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  الگوي مفهومی تحلیل فرهنگی کشور طراحی
 يادیبن يساز مفهوم يکرد تئوریبر رو یمبتن

  **مرتضی سلطانی / *حسین پرکان
  

 دهچکي
 يهـا  نه، همواره از دغدغـه يبهگيري  براي تصميمجامع و روشمند از فرهنگ  يليتحل ةارائ 

ق يح و دقيکشور بوده است. بدون دسترسي به اطالعات صح يت فرهنگيرينظام مد ياصل
ـ  نـان يمناسـب و اطم اي  گونـه  بهتوان  يت گذشته و حال فرهنگ کشور، نمياز وضع  يبخش
 يازمنـد الگوهـا  يل کارآمد آن، نيق و تحليح و دقياطالعات صح ي. گردآورگرفت تصميم

نظر در مدرا ها  ر نظامياست که تمام ابعاد نظام فرهنگ و تعامالت حساس آن با سا يجامع
  قرار دهد.

ـ گ و با بهـره  ياديبن يساز مفهوم ين مقاله، با روش تئوريدر ا ن يآخـر  يهـا  افتـه ياز  يري
ـ   يجامع يمفهوم الگويفرهنگ،  ةحوز يمطالعات مل ، يشامل اجزا و عناصر نظـام فرهنگ

  . شود وح فرهنگ و تعامالت آنها ارائه ميفرهنگ، سط يها لفهؤم
  ي.اديبن يساز مفهوم يل فرهنگي، تئوريتحل ي، الگوي، نظام فرهنگفرهنگ ها: كليدواژه
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مهمقد  
یا حتی سازمان و بنگاهی را  هاي جامعه، فرهنگ است. هیچ جامعه فعالیت ۀفضا و بستر هم

فرهنـگ بـا تشـکیالت،     ۀلیت فرهنگـی باشـد. رابطـ   ئوتوان یافت که فاقد نقـش و مسـ   نمی
مؤسسات و نهادهاي جامعه همانند روابط روح با اعضا و جـوارح یـک موجـود زنـده، دو     

توان به اجزاي مختلف تقسیم کـرد یـا آن را در یـک     نمی گونه که روح را طرفه است. همان
تـوان در   نمـی متمرکز و دیگر اعضا را از آن محروم نمود، فرهنگ نیـز چنـین اسـت.     عضو

سراغ گرفت که بتواند مستقل از فرهنگ آن جامعه ایجاد شود و هویت فعالیتی را اي  جامعه
 فرهنگـی خاصـی انجـام    ۀآن جامعه را دارا باشد؛ چراکه هر فعـالیتی در بسـتر و بـا پشـتوان    

هـاي   فعالیـت  ةبـه نقـش فرهنگـی حـوز     دؤسسات و نهادها بایجملگی م یشود. از طرف می
و  ، ترویج آنهـا هاي فرهنگ خود اصول و ارزشاز و در صیانت  باشند خویش آگاهی داشته

  .بکوشندمقابله با آفات فرهنگی 
همـواره  ، ت فرهنـگ کشـور  یخود از وضـع  يها لیکشور در تحل یت فرهنگیرینظام مد

و هـا   ر نهادهـا، گـروه  یرات دو طرفه فرهنگ و سایتأثۀ هانت آگایریدنبال کشف و مد هب باید
د یـ ا عقایـ رفتـار  کـم   کم، در گذر زمان، یاسیا سی ياي اقتصاد لهئمس یالت باشد. گاهیتشک

ها و  لیتحل یدگیچیپبر ها در بلندمدت،  ن ظرافتیبه ا یتوجه بیدهد.  یرا تغییر ماي  جامعه
  .افزاید میها  يزیر برنامه

  ان مسئلهيب
  بـر شـناخت وضـع و شـرایط موجـود اسـت.       یح، متکـ یصـح  يریگ میو تصم يزیر نامهبر

  زیـ مات نیهـا و تصـم   تـر باشـد، برنامـه    یهرچه شناخت از وضـعیت کنـونی بهتـر و واقعـ    
ز از ایـن قاعـده مسـتثنی    یـ کالن فرهنگی ن يزیر انطباق بیشتري با آن خواهند داشت. برنامه

. شـناخت صـحیح   اسـت  ري فرهنـگ ت جـا یاز وضـع  یحیو مستلزم شناخت صـح  یستن
. کنـد  مـی  هاي فرهنـگ و روابـط درونـی آنهـا را ایجـاب      خود، تحلیل جامع مؤلفه ،فرهنگ

آن خواهـد بـود.    يارتقابراي ق یدق يزیر ش فرهنگ کشور و برنامهیل، پاالین تحلیحاصل ا
چیزهـایی کـه آرزوي ماسـت و در     ۀبـراي رسـیدن بـه همـ    «ر رهبر معظـم انقـالب   یبه تعب
کنیم، باید فرهنـگ کشـور، صـحیح و پـاالیش      هاي دوردست تصویر می ندازها و افقا چشم

  ».شده در مجراي درست قرار بگیرد
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 یاصـل هـاي   نه، همـواره از دغدغـه  یبهگیري  براي تصمیمجامع و روشمند  یلیتحل ۀارائ
ح یاطالعات صح يبوده است. گردآور یفرهنگ يها کشور و سازمان یت فرهنگیرینظام مد

است کـه تمـام ابعـاد نظـام      یجامع الگوهايها و  ازمند روشیل کارآمد آن، نیق و تحلیو دق
 ییالگـو  ینظر قرار دهد. بدون معرفـ در مد راها  ر نظامیفرهنگ و تعامالت حساس آن با سا

ح و یصـح  یلـ یتحل ۀ، امکـان ارائـ  یمسـائل کـالن فرهنگـ    ۀمنسجم و هدفمند براي مجموع
د مشـخص شـود کـه الگـوي     یـ ل بایـ نـد تحل یالً در فرآوجود نخواهد داشت. اصو يکاربرد

 . سازماندهی و پیشبرد چه موضوعاتی است ،یشنهادي درصدد بررسیپ
 فایـده، روش  و هزینـه  تحلیـل  مثل روش ی،ت فرهنگیل وضعیموجود تحل يها روش

پیونـدها   تحلیـل  کـارایی و روش  و ها هزینه تحلیل فرهنگی، روش هاي فعالیتآثار  ۀمطالع
ن یـ اسـتفاده از ا  1.زان را اغنا کنـد یر رندگان و برنامهیگ میتواند تصم یکه نم دارد ییها یکاست

 يشـود. در الگوهـا   ینمـ منجـر  ت موجود فرهنگ کشـور  یف کامل وضعیها، به توص روش
توجه نشده است؛ به این معنا که مند  نظامصورت ه اجزاء و عناصر فرهنگ ب ۀموجود به هم

ن یـ هـا در ا  ر نظامین آنها با سایآن و ارتباط ب يها هنگ و مؤلفهن اجزا و عناصر فریارتباط ب
  ست. ین ارتباطات نیمدل نشان دادن ا ینکه هدف اصلیا ایشود  یده نمیها دالگو 

معطـوف   یفرهنگ ملی بیشترین توجه بـه الگوهـاي عـام فرهنگـ     ۀدر عرص یطور کل هب
  این الگوها وجود دارد: دربارةسه دیدگاه  و شود می

 ةبرگرفته از میـراث مشـترك بشـر و چکیـد     یدارد که الگوي فرهنگ می ه اول بیاندیدگا
 آفرین تلقّی کرد. ست و به همین لحاظ این الگو را باید کالً موضوعی وحدتا ذات او

دانـد کـه بـراي     می اي اي از قراردادهاي قاعده را مجموعه یدیدگاه دوم، الگوهاي فرهنگ
مند شدن این الگو، خرد داور نهایی در نظـر   براي قاعدهضروري است.  یریزي فرهنگ برنامه
  شود. می گرفته

  داند. می اجتماعیهاي  گروه ۀرا بازنماي منافع هم یدیدگاه سوم، الگوي فرهنگ
بسـیاري از متفکـران غربـی را بـه خـود       ۀیک بررسی موردي، آنچه هم اکنون اندیشدر 

مـدار آن   ازگشـت بـه گفتمـان سـنت    و ب» گرایـی  اسالم« یه است، الگوي فرهنگکردمشغول 
انسـان و   یاست. به نظر این گروه، اسالم در بطن خود الگویی فراغربـی از زیسـت فرهنگـ   

 آنهـا گیـري از   و بهرهاین الگوها ان مسلمان در پی کشف وره است که اندیشدادجامعه ارائه 
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رسـش  ایرانـی، متناسـب بـا ایـن موضـوع، پ      ۀهستند. به هر حال، در بررسی وضعیت جامع
گرایـی دنیـاي معاصـر را     اسـالم  یشود و آن اینکه اکنون که الگوي فرهنگـ  می مهمی مطرح

ایران  ۀاین اندیشه در جامع یهاي فرهنگ ده است، چرا به الگوپردازيکردچار تحول اساسی 
و اجتمـاعی،   یبدیل امامت در الگوسـازي فرهنگـ   شود؟ و چرا با وجود نقش بی نمی توجه

هـاي معنـوي فرهنـگ     سـرمایه از کند؟ چرا  نمی برداري گی از آن بهرهفرهنگ ملی به شایست
چـرا   ،تر از همه گیرند؟ و دردناك نمیسازي ایمانی استفاده  جامعه ۀاسالمی در چرخ -ایرانی

اخالق، هرز و پوچ غربـی   هایی از جامعه ما باید الگوهاي بی الگوي زیستی و رفتاري بخش
 باشد؟ 

نگ ملی، تعیین جایگاه اجزاي خـرد و کـالن آن و تبیـین    فره ةطراحی و ترسیم سازوار
اجتماعی امروزین مـا را شـکل خواهـد     یمناسبات فرهنگ ۀنوع ارتباط و تعامل آنها، هندس

ایـن منشـور    ةشد و عدم تبیین دقیق و تدبیر مهندسی یداد. متأسفانه فقدان یک طرح فرهنگ
تـرین ضـعف    تمـاعی، مهـم  و اج یهـاي گونـاگون فرهنگـ    چندوجهی با عنایت به ضرورت

کالن مناسبات  ۀشود. این ضعف اساسی سبب شده تا در هندس می فرهنگ ملی ما محسوب
صـورت نگیـرد و نقـش     یفرهنگـ هـاي   اجتماعی، تبیین درستی از جایگاه نهادها و سازمان

تواند سـبب سـردرگمی    می سازي نادیده گرفته شود. این خأل درست آنها در فرآیند فرهنگ
 ةکارهـاي غیـر الزم در حـوز   شـود و اجـراي   ساز مردمی و دولتی  فرهنگهاي  در مجموعه

 کند.فرهنگ عمومی را تشدید 

  قيروش تحق
 يادیـ بن يسـاز  مفهـوم  يتئـور راهبـرد  اسـت.   يادیبن يساز مفهوم يق، تئورین تحقیروش ا

 يگـردآور  يهـا  شه در دادهیاست که ر ییها ين تئوریتدو يبرا یعموم یشناس روش ینوع
نظـري  جامع  يها نیی، ارائه تبراهبردن یا ییمند دارد. هدف غا  شده به صورت نظام  لیو تحل

را  یحاصل از منابع اطالعات يها دادهراهبرد ن یا یطور کل هخاص است. ب ةدیک پددربارة ی
 يتئـور  یهـا را بـه نـوع    گاه مقوله و آن ،مشترك را به مقوله ياز کدها، کدهااي  به مجموعه

  2.کند یل میتبد
بـاز،   يکدگـذار  يهـا  ی روشفوق و پـس از طـ   راهبرد مذکورق بر اساس ین تحقیدر ا
منـد   ونـد نظـام  یها شکل گرفتـه و پ  هم و مقولی، مفاهیانتخاب يو کدگذار يمحور يکدگذار
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گـذاري مفـاهیمی    ست از نـام ا گر مشخص شده است. کدگذاري باز عبارتیکدیها با  مقوله
 شـی  ها هستند. کدگـذاري محـوري رو   پدیدههاي  ر نمونهکه بیانگر رویدادهاي قطعی و دیگ

شـوند تـا پیونـد بعـد از      مـی  ها در فرایندي مستمر با هم مقایسـه  داده ،است که از طریق آن
مشـخص شـود. کدگـذاري انتخـابی بـه فراینـد انتخـاب مقولـه         ها  کدگذاري باز بین مقوله

هـایی   و درج مقولـه هـا  روابـط آن  گـذاري  ها، ارزش مند آن با دیگر مقوله محوري، پیوند نظام
  3.دارندنیاز بیشتري  ۀیید و توسعأکه به تکند  اشاره می
ن مطالعات یآخر يها افتهی یق از بررسین تحقیدر ا الگون یتدو براياز یمورد ن يها داده

 شناسـانه  بیآس يکردیو با رو یانقالب فرهنگ یعال يشورا که عمدتاً ـ   فرهنگ ةحوز یمل
  دست آمده است. به  داده ـصورت 
 ییاز سوها  م و مقولهیاد مفاهیز استفاده شده و تعداد نسبتاً يها داده يل حجم باالیبه دل

ات انجام شده یاز عملاي  گر، در ادامه تنها به ذکر نمونهید يت حجم مقاله از سویو محدود
ـ   یطراحـ الگـوي  اشاره و در بخش بعـد   الگو یند طراحیدر فرا  طـور کامـل ارائـه   ه شـده ب

  گردد. یم
  ها م و مقولهیاز کدها، مفاهاي  . نمونه1جدول 
 ها مقوله میمفاه کدها

  رویکرد جداسازي مدیریت فرهنگی و دینی کشور
 ساز جامعه  فرهنگی متضاد در میان عناصر فرهنگهاي  وجود فعالیت

 متضاد  یکننده و حت یخنث گاه، يو تکرار يمواز يها استیس

  دهی نهادهاي فرهنگی غیر دولتی  رویکرد انضباطی در سازمان
 تعدد مراکز و مجاري فرهنگی و سیاستگذاري فرهنگی 

  ها  تولیت فعالیت ةاي و موردي در حوز گسترش مدیریت سلیقه
... 

 يت و رهبریریمد

 ندهایفرا
  و اهداف آن  نظام ۀانداز بیست سال چشمدربارة ملی  ةضعف باور و فقدان عزم و اراد

 اي  مباحث اندیشه ۀهاي انقالب اسالمی در عرص ارزش عائر وسازي ش دینهاعدم نه

 عمل  ۀهاي انقالب اسالمی در عرص شعائر و ارزشنشدن نهادینه 

وازدگی در برابر  گویانبودن مفاهیم فرهنگی و ارزشی و عدم تبیین راهبردي آنها که بعضاً
 اصطالحات و ادبیات وارداتی را تاکنون در پی داشته است 

  فرهنگ  ةهاي هدفمند دربار لعات و پژوهشفقدان مطا
ایرانی، انقالبی و اسالمی  ۀگان انسجام میان ابعاد سهنشدن  بروز چندگانگی هویتی بر اثر برقرار

  هویت ملی
... 

منابع  تولید و فرآوري
 محتوایی
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  ها و نهادهاي دینی و فرهنگی در جذب نیروهاي کارآمد و متخصص ضعف سازمان
  کاربردي متناسب با نیازها نبود نظام آموزشی

 فرهنگ عمومی  ةتخصص و مهارت الزم در مدیران و کارکنان حوز تجربه و فقدان
 کشور  یفرهنگ يها شه و فرهنگ در دستگاهینخبه و مولد اند يروهایدر جذب ن یضعف و ناتوان

  فرهنگ عمومی  ةضعف در نظامات منابع انسانی در حوز
هاي نامناسب و خارج از  د اندیشه و فرهنگ در مسئولیتکارگیري نیروهاي نخبه و مول هب

 هاي شغلی  تخصص
... 

تربیت و تأمین منابع 
 انسانی

  و تحرکات فرهنگی معارضان و مخالفان نظام ها  فقدان پیشگامی هوشمندانه در شناخت فعالیت
  یدر قبال تحوالت فرهنگ يو مورد یمقطع يها نگرش

ع یسر يریگ میو عدم امکان تصم یدر ابعاد جهان یع فرهنگیقاو ینیب شیضعف نخبگان در قدرت پ
  یدر قبال تحوالت جهان

  ی ضد فرهنگ يها افتیو ره یفرهنگ يها يماریب نشناختن
ر یبا اقدامات غگاه ک طرفه که ی يها تیط مختلف و فعالیشرا ن درامخاطب يازهایق نیدق نشناختن

  همراه است يضرور
 ات غربى یبر نظر ىتطبیق افکار اسالم يتالش برا

... 

 نوآوري و توسعه

  ترویج فرهنگ اسالمی ـ ایرانی براي اطالعاتی و ارتباطی هاي  آوري ضعف بستر مناسب فن
 ارتباطاتی در حد متوسط  –وجود ساخت و زیر ساخت اطالعاتی 

  دین باوري يارتقا ناتوانی ابزارهاي جدید فرهنگی در
  دات وابستگی شدید صنعت چاپ کشور به وار

اطالعاتی و ارتباطی موجود در ترویج فرهنگ هاي  آوري برداري بهینه از بستر فن عدم بهره
و  اسالم ناب محمدي روز منطقی و به اسالمی و معرفی صحیح،هاي  ـ ایرانی، تبیین پیام اسالمی

  دستاوردهاي انقالب اسالمی به افکار عمومی جهانیان
 شدن زمان بازگشت سرمایه ه دلیل طوالنیگذاري در بخش فرهنگ ب سرمایه يدشوار

... 

 پشتیبانی

  ها توزیع غیرهدایتگر یارانه
 عدم ساماندهی مناسب نظام توزیع نشریات 

هاي  فرهنگی در بسیاري از مناطق کشور به دلیل محرومیت ۀمردم به خدمات اولینداشتن دسترسی 
  گسترده 

 و خرافی  غیراسالمیهاي  گسترش ترویج ادیان، مذاهب و عرفان
 اند هاي گوناگون آن از جنبهمستقل نبودن ها و باورهایی که در پی وابستگی ایران و  ندیشهاترویج 

 ) (آگاهانه یا غیرآگاهانه
 اقتصاد مخاطبین نداشتن به توجه 

... 

 توزیع، عرضه و ترویج

ء خارجی، تبلیغات سو  سیسات زیربنایی و اقامتی،أساختار نامناسب در بخش گردشگري، ضعف ت
  هاي متفاوت فرهنگی در کشور  سلیقهنشدن مسائل گردشگري، وجود تبیین 

  رسانی فرهنگی و دینی  با خدمات  بارةنبود تعریف مشخص مبتنی بر وظایف حکومت و دولت در
 به خط و زبان فارسی نداشتن اهتمام جدي و کافی 

 از آثار جاذب، تکنیکی، پرمحتوا و ارزشی نکردن حمایت جدي 
 هاي الگویی و رفتاري آن  محصوالت بدون توجه به جنبه ۀفراط وتفریط در ارائا

  ینیو د ینسبت به مباحث ارزش یقیش از حد به موسیت بیاهم
... 

 کاالها و خدمات تولید
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دست آمده از منـابع اطالعـاتی    هبهاي  در این تحقیق داده شود،  می گونه که مشاهده همان
هـاي   اند. بدین صـورت کـه بـر اسـاس رویـه      دهپیمولی خود را در قالب جداولی سیر تکام

احصا و براي هر نکته یـک کـد معـین شـده و     ها  کدگذاري، ابتدا نکات کلیدي داده ۀگان سه
دارنـد  اشـاره  مشترك پدیـده مـورد بررسـی     ۀکدها، چند کد که به یک جنب ۀسپس با مقایس

 یـک مقولـه را تشـکیل داده و نهایتـاً     گاه چند مفهوم آن ،اند عنوان یک مفهوم به خود گرفته
  اند. متجلی شدهالگو در قالب یک ها  مقوله

  تحقيق الگوي پيشنهادي
پیشـنهادي   الگويشکل گرفت. در  الگومختلف  ياز جنس فوق، اجزا ییها لیتحل يبر مبنا

سعی بر این بوده است که نقایص الگوهاي پیشین چون فقدان رویکـرد راهبـردي، ضـعف    
 در اي و ناتوانی هزینههاي  کید بیش از حد بر تحلیلأبه بافت، تنداشتن ، توجه ندم نظامنگاه 

تـرین   ارزیابی کیفی برطرف و نگاهی جدید در نظام موضوعات فرهنـگ ارائـه گـردد. مهـم    
  د:کرتوان بدین صورت بیان  می هاي الگوي پیشنهادي را ژگی وی
  ؛رویکرد راهبردي و کالن در مدیریت فرهنگیـ 
  ۀ طراحی؛آن در مرحلهاي  گیري الگوي فرهنگ در بافت دینی و توجه به شاخص شکلـ 
در سطح ملی به فرهنگ و تعیین عناصر ورودي، فرایند و خروجی مند  نظامرویکرد کالن ـ 

 ؛فرهنگ و پیامدهاي آن در جامعه

، مـالی  ـ اقتصـادي هـاي   عنوان یک نظام با سایر نظامه برقراري ارتباط جامع بین فرهنگ بـ 
 ؛اطالعاتی -قانونی و فناوري -انسانی، سیاسی -اجتماعی

 ؛الملل نانه به فرهنگ اسالمی در نظام بینیب تحلیل سطوح فرهنگ و نگاه واقعـ 

 المللی فراروي فرهنگ؛ بین ها و تهدیدات کالن ملی و توجه به فرصت

 .جمهوري اسالمی ایران در تحلیل فرهنگ ۀانداز بیست سال توجه به چشم ـ 

   است: ها یژگیواین  ين الگو صورت خواهد گرفت دارایکه بر اساس ا یلیحلت

  تحلیل در سطح کالن است.  ـ 
شده و دانش نخبگانی) به عنـوان   این تحلیل بر اطالعات و دانش موجود (مطالعات انجامـ 

 فرهنگ تمایل و تمرکز ندارد.   ةهاي خرد حوز لذا بر دادهاستوار است؛ مواد تحلیل 
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بـر چگـونگی    ،هاي درونی فرهنگ باشـد  از آنکه معطوف به چیستی وضعیت مؤلفهبیش ـ 
هـاي فرهنگـی در    تحوالت فرهنگی متمرکز است. بررسی روابط عناصـر و موجودیـت  

  اهتمام اصلی تحلیل است.  جهت یافتن چگونگی تحوالت،
نظـام، از  نگاه رو به جلو در تحلیل فرهنگی با در نظر گرفتن اسناد بـاال دسـتی فرهنگـی    ـ 

  باشد.  می ها و معیارهاي تحلیل، مبتنی بر این نوع نگاه و شاخصالگو است الزامات این 
  

  قیپیشنهادي تحق الگوي: 1نمودار 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .شدخواهد  یمعرف يشنهادیپ الگويمختلف  يها در ادامه بخش
  فرهنگ ةوار اجزا و عناصر نظام .الف

  باشد:   یر میستم به شکل زیس يانظام موضوعات کالن فرهنگ در قالب اجز
  

  فرهنگ ةوار . عناصر نظام2جدول 

 مخاطبان عناصر پیامدي عناصر خروجی عناصر فرایندي  عناصر ورودي

  هاي انسانی سرمایه
  قوانین و مقررات

 ها ها و برنامه سیاست

 محتوا و منابع اطالعاتی

 ها و ساختارها مجموعه

 منابع مالی

 ها و تجهیزات زیرساخت

 وريفنا

  فرایندهاي مدیریت و رهبري
فرایندهاي تولید و فرآوري منابع 

  محتوایی
 فرایندهاي تربیت و تأمین منابع انسانی

 فرایندهاي نوآوري و توسعه

 فرایندهاي تولید کاالها و خدمات

 فرایندهاي توزیع، عرضه و ترویج

 افزاري فرایندهاي پشتیبانی سخت

ها کاالها و فرآورده
 خدمات

  ها ء و تعالی ارزشحفظ، احیا
  ها دهی باورها و بینش جهت

 تغییر و تعالی رفتارها

 فرهنگی پیامدهاي برون

  فرد
  خانواده
 سازمان

 نظام فرهنگی

  اجزاء و عناصر سطوح فرهنگ
  واره فرهنگ نظام

 اجزا
سیستم 

 فرهنگ فراملی فرهنگ ملی ها خرده فرهنگ

 ها ورودي

 فرآیندها

 ها و پیامدها خروجی

 اقوام

 هاسازمان

 صنوف

 اي منطقه

 جهان اسالم

 المللی	بین

 هاي فرهنگ مؤلفه

باورها و اعتقادات 

ها ارزش  

ها دانش  

نمادها  

رفتارها و مصنوعات  

 طات تأثیرگذارارتبا

 ارتباطات تأثیرپذیر

 ارتباطات تأثیرگذار

 رتباطات تأثیرپذیرا
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  سطوح فرهنگ .ب
نده قابل رؤیت اسـت. از  بینکند که پدیدة فرهنگ، براي  می اي اشاره سطح فرهنگ، به درجه

بـین سـطوح فرهنـگ     یـز یتم نبـودن نظر شاین برخی از اختالفات در تعریـف فرهنـگ بـه    
  4.گردد می باز

، فرهنـگ  یم کرد: فرهنگ فراملیتوان به سه سطح تقس ی، فرهنگ را ميبند ک دستهیدر 
  ها.   ، و خرده فرهنگیمل

م کـرد: فرهنـگ   یتوان به سه بخش عمـده تقسـ   یرا م یفرهنگ فرامل . فرهنگ فراملی:1
از  یاس ملـ یکه در مق یفرهنگ هاي دهیالمللی. پد اي، فرهنگ جهان اسالم، فرهنگ بین منطقه
کشـورها، بـه    یو فرهنگـ  یاسـ یهاي س مند باشند وراي استقالل و تفاوت ت عام بهرهیمقبول

ت ین صورت فرهنگ صادرکننده، مقبولیابند. در ای یگر راه میدهاي  طرق مختلف به فرهنگ
  کند. یل میگر تحمیخود را به فرهنگ د

گیري فرهنگ کنونی  هارنظرهاي گوناگون شکلدر مطالعات و اظ(ایران): . فرهنگ ملی 2
 ،دانند: عنصر فرهنگی ایران باستان، عنصر اسـالمی  می ر سه عنصر یا نیرویایران را تحت تأث

 5.و عنصر غربی
دهد که فرهنگ عمومی این کشـور در مجمـوع فرهنگـی     می تاریخی ایران نشان ۀتجرب

، سـبب  »تمـدنی گونـاگون  اي هـ  روي هـم افتـادن الیـه   «متجانس و یکدست نبوده است و 
 6.برخورد و چالش سه فرهنگ ایران باستان، اسالمی و صنعتی شده است

م کـرد؛ و  یتقسـ  يمتعـدد  يها فرهنگ توان به خرده یهر فرهنگ را مها:  . خرده فرهنگ3
 پذیرنـد.  بخـش تـر از خـود،    کوچک یفرهنگ يها تیز به موجودیحاصل ن يها فرهنگ خرده
 ،حاصـل  يهـا  فرهنـگ  توان ادامـه داد کـه خـرده    یم ییه را فقط تا جاین فراگرد تجزیالبته ا
  7.باشندداشته  يزییت مستقل و قابل تمیشخص

راجـع  ف شده است کـه  یتعر یاجتماع يها فرهنگ به طور گسترده به عنوان گروه خرده
کـردن   نیمعـ  براي» فرهنگ خرده«اند. عبارت  آداب و رسوم مشترك شکل گرفته ق ویعال  به

 یالت اجتمـاع یو مطالعـۀ آنهـا در ارتبـاط بـا تشـک      یاجتمـاع  يها گروه یت اجتماعیموقع
را هـا   فرهنـگ  هـا، جامعـه و فرهنـگ اسـت. خـرده      ، همگان، تودهها تر مانند جماعت بزرگ

  8.ها م کرد: اقوام، صنوف، سازمانیر تقسیز یکل ۀبه سه دستتوان  می
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  هاي فرهنگ مؤلفه .ج
 ،ها و هنجارهـا  سه سطح باورها و مفروضات، ارزش يرو ، فرهنگ برشاین یۀبر اساس نظر

شـوند کـه بـر     یده مـ یـ فرهنگ، مصنوعات د يرد. در سطح ظاهریگ یو مصنوعات شکل م
ن سـطح،  یتـر  قیـ ز بـر عم یها و هنجارها ن ه دارند و ارزشیتک يرفتار يها و هنجارها ارزش

  ارند. استوباورها و مفروضات  یعنی
دهنـد. مفروضـات بـر     یفرهنگ را شکل م ۀا و مفروضات هستباوره ـ باورها و مفروضات:
 ةن رهگذر بـر ادراکـات، نحـو   یت آن اعتقاد دارند، داللت داشته، از ایآنچه مردم به واقع

انـد و خـارج از سـطح     رفتـه شـده  یکنند. مفروضـات پذ  یتفکر و احساسات آنها نفوذ م
 ةرند. تصور مردم دربـار ذهن خودآگاه قرار دا یرون از سطح دسترسیمتداول و ب یآگاه

رامـون خـود دارنـد.    یهـا از آب پ  یاسـت کـه احتمـاالً مـاه     يمفروضات، مشابه تصـور 
قابـل بحـث محسـوب    یرو غ یقطعـ  یقیک فرهنگ، حقای يدگاه اعضایمفروضات از د

ات افراد، ید و بر تجربکننرخنه  یفرهنگ یزندگ يها جنبه ۀتوانند در هم یشوند که م یم
  9.آنها رنگ بدهندفکنند و به یه بیسا

 یاجتمـاع  يهـا آن دسـته از اصـول، اهـداف و اسـتانداردها      ارزشهـا و هنجارهـا:    ـ ارزش
ابنـد.  ی یدست مـ  یذات ییک فرهنگ به بهایت از یافت حمایشوند که با در یمحسوب م

، ير عـدالت و آزاد یـ ک فرهنگ مراقب حفظ آن هسـتند (نظ ی يها آنچه را اعضا ارزش
 یهـا، مبـان   کننـد. ارزش  یف مـ یـ )، تعريها، منابع و وفادار سنت، یت ملیاستقالل و هو

دهنـد و بـر    یسـازمان مـ   ،ا غلـط اسـت  یـ ح یآنچه صح ةدرباررا ها  قضاوت يریگ شکل
جانات یند و معموالً با عواطف، احساسات و هینما یداللت م يو معنو یاخالق یضوابط

 10.رندیگ یت قرار می، مورد حمايقو
بر  یمبتن يدن و رفتارهایت، قابل لمس، و قابل شنیقابل رؤ يایمصنوعات بقاـ مصنوعات: 

  11.شوند یمحسوب م یفرهنگ يها و هنجارها مفروضات، باورها، ارزش

  يتعامالت فرهنگ .د
اسـت. شـناخت    یاسـت کـه فهـم آن مسـتلزم ادراك تفهمـ      یار انتزاعیبساي  دهیفرهنگ پد

شـناخت   ۀمقدم ،کند یفا میتماع ارفتار اجبه  یده در شکل یکه نقش مهم یفرهنگ اجتماع
تعـامالت عناصـر و    ۀت هدفمند آن است. شناخت فرهنـگ مسـتلزم مالحظـ   یجامعه و هدا

  است.  یفرهنگ يها دهیپد



   ۶۹سازي بنيادي  طراحي الگوي مفهومي تحليل فرهنگي کشور مبتني بر رويکرد تئوري مفهوم

  ل کرد:  یه و تحلیدگاه متفاوت تجزیتوان از دو د یرا م یتعامالت فرهنگ
  فرهنگ؛ يها و مؤلفه ییل تعامالت عناصر محتوای. تحل1
  ی.فرهنگ يها تیو مراودات موجود ل تعامالتی. تحل2
یشناسـ  سازمان، روانیۀ نظر یمطالعات يها در بستر حوزه یفرهنگ يها هیر نظریل بر سبا تأم 
فرهنـگ،   ةکنند شود که بر حسب منظر مطالعه ی، مالحظه میعلوم اجتماع يها ر رشتهیو سا
 یانتزاعـ  ياگر محتوا رند.یگ یقرار م يمورد توجه و یاز تعامالت فرهنگ یمتفاوت يها گونه
مشـتمل بـر    يو یلـ یرد، چـارچوب تحل یـ نظر محقق قرار گدر مد فرهنگ یت مفهومیو کل

هـا و   ر مفروضات و باورها، ارزشیفرهنگ، نظ ةدهند شکل یو عناصر مفهومها  تعامل مؤلفه
و مشـخص   ینـ یق عیکـه اگـر مصـاد    یهنجارها، مصنوعات و نمادها خواهد بـود؛ در حـال  

ق یبـر تعامـل مصـاد    يو یلـ یباشند، چـارچوب تحل  ينظر ودر مد یهنگفر يها تیموجود
 یمراتبـ  ن سـاختار سلسـله  یـ . در اشود یمعطوف م یمراتب سلسله ين فرهنگ در ساختاریمع

  12.ردیگ یمدنظر قرار مدر  یو فرهنگ جهان یها، فرهنگ مل فرهنگ هاست که خرد

  فرهنگ يها تعامالت مؤلفه. ۱
ده یـ ان آنهـا ارائـه گرد  یـ ن روابط مییو تب یفرهنگ يها مؤلفهف یتعر يبرا يمتعدد يهاالگو

 یفرهنگـ  يهـا  ییایپوالگوي و  شاین یفرهنگ یۀسه الالگوي  توان به یاست، از آن جمله م
  13.اشاره کرد» هچ«

  ها ر نظامينظام فرهنگ با سا يها تيارتباط موجود. ۲
ت یخوردار از هون و بریمشخص و مع یک واحد اجتماعیبر  یت فرهنگیاصطالح موجود

ــ ــا یفرهنگ ــایمتم ــدهایز از س ــاع ير واح ــت دارد یاجتم ــ 14.دالل ــ هب ــور کل ــاط یط ، ارتب
  شود:  یم میها به دو دسته تقس ر نظامینظام فرهنگ با سا يها تیموجود

هـا، در   ر نظامیق ارتباط با سایاست که نظام فرهنگ از طراثرهایی منظور  ارتباط اثرگذار:
  گذارد. یآنها م

ق ارتباط بـا نظـام فرهنـگ، در    یها از طر ر نظامیاست که ساآثاري منظور  ثرپذیر:ارتباط ا
  گذارند.  یآن م يو اجزا ینظام فرهنگ

وضعیت فرهنگی در هر مقطع به یک نهاد، صنف، گروه و عامل وابسته نیست، آموزش 
ارتبـاط جمعـی،   هـاي   اداري و کـارگري، قـوانین، رسـانه   هـاي   و پرورش، دانشگاه، محـیط 
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ه یـ علم يها رسانی، آداب و سنن محلی، قومی یا ملی، بافت خانواده، حوزه اطالعهاي  کهشب
زنند. اما مهم  می و عواملی از این دست هریک به سهم خود واقعیت فرهنگی جامعه را رقم

  گذاري هریک متفاوت است. اثراین است که سهم این عوامل یکسان نیست و 
نـۀ الزم  یاز آنهـا، زم  یمعناي اجمال ۀفرهنگ و ارائکنار  با مشخص شدن ابعاد جامعه در

ادي فـراهم آمـده اسـت.    یـ زان زیـ ر ابعاد جامعه بـه م یالگوي ارتباط فرهنگ با سا ۀبراي ارائ
است که بر اساس آن بتـوان ارتبـاط    ینه وجود دارد ارائه روشین زمیکمبودي که در ا یگانه

ت متداخل ابعـاد جامعـه،   یبا توجه به ماهد. کرم یگر را در قالب آن ترسیکدیابعاد جامعه با 
انعکـاس   یخـوب  گر را بهیکدیري ابعاد بر یپذاثرگذاري و اثراتخاذ کرد که نحوة  ید روشیبا

  د.  یک نمایگر تفکیکدیگذاري را از اثرن یمختلف اهاي  دهد و مواضع و گونه
جامعـه را   يهـا  اي عمل کنند که آرمان گونهه ب بایدموجود در جامعه هاي  ک از نظامیهر

و هـا   نـد داده یز تعامـل دارنـد و اگـر فرآ   یگر نیکدیبا ها  ن نظامیگر ایرشد دهند. از طرف د
بـه   یـد ن باینخواهـد داشـت. بنـابرا    یتیم نکنند مطلـوب یتنظ یدرست گر را بهیکدیبه ها  ستاده

 بیـ را تخرها  ر بخشیسا یاصالح فرهنگ ۀبه بهان نبایدشود و  یتوجه کافها  ک از نظامیهر
همـواره   ،رو نیـ کرد. از ا یپوش ها چشم ر بخشیبراي بهبود بخش اقتصاد از سا ،ا بر عکسی
ش رفـاه توجـه کنـد،    یرا اگر اقتصاد فقـط بـه افـزا   ین آنها حفظ شود؛ زیحالت توازن ب یدبا

فرهنـگ   یب بـراي سـامانده  ین ترتینخواهد بود. بد یل انسانیش فضایفرهنگ قادر به افزا
با توجه ها  ن بخشیک از ایبه موضوع توجه نمود. اگر هر مند نظامگاه دیک دیبا  یدکشور با

 نیـ ر ایـ در غ ؛ق حاصل خواهد شـد یتوف، خود ساخته شود یفرهنگ يها به باورها و ارزش
ز بـه  یـ خـاص ن  ۀوارد شود، فرهنگ آن جامعـ  يگرید ينظام اقتصادي، از جا یصورت وقت

ت سـبب  یگذارد و در نها یماثر راد جامعه بر عملکرد افدر نتیجه شود و  یهمراه آن وارد م
 15.گردد یدر جامعه م یک دوگانگیجاد یا

  يريگ جهينت
گیـري از الگـویی اسـت کـه قابلیـت       تحلیلی جامع از وضعیت فرهنگی کشور نیازمند بهره

و سطوح مختلف فرهنگ را دارا و در عین حـال توانـایی نمـایش    ها  لفهؤتوجه به عناصر، م
باشد. طراحی چنین الگویی ممکن نیست مگـر   داشتهان این سه را نیز روابط و تعامالت می

در تعیین ابعاد فرهنگ و داشتن سمت و سوي راهبـردي   مند نظامدر صورت اتخاذ رویکرد 
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جانبـه بـه    در تبیین ارتباط نظام فرهنگ با سایر نظامات. چنین الگویی قادر خواهد بود همه
حل آنهـا ارائـه   براي و راهکارهاي درخوري د بنگرهاي فراروي فرهنگ  معضالت و چالش

  .دهد
و سطوح فرهنگ احصـا و  ها  لفهؤق، عناصر، مین تحقیدر ا يشنهادیپ یفهومالگوي مدر 

 يهـا  لفهؤامدها در تعامل با میو پها  یندها، خروجیها، فرا يعناصر نظام فرهنگ شامل ورود
 یا، رفتارهـا و مصـنوعات معرفـ   ها، نماده ها، دانش فرهنگ شامل باورها و اعتقادات، ارزش

هـا) قابـل    (خـرده فرهنـگ   یو محل ی، ملین تعامالت در سطوح مختلف فراملیگردند. ا یم
  اند. نییتب
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