جملـه  نظر فرم ظاهری شبیه به مدل نظریهایدئولوژیکی و مفهومی بلکه از 
یک نظام اجتماعی متعـادل البتـه در  ۀمثاب همچنین، نگاه مارکس به جامعه به. کنت و اسپنسر است

  ). ١٢٢ص ،١٣٩٣ کینالک،( ارگانیک دارد ۀمسیر تکاملی خود، شباهت زیادی با نظری
حـال سـیر آن را در  عـین بینـد ولـی در ریخ را حلقوی مـیسو تا نظریه تلفیقی از یک بامارکس 

عینی و  شناسان، با استفاده از مفاهیم بدین ترتیب هر یک از جامعه. گیرد جهت پیشرفت در نظر می
حقیقـت یـک نظـام فکـری از  در. انـد دهکـردر امر جمعی را ملموس محسوس یک تجربه انتزاعی 

مفهـومی دیگـر  ۀحسـب حـوز مفهـومی بـر ۀک حوزعنصری به عنصر دیگر منتقل شده که در آن ی
 .تعریف شده است

   
هربرت اسپنسر. ٣−٣

1
 )١٩٠٣−١٨٢٠( 

چنـد روابـط میـان دارویـن و اسپنسـر  هر. داشت گرایی قرار تأثیر گفتمان تکامل اسپنسر به شدت تحت
کـه  2»انتخاب طبیعـی«کارگیری اصل  هولی وی با استفاده از اصل تنازع بقا و نیز ب ؛ای متقابل بود گونه به

                                                           
1. Herbert Spencer 

2. Nathral selection 
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 و تنهـایی، ۶۴ص ،١٣٧٠ترنـر، ( ان نهادیرا بن توسط داروین مطرح شد زیربنای نظریات اجتماعی خود
. رود بـین مـی مانـد و نامناسـب از ترین موجـود مـی مطابق تئوری داروینی، مناسب). ١۶٠ص، ١٣٧۴

تـر  صـل آن کسـی کـه مناسـبطبق این ا. را بنیان نهاد 1»بقای اصلح«نام اصل ه اسپنسر اصل دیگری ب
هر چند وی تأکیـد داشـته کـه . ماند حق حیات دارد و باقی می ،باشد و از شرایط بهتری برخوردار باشد

اصـول سـازمانی در «دانست که  ولی خود را مدیون این آموزش کنت می ،تأثیر کنت نبوده چندان تحت
 »کنـد از عـام بـه خـاص پیشـرفت مـیو تکامل سـاختارها  ...اند میان جوامع بشری و جانوران مشترک

 ۀامـا بـه نظریـ ؛هر چند اسپنسر برداشتی تکاملی از تحـول تـاریخی داشـت). ١۶١ص ،١٣۵٨ کوزر،(
. قلمـرو افکـار بسـنده کـرده بـود تکاملی کنت انتقاد داشت و معتقد بود که کنت به بررسـی تکامـل در

 ریتـزر،( پرداختـه کنـد و جهان واقعی و مادی ساخته ۀکوشید تا یک نظریه تکاملی را در پهن خودش می
جامعه را به یک اندام زنده که دارای اعضـا و جـوارحی  ،وی با استفاده از استعاره بدن). ۴٧ص ،١٣٧۴

عنـوان  را به» ای واره تطور اندام«شناسی و نظریات داروین فکر  الهام از زیست وی با. کند است تشبیه می
جتماعی از اشکال ساده به سوی اشکال پیچیده، از همسانی ابتدایی به طـرح پیشرفت تدریجی زندگی ا

او . دکنـهای بشـری منطبـق  را بر جامعه» تکامل«و قصد داشت که قوانین  کردناهمسانی فزاینده مطرح 
سعی کرده است قوانین طبیعی حاکم بر حیات زیستی انسان را به سرنوشت انسان در تاریخ تعمیم دهـد 

بیند که در اندام انسـان  جامعه بشری به یک اندام زنده، در جامعه همان تغییر و تبدیالتی را می و با تشبیه
کنـد و از  بنابراین، جامعه را به یک اندام زنده که دارای اعضا و جوارحی است تشـبیه مـی. رخ داده است

 از. ده کـرده اسـتمفهومی مبـدأ اسـتفا ۀمثابه حوز ههای مختلف جامعه ب استعاره اعضای بدن در بخش
هـای اقتصـادی را  نظر وی کل جامعه کارکرد معینی دارد، به صورتی که دولت را به سر، ارتش و فعالیت

دهد و اجتماعات بشـری را  کند و همچنین در سایر موارد تشبیهات را ادامه می ها تشبیه می به دیگر اندام
شـمردن وجـوه  بـا بـر). ٩٨ص ،١٣٧٠، توسـلی( داند مانند یک موجود زنده در حال رشد و تکامل می

کنـد کـه در  واره فردی، برای جامعـه صـفاتی را مشـخص مـی واره اجتماعی و اندام تشابه میان یک اندام
تـرین وجـه تشـابه بـه نظـام اجتمـاعی  وی که مهـم. کند واره بدل می اندام نهایت آن را به موجودی واال

واره اجتمـاعی  کند که اندام کید میأدانست، ت آنها می یموجود زنده را ناشی از بستگی متقابل میان اجزا
واره  واره اجتماعی برخالف انـدام اجزا و عناصر اندامنخست، واره فردی قابل مقایسه نیست؛ زیرا  با اندام

بـه عـدم  دوم، ؛طبیعی که همگی در جبری یکنواخت و یکسان درگیرند، از استقاللی نسبی برخوردارند
یـک  یهر جزء از اجزاسوم اینکه،  ؛گردد می یک ارگانیسم اجتماعی بر یهماهنگی تام و تمام میان اجزا

های عاطفی مخصوص به خود دارد که باعث بروز اختیـار  نظام اجتماعی برای خود ادراک و حساسیت
  ). ١۶٣ص ،١٣٧۴ تنهایی،(شود  و نیز اختالف در اعمال آنها می

                                                           
1. Survival of the fittest 
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ر تغییر جامعـه کـه دارای حرکـت خطـی اسـت از اسـتعاره زیسـتی در تـدوین اسپنسر برای سی
برای جوامع سـنتی » )جنگجو( نظامی«وی از حوزه مفهومی مبدأ . تئوریک خود کمک گرفته است

او رونـد تکـاملی را بـه . برای جوامع مدرن استفاده کـرده اسـت» صنعتی«مفهومی مبدأ ۀ و از حوز
هـایی بـود کـه در ذهـن  معه صنعتی برای او حاوی تمام آرمـانجا. دانست سوی جوامع صنعتی می

بـا . کنـد بینی وی از جامعه صنعتی، استعاره جهتی مثبـت را تـداعی مـی خوش. پروراند خویش می
هـای عمـده بـین انـدام زیسـتی و انـدام  دانست و به تفاوت وجود این، او جامعه را فراتر از فرد نمی

گاهاجتماعی    : عه بشری شش نوع شباهت با اندام انسان داردزعم وی جام به. بود آ
هر دو با ؛ اندامی متمایز هستند ها به سبب قابلیت رشد دوران حیات خود از مواد غیردوی آنهر 

در هر دو تمایز فزاینده در ساخت بـا تمـایز در ؛ ندشو تری می افزایش حجم دارای ساختمان پیچیده
که تغییر در هـر جـزء  طوری ، بهو کل با یکدیگر مرتبطنددر هر دوی آنها اجزا ؛ عملکرد همراه است
، به خودی خود، جامعه یـا انـدامی ی از کلئدر هر دو هر جز؛ شود دیگر می یباعث تغییر در اجزا

توانند تا مدتی  تواند نابود شود، در صورتی که اجزا می ها حیات کل میدر هر دوی آن؛ کوچک است
  .به زندگی خود ادامه دهند

ها، اسپنسر معتقد بود که نباید تصور کرد که جامعه و اندام زنده از هر جهـت بـه هـم این رغم به
هـا و  مبنای مطالعـات ادبـی نیـز، در اسـتعاره بر. دارندهای مهمی نیز  این دو تفاوت .شباهت دارند

قیـاس ای که با هـم  در واقع، دو پدیده .هستند ها مهم عدم مشابهت ۀها به انداز ها مشابهت آنالوژی
» غیرآنالوژی«این افتراقات را  ،بلکه موارد افتراق نیز وجود دارد ؛شوند در همه موارد شبیه نیستند می
وجوه افتراق جامعه و اندام زنـده ترین  عمده). ١١٧ص ،١٣٩٣دباغ، ( 1نامند می» آنالوژی منفی«یا 

  :از عبارتند
در انـدام  ؛دهنـد را تشـکیل مـیتـری  جامعه انسانی آزادی بیشتری دارند و کل مستحکم یاجزا

نحوی است که برخی از اجزا به صورت مرکز احسـاس و اندیشـه انجـام  تعدد و تفاوت کارکردها به
در اندام، اجزا برای مصلحت کل  ؛کنند، ولی در اندام اجتماعی چنین تفاوتی وجود ندارد وظیفه می
نیازهای افراد به وجود آمده است  یارضاکه در جامعه انسانی کل جامعه به منظور اند با آن پدید آمده

  ).٢١٣ص ،١٣٧٠ توسلی،(
اسـت کمـک نـالوژی کـه مـورد خاصـی از اسـتعاره های علمی خود از آ اسپنسر در بیان نظریه

های ظـاهری و آنـالوژی را  توان مشابهت ها را می زعم جنتر و جزیورسکی استعاره زیرا به ؛گرفت می
                                                           

توان به صراحت گفـت در هـر  می» التشبیه یقرب من وجه و یبعد من وجه«استعاره و تشبیه مطابق با قاعدۀ در خصوص . ١
شـوند و برخـی مغفـول  ها برجسـته و مشـخص می های گونـاگون اسـت، برخـی مشـابهت ای که شامل مشابهت استعاره

 ).۵۶، ص١٣٩٣دباغ، (شوند  افتند و مطرود می می
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تناظر یـک بـه «صورت ه اسپنسر، رابطه بین اندام بدن و جامعه ب در نگاه. مشابهت ساختاری نامید
 شـود هایی برقرار مـی این تناظر، عناصر هر یک از دو حوزه منبع و هدف مشابهت در. است 1»یک

ــوا( ــرد). ۴۴٧ص، ١٩٩٣ نی،ورت ــیم ک ــده تقس ــش عم ــه دو بخ ــه را ب ــت جامع ــد کن : او همانن
اجتمـاعی  هـای نهـادی و نظـام اجتمـایی سـاختار ایستایی. اجتماعی اجتماعی و پویایی−ایستایی

 اجتماعی مستلزم تکامل مداوم ساختاری جامعه است که پویایی حالی در ؛دکن جامعه را نمایان می
جامعـه  :ل بـه چهـار نـوع جامعـه اسـتئـشناسی قا در مراحل پویایی). ٩۶ص ،١٣٩٣کینالک، (

ایـن مراحـل  5.و جامعه ترکیبی سه وجهی 4جامعه پیچیده دوگانه 3جامعه ترکیبی یا پیچیده، 2ساده،
جالـب توجـه اینکـه وی جامعـه سـاده را فاقـد رهبـری . های تکاملی مبتنی است بر اساس استعاره

 ۀهای بدنی جامع وی در استفاده از استعاره. کنند ترین شکل زندگی می داند و اعضای آن به ساده می
 .کند تشبیه می 6سر ساده را بدون رهبر و جامعه بی

    
  )١٩۴٠−١٨۴٠(ویلیام گراهام سامنر  .۴−٣

ل کیرا تشـ 7سـامنر یرکـف یهـا هیار اسپنسر پاکاف. های تطورگرایی نبود تأثیر از اندیشه سامنر نیز بی
ان و یـاروپائ یشناسـ و جامعـه یشناسـ اتـب مـردمکر میشتر تحت تـأثیار سامنر بکن افیهمچن. داد

اولیه آمریکا و نماینـده بـزرگ داروینسـم اجتمـاعی در شناس  او جامعه .ن بودیه داروین نظریهمچن
هـا را  وی مانند اسپنسر انسـان. را در دنیای اجتماعی پذیرفته بود» اصلح یبقا«آمریکا بود و دیدگاه 

کسـانی کـه در ایـن و شـوند  که پیروز می دانست میکسانی را دید و اصلح  می» تنازع با محیط«در 
دولت در امـور بـود و آن را  دخالت او مخالف. نابودی هستندخورند محکوم به  رقابت شکست می

اصلح را قبول نداشته باشد باید بقای غیر اصلح  یاگر کسی بقا .دانست دخالت در امور طبیعی می
کیـد » فردگرایـی«و » تنـازع بقـا«سامنر و اسپنسر بر اصـول ). ۶۶ص ،١٣٧٧ 8ریتزر،( را بپذیرد تأ

ترتیـب، برخـی  بـدین. ورزیدنـد مخالفـت مـی یفانبانی به ضـعکردند و با هرگونه کمک و مهر می
. نمایـد شناختی در مورد امور انسانی، خشن و غیر انسانی می ها در خصوص تمثیل زیست خوانش

های اسپنسـر و دارویـن در جامعـه، بـه ماننـد کنـت، وظیفـه اصـلی  بر کاربست دیدگاه افزونوی 
                                                           
1. One-to−one correespondence 

2. Simple society 

3. Compound society 

4. Doubly Compound society 

5. Tribly Compound society  

6. Headless society 

7. William Graham Sumner 

8. Ritzer 
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شناختی به منظور دستیابی حداکثری به  های جامعه پدیدهشناسی را ردیابی قوانین تکاملی در  جامعه
  ).١٧٠ص ،١٣٩٣ کینالک،( دانست توسعه اجتماعی می
در ایـن راسـتا عقیـده . های زیستی بهره جسـت های قومی نیز از استعاره شیوه ۀسامنر در مطالع
 یولوژیبه مطالعه سلول در کطور ن است همانکمم یدر علم اجتماع یقوم یها وهیداشت مطالعه ش

ه کـطور او بـر ایـن بـاور بـود همـان. باشد یشتر مین به جهت تناسب و مشابهت بین است و اکمم
 واگـو،( گـروه هسـتند یبـرا یقـوم یهـا وهیق، شـیبه همان طر ،اند اشخاص یعادات و رفتارها برا

 شـناخت« و» انتخاب اصـلح«، »تنازع بقا«های زیستی از قبیل  بنابراین، استعاره). ۴٢ص، ١٣٧٢
گرا، ارگانیـک  هایی جزنگر، تکامل دیدگاه بیانگرسامنر  ۀنظری. بودند ثرؤدر اندیشه سامنر م» سلولی

و استقرایی از جامعه است که کار متقدمان خویش از قبیل کنت و اسپنسر را در سطح تحلیـل بـین 
 .دهد و بسط می کند میفردی تکمیل 

 
امیل دورکیم .۵−٣

1
 )١٨۵١٩١٧−٧( 

 ای از قـرارداد رایش را از منتسکیو دارد و مفهوم همبستگی اجتماعی او نیز تا اندازهگ دورکیم نظر کل
در . ین او به سن سیمون و اگوست کنت از آن دو بیشتر استاما دِ  ؛اجتماعی روسو مایه گرفته است

کنت تشـخیص داده بـود کـه «که  شود میو یادآور  برد میکتاب تقسیم کارش هفده بار از کنت نام 
از جنبه دیگـر، بیشـتر ). ٢١٣ص ،١٣٧٣ کوزر،( است» م کار سرچشمه همبستگی اجتماعیتقسی

وی مجذوب کاربرد ظریـف . اند های تکاملی دورکیم از اسپنسر سرچشمه گرفته شده نظرها و تمثیل
 مفهوم تکاملی دورکیم دایر بر. و پیچیده اسپنسر از قیاس تکامل اجتماعی با تکامل زیستی شده بود

های همبستگی ارگانیک، همانند نظر اسپنسر مبنـی  های همبستگی مکانیکی به نظام نظام حرکت از
از ). ٢١٨ص ،١٣٧٣و کـوزر،  ٣۶ص ،١٣٨٩ بـرت،( گذار از جامعه نظامی به صـنعتی اسـت بر
رو، دورکیم برای تبیین جامعه سـاده و مـدرن از دو اسـتعاره همبسـتگی مکـانیکی و همبسـتگی  این

اند به  جوامعی که از عناصر مشابه و یکسان تشکیل شده .ای استفاده کرده است واره ارگانیکی یا اندام
رو، مفهـوم  از ایـن. اند این جوامع دارای همبستگی مکانیکی. دارندمراتب تفکیک کارکردی کمتری 

دلیل استفاده دورکیم از استعاره مکانیکی نـه بـدان . شود مفهومی مبدأ محسوب می ۀمکانیکی حوز
بلکه به دلیل شباهتی است که این نـوع  ،و وسایل مکانیکی یا مصنوعی ساخته شده ااز اجز معنا که

یـده تفکـر یزا این استعاره .همبستگی با انسجامی که میان عناصر یک موجود غیر آلی یا جماد دارد
  ).٨٣ص ،١٣٨٩ برت،( ماشینی از جهان است

                                                           
1. Emill Durkheim 
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بـدن آدمـی  .ای استفاده کرده است واره امدورکیم برای تشریح جامعه مدرن از استعاره بدن یا اند
ایـن اسـت کـه افـراد بـا  ای فرض بـر واره در همبستگی اندام. شود مفهومی مبدأ محسوب می ۀحوز

آورند و  وجود می ههاست که در جامعه تضادی سازنده ب و تفاوت هایکدیگر فرق دارند و همین تمایز
شود و گرایش به اجماع و انسجام را شدیدتر  بروز این تضادها نخست سبب نگرانی افراد جامعه می

  .افتد حرکت می سوی برقراری همبستگی پویاتری به واره جامعه به کند، آنگاه ساختار اندام می
در . مشابه همبستگی موجود در جانـداران پیشـرفته اسـت ورکیم عقیده دارد که این همبستگید

خود دارد و در حیطه عمل  های مخصوص به ای صفات و ویژگی موجودات آلی هر اندام یا سازواره
قدر که تفرد این اجزا بیشتر شود، وحدت ارگانیسـم نیـز ولی هر چ ؛خود دارای خود مختاری است

هم نیازمنـدتر و در  در این جوامع بر حسب تفکیک کارکردی و تقسیم کار، اجزاء به. گردد بیشتر می
رت بنیاد اندیشه دورکیم در خصوص افـزایش ب). ١۵١ص ،١٣٧۴ تنهایی،( شوند تر می نتیجه پیوسته

زعم دورکیم، افزایش همبستگی ارگانیـک  زیرا به ؛داند تراکم اخالقی و تراکم جمعیت را داروینی می
گیرد، رشد تقسیم کار با افـزایش در تـراکم اخالقـی تبیـین  افزایش تقسیم کار صورت می فرآینددر 
 ،١٣٨٩ بـرت،( گـردد ش رشـد جمعیـت تبیـین مـیشود، این تراکم اخالقی نیز براسـاس افـزای می
هـای آن بسـتگی  انـدام ۀوی معتقد است که سالمت یک ارگانیسم به عملکرد سـالم همـ). ٨٣ص
بـرای . عهده دارد که برای سالمت ارگانیسم ضروری اسـت هر اندام یکی از کارکردهایی را بر. دارد

خون نیـز وجـود  ۀدن است؛ برای تصفیمثال، قلب در بدن انسان برای به گردش درآوردن خون در ب
هـای دیگـر  عالوه، عملکرد صحیح هر اندام به عملکرد درسـت انـدام به. کبد ضروری است و غیره

ای  هـم وابسـته یک نظام ارگانیک، نظامی منسجم و هماهنگ است کـه از اجـزای بـه. بستگی دارد
نزد دورکیم ). ۴۶ص ،١٣٨٧ پور و محمدی، جالیی( تشکیل شده است که هر کدام کارکردی دارند

  .شود بینانه محسوب می گذار از استعاره جهتی مکانیکی به ارگانیکی مثبت و خوش
شناسی است که مثابه ارگانیسم است، اقسام جامعه همچون انواع در زیست همچنین، جامعه به
اساسـًا چیـزی طبیعـی و بهنجـار . توانند بهنجار و یا نابهنجار شناخته شـوندهر یک از افراد آن می

 ،امـری عمومیـت کامـل یافـتکـه هر جامعه زمانی  در یعنی. است که به مقدار زیاد موجود باشد
امـر در جامعـه دیگـر  که ممکـن اسـت همـان صورتی نسبت به آن جامعه صورت طبیعی دارد، در

 ،١٣٨۴ کرایـب،(، صـورت غیرطبیعـی یـا مرضـی داشـته باشـد چندان شایع و مـورد قبـول نبـوده
 و نابهنجـار) سـالم( رو، وی در خصوص امر بهنجار از این ).۶۴ص ،١٣٧٠ توسلی، ؛٧٢−٧١ص

 .گرفت از تمثیل بدن بهره می) مرضی(
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تالکوت پارسونز .۶−٣
1
 )١٩٧٩−١٩٠٢(  

 ۀگیـری نظریـ شـکل هـای اولیـه در شـناس بـود و ایـن آمـوزش او در اوایل کار خـود یـک زیسـت
های برجسته  یکی از شخصیت. سزایی داشتهای زیستی تأثیر ب مندی از استعاره کارکردگرایی و بهره

شناسـی مسـتقل  شناسـی از زیسـت کنت عقیده داشت جامعه. کنت بوده است ،پارسونز ۀدر اندیش
همچنـین تمثیـل وی از  .ای ارگانیکی و مکانیکی مرتبط هستند حال با مجموعه عین ولی در ؛است

اسپنسـر در مقایسـه بـا . های اجتماعی و زیستی بر اندیشه پارسونز مؤثر بوده است ارتباط بین اندام
زیـرا زبـان او انگلیسـی، دیـدگاه او  ؛شناسان دیگر بیشترین تأثیر را بر پارسونز گذاشته اسـتجامعه

همچنـین اسپنسـر بـا ). ۶۴ص ،١٣٧۶آزاد ارمکی، ( اش به نوگرایی بوده است کالن و توجه اصلی
دورکیم نیز با . گذاشتثیر أپارسونز ت ۀمفاهیمی از قبیل ارگانیسم، تکامل، کارکرد و ساختار بر اندیش
مشغولی وی در  نیازهای اجتماعی و دل ۀبه کاربردن مفاهیمی از قبیل تحلیل عّلی و کارکردی، انگار
تمایزپــذیری بــر  ۀمحــوری انگــار قــشمــورد قیــاس میــان تکامــل زیســتی و تکامــل اجتمــاعی و ن

  ). ٨۴ص ،١٣٨٩ برت،( ویژه پارسونز تأثیر شگرفی داشته است هکارکردگرایان عصر خویش ب
ترتیـب نیـز  همـین انسانی مشابه یک اندام زیستی است و به ۀپارسونز بر این باور بود که جامع

کـه دلیل اول آن. رود شمار می سونز بهاستعاره ارگانیسم، کلید فهم آثار پار. کردتوان آن را مطالعه  می
د؛ درسـت کرتوان با نهادهای مختلف اجتماعی مقایسه  های زیستی را می های مختلف اندام بخش
متقابًال بـه یکـدیگر مربـوط و ) مانند چشم و دست(یک اندام زنده  ۀهای سازند طورکه بخش همان

. یز با یکـدیگر روابـط نزدیکـی دارنـدن) نظیر اقتصاد و دولت(وابسته هستند، نهادهای یک جامعه 
دوم اینکه، بـاز  ؛برای نشان دادن تطابق موزون میان نهادها استفاده کرد» سیستم«پارسونز از مفهوم 

خاصی در جهت نفـع رسـاندن بـه کـل انـدام  ۀشناختی وظیف که هر جز یک اندام زیست گونه همان
و رشد جامعـه وظیفـه خاصـی را بـر عهـده  دهد، به همین ترتیب، هر نهاد نیز برای ثبات انجام می

» تعـادل خودمحـور«دلیل سوم اینکه، قیاس جامعه با موجود زنده، پارسونز را به طرح مفهوم  ؛دارد
تغییـر . بـرد یک اندام زنده همواره در یک وضعیت متعادل و یکنواخت به سر می یعنی. سوق داد نیز

، اجزای دیگر نیز به منظور حفظ تعادل و کاهش تنش، هماهنگ با آن شود باعث می در یکی از اجزا
  ).٨٧−٨۴ص ،١٣٨٩ و برت، ٣۴−٣٢ص ،١٣٧٨ 2سو،(کنند جزء تغییر 
هــای کــنش را بــه چهــار دســته فرهنگــی، شخصــیتی، اجتمــاعی و ارگانیســم رفتــاری  او نظــام

بـه اسـتفاده از واژگـان  ارگانیسـم رفتـاری ناشـی از عالقـه او اسـتفاده از مفهـوم. بنـدی کـرد مقوله
تکامل آغازین، میانـه  تر گسترده ۀل به سه مرحلئاو قا. شناسی بود شناسی اجتماعی در جامعه زیست

                                                           
1. Talcott Parsons 

2. So 
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کید می کرد که جامعه دستخوش تکامل باید از نظـام انتسـابی بـه سـوی یـک نظـام  و نوین بود و تأ
  . تعاره جهتی بهره بردوی در حرکت جامعه از اس). ١۴٣ص ،١٣٧٧ ریتزر،( وردی حرکت کندادست

گاه بـا دسـت راسـت آن نخواهـد جنگیـد،  که دست چپ بدن انسان هیچ طور زعم وی همان به
یـک انـدام . برنـد جـای سـتیز، در همـاهنگی بـا هـم بـه سـر مـی نهادهای اجتماعی نیز عمومًا بـه

ز بـین شناختی اقدام به نابودی خود نخواهد کـرد، جامعـه نیـز، نهادهـای موجـود خـود را ا زیست
 .نخواهد برد

  
  گیری نتیجه .۴

هـای  ای در تکـوین نظریـه شناختی در قالـب اسـتعاره نقـش عمـده های فلسفی و هستی فرض پیش
هـای تـازه و مفـاهیم،  ه فرضـیهئهای علمی در ارا ها و تمثیل همچنین استعاره. شناختی دارند جامعه

هـای  هـا و فرضـیه نظریـه میـانه پیشنهاد بـرای انتخـاب ئای جدید و ارا معنی دادن به مفاهیم نظریه
 بین پیکره جامعه و بـدن آدمـی در قالـب تفکـر 1»این همانی« ایده. ای دارند جایگزین نقش عمده

مشـغولی  هـا وجـود داشـته و دل انسـان ۀاز ابتدای تاریخ در اندیشـ» پندارانه جان«یا » انیمیستیک«
پنداری  ذات حس هم .تماعی و فالسفه اجتماعی بوده استهای دانشمندان علوم اج تفکرات و بینش

هـا  اسـتعاره. طبیعت دارد−الگوهای بین انسان ها و کهن واره بین انسان و امور زیستی ریشه در طرح
شوند بتوانیم مفاهیم انتزاعی و اطالعات تازه را بر  نقش مهمی در نظام شناختی ما دارند و سبب می

. هـای فرهنگـی دریـابیم فـرض شـناختی و پـیش−های مفهـومی چارچوبتجربی و −مفاهیم عینی
  .رسانند بندی انسان از جهان پیرامون یاری می دهی مفاهیم و مقوله ها به سامان استعاره
گاهی داشتندشناسان برخی به استفاده از استعاره  جامعه میاندر  و برخی نیز در عـین اسـتفاده  آ

گا پارتو و هابز معتقد بودند که اگر از قیاس  ،در این رابطه .ه نبودنداز عبارات استعاری از وجود آن آ
طـور  هچـه بـ پر واضـح اسـت،. کار عبثی صورت گرفته است ،و استعاره در امر اثبات استفاده شود
گاه استعاره گاه و چه ناخودآ ای  شناختی نقـش عمـده های جامعه های زیستی در تکوین نظریه خودآ

انتزاعی، نامحسوس و پیچیده را بـر اسـاس مضـامین محسـوس، ملمـوس و ها مفاهیم آن .اند داشته
هـای زیسـتی   شدت متـأثر از اسـتعاره بهبندی علوم نیز  در طبقه کنت. اند عینی تجزیه و تحلیل کرده

شـود؛ زیـرا، جامعـه را بـه انـدام  در مراحل سه گانه کنت، نوعی آنتروپومورفیسم مشاهده مـی. بود
اسپنسر برای سیر تغییر جامعه کـه . ل شده استئخصلت انسانی برای جامعه قاانسانی فروکاسته و 

کـه وی تشـابه بـین انـدام نکته جالب این. از استعاره زیستی استفاده کرده است دارد،حرکت خطی 
                                                           
1. Identification 
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ایـن دو  میـانهایی  ل به تفاوتئاما در جزئیات قا ؛دانست انسانی و اندام اجتماعی را در کلیات می
دورکیم برای تبیین جامعه ساده و مدرن از دو استعاره همبسـتگی مکـانیکی و . ی بوداستعاره مفهوم

برای جوامع سـنتی و » مکانیکی«وی از حوزه مفهومی مبدأ . ه استای بهره برد واره ارگانیکی یا اندام
برای جوامع مدرن که نوعی اسـتعاره جهتـی بـوده اسـتفاده کـرده » ارگانیک«مفهومی مبدأ ۀ از حوز
های جهتی در تبیین جوامع سنتی و مـدرن اسـتفاده  شناسان کالسیک از استعاره جامعه بیشتر .است
گـذار از سـنت بـه مدرنیتـه هسـتند، ایـن  محتوِم  ،مدرنیزاسیون فرآیندزیرا همه جوامع در  ؛اند کرده

ن و گـروه گروه مثبت به جامعه مدر. ایده دوگانه مثبت و منفی تقسیم کردتوان به دو  ها را می استعاره
شناسان کالسیک از  سایر جامعه میانتفکر متافوریکاِل زیستی در . منفی به جامعه سنتی تعلق دارند

هـای زیسـتی در  با وجود این، تولید و مصرف اسـتعاره. شود قبیل پارسونز و مارکس نیز مشاهده می
زیسـتی  هـای  و ترکیب هاربی، تعها های از واژ یافته، زیرا بخش عمده کاهشر ّخ أشناسان مت بین جامعه

های زیستی به چرخشی در استفاده از استعاره. اند های مردهشناسان در حکم استعاره جامعه میاندر 
های امروزند و رسد حقایق دیروز استعاره به نظر می .دشو های صوری مشاهده می ها و مدل استعاره

  .های فردا باشندحقایق امروز نیز استعاره
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 منابع

  
، ترجمـۀ حسـن پویـا، جلـد اول، شناسـی مراحل و مبانی رشد جامعه، )١٣۶٣(آبراهامز، جی، اچ 

  .چاپ بخش: تهران
  .سروش: ، تهران، انتشاراتیشناسهای جامعهنظریه، )١٣٧۶(ی ، تقکیآزاد ارم

محمد حاضری و دیگـران،  ، ترجمۀ علیشناسی تفکر نظری در جامعه، )١٣٨۵(اسکیدمور، ویلیام 
  .انتشارات سفیر: تهران

مجلـه دانشـکده حقـوق و ، »مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی هـابز«، )١٣٨۴(اشرف نظری، علی 
  .٢٨٧−٢۶١، ص۶٩، شماره علوم سیاسی
استعاره (مجموعه مقاالت ، »شناختی در باب استعاره و شناخت نظریه«، )١٣٩٠(بارسلونا، آنتونیو 

  .انتشارات نقش جهان: هی، تهران، ترجمه تینا امرالل)و مجاز با رویکرد شناختی
رخ : ، ترجمۀ محمد خـانی، تهـرانشناسی در قرن بیستم های جامعه نظریه، )١٣٨٩(برت، پاتریک 

  .داد نو
: ، ترجمـۀ کـاظم فیروزمنـد، تبریـزسیر اندیشه در غـرب، )١٣٧٨(برونسکی، ج و بروس مازلیش 

  . اختر
  .نتشارات جیبیا: ، تهرانداروینیسم و تکامل، )١٣۵٣(بهزاد، محمود 

  .دانشگاه تهران: الدین ضیائیان، تهران ، ترجمه شجاعمارکس و مارکسیسم، )١٣۵٢(پیتر، آندره 
، ترجمـۀ دکتـر عبـدالعلی شـناختی پیـدایش نظریـه جامعه، )١٣٧٠(ترنر، جاناتان اچ و بیگلی، ال 

  .مرکز نشر دانشگاه شیراز: زاده، شیراز لهسایی
نشـر : ، گنابـادشناسـی های جامعه درآمدی بر مکاتب و نظریـه، )١٣٧۴(تنهایی، حسین ابوالحسن 

  .مرندیز
: ، تهــرانشناســی نظریــه شناســی معرفــت و معرفت جامعه، )١٣٩١(تنهــایی، حســین ابوالحســین 

  .انتشارات برنا
  .انتشارات سمت: ، تهرانشناسی های جامعه نظریه، )١٣٧٠(عباس  توسلی، غالم

  . نشرنی: ، تهرانشناسی های متأّخر جامعه نظریه، )١٣٨٧(پور، حمیدرضا و جمال محمدی  یجالی
  .انتشارات هرمس: ، تهرانها در علم مجاز در حقیقت؛ ورود استعاره، )١٣٩٣(دباغ، حسین 
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: ، ترجمۀ محسن ثالثـی، تهـرانشناسی در دوران معاصر های جامعه نظریه، )١٣٧٧(ریتزر، جورج 
  .علمیانتشارات 

عبـاس  ، ترجمـۀ غالمشناسـی آینـده بنیانگـذاران جامعه، )١٣٧٣(زیتلین، ایروینگ ام و همکـاران 
 .نشر قومس: توسلی، تهران

ها و کارکردهـای آن در تعلـیم و  مفهـوم، نظریـه: اسـتعاره«، )١٣٨٩(و همکاران  للهزنگویی، اسدا
  .١٠٨−٧٧، ص١ماره ، دوره پانزدهم، شمجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، »تربیت
: ، ترجمـۀ محمـود حبیبـی مظـاهری، تهـرانتغییرات اجتماعی و توسـعه، )١٣٧٨(ی . سو، آلوین

  .انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
  .انتشارات آوای نور: ، تهرانشناسی اجتماعی آسیب، )الف١٣٨٩( للها ستوده، هدایت

  .انتشارات آریانا: ، تهرانفارابی تا شریعتی تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم از، )ب١٣٨٩( ــــــــــ
  .انتشارات یاران: ، تهراندانش و ارزش، )١٣۵٨(سروش، عبدالکریم 

  .نشر نی: ، ترجمۀ هادی جلیلی، تهرانشناسی کشاکش آرا در جامعه، )١٣٨۶(سیدمن، استیون 
پردازی مفهوم انسان و چگونگی تأثیر آن بـر اندیشـه  صورت«، )١٣٩٠( و همکاران شفیعی، احمد

  .١۴١−١١٩، ص٢۶، سال هشتم، شماره پژوهی دینی انسان، »سیاسی؛ هابز و جوادی آملی
  .نشر فردوس: ، تهرانبیان، )١٣٧۴(شمیسا، سیروس 

مۀ محمـد ، ترجسازی در تحقیقات علوم اجتماعی نظریه، )١٣٨٧(شومیکر، پامال جی و همکاران 
  .شناسان انتشارات جامعه: عبداللهی، تهران

، فصلنامه اندیشه دینـی دانشـگاه شـیراز، »استعاره و علم تجربی«، )١٣٨٨(شیخ رضایی، محمود 
  .٧۴−۵٧، ص٣٠شماره 

های  بازتاب فناوری و ماشینیزم در اسـتعاره«، )١٣٩٠(شوب  آبادی، فایزه و منیره فرضی یوسف عرب
، دوره های زبان و ادبیـات تطبیقـی فصلنامه پژوهش، »)شناسی شناختی اناز دیدگاه زب(فارسی 

  . ١١٩−١٠٣، ص١دوم، شماره 
فرهنگی به گیـاه و درخـت در اسـاطیر و  رهیافت میان«، )١٣٩٢(فاضلی، فیروز و علیرضا نیکویی 

  .٣٣−٩، ص٢٣شماره  ،پژوهی مجله ادب، »ادبیات
  .فرهنگان: ، تهراناختاستعاره و شن، )١٣٧٩( للها زاده، حبیب قاسم

گهنظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، )١٣٧٨(کرایب، یان    . ، ترجمه عباس مخبر، نشر آ
: ، ترجمـۀ محسـن ثالثـی، تهـرانشناسـی زندگی و اندیشه بزرگـان جامعه، )١٣٧٣(کوزر، لیوئیس 

  .انتشارات علمی
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هـای اصـلی  ها و پاردایم تکوین دیـدگاه(شناختی  های جامعه نظریه، )١٣٩٣(کینالک، گراهام سی 
  .شناسان انتشارات جامعه: رحیم تیموری، تهران ها و سید ، ترجمۀ غالمرضا جمشیدی)آن

ــفی ــه یوس ــالن و فاطم ــام، ارس ــتعاره زبان«، )١٣٨١(راد  گلف ــناختی و اس ــی ش ــای  تازه، »شناس ه
  .۶−١ ، ص٣، شماره ۴، سال شناختی علوم

ت کشر: ، ترجمۀ فریده ممتاز، چاپ اول، تهرانشناسی غرب بحران جامعه، )١٣۶٨(گولدنر، الوین 
  .سهامی انتشار

پوری و  ، ترجمـۀ هاشـم آقابیـگشناسـی زندگی و اندیشـۀ بزرگـان انسان، )١٣٨٩(دی . مور، جری
  .شناسان انتشارات جامعه: جعفر احمدی، تهران

  .نشر سروش: هرانترجمۀ علی اسدی، ت، )شناخت شناخت(روش ، )١٣٩١(مورن، ادگار 
های کودکـان بـر مبنـای مؤلفـۀ  بـازخوانی قصـه«، )١٣٩٢(نیکویی، علیرضا و شراره بابا شـکوری 

، سـال چهـارم، شـماره دوم، مجلـه مطالعـات ادبیـات کـودک، »واره در رویکرد شناختی طرح
  .١٧۴−١۴٩ص

احمدرضـا  ، ترجمـۀهای تغییـرات اجتمـاعی هـا و مـدل درآمدی بر تئوری، )١٣٧٢(واگو، استفان 
  .انتشارات جهاد دانشگاهی: زاده، تهران غروی

  .نشر نی: ، ترجمۀ حسین بشیریه، تهرانلویاتان، )١٣٨٠(هابز، توماس 
، شـماره پژوهـی مجلـه ادب، »نظریه استعاره مفهومی از دیـدگاه لیکـاف«، )١٣٨٩(هاشمی، زهره 
  .١۴٠−١١٩دوازده، ص
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