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کلیۀ حقوق مادی و معنوی اين کتاب متعّلق به سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمايش،  مجازی،  پايگاه هاي  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبديل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیۀ فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجّوز از اين سازمان ممنوع است و متخّلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.
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پیشـگفتار

سخنی با دانش آموزان، دبیران و خانواده های گرامی
امروزه،پدیده فرهنگ و پرداختن به مسائل فرهنگی، به یکی از مباحث بسیار حیاتی و مهم نظری و عملی، در عرصه 
ملی و بین المللی تبدیل شده است و صاحب نظران و پژوهشگران مختلف از زوایای گوناگون به آن می پردازند. با عنایت 
به اینکه انقالب اسالمی، یک انقالب فرهنگی است، پرداختن به این موضوع از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار 
است. به همین دلیل،دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی فراوانی به صورت مستقل و به عنوان یک سنت 

مطالعاتی جداگانه، به تحقیق و پژوهش در این حوزه می پردازند .
فرهنگ مجموعه ای از باورها، رفتارها، عالیق و گرایش ها و آداب و رسوم مردم است، و کارشناسان و متخصصان فرهنگی 
معتقدند موفقیت در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نیازمند بستر فرهنگی مناسب و همراهی فکری و 

عملی مردم می باشد.
درس »   مطالعات فرهنگی« و کتاب »   تحلیل فرهنگی« با درک ضرورت شناخت دانش آموزان عزیز از این موضوع مهم و 
حساس، برای اولین بار در جدول دروس گنجانده شده است، تا آنان با فهم عمیق تر و دقیق تر، بتوانند مباحث و پدیده های 

زندگی فردی و اجتماعی خود را ازمنظر فرهنگی بررسی کرده و به صورت آگاهانه واکنش مناسب بروز دهند.
رویکرد تدوین کتاب، شایستگی محور بوده، و سعی شده عالوه بر ارائه دانش و معلومات مناسب این حوزه به دانش آموزان 
گرامی، زمینه کسب مهارت ها و شایستگی الزم برای رویارویی هوشمندانه و آگاهانه با فرهنگ و مسائل فرهنگی را 
فراهم آورد. به همین دلیل نام کتاب »تحلیل فرهنگی« گذاشته شد تا در آرای مختلف مکاتب و مباحث نظری مطالعات 
فرهنگی متوقف نشود، و بر تقویت توان فکری و کسب مهارت عملی دانش آموزان برای تجزیه و تحلیل دگرگونی ها و 
مسائل فرهنگی بیفزاید و آنان را برای تفسیر و فهم عمیق تر سازوکارهای زندگی روزمره و تعامالت فرهنگی توانمند سازد.
به بیان دیگر، هدف کتاب تحلیل فرهنگی، توانمند ساختن دانش آموزان در عرصه فرهنگ جامعه است تا با کسب آگاهی 
و شناخت از مفاهیم فرهنگی، مسائل روزمره زندگی خویش را با رویکرد فرهنگی تجزیه و تحلیل کنند و برای حل آنها 

چاره اندیشی کرده و مسئولیت خویش را در قبال بهبود و اصالح آنها ایفاء نمایند.
کتاب تحلیل فرهنگی، در چهار فصل و هر فصل در سه درس )مجموعاً 12 درس( به شرح زیر تدوین شده است:



1ـ فصل اول: مفاهیم وکلیات: در این فصل چیستی، چرایی و چگونگی فرهنگ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار 
گرفته است؛ موضوعاتی مانند مفهوم شناسی فرهنگ، ابعاد و سطوح فرهنگ،  رویکردفرهنگی، ضرورت شناخت فرهنگ 

و تحلیل فرهنگی.
2ـ فصل دوم: تحوالت فرهنگی: از آنجا که از مباحث اساسی فرهنگ، دگرگونی های فرهنگی است و ما در عصر 
تغییرات و تحوالت فرهنگی زندگی می کنیم، لذا موضوعاتی مانند: چیستی، چرایی و چگونگی دگرگونی های فرهنگی، 
ارتباطات فرهنگی، تبادل فرهنگی، تهاجم فرهنگی، سلطه فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی، نقش رسانه ها در تحوالت 

فرهنگی در این فصل واکاوی و تجزیه و تحلیل شده است.
3ـ فصل سوم: فرهنگ ما ایرانیان: شناخت فرهنگ ایرانی و تقویت هویت اسالمیـ  ایرانی نسل جوان، یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل موضوعاتی مانند: تداوم و پیوستگی فرهنگی ما ایرانیان، فرهنگ ایران از گذشته های 
دور تاکنون، مراحل مهم تاریخ فرهنگی ایران، انسجام فرهنگی، تنوع فرهنگی، عوامل انسجام بخش، هویت فرهنگی و 

ویژگی های فرهنگ ایرانی در این فصل بررسی شده است.
4ـ فصل چهارم: مسائل فرهنگی ایران: در این فصل برخی از مسائل و چالش های فرهنگی امروز جامعه ایران در 
حوزه اقتصاد و اخالق بررسی و تجزیه و تحلیل شده است و در پایان، با توجه به رسالت نسل جوان در صیانت از فرهنگ 

خود، شاخص ها و راهکارهایی برای رویارویی فعال و آگاهانه بادگرگونی های فرهنگی ارائه شده است. 

یادآوری:
1ـ دستیابی به اهداف برنامه درسی و کتاب و کسب موفقیت در فرایند یاددهی و یادگیری آن، به حضور فعال و بانشاط 
دانش آموزان در کالس، نیاز دارد. در تدوین کتاب، از راهبرد پرسشگری، استفاده شده است، لذا دبیران عزیز، با تأکید بر 

سؤاالت اولیه هر درس و طرح سؤاالت مشابه، ایجاد انگیزه کرده و شوق یادگیری را در دانش آموزان تقویت نمایند. 
2ـ برای هر درس، به طور متوسط، دو جلسه درسی پیش بینی شده است. فعالیت هایی مانند »   بررسی کنید«،»   تحقیق 

کنید«،» گفتگو کنید«، زمینه یادگیری عمیق و دقیق دروس را فراهم می آورد و بر اجرای آن تأکید می شود.



3ـ برگزاری »  میزگرد فرهنگی« در کالس یا مدرسه، توسط دانش آموزان و با مدیریت دبیرمحترم، به مثابه آزمایشگاه 
این درس، تحقق اهداف کتاب و تقویت مهارت گفتگو کردن را، میسر می سازد. در برنامه مناسبت ها، می توان به اجرای 

این فعالیت پرداخت.
4ـ مطالعه کتاب های غیردرسی مرتبط، ازجمله کتاب هایی در زمینه مطالعات فرهنگی و رمان های معرفی شده در پایان 
این کتاب، بر عمق یادگیری خواهد افزود و دانش آموزان را توانمند می سازد تا پدیده های اطراف خود را با رویکرد فرهنگی 

بررسی و تجزیه و تحلیل نمایند.
5  ـ از آنجا که این کتاب برای رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی نوشته شده است و دانش آموزان این 
دو رشته، مطالعات بیشتری در زمینه حوزه علوم انسانی و دینی دارند و با عنایت به اینکه پیام دین اسالم، پیام فرهنگی بوده 
و بر فراهم آوردن زمینه هدایت پذیری انسان ها برای دستیابی به مقام قرب الهی و حیات طیبه تأکید دارد، لذا دانش آموزان 
می توانند به مباحث تمام دروس خویش، از منظر فرهنگی نگریسته و پیام های فرهنگی و تربیتی آن ها را استخراج نمایند. 
6  ـ در صورت امکان، حضور دانش آموزان به همراه دبیران محترم خود در صحنه ها و عرصه های فرهنگی )مانند بازدید 
موزه، نمایشگاه های فرهنگی و هنری، ابنیه و ساختمان های تاریخی و فرهنگی، مالقات با شخصیت های علمی و 
 فرهنگی، مشاهده تئاتر، فیلم و...( و تجزیه و تحلیل میدانی پدیده ها از منظر فرهنگی، بر جذابیت و اثربخشی درس

خواهد افزود.
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فصل اّول

  زیارت امام حسین )ع( در بین الحرمین  مجموعه باستانی تخت سلیمان در تکاب  - آذربایجان غربی
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اهداف فصل

در پایان فصل، انتظار می رود دانش آموز:
1ـ با تعریف فرهنگ و مصادیق آن آشنا شود و تصور خود را از فرهنگ بیان کند.

2ـ با مفاهیم تحلیل فرهنگی، مطالعه فرهنگی و مطالعه فرهنگ آشنا شود.
3ـ با ویژگی ها و نقش های فرهنگ آشنا شود.

4ـ درک درستی از رویکرد فرهنگی کسب کرده باشد.
5   ـ مهارت تشخیص سطوح فرهنگ و مناسبات این سطوح با یکدیگر را کسب کرده باشد.

6   ـ توانایی تجزیه و تحلیل پدیده ها را از منظر فرهنگی به دست آورده باشد.



11

چیستی فرهنگ
درس اّول

تعریف فرهنگ
ما بارها، واژه »   فرهنگ« را شنیده و آن را به کار برده ایم. فرهنگ خانواده، فرهنگ 
آپارتمان نشینی، فرهنگ روستایی، فرهنگ ایرانی، فرهنگ اروپایی؛ جهان فرهنگی، انقالب 
فرهنگی، مهندسی فرهنگی، تحوالت فرهنگی و...؛ این واژه ها، از جمله واژگانی است که از 

طریق کتاب های درسی، رسانه ها و گفتگوهای روزانه با آنها آشنا شده ایم.
به راستی معنای »فرهنگ« چیست و شما چه تصوری از مفهوم فرهنگ و مصادیق آن دارید؟

معنا و ریشۀ لغوی فرهنگ
فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب است که از دو جزء »   فر« و »   هنگ« تشکیل شده است. 
»   فر« پیشوندی است که در معنای جلو، باال و پیش، به کار می رود و »   هنگ« به معنی کشیدن، 
سنگینی و وزن می باشد و فرهنگ به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، هنر، آداب و رسوم است1.

1ـ فرهنگ فارسی معین و لغت نامه دهخدا



12

تعریف اصطالحی فرهنگ
برای »  فرهنگ«، تعاریف متعدد و مختلف بیان شده و مصادیق گوناگون و متنوع درباره آن ذکر کرده اند. 
ادیبان، فیلسوفان، جامعه شناسان، روان شناسان و انسان شناسان هریک، به گونه ای خاص »فرهنگ« را تعریف 

کرده و به آن نگریسته اند.
برخی از این تعاریف عبارت اند از:

ـ فرهنگ، مجموعه پیچیده ای از دانش ها، باورها، هنرها، قوانین، اخالقیات، آداب و رسوم است که هر 
فرد از جامعه خویش فرا می گیرد.1

ـ فرهنگ حیات معنوی انسان ها و شامل علوم و فنون و فلسفه و قانون گذاری و ادبیات و هنر است.
ـ فرهنگ، نظام واره ای از باورها و مفروضات اساسی، ارزش ها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار و دیرپا، 
نمادها و مصنوعات است که ادراکات، رفتارها و مناسبات جامعه را جهت و شکل می دهد و هویت آن 

را می سازد.2
ریموند ویلیامز )1988ـ 1921( منتقد فرهنگی و از پیشگامان اصلی »   مطالعات فرهنگی« با بررسی تعاریف 

مختلف؛ و مطالعه تحوالت تاریخی »مفهوم فرهنگ«، تعاریف فرهنگ را در سه گروه طبقه بندی می کند:
1ـ تعاریفی که به رشد فکری، روحی و زیبایی شناختی فرد، گروه یا جامعه اشاره دارد.

2ـ تعاریفی که دربرگیرنده تعدادی از فعالیت های ذهنی و هنری مردم و محصوالت آنها در جامعه است؛ 
مثل فیلم، تئاتر، داستان، معماری و غیره.

3ـ تعاریفی که به کل راه و رسم زندگی، کنش ها، باورها و آداب و رسوم تعدادی از مردم یک گروه یا 
یک جامعه اشاره دارد.

نکته قابل تأمل در علت تفاوت و تعدد تعاریف فرهنگ، تفاوت مبانی فکری و فلسفی صاحب نظران و مکاتب 
مختلف در زمینه های گوناگون، از جمله درباره انسان، می باشد.  به همین دلیل »مسئله فرهنگ« به صورت 

یک مشکل و چالش، در برابر صاحب نظران و اندیشمندان قرار دارد.

1ـ ادوارد تایلور )1917ـ1832(، فرهنگ ابتدایی
2ـ مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 1394
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بررسی وگفتگو کنید

به نظر شما، حکیم ابوالقاسم فردوسی، در ابیات زیر، چه اهمیت و نقشی را برای فرهنگ 
درنظر دارد؟

گر د ا د پس  سید  بپر نا  ا د گهرز  یا  بود  بهتر  فرهنگ  که 

رهنمون بــدو  پاسخ  داد  فزونچنین  زگوهر  باشد  فرهنگ  که 

بود جان  آرایش  فرهنگ  بودکــه  آسان  گوهر  از  گفتن  سخن 

تندرستگهر بی هنر زار و خوار است و سست روان،  باشد  فرهنگ  به 

ویژگی های فرهنگ
به نظر شما فرهنگ چه ویژگی ها و خصوصیاتی دارد؟

با دقت در تعاریف مختلف، برخی از ویژگی های مشترک که برای فرهنگ بیان شده، عبارت اند از:
1ـ معنابخشی و ارزش آفرینی: فرهنگ، بیانگر معنا و مفهوم، ارزش ها و آگاهی ها، روش ها و سبک 
زندگی انسان هاست. فرهنگ، همانند روح در کالبد پدیده ها و عناصر جهان فرهنگی، جاری است و به 

آنها معنا و جهت می دهد. روح سرزنده و متعالی، نشاط و شادابی را در بدن ایجاد می کند.
2ـ زمانمندی و مکانمندی: فرهنگ، پدیده ای »   زمانمند و مکانمند« است و سبک و روش زندگی مردم هر 
جامعه، در هر زمان و هر مکان، با شیوه زندگی مردمان دیگر در مکان ها و زمان های دیگر، شباهت ها و 

تفاوت های قابل توجه دارد. بنابراین فرهنگ هر ملت، خاص خود آنهاست.
3ـ میراث جمعی بودن: فرهنگ، »   میراث اجتماعی« است که توسط افراد یک گروه یا جامعه و کنش ها 

و تعامالت آنها با هم به وجود می آید و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
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4ـ تاریخی بودن: فرهنگ، پدیده ای »   تاریخی« است که از انباشت تدریجی تجربه های افراد 
یک گروه در طول زمان، شکل گرفته است. فرهنگ هر جامعه، ریشه در تاریخ آن جامعه دارد و 
 از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود . بنابراین کنش های موردی و زودگذر، کنش های فرهنگی

نیست  .
5  ـ اکتسابی بودن: فرهنگ، پدیده ای »   آموختنی و اکتسابی« است که در طول زندگی، از بدو تولد تا 
پایان عمر، از طریق نهادهای رسمی و غیررسمی آموزشی و تربیتی از منابع بشری و وحیانی توسط 
افراد کسب می شود. در عصر حاضر، عالوه بر نهادهای مذکور، رسانه ها و شبکه های مجازی نیز، در 

تولید و انتقال فرهنگ، نقش اساسی ایفا می کنند.
6  ـ تحول پذیر بودن: فرهنگ، امری »   تحول پذیر« است و همانند هر موجود زنده و به عنوان یک پدیده 
انسانی، دچار تغییر و تحول می شود. بدین دلیل، فرهنگ، رشد و تعالی، فراز و فرود دارد و پویایی و 

زوال در حوزه فرهنگ و جهان فرهنگی اتفاق می افتد.
7ـ نظام مند بودن: فرهنگ، یک کل به هم پیوسته و منسجم است و عناصر و اجزای آن برهم تأثیر 

گذاشته و از هم تأثیر می پذیرند.

ابعاد و وجوه فرهنگ
فرهنگ دارای چه ابعادی است؟ چگونه می توان آنها را از هم تشخیص داده و طبقه بندی کرد؟

دانستیم که فرهنگ، به عنوان روح جمعی زندگی انسان، عاملی است که به تمام پدیده های انسانی، معنا می بخشد؛ 
لذا وسعت و قلمرو فرهنگ، به وسعت حیات اجتماعی انسان و جهان های اجتماعی اوست و تمام ذخائر و میراث 
اندیشه و کنش انسان از آغاز تا امروز را شامل می شود. انسان شمول بودن فرهنگ، باعث ایجاد خصوصیات 

مشترک میان جهان های اجتماعی و جهان های فرهنگی شده است.
با توجه به گستردگی مفهوم فرهنگ، می توان هرجهان فرهنگی را، به دو بعد فرهنگ محسوس و فرهنگ 

غیرمحسوس تقسیم کرد.

بررسی وتحلیل کنید

تصویر مقابل، یک پدیده فرهنگی 
است که در برخی از مناطق کشور ما 

تولید می شود.
به نظر شما کدام یک از ویژگی های 
فرهنگ در این محصول، وجود دارد؟
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1ـ فرهنگ محسوس، به مجموعه پدیده های عینی و ملموس گفته می شود. این بُعد از فرهنگ، شامل اشیای 
قابل حس، وسایل و ابزارهایی است که از زمان گذشته تا حال، به ما به ارث رسیده است. مانند آثار باستانی، 
صنایع دستی، ابزار کار، وسایل کشاورزی، لباس، لوازم خانه، داروهای شیمیایی، وسایل تولیدی، ساختمان و 
دست  ساخته های دیگِر انسان. به عبارت دیگر، فرهنگ محسوس، شامل همه دستاوردهای مادی و فناورانۀ 

زندگی بشر است که در جامعه وجود دارد.
2ـ فرهنگ غیرمحسوس، ابعاد کیفی و ناملموس زندگی انسان را شامل می شود مانند: اعتقادات، اخالقیات، 
باورها، ارزش  آثار فکری، ادبی و هنری، فنون، آداب و فولکلور )قصه ها، مثل ها، داستان ها و...(. این بخش از 

فرهنگ، بیشتر به وسیله زبان و خط فرا گرفته می شوند.

»فرهنگ دارای دو بعد یا دو وجه است: این دو بعد، در یک کلیت منسجم به هم مرتبط هستند 
و در تحلیل نهایی، باید تأثیرات متقابل آنها را در بستر کلی هر جامعه معین، مورد بررسی و 

توجه قرار داد.1«

 فرهنگ محسوس و غیرمحسوس به هم 
پیوسته اند. این پیوستگی و پیوند، هرچند 
در ظاهر مشخص نیست، اما با دقت و 
شناخت علمی، ارتباط بین آنها مشخص 
می شود. این ارتباط، یک رابطه دو سویه 
است؛ از یک سو فرهنگ محسوس، ریشه 
در فرهنگ غیرمحسوس دارد و بر آن، 
استوار است و از آن سرچشمه می گیرد و 
از سوی دیگر، فرهنگ غیرمحسوس، از 
تغییرات و تحوالت فرهنگ محسوس، 

تأثیر می پذیرد.
فرهنگ غیرمحسوس، بدنه اصلی فرهنگ 
یک جامعه است. این بدنه، قدرت روحی و 
نیروی حیاتی یک ملت را مشخص می کند 
و تمام ابعاد، تولیدات و مصنوعات زندگی 
فردی و اجتماعی انسان ها، ریشه در فرهنگ 

غیرمحسوس و ذهنی جامعه دارد.

1ـ آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، 1377، صفحه 36
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بررسی وگفتگو کنید

اگر فردی، لباس یا پیراهنی بپوشد که بر روی آن، 
تصویری ازنمادهای ملی باشد، این نوع پوشش، چه 
پیامی از فرهنگ محسوس و فرهنگ غیرمحسوس 
را به دیگران منتقل می کند؟ اگر این لباس، حاوی 
تصاویری از نمادهای بیگانه باشد، دیگران، چه 

پیامی از آن دریافت خواهند کرد؟

همان گونه که آموخته اید اجزای مختلف یک جهان اجتماعی را می توان براساس اهمیت و نقشی که ایفا می کنند، 
تقسیم بندی نمود. از آنجا که ارتباط تنگاتنگی بین فرهنگ و اجتماع وجود دارد، فرهنگ را نیز می توان در چهار 

سطح به شرح زیر طبقه بندی کرد:
1ـ عقاید و باورها: مجموعه جهان بینی و اعتقاداتی که در یک فرهنگ وجود دارد؛ مانند اعتقاد به خداوند 

و روز قیامت و کرامت انسان.
2ـ ارزش ها: بار معنایی خاص که انسان برای برخی از اعمال و کنش ها، حالت ها و پدیده ها قائل است 
و حکایت از مطلوبیت و مفید بودن پاره ای از امور در زندگی انسان دارند؛ مانند عدالت، ظلم ستیزی، 

آزادی و کمک به محرومین، علم و آگاهی.
3ـ هنجارها: کنش هایی که برای تحقق ارزش ها توسط افراد انجام می شود و همگان به رعایت آنها 

ملزم و وفادارند؛ مانند رعایت قانون، نوع پوشش در جامعه و عبور نکردن از چراغ قرمز.
4ـ نمادها: نشانه ها و امور قراردادی که معرف معنایی خاص است و پیامی خاص را القا یا تداعی می کند؛ 

مانند پرچم، صدای زنگ مدرسه، عالئم تابلوهای راهنمایی، مناره و گنبد.

سطوح فرهنگ
چه رابطه ای میان سطوح و ابعاد فرهنگ برقرار است؟ شناخت و درک این ارتباطات، چه پیامدهایی 

خواهد داشت؟
مناسبات این چهار سطح با ابعاد و وجوه فرهنگ، در نمودار صفحه بعد نمایش داده شده است:

این دو بعد فرهنگ، »   هویت فرهنگی« هر جامعه را تشکیل می دهند و تضعیف آن، به ویژه در الیه های 
غیرمحسوس، ضایعه ای است که هویت یک گروه اجتماعی را تهدید می کند. فرهنگ محسوس را می توان 
از دیگران به عاریه گرفت، توسعه داد و غنی ساخت، اما کسب فرهنگ غیرمحسوس، به آسانی امکان پذیر 

نیست و آثار مثبت یا منفی آن می تواند بسیار عمیق و گسترده باشد.
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همچنان که مشاهده می کنید، عقاید و ارزش ها در الیه های عمیق و زیرین فرهنگ و هنجارها و نمادها در 
الیه های سطحی قرار دارند و از عقاید و ارزش ها سرچشمه می گیرند. این چهارالیه با هم داد وستد داشته، برهم 
تأثیر می گذارند و از هم تأثیر می پذیرند. همچنین تغییر هر الیه، بر روی سایر الیه ها اثر گذاشته و می تواند باعث 
تغییر آنها شود. تفاوت فرهنگ ها، به نوع عناصر فرهنگی، چگونگی چینش و وزن دهی به این عناصر و مناسبات 

و روابط بین آنها باز می گردد و هویت های فرهنگی متفاوتی را می سازد.

موضوعات زیر را از منظر سطوح و ابعاد فرهنگ، بررسی کرده و درباره آنها در کالس 
گفتگو کنید:

 آیا در محل سکونت شما بناهای قدیمی وجود دارد؟ چرا سبک معماری و نحوه ساخت و  ساز 
خانه های مسکونی امروز با گذشته متفاوت است؟

 دو ژاپنی چگونه به هم احترام می گذارند؟ چرا روش آنها با روش احترام گذاشتن ما  به 
یکدیگر، متفاوت است؟

  خانه قدیمی در تهران  خانه مدرن در تهران

فرهنگ محسوس و ملموس
نمادها

هنجارها و ابزارها

فرهنگ غیرمحسوس و غیرملموس
ارزش ها

عقاید، باورها و آگاهی ها

مناسبات و ارتباط سطوح و الیه های فرهنگ با یکدیگر
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 چرایی شناخت فرهنگ
و تحلیل فرهنگی

درس دوم

چرا باید »فرهنگ« رابشناسیم و به بررسی و تجزیه وتحلیل پدیده هاو مسائل 
فرهنگی بپردازیم ؟ 

شناخت فرهنگ و مقوله های فرهنگی، چه تأثیری در زندگی فردی و اجتماعی 
ما دارند؟

ضرورت ها و نقش های فرهنگ
در درس قبل دانستیم، گستره فرهنگ، به گستردگی حیات اجتماعی انسان است. از این رو، 
هر انسانی به عنوان یک کنشگر اجتماعی، تحت تأثیر فرهنگ و جهان های فرهنگی قرار دارد 

و براساس باورها و ارزش های فرهنگی، کنش فردی و اجتماعی انجام می دهد.
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دالیل ضرورت و اهمیت شناخت فرهنگ و تحلیل فرهنگی عبارت اند از:

1ـ فرهنگ، و جامعه پذیری

»ما« ، »فرهنگ« و »جهان های فرهنگی« چه مناسباتی باهم داریم؟ از هم چه تأثیری می پذیریم 
و برهم چه تأثیری می گذاریم؟

شخصیت و هویت »ما«، در جهان فرهنگی شکل می گیرد. »ما« از فرهنگ، اثر پذیرفته و بر آن اثر می گذاریم.
همه ما، از آغاز تولد تا لحظه مرگ، در جهان های فرهنگی متعدد زندگی می کنیم، با هزاران نماد و نشانه 
فرهنگی، در خانه، خیابان، مدرسه، جامعه روبه رو هستیم و در تمام تصمیمات خود، اعم از لباس پوشیدن، غذا 
خوردن، درس خواندن، تماشای تلویزیون، تفریح نمودن و نیز انتخاب رشته تحصیلی، نوع شغل، انتخاب همسر 
و... با فرهنگ و پدیده های فرهنگی سر و کار داریم. در نتیجه باید، »فرهنگ« را بشناسیم، و توانایی تجزیه و 

»تحلیل فرهنگی« را به دست آوریم.
هنگامی که نوزاد انسان به دنیا می آید، رفتارهای طبیعی و زیستی از خود بروز می دهد؛گریه می کند، دست و  پای 
خود را حرکت می دهد، چشم های خود را باز و بسته می کند، و... اما به مرور زمان، تحت تأثیر فرهنگ خانواده 
و بر اساس فطرت خدادادی، آگاهی ها، مهارت ها و باورهای او شکل می گیرد و رفتارها و کنش هایی در 
سطح باالتر از خود نشان می دهد. مهم ترین نمود فرهنگ پذیری، زبان آموزی و ادای کلمات و واژگان است 
که عمدتاً از فرهنگ خانواده و زبان و رفتار پدر و مادر، به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراگرفته می شود. 

کودک از طریق حواس، جهان اطراف خود را شناسایی و ادراک می کند و این امر، به رشد و گسترش توانایی 
زبانی او می انجامد. شکل گیری و رشد زبان در فرد، مقدمه شکوفایی و رشد »اندیشه« در او خواهد شد. 
فرهنگ، ابتدا بیرون از وجود کودک، و در وجود دیگران، نمادها، جهان اجتماعی و فرهنگی، موجود است و 

در تعامل کودک با دیگران، به درون وی، راه یافته و باعث درونی شدن فرهنگ می شود. 
فرهنگ از طریق یادگیری و درونی شدن، استمرار می یابد و افراد، با عجین شدن فرهنگ با استعدادهای 

ذاتی شان، به بسط و گسترش فرهنگ )مانند تولید ابزار و تفکرات جدید( پرداخته و بر آن، تأثیر می گذارند.
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فرهنگ، عامل اتصال و روح تعامالت اجتماعی است و ارتباطات اجتماعی در بستر فرهنگ و توسط آن اتفاق 
می افتد. بدون فرهنگ، ارتباط و تعامل با دیگران، امکان پذیر نیست، همچنان که نحوه تعامل ما با دیگران 
را نیز، فرهنگ، مشخص می کند؛ به عنوان مثال، اگر فردی به ما، طوری تعارف کند، که از عمل این فرد و 
نحوه تعارف کردن او، بفهمیم که او به ما ابراز محبت و صمیمیت کرده، متقاباًل ما نیز، محبت آمیز برخورد 
می کنیم، ولی اگر تلقی ما از رفتار او این باشد که درصدد تحقیر یا کوچک شمردن ماست، به گونه ای دیگر 
رفتار خواهیم کرد. این تفاوت در رفتار و سبک زندگی، در فرهنگ های مختلف )مانند تفاوت مراسم پذیرایی 
و تعارفات در فرهنگ اروپایی، آفریقایی، آسیایی و...( به خوبی مشهود است و بر ضرورت و اهمیت شناخت 

فرهنگ، تأکید دارد.

بررسی، گفتگو و تجزیه وتحلیل نمایید:
در شهر شما، مراسم ازدواج، دارای چه آداب و رسومی است؟ اگر فردی با این آداب آشنا 

نباشد و یا آنهارا رعایت نکند، چه پیش می آید؟

2ـ فرهنگ و هدفمندی در زندگی
هر یک از ما، به عنوان یک کنشگر اجتماعی، از کودکی تا پایان عمر، تحت تأثیر فرهنگ و جهان های فرهنگی 
قرار داریم و بر اساس باورها و ارزش های فرهنگی خویش، کنش فردی و جمعی انجام می دهیم. فرهنگ در 
شکل گیری شخصیت ما، تأثیر فراوان دارد. باورها، نگرش ها و کنش های ما، تحت تأثیر فرهنگ خانواده، فرهنگ 
مدرسه و فرهنگ جهان اجتماعی است و جامعه پذیری که موجب پویایی جهان اجتماعی می شود، توسط فرهنگ 

و نهادهای فرهنگی، صورت می گیرد.
از سوی دیگر، هر یک از ما، در زندگی خود، هدف یا اهدافی داریم و برای دستیابی به آنها و کسب موفقیت، تالش 
می کنیم. معنای زندگی ما و انتخاب و ترجیح یک هدف بر اهداف دیگر، متأثر از باورها و ارزش های ماست. اگر 
برای رسیدن به هدف، نهاد دانش و مهارت خاصی نیاز باشد، سعی می کنیم آنها را در مدرسه یا آموزشگاه های 
بیرون از مدرسه به دست آوریم. اگرتحقق هدف ما، به سرمایه نیاز داشته باشد، با تالش خود و همراهی خانواده، 

سعی می کنیم آن را تأمین نماییم. عالوه بر این 
تالش ها و امکانات، دستیابی به اهداف فردی و 
اجتماعی، نیازمند فراهم آوردن بستر فرهنگی 
مناسب آن هدف است. شرایط فرهنگی، باید 
پذیرای تحقق اهداف باشد و از آن حمایت 
کند؛ مثاًل اگر اهداف ما، با فرهنگ خانوادگی 
یا جامعه، همخوانی نداشته باشد و حتی با آنها 
در تعارض و تضاد باشد، مقاومت و مخالفت 
اعضای خانواده یا جامعه، باعث عدم موفقیت 
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در اجرای برنامه ها می شود. در نتیجه، موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی، نیازمند توجه به فرهنگ و شرایط 
فرهنگی جامعه است و شناخت آن برای تحقق اهداف، ضروری است.

3ـ فرهنگ و پویایی حیات اجتماعی
فرهنگ، »  روح جمعی« حاکم بر زندگی آدمی است که تمام زوایای آشکار و پنهان زندگی را در برگرفته است. 
فرهنگ، همانند ریشه درخت است که پویایی و شادابی درخت زندگی به سالمت ریشه های آن وابسته است. 
اگر شاخه یا برگ یا میوه درخت، آسیب ببیند، درخت از بین نمی رود، اما اگر ریشه درخت آسیب دید و خشک 
شد، چه اتفاقی می افتد؟ نهادهای خانواده، اقتصاد، سیاست، هنر، بهداشت، ورزش، تعلیم و تربیت و... همه ریشه 
در فرهنگ جامعه دارند و از آبشخور آن، سیراب می شوند. تمام فعالیت ها و کنش های فردی و گروهی افراد، از 

باورها و ارزش های فرهنگ جامعه، نشئت می گیرد.
انسان و جامعه، از فرهنگ جدایی ناپذیرند، در نتیجه انسان بدون فرهنگ و جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد، 

همچنان که فرهنگ بدون انسان و جامعه نیز، پدید نمی آید.

آیا بدون شناخت و کسب شایستگی های الزم، امکان حفظ حیات اجتماعی و جلوگیری از آسیب ها، وجود دارد؟
بی تردید، همان گونه که حفظ حیات جسمانی انسان و تداوم رشد بدن، وابسته به شناخت از انسان و شرایط 
 زیست اوست، حفظ و صیانت ازحیات اجتماعی نیز، ارتباط مستقیم با شناخت فرهنگ و عوامل و عناصرآن

دارد. 
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4ـ فرهنگ و وحدت ملی
کشور ایران، سرزمینی وسیع و گسترده با منابع و امکانات فراوان است که اقوام و گروه های مختلف در آن زندگی 
می کنند. این اقوام، علی رغم برخی از تفاوت های زبانی، مذهبی، نژادی، به دلیل دارا بودن »فرهنگ مشترک« 

توانسته اند در طول تاریخ، وحدت ملی خویش را حفظ کرده و با هم زندگی کنند. 
فرهنگ، مهم تر ین عامل انسجام ملی و همبستگی اجتماعی به شمار می رود. انسجام ملی در هر جامعه، نیازمند 
تقویت و صیانت از بنیان های فرهنگی آن جامعه می باشد؛ چه بنیان های فرهنگ محسوس و ملموس و چه 
بنیان های فرهنگ معنوی و غیرمحسوس. صیانت از: آثار و ابنیه تاریخی، میراث مکتوب، اسطوره ها و قهرمانان 
ملی، ادبیات و زبان، آرمان ها، عقاید، باورهای عقالنی و فطری )مانند توحید، عدالت خواهی( و نظایر آنها، در 
تحکیم و تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی نقش دارند. کسانی می توانند منادی وحدت و انسجام اجتماعی 
باشند و گفتار و رفتار آنها به همبستگی ملی و اجتماعی کمک کند که شناخت دقیق و عمیق از فرهنگ جامعه 

و درک صحیح از ارزش ها و باورهای وحدت آفرین داشته باشند.

هم اندیشی و گفتگو کنید

تولید و ترویج لطیفه های قومی و 
طنزهای مخرب علیه شخصیت ها 
و قهرمانان ملی و اقوام و گروه های 
مختلف، به ویژه در فضای مجازی، چرا 
و چگونه انجام می شود؟ تأثیر منفی 
آنها بر تضعیف وحدت ملی و انسجام 
اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
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5   ـ فرهنگ وگسترش جهان های اجتماعی
مطالعه  و شناخت فرهنگ، زمینه ارتباط با »گذشتگان« 
و »آیندگان« را فراهم می آورد و مرزهای »  زمان« را 
درمی نوردد و با توسعه علم و آگاهی، امکان آشنایی با جهان  
اجتماعی دیگر میسر می شود. زمانی که کتاب تاریخی 
مطالعه می کنیم، یا از موزه بازدید می کنیم، هنگامی که از 
اعمال وحشیانه چنگیز و همراهانش نسبت به مردم شهرها 
و روستاها ناراحت می شویم، زمانی که زندگانی مالک اشتر 
را بررسی کرده و او را الگوی خود قرار می دهیم و ... در 
همه این موارد، با فرهنگ گذشتگان و مواریث فرهنگی 
آنان آشنا می شویم، گویی با »گذشتگان« زندگی کرده و 

در »گذشته« حضور داشته ایم.
آن هنگام که سیاستمداران و مردمی را تحسین می کنیم که 

با قناعت در مصرف منابع طبیعی و منابع میان نسلی، )مانند ذخایر نفت(، زمینه زندگی مناسب را برای »آیندگان« 
فراهم می آورند، گویی با »آیندگان« زندگی می کنیم و شرایط آنان را، درک می کنیم.

بنابراین، فرهنگ، نه تنها عامل و پایه تعامل با دیگران است، بلکه جهان اجتماعی ما را هم گسترش می دهد، 
ما را از تنگنای جهان فعلی بیرون برده و در صحنه گسترده معاصران، گذشتگان، و آیندگان قرار می دهد و با 
این کار، موجبات رشد و شکوفایی بیشتر ما را فراهم می آورد. همچنین تعامالت فرهنگی، باعث شناخت سایر 

جهان های اجتماعی و فرهنگی می شود.
شناخت »فرهنگ« و »تحلیل فرهنگی« یعنی:

ـ شناخت و تجزیه و تحلیل توانمندی ها، باورها، اندیشه ها و رفتارهای »خود« و دیگران
ـ شناخت »گذشتگان« و مواریث و آثار آنان، موفقیت ها و شکست های ایشان،

ـ شناخت »معاصران« و تحلیل سبک زندگی، افکار و ارزش های آنان، 
ـ شناخت »آیندگان« و شرایط زیست فرهنگی و اجتماعی ایشان.

رسانه ها و فناوری های نوین، با تولید و توزیع اطالعات، زمینه گسترش جهان  اجتماعی و فرهنگی را فراهم آورده 
و ارتباط با جهان اجتماعی دیگر را آسان و سریع می کنند.

  
6  ـ فرهنگ و آینده بشر

انسان ها در طول تاریخ زندگی خویش، فراز و فرود فراوانی را تجربه کرده و سیر تکاملی و تعالی جویانۀ خود را طی 
کرده اند. در ابعاد مادی و محسوس زندگی بشر، حرکت از زندگی ساده و ابتدایی آغاز و پس از عبور از دوره های 
مختلف کشاورزی و صنعتی به زندگی فناورانه امروز رسیده است. در ابعاد فرهنگ غیرمحسوس نیز، سیر تحولی 
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خویش را پشت سر نهاده و با پستی ها و بلندی ها، موفقیت ها و شکست های فکری و معنوی روبه رو بوده است.
از یک سو، انسان امروزی، نسبت به گذشته به علم و آگاهی، عقالنیت و معنویت فزون تر، دست پیدا کرده 
است، و از سوی دیگر، کژی ها و آسیب هایی، مانند اعتیاد، سرقت، بی عدالتی، استثمار و استعمار، با پیچیدگی و 
گستردگی بیشتری در زندگی انسان جریان یافته است. بر اساس شواهد و قرائن، در ادامه این راه، انسان آینده، 
آگاه تر و عالم تر، عدالت خواه تر، و جامعه انسانی، جامعه فرهنگ محور و دانش بنیان خواهد شد، در نتیجه، اندیشه 
و فرهنگ، میدان دار زندگی انسان های آینده می شود. علم و آگاهی، بیش از پیش، در زندگی آدمیان، نقش آفرینی 

کرده و باورها و ارزش ها، مناسبات فردی و اجتماعی آنان را رقم خواهند زد. 

شهید مطهری :
انسان آینده، »انسان فرهنگی« است و عوامل و مؤلفه های فرهنگی، بیش از پیش در زندگی 

فردی و اجتماعی او تأثیر خواهد داشت.

به همین دلیل، در دوران جدید، بر اهمیت و ضرورت توجه به فرهنگ و مقوالت فرهنگی و گسترش علم و 
دانایی افزوده شده است و رسیدن به پیشرفت و توسعه و دستیابی به جامعه انسانی توأم با اخالق و معنویت و 
ارزش های واالی انسانی، مورد توجه جدی قرار گرفته است.امروزه منابع انسانی، به مثابه اصلی ترین سرمایه هر 
جامعه، محسوب شده و باورها، شایستگی و مهارت های او از جایگاه رفیع و بی بدیل برخوردار شده است. جامعه 
پیشرفته و توسعه یافته، جامعه ای خواهد بود که از علم و آگاهی و از سرمایه انسانی بیشتر، با شایستگی فزون تر 

و فرهنگ متعالی برخوردار باشد.

با تشکیل »میزگردفرهنگی« درباره موضوعات زیر،گفتگو کنید: 
1ـ امام خمیني  مي فرماید: »بي شك واالترین و باالترین عنصري که در موجودیت هر 
جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت آن 

جامعه را تشکیل مي دهد «.
2ـ عبارت »انقالب اسالمیـ  یك انقالب فرهنگی است« به چه معناست؟ این رویکرد، در 
سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، رفتارمسئوالن و مردم چه تأثیری داشته و چه پیامدهایی 

را به همراه دارد؟
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چگونگی تحلیل فرهنگی
درس سوم

براساس آمارهای موجود، »سن ازدواج« در کشور، در دو دهه گذشته، باال 
رفته است. علل این پدیده کدام اند؟ آیا صرفاً شرایط و دالیل اقتصادی باعث 
پیدایش این »مسئله« شده است؟ تغییر سبک زندگی مردم، چه نقشی در 

بروز آن داشته است؟
این »مسئله« را، چگونه »تحلیل« می کنید و برای بررسی و تجزیه و تحلیل 

آن، به چه دانش ها و مهارت هایی نیاز دارید؟
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تحلیل فرهنگی به چه معناست؟ برای تجزیه و تحلیل فرهنگی پدیده ها، به چه دانش ها 
و مطالعاتی نیاز داریم؟ پیامدهای تحلیل فرهنگی چیست و چه مسئولیت هایی را متوجه 

ما می کند؟

برای پاسخ دادن به این سؤاالت، الزم است ابتدا مفاهیم »مطالعات فرهنگی«، »رویکرد فرهنگی« 
و »   تحلیل فرهنگی« را بررسی کنیم.

مطالعات فرهنگی
مطالعات فرهنگی به چه معناست ؟ و شامل چه موضوعاتی می شود؟

مطالعات فرهنگی، مجموعه ای از بررسی های انتقادی دربارۀ فرهنگ عمومی و مسائل زندگی روزمره است که 
وضعیت فرهنگی جهان های اجتماعی معاصر را بررسی می کند.

هدف از این مطالعات، شناسایی نقاط قوت و ضعف فرهنگ افراد و جهان اجتماعی، برای کمک به انسانی تر 
شدن زندگی روزمره است.

گسترش سریع و روزافزون فناوری های ارتباطی، حضور قدرتمند و فعالیت پرتنوع رسانه های جمعی و شبکه های 
اجتماعی و بررسی نفوذ و تأثیر فوق العاده آنها بر فرهنگ افراد و فرهنگ جامعه، همچنین تعامل رسانه ها با سایر 

نهادهای اجتماعی ، )مانند خانواده، اقتصاد، سیاست( مورد توجه مطالعات فرهنگی است.
تجربه زندگی در جهان های متنوع فرهنگی، گسترش مهاجرت )روستا، شهر، سایر کشورها(، در هم تنیدگی و 
تعامل خرده فرهنگ ها، اختالفات فرهنگی، تعامالت فرهنگی بین المللی و... از جمله موضوعاتی است که در 

مطالعات فرهنگی تجزیه و تحلیل می شود.
مطالعات فرهنگی، به دنبال کشف روابط و مناسبات فرهنگ با نژاد، جنسیت، طبقه، زبان، مذهب، حاکمیت و 
قدرت است. در این حوزۀ مطالعاتی، فرهنگ سرمایه داری معاصر، به عنوان فرهنگ مادی و کاالیی شده، مورد 

نقد جدی قرار می گیرد.

تحقیق کنید

حوزه  در  دانشگاهی  رشته های 
فرهنگ و موضوعات فرهنگی را، در 
سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و دکتری در دانشگاه های کشور، 
 شناسایی کرده و در کالس معرفی

کنید.
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سواد فرهنگی
امروزه، »سواد« به توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن محدود نمی شود و افراد باسواد کسانی 
نیستند که می توانند متنی را بخوانند یا مطلبی را بنویسند و یا عملیات ریاضی را انجام دهند. »سواد« 
در عصر جدید، به مجموعه ای از دانش ها و توانایی ها گفته می شود که برای شناخت، درک، برقراری 
ارتباط و استفاده از پدیده ها، مورد نیاز است. بنابراین، »سواد فرهنگی« مجموعه ای از شناخت ها و 
توانایی های اساسی است که افراد، برای درک عناصر و مؤلفه های فرهنگ، مسائل فرهنگی، هویت 

فرهنگی، برقراری ارتباط با دیگران و تجزیه و تحلیل فرهنگی، از آن برخوردارند.
سواد فرهنگی، افراد را توانمند می سازد تا توانایی شناخت هنجارها، ارزش ها، آداب و رسوم در 
فرهنگ های مختلف را کسب کنند و در شرایط و موقعیت های فرهنگی، رفتار مناسبی از خود 
بروز دهند. باسوادان فرهنگی، مهارت تجزیه و تحلیل فرهنگی یک فیلم را دارند، پیام یک کتاب 
رمان را درک می کنند، تأثیر وب گردی و اعتیاد اینترنتی بر باورها و رفتار کاربران فضای مجازی 
را می فهمند، با قوت و ضعف فرهنگ دیگران، آشنا هستند، مسائل و مشکالت فرهنگی جامعه 
را می شناسند و توانایی نقد و تجزیه و تحلیل آن را دارند. سواد فرهنگی، زمینه حضور فعال و مؤثر 
افراد در جهان فرهنگی را فراهم می سازد و به آنان امکان می دهد تا شناخت مناسب از تاریخ خود 
و جامعه جهانی و مناسبات اجتماعی و ارتباطات فرهنگی به دست آورند و توانایی تعامل مفید و 

ارتباط مؤثر را کسب کنند.
در مقابل، فرد بی سواد فرهنگی، فاقد توانایی درک پدیده های فرهنگی است، مهارت بررسی تأثیر 
متقابل پدیده های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با پدیده های فرهنگی را ندارد. از تجزیه و تحلیل 
سبک زندگی مردم عاجز است، برای اصالح فرهنگ مصرف بی رویه، راه حلی ندارد. بی سواد فرهنگی، 
در برابر تهاجم فرهنگی، منفعل است و توانایی نقد و بررسی فرهنگ بیگانه را کسب نکرده است.

اولین بار، واژه »  سواد فرهنگی« توسط »  هیرش« نویسنده آمریکایی در سال 1982 با ارائه 
شناخت مناسب درباره 5۰۰۰ موضوع، به کار گرفته شد. هیرش در سال 2۰۰1 دایرهًْ المعارف 

کامل سواد فرهنگی را منتشر ساخت.

یم
دان

تر ب
ش

بی
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رویکرد فرهنگی چیست ؟
 آیا تاکنون از عینک دودی استفاده کرده اید؟

اشیای اطراف خود را چگونه دیده اید؟ اگر رنگ شیشه 
عینک خود را سبز یا قرمز انتخاب کنید، آن گاه اشیای 
اطراف را چگونه خواهید دید؟ آیا رنگ اشیای اطراف 
شما تغییر کرده است یا عینک و نوع نگاه، سبب این 

تفاوت شده است؟

کبود شیشه  داشتی  چشمت  می نمودپیش  کبودت  عالم  سبب  زان 

خویش را بدگو مگو کس را تو بیشگر نه کوری این کبودی دان ز خویش

مثنوی معنوی، دفتر اول، بخش 72

هر یک از ما با عینکی که بر چشم داریم و یا از دریچه ای که در پشت آن قرار گرفته ایم، پدیده های اطراف و 
دنیای خارج از ذهن خویش را می بینیم و آنها را تجزیه و تحلیل می کنیم. گاهی از منظر سیاسی، یا اقتصادی یا 

اجتماعی و گاهی هم با رویکرد فرهنگی.

رویکرد فرهنگی یعنی همه پدیده ها و موضوعات را از منظر »فرهنگ« نگریستن و با معیار 
»فرهنگ و شاخص های فرهنگی« آنها را تجزیه و تحلیل کردن.

در رویکرد فرهنگی، اصالت و اولویت با ارزش ها و شاخص های فرهنگی است. اگر در جامعه ای، اخالق، ادب، 
علم و آگاهی، قانون گرایی و عدالت از شاخص های مهم فرهنگ آن جامعه باشد، همه رفتارها و عملکردهای 
فردی و نهادهای اجتماعی با آنها سنجیده می شود و پیشرفت و تعالی جامعه نیز به گسترش و تقویت این 
ارزش ها می انجامد. در مقابل، اگر در جامعه ای، بی نظمی، قانون گریزی، فردگرایی، دروغ گویی و منفعت گرایی 
فردی ارزش تلقی شوند، جامعه مسیر قهقرایی طی می کند و برخی افراد با تمسک به این ویژگی ها به تجزیه 

و تحلیل پدیده ها می پردازند و کنش خود را براساس آن تنظیم می کنند.
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»مسئله« زیر را بررسی وتجزیه 
و تحلیل کرده و در کالس درباره 

آن گفتگو کنید:
یک  شما  سکونت  محل  در  اگر 
فروشگاه بزرگ برای عرضه وسایل 
زندگی با اولویت اجناس و کاالهای 

خارجی، دایر شود، آیا این اقدام، صرفاً یک فعالیت اقتصادی است؟ این فروشگاه، چه آثار 
فرهنگی و اجتماعی به همراه دارد و چه تأثیری بر سبک زندگی مردم محله و منطقه بر جای 
می گذارد؟ چرا در اکثر کشورها، مصرف کاالی داخلی )حتی با کیفیت پایین تر و قیمت باالتر( 

بر مصرف کاالهای خارجی ترجیح دارد؟

 با توجه به تقسیم فرهنگ به دو بخش محسوس و
غیرمحسوس و با عنایت به تأثیر و نقش فرهنگ 
غیرمحسوس در تحقق و تعیین فرهنگ محسوس، 
مشخص می شود که رویکرد فرهنگی، یعنی رویکرد مبتنی 
بر باورها و ارزش ها که ریشه در فرهنگ غیرمحسوس و 
مجموعه باورها و ارزش ها دارد. باور، قدرتمندترین عنصر 
فرهنگ است و باورهای عالی، سرچشمه موفقیت های 
بزرگ هستند. زیرا قانون زندگی، قانون باورها و اعتقادات 

است و انسان ها همان گونه که باور دارند، می  اندیشند و عمل می کنند.  فرق بین انسان ها و فرهنگ ها، فرق میان 
باورها و ارزش های آنهاست. انسان های موفق با باورهای متعالی، موفقیت را برای خود خلق می کنند.

گفتگو کنید

نلسون ماندال:
می دانی فرق من با زندانبانم چیست؟ 
زمانی که پنجره کوچک سلولم را باز 
می کند، او تاریکی و غم را می بیند و 

من روشنایی و امید را.
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تحلیل فرهنگی
مفهوم»تحلیل فرهنگی« چیست و برای تجزیه و تحلیل دقیق و علمی،به چه مهارت هایی نیاز است؟

»        تحلیل فرهنگی«، حوزه ای میان رشته ای است که درصدد بررسی، تفسیر و تبیین پدیده های فرهنگی و کنش های 
اجتماعی است. تحلیل فرهنگی، به معنای بررسی پدیده ها از منظر فرهنگی و با شاخص های فرهنگی، به همراه 
تفسیر و تحلیل نمادها و نشانه های موجود در یک فرهنگ است. تحلیل فرهنگی، نوعی توانایی و شایستگی 
معرفتی و ذهنی است که تحلیل گران در رویارویی با مشکالت و چالش های زندگی مادی و معنوی خویش، از 

منظر فرهنگی، آنها را تجزیه و تحلیل می کنند.
در تحلیل فرهنگی، هدف، ایجاد فهم فرهنگی از پدیده هاست و تمام پدیده ها از منظرفرهنگی و با رویکرد 

فرهنگی نقد و بررسی و واکاوی می شوند.

هدف از تحلیل فرهنگی در این کتاب،، توانمند ساختن دانش آموزان است تا با کسب آگاهی 
و شناخت از مفاهیم فرهنگی، پدیده های مختلف زندگی روزمره را از منظر فرهنگی بنگرند 
و تجزیه و تحلیل کنند و با تشخیص مسائل فرهنگی، برای حل آنها، چاره اندیشی کرده و 

مسئولیت خویش را در قبال بهبود یا اصالح آنها ایفاء نمایند.

تفاوت »تحلیل فرهنگی« با»مطالعه فرهنگ« و»مطالعات فرهنگی«
»مطالعه فرهنگ1«، »مطالعه فرهنگی2« و »تحلیل فرهنگی3« چه تفاوت هایی با هم دارند؟

»مطالعه فرهنگ« صرفاً به بررسی و توصیف ویژگی های فرهنگ یک جامعه می پردازد. مثل فرهنگ اروپایی، 
فرهنگ ایرانی، فرهنگ یونانی. در مطالعات فرهنگ، بیش از نقد فرهنگ یک جامعه، ویژگی های فرهنگ 
آن جامعه )مانند آداب و رسوم، ارزش ها، مصنوعات، هنر و معماری( توصیف و تبیین می شود. امروزه رشته 

انسان شناسی فرهنگی، به مطالعه فرهنگ جوامع معاصر می پردازد.

Study of culture ـ1
Cultural studies ـ2
Cultural analysis ـ3
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اّما، »مطالعات فرهنگی«، به بررسی و تحلیل انتقادی ابعاد و فرایندهای فرهنگی جوامع در دوران معاصر می پردازد.
این مطالعات در دهه 195۰ در بریتانیا ظهور کرد و از اهداف آن، نقد »فرهنگ توده ای« بوده است. فرهنگ توده ای، 
همان فرهنگ عامه مردم است که با تولید انبوه به دست جمعیت انبوه رسیده است. مصرف فرهنگی این جمعیت، 
کاالهای سطحی و نازل است که صنعت فرهنگ، آنها را برای کسب سود بیشتر تولید می کند. به اعتقاد برخی از 
جامعه شناسان هنر، فرهنگ و هنر توده ای، فرهنگ بومی و محلی و هنر فاخر را به خطرمی اندازد. مطالعات فرهنگی، به 
نقد فرهنگ سرکوبگر و سرمایه داری معاصر می پردازد و معتقداست این فرهنگ، فرهنگی مادی و کاالیی شده است.
»   تحلیل فرهنگی«، به عنوان یک سنت علمی، درصدد بررسی و تجزیه و تحلیل پدیده های فرهنگی است و 
با مطالعات فرهنگی و مطالعه فرهنگ متفاوت است، هرچند با آنها ارتباط دارد. هدف از تحلیل فرهنگی، ایجاد 
فهم فرهنگی از پدیده هاست. در تحلیل فرهنگی، فرد تحلیل گر، با استفاده از یافته های مطالعات فرهنگی و با 

شناخت فرهنگی جامعه به علل وجودی و تجزیه و تحلیل پدیده ها می پردازد.

»مسئله« فرهنگی زیر را بررسی و تجزیه و تحلیل کنید:
آیا تاکنون به »موزه« رفته اید؟ با کدام یک از موزه های داخلی یا خارجی آشنایی دارید؟ چرا 
میزان توجه و بازدید از »موزه« ها در بین مردم ایران کم است؟ برای افزایش عالقه به 
این پدیده فرهنگی چه باید کرد؟ نقش خانواده ها، مدارس و رسانه ها، در تقویت آشنایی و 

عالقه مندی مردم و جوانان چیست؟

چرا گردشگران خارجی، تمایل بیشتری به بازدید از موزه ها و آثار باستانی ایران دارند؟ چگونه 
می توان از این ظرفیت، برای رشد اقتصادی کشور استفاده کرد؟

تحقیق کنید

به چند گروه دانش آموزی تقسیم شوید. هر گروه با راهنمایی دبیر محترم، درباره بخش هایی 
از فرهنگ یک کشور تحقیق کرده و نتیجه را در کالس گزارش دهید.

  موزه پست و تلگراف ایران
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