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فصل دوم

  اعزام اولین محصالن ایرانی به فرنگ

  نخستین گاراژهای مسافربری ایران                                            
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در پایان فصل، انتظار می رود دانش آموز:
1ـ علل و چرایِی دگرگونی های فرهنگی را درک کند.

2ـ با تجزیه و تحلیل تغییر نمادها و الگوها، به ریشه های تحوالت فرهنگی پی برده و آنها را 
تبیین نماید.

3ـ توانایی شناخت »تأّخر فرهنگی« جامعه را کسب نماید.
4ـ توانایی ارتباط فعال و آگاهانه با سایر فرهنگ ها را به دست آورد.

5  ـ با امپریالیسم فرهنگی آشنا شده و نقش رسانه ها در گسترش سلطه فرهنگی را درک کند.
6  ـ  توانایی تشخیص و رویارویی فعال و هوشمندانه با تغییرات و تحوالت فرهنگی را کسب نماید.

اهداف فصل دوم
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تغییرات و تحوالت فرهنگی
درس اّول

فرهنگ، ثابت است یا متغیر؟
تغییر در فرهنگ چگونه اتفاق می افتد؟ آیا همۀ مؤلفه های فرهنگ تغییر می کنند؟

نیازهای انسان، به دو گروه به شرح زیر قابل تقسیم است:
الف( نیازهای ثابت:  این نیازها به ذات انسان، فارغ از زمان، مکان و جنسیت او باز می گردد 
و بین همۀ انسان ها مشترک است و ریشه در فطرت انسانی دارد؛ مانند: عدالت خواهی، 
پرسشگری، تعالی جویی، علم گرایی و زیبایی دوستی. انسان ها در طول تاریخ و در هر 
منطقۀ جغرافیایی و با هر جنسیت و نژاد، این ویژگی های مشترک را دارا بوده اند و هویت 

انسانی به این ویژگی ها وابسته است.
ب( نیازهای متغیّر:  این نیازها در انسان های مختلف، متناسب با جنسیت، قومیت، شرایط 
سنی، زمان و مکان، متفاوت است؛ هرچند نیازهای متغیر هم از اصول ثابت، تبعیت 
می کنند، لیکن متناسب با شرایط، و در هر فرد یا گروه، تجلی خاص خود را دارد؛ مانند 
مدل لباس و پوشش، نوع غذا و ابزارهای غذا خوردن و روش ساخت و ساز منزل مسکونی.
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همچنان که نیازهای انسان، ثابت و متغیرند و عناصر 
ثابت و متغیر دارند، هویت فرهنگی فرد و جامعه نیز 
از عناصر ثابت و متغیر تشکیل شده است. این امر، 
از جمله پیچیدگی های فرهنگ است که دو صفت 
یا دو ویژگی به ظاهر متناقض )»   ثبات« و »  تغییر«( 

را در خود جای داده است.
از یک سو، فرهنگ، »   ثابت« به نظر می رسد، زیرا 
مواریث فرهنگی در یک دوره طوالنی و از نسلی به 
نسل دیگر منتقل می شود و فرهنگ »   گذشته« در 
زمان »  حال« برای نسل »  آینده« تداوم می یابد و 
اگر تغییری هم در آن صورت پذیرد، آرام و کند است 
و به سادگی قابل مشاهده و درک نیست. باورها و 

ارزش های اجتماعی در این گروه قرار دارند.
در فرهنگ ما ایرانیان، زبان و ادبیات فارسی طی 
صدها سال تداوم یافته و فقط با تغییرات جزئی 

مواجه بوده است. 
اما از سوی دیگر، فرهنگ، »   متغیر« است و در پاسخ 
به نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی انسان و متناسب 
با دگرگونی شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی به 
وجود می آید؛ مثاًل نحوۀ طراحی و دوخت لباس و 
سبک معماری در دورۀ قاجار، با دوره صفویه و با 
زمان حاضر، غالباً با هم متفاوت اند. این نوع تغییرات 
در الیه های بیرونی و سطحی فرهنگ اتفاق افتاده 

و برای همگان، قابل مشاهده است.
هر جهان فرهنگی نیز، متناسب با اوضاع اقلیمی و 
اجتماعی خود، در برابر تحوالت محیط، واکنش نشان 
می دهد و در چارچوب مبانی و ارزش های خویش، 
به گونه ای عمل می کند که امکان بقا و ادامه حیات 

هویت فرهنگی خود را فراهم سازد. 
  رودکی
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موضوع زیر را بررسی و تجزیه و 
تحلیل کرده و درباره آن در کالس 

گفتگو کنید:
آیا از »روش زندگی« گذشتگان و یا 
نیاکان خود اطالعی دارید؟ پدربزرگ  ها 
و مادربزرگ       های شما چگونه زندگی می کردند؟ مراسم 
ازدواج و عزاداری آنها چگونه بر  گزار می شد؟ آیا این 
مراسم، امروز هم، همان گونه برگزار می شود؟ چه 
عناصر فرهنگی در آنها، »ثابت« مانده است وکدام 

یک »تغییر« کرده است؟

چیستی دگرگونی های فرهنگی
»چه غذایی را بیشتر دوست دارید؟« 

هر یک از شما دانش آموزان، این سؤال را، از سه گروه سنی زیر بپرسید و پاسخ ها را یادداشت کنید:
الف( پدربزرگ ها و مادربزرگ ها؛

ب( پدر و مادرخودتان؛
پ( برادران و خواهران کوچک تر، یا کودکان 7ـ6 ساله.

آیا پاسخ ها یکسان است؟ آیا هر سه گروه، که نمایندۀ سه نسل هستند، یک نوع غذا را دوست دارند؟

همان طور که می دانید و پاسخ ها نشان می دهد، تا حدودی »    ذائقۀ غذایی« این سه نسل تغییر کرده و با هم 
متفاوت است. پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، بیشتر غذاهای سنتی را دوست دارند و از خوردن آنها لذت می برند، 
درحالی که برخی از فرزندان کوچک خانواده، به غذاهای آماده و فست فود، عالقۀ بیشتری نشان می دهند. علت 

چیست؟ چرا این تغییر »   ذائقۀ غذایی« به وجود آمده است؟
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آیا با تغییر نسل ها، »    ذائقۀ فرهنگی« جامعه هم تغییر 
می کند؟ آیا »   عالقه مندی ها و دوست داشتنی های مردم« 
در طول زمان دگرگون می شود؟ باید ها و نبایدهای 

زندگی آنها چطور؟
ما در عصر تحوالت گسترده و شگرف زندگی می کنیم. 
این تغییرات  ، تمام تاروپود جهان مادی ما را در برگرفته 
است. نمود تغییرات و تحوالت، در ساخته های بشری و 

فناوری ها به خوبی مشهود است و با سرعت و گستردگی فراوان در حال انجام است. هر روز شاهد تغییر و تحول در مدل 
رایانه ها، تلفن های همراه، ماشین های سواری، نحوۀ ساخت وساز و معماری خانه ها و شهرها، روش درمان بیماری ها 
و... هستیم. ما این تغییرات محسوس و مشهود را به خوبی درک می کنیم و همپای این تغییرات، دگرگونی هایی را 

در زندگی فردی و جمعی خویش ایجاد می کنیم.
جهان های اجتماعی و جهان های فرهنگی نیز از قاعدۀ »   تغییر و تحول« پیروی می کنند و در عین وفاداری 
به ارزش های بنیادی و جنبه های ثابت خود، در حال حرکت و دگرگونی اند. تمام جوامع، چه به صورت آرام و 
نامحسوس و چه به صورت ناگهانی و محسوس، تغییرات را تجربه می کنند. در واقع، حیات فردی و اجتماعی آدمی، 
دستخوش مجموعه ای از دگرگونی هاست که پیامدهای مثبت و منفی فراوانی به همراه دارد. این دگرگونی های 
فرهنگی، اجتناب ناپذیرند و به ویژه در عصر حاضر به صورت گسترده و با سرعت زیاد، جریان دارند. درک تغییرات 
و تحوالت فرهنگی و تشخیص دگرگونی های مثبت و مفید، از تحوالت منفی و آسیب زا، نیازمند تیزبینی و 
دقت نظر فراوان است و با تأمل در پدیده های فرهنگی حاصل می شود. انسان هایی که توانایی درک به موقع و 
زودهنگام تحوالت را دارند، می توانند آنها را مدیریت کنند و برای تحقق اهداف خویش از آنها بهره بگیرند. در 
مقابل، افرادی که توانایی دیدن و همپایی هوشمندانه و به موقع این تغییرات را ندارند، معمواًل در زندگی روزمره 

با مشکل روبه رو شده و دچار »    تحجر« و »   عقب ماندگی« می شوند.
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»مسئله« زیر را بررسی و تجزیه و تحلیل 
کرده و درباره آن در کالس گفتگو کنید:

ورود »تلفن همراه« به زندگی، کدام بخش 
از زندگی ما را تغییر داده است؟ آیا در سطح 
فرهنگ محسوس و ملموس تأثیرگذاشته 
است یا فرهنگ غیرمحسوس و ناملموس 
زمینه ساز  آیا  است؟  متأثرکرده  هم  را 

»تغییرفرهنگی« است یا باعث »تحول فرهنگی« هم می شود؟

تفاوت »تغییر فرهنگی« با »تحول فرهنگی« چیست؟
قباًل آموختید که جهان فرهنگی را می توان به فرهنگ محسوس و فرهنگ غیرمحسوس و ناملموس تقسیم 
کرد. همچنین آموختید که عناصر و الیه های فرهنگ، به چهار سطح: عقاید و باورها، ارزش ها، هنجارها و الگوها 
و نمادها تقسیم می شوند. دو سطح عقاید و ارزش ها، الیه های زیرین و بنیادین فرهنگ را شکل می دهند و 

هنجارها و نمادها، الیه های سطحی و باالی فرهنگ اند.
دگرگونی در الیه های سطحی با عنوان »   تغییر فرهنگی« و دگرگونی در الیه های بنیادین با عنوان »  تحول 

فرهنگی« نامیده می شود.

» تغییرات فرهنگی« شامل پدیده های مادی و ملموس و عناصر فرعی فرهنگ است که در کوتاه مدت اتفاق 
افتاده و هر فرد می تواند شاهد آنها باشد.

»تحوالت فرهنگی«، دگرگونی در ریشه ها و ارزش های بنیادی است که در یک دوره زمانی طوالنی، و شاید 
در فاصله چند  نسل، در یک جامعه اتفاق می افتد، و آثار و پیامدهای پایدار و ماندگار برجای می گذارد. با نگاه 

نظام مند، تغییر هر جزء از فرهنگ، در کوتاه مدت یا درازمدت ، می تواند تمام عناصر سیستم را تغییر دهد.
»   تحوالت فرهنگی«  ، عالوه بر دگرگونی در باورهای اساسی، نمادها و هنجارها را نیز تغییر داده، و می تواند 
هویت جهان اجتماعی و جهان فرهنگی را دگرگون سازد. ممکن است هر »   تغییر فرهنگی«، باورها و ریشه های 

هویتی جامعه را تغییر ندهد، اما هر »   تحول فرهنگی«، الگوها، هنجارها و نمادها را دگرگون می کند.
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چگونگی دگرگونی های فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن
فرهنگ ها چگونه تغییر می کنند؟ عوامل مؤثر بر دگرگونی های فرهنگی کدام اند؟

چگونگی دگرگونی و عوامل مؤثر بر تغییرات و تحوالت فرهنگی عبارت اند از:
ـ نوجویی و نو آوری: یکی از ویژگی های  1
خدادادی انسان، حس کنجکاوی و 
تعالی جویی است. این ویژگی، موجبات 
نوجویی، ابداع و نوآوری را در تمام 
عرصه های زندگی فردی و اجتماعی 
فراهم می آورد و عرصه های فرهنگی 
و جهان فرهنگی نیز بر اساس این 
ویژگی، دگرگون می شوند. این عامل، 

زمانی موضوع مطالعه فرهنگی قرار می گیرد که عمومیت یابد و تقریباً همۀ افراد جامعه از این نوآوری 
متأثر شوند؛ مانند ورود تلفن همراه به زندگی فردی و اجتماعی ما و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه.

2ـ پذیرش اجتماعی و فرهنگی: آن گاه که عنصر فرهنگی جدید، به واسطه نوجویی یا در اثر مبادالت 
فرهنگی با سایر فرهنگ ها، وارد فرهنگ می شود و مورد پذیرش عمومی قرار می گیرد، زمینۀ دگرگونی 
فرهنگی را فراهم می آورد. به عنوان مثال: استفاده از روش برگزاری انتخابات برای جابه جایی قدرت 
در کشورها. اما اگر نوآوری که به وسیلۀ یک فرد و یا گروهی از افراد جامعه عرضه می شود، مورد توجه 
 و تبعیت همگان قرار نگیرد، و به دست فراموشی سپرده شود، این نوآوری، باعث تحول فرهنگی

 نمی شود.

  اولین اتوبوس با الستیک توپر در خطوط بین شهری ایران
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3ـ طرد اجتماعی و فرهنگی: با ورود عنصر فرهنگی جدید، برخی از عناصر ناکارآمد فرهنگ موجود، 
به ویژه در دو الیه نمادها و هنجارها، یا تغییر کرده و یا طرد شده و کنار گذاشته می شوند. هر یک از 
تغییرات مذکور، می توانند در کوتاه مدت یا درازمدت، زمینۀ دگرگونی عناصر و مؤلفه های فرهنگی را 
فراهم آورند. همچنین اگر عناصری از فرهنگ با ارزش ها و نیازهای جدید سازگار نبوده و پاسخگوی 

آنها نباشند، طرد می شوند.
4ـ تلفیق و انطباق : عنصر فرهنگی تازه وارد 
برای پذیرفته شدن در یک جامعه، مراحلی را 
می گذراند و بر حسب نقش و اهمیتی که دارد، 
تأثیرات و تغییراتی را در عناصر هم جوار ایجاد 
می کند. ممکن است مدت زمانی طوالنی )مثاًل 
یک نسل یا بیشتر( الزم باشد تا بین عنصر 
تازه وارد و عناصر قدیم، سازگاری و انطباق 

مطلوب ایجاد شود.

مثال: اگر ورود اتومبیل به ایران را به عنوان محصول 
صنعتی تازه در نظر بگیریم که شرایط فرهنگی و 
اجتماعی خاص خود را می طلبیده است، این نوآوری 
پس از مخالفت ها و طرفداری های چندین ساله، به تدریج 
وسایل نقلیه ای چون اسب، قاطر، درشکه، دلیجان و 
مشاغلی مانند درشکه چی، نعلبند، عالف و ... را از صحنه 
نیازمندی های عمومی خارج کرد و به جای آن تأسیساتی 

چون گاراژ، پمپ بنزین، تعمیرگاه، ادارۀ راهنمایی و رانندگی و مشاغلی مانند مکانیکی، پنچرگیری ، صاف کاری 
و رانندگی را به وجود آورد. همچنین کلمات و اصطالحاتی مانند ترافیک، ترمز، شوفر، راننده و... را رایج ساخت.

  سبک معماری ساختمان های قدیم و جدید در تهران

  ورود اتومبیل به ایران در دوره قاجار

گفتگو کنید

چه نمادها و هنجارهایی را در زندگی ما ایرانیان می شناسید که در چند دهه گذشته از 
جامعه طرد شده و کنار گذاشته شده است؟ و چه نمادها و هنجارهایی را می شناسید که 

مجدداً از گذشته های دور، به زندگی امروز ما راه پیدا کرده اند؟
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بررسی و گفتگو کنید

همان گونه که می دانید پیامبران الهی برای تغییر »   فرهنگ غیرالهی« و شرک آلود مبعوث 
شده اند تا آن را به »فرهنگ توحیدی« و خدامحور تبدیل کنند. پیامبر اکرم  نیز این 
رسالت را به عهده داشت تا »   فرهنگ جاهلیت« را به »   فرهنگ توحیدی« تغییر دهد. به 
نظر شما »   فرهنگ جاهلیت« قبل از بعثت پیامبر عزیز اسالم چه ویژگی هایی داشت؟ و 
 کدام یک از این ویژگی ها با وجود تالش پیامبر اعظم  تا پس از رحلت ایشان ادامه یافت؟

چرا؟

تأخر فرهنگی چیست ؟
تأخر فرهنگی1 به صورت های مختلف 
مانند عقب ماندگی فرهنگی و واپس ماندگی 
فرهنگی نیز معنا شده است. تأخر فرهنگی 
نوعی عدم تعادل فرهنگی به حساب می آید و 
به معنای فاصله عناصر و اجزای یک فرهنگ با 
یکدیگر، از نظر آهنگ حرکت آنهاست، بعضی 
از عناصر فرهنگ، نظیر فنون و ابزارهای 

مادی، زودتر از اندیشه ها و عقاید یا سازمان های اجتماعی پذیرفته می شوند. به این ترتیب، در درون یک 
فرهنگ، اجزا از یکدیگر جدا و گاه بیگانه می شوند. در اثر این تغییر، نابسامانی و ناهماهنگی در مجموعه 
ترکیب و نظم فرهنگی به وجود می آید. عدم هماهنگی در تغییر عنصرهای یک ترکیب فرهنگی را، تأخر یا 

پس افتادگی فرهنگی می گویند.
چنان که قباًل آموختید فرهنگ غیرمحسوس، ریشه دارتر و عمیق تر است و نمی تواند با سرعِت فرهنگ 
محسوس، تغییر کند. ما می توانیم لباس و پوشاک، خودرو، لوازم خانگی، محل سکونت و... خود را به سرعت 
عوض کنیم و آخرین تکنولوژی را از کشورهای دیگر وارد کنیم، اما هرگز نمی توانیم با این سرعت، عقاید، 
ارزش ها و هنجارهای فرهنگی )فرهنگ غیرمحسوس( خود را تغییر دهیم ؛ زیرا این تحوالت، سال ها طول 
می کشد و بسیار کند است؛ و بر اساس اصل »   مقاومت فرهنگی«  ، پذیرفتن تغییر یا مقاومت در برابر آن، در 
تمام اجزا و عناصر فرهنگی به یک شکل و اندازه نیست. در نتیجه، در همۀ جوامع، نوعی ناهماهنگی میان 
اجزای تشکیل دهندۀ فرهنگ وجود دارد و بین این دو بخش، فاصله ای وجود دارد که اصطالحاً به آن »   تأخر 

فرهنگی« می گویند.

Cultural Lag ـ1
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تأخر فرهنگی را برای اّولین 
بار، دانشمندی به نام »   ویلیام 
آن  و  کرد  آگبرن« مطرح 
را نوعی از پس افتادگی یا 
عقب ماندگی اجزا و عناصر 
از  غیرمحسوس  فرهنـگ 
فـرهنگ محسوس دانست 
که در همه جوامع وجود دارد.
سازش و تطابق اجتماعی و 
فرهنگی به دو شکل قابل 
تصور است: یکی سازش و 
تطابق انسان با فرهنگ، و 

دیگری هماهنگی و سازش میان قسمت های مختلف یک فرهنگ.
تأّخر فرهنگی در کشورهای کمتر پیشرفته، بیشتر و در کشورهای پیشرفته و صنعتی، کمتر است. 
یکی از دالیل بروز این وضعیت، به سرعت و تقدم و تأّخر زمانی صنعتی شدن کشورها باز می گردد،  
یعنی چون کشورهای پیشرفته، سال هاست صنعتی شده اند )انقالب صنعتی در قرن هجدهم 
در اروپای غربی صورت گرفته است( و مردم از ابتدا و گام به گام، با انواع ابداعات و اختراعات و 
فناوری آشنا شده و با آنها رشد کرده اند، در نتیجه فرصت بیشتری یافته اند تا افکار، شیوۀ زندگی 
و الگوهای رفتاری خود را متناسب با تغییرات تکنولوژیکی همراه کنند. در حالی که در کشورهای 
دیگر، وضعیت بدین گونه نبوده و هر محصول یا کاالیی، پس از آنکه تقریباً تکمیل شده، به 
یکباره وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار گرفته است، بدون اینکه مردم با روند تکاملی آنها 
رشد کرده باشند؛ از دوچرخه تا چرخ خیاطی، از ماشین سواری تا ماشین لباسشویی و ظرفشویی 
و... . به عبارتی هنوز با وسیله ای درست آشنا نشده اند که وسیلۀ جدیدتری به بازار آمده است؛ 
در نتیجه، فرصت نداشته اند که افکار و الگوهای رفتاری خود را با این تغییرات هماهنگ کنند؛ 
مثاًل ممکن است فردی با آنکه دارای آخرین مدل ماشین است، روی خط عابر پیاده بایستد، 
به عالئم راهنمایی توجه نکند و به حقوق دیگران اهمیت ندهد، یعنی کاالی جدید را به دست 

آورده اما فرهنگ راهنمایی و رانندگی را کسب نکرده است. 
این پدیده در مورد رفتار مردم در درون یک کشور و در شهرهای مختلف وجود دارد؛ بدین معنی 
که مردم یک شهر چون زودتر با فناوری وارداتی آشنا شده اند، »    تأخر فرهنگِی« شان، در مقایسه 
با سایر شهرها کمتر است. »   تأخر فرهنگی« در همۀ کشورهای جهان وجود دارد و منحصر به 

فرهنگ و جامعه ای خاص نیست و فقط میزان و نسبتِ میان آنها متفاوت است. 

یم
دان

تر ب
ش

بی

فرهنـــــــگی

تــأخـر
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تحقیق کنید

با گسترش ساخت آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی، مناسبات انسانی در این مجموعه ها، 
تغییر کرده است. از منظر تأخر فرهنگی، پدیده آپارتمان نشینی و فرهنگ آن را، تجزیه و 

تحلیل کرده و نتیجه را در کالس گزارش دهید.
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چرا ارتباطات فرهنگی میان جوامع مهم است ؟
تعدادی ازدوستانتان را درنظر بگیرید؛ این افراد از چه گروه های سنی هستند و چه 

ویژگی های فرهنگی دارند؟
باورها، اخالق و رفتار دوستانه هریک از شما، چه تأثیر فرهنگی بر دیگران می گذارد؟ 
اگر روزی، به هر دلیل، با دوستان صمیمی و اقوام نزدیک خود، قطع رابطه کنید، چه تأثیرات 

فرهنگی خواهد داشت؟ 

ارتباطات فرهنگی
درس دوم
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ارتباط، یک کنش اجتماعی است که ما را به گروه ها و شبکه های اجتماعی پیوند می دهد. ارتباطات از خانواده 
آغاز می شود و به گروه دوستان می رسد و روزبه روز گسترش می یابد و امروزه با استفاده از رسانه های جمعی، 
به کل جامعه و سراسر جهان تسری می یابد. نحوه تکوین هویت ما، به میزان و چگونگی برقراری ارتباطات 
ما و ساختن شبکه های ارتباطی وابسته است. هرچه ارتباط ما با دیگران، آگاهانه تر، دقیق تر، صمیمی تر و 

صادقانه تر باشد، موفقیت ما فزون تر و پایدارتر خواهد بود.
یادگیری و شکل گیری آگاهی و شخصیت انسان، دراجتماع و از طریق ارتباط با »   دیگران« انجام می شود. 
»   دیگران«، شامل پدر و مادر، اعضای خانواده، دوستان، اهالی محله و سایر جوامع است. هرچه دامنه »   دیگران« 
گسترده تر و متنوع تر و درچارچوب مبانی و اصول باشد، رشد شخصیت و تعالی فرهنگ، فزون تر خواهد بود. 
انسان سالم، انسانی است که توانایی برقراری ارتباط سالم با »   دیگران« را دارد. انسان های منزوی و فاقد 
روابط اجتماعی، از آرامش و آسایش الزم در زندگی فردی و اجتماعی برخوردار نیستند و در معرض انواع 

بیماری ها و آسیب های روانی و اجتماعی قرار دارند. 

اعضای 
خانواده

دوستان

مـادر پـدر

خـود
 دوستی

هم وطنان هم  کالسی ها

هم 
همشهری هامحله ای ها

انسان ها

همنوعان هم نژادان

خویشان

  مراتب نوع دوستی و ارتباطات انسانی در بستر فرهنگ جامعه
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جهان های اجتماعی و پیشرفت جوامع هم از این قاعده تبعیت می کنند. جوامع موفق، جوامعی هستندکه با 
رعایت مبانی و اصول فرهنگی خویش، توانایی برقراری ارتباط با »   دیگران« را دارند. ارتباط اجتماعی، عامل 
و زمینه ساز شکل گیری فرهنگ است. تعالی و تکامل فرهنگ، به ارتباطات اجتماعی و فرهنگی وابسته است. 

مهارت های ارتباطی کدام اند؟ برای برقراری یک ارتباط مؤثر و موفق، چه مهارتی را باید 
کسب کرد؟ و چه اصول و ضوابطی را باید رعایت کرد؟ آسیب های ارتباطات بی قید و 

شرط کدام اند؟

ارتباطات فرهنگی چگونه انجام می شود؟
ارتباطات فرهنگی بین افراد و جهان های فرهنگی از دیرباز به صورت ها و روش های مختلف انجام 
می شده  است. درگذشته، چادرنشینان کوچ رو، فروشندگان دوره گرد، مبلغان مذهبی، جنگجویان فاتح، بازرگانان 
و تاجران، گردشگران و... همه و همه، فرهنگ و آداب و رسوم خویش را به »  دیگران« عرضه می کردند و 
متقاباًل فرهنگ »   دیگران« را به جامعه خویش انتقال می دادند. اما امروزه، با پیشرفت و گسترش رسانه ها و 
فناوری ها و سهولت ارتباطات و انتقال پیام، و نیز آسان شدن رفت و آمدها بین افراد و ملت ها، فرهنگ های 
مختلف به یکدیگر نزدیک تر شده و داد  و  ستدها و »   روابط فرهنگی«، گسترش و عمق بیشتری پیدا کرده است.

در سازمان ها، نهادها و مؤسسات )اعم ازمؤسسات آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و...( افراد بافرهنگ های 
مختلف درکنارهم کار و زندگی می کنند و به مبادله فرهنگ می پردازند. 

برخالف گذشته، انسان های امروزی، کمتر به زمین و محل سکونت خود وابسته اند و به راحتی تغییر مکان می دهند. 
جابه جایی جمعیت و مهاجرت درسطوح مختلف، زمینه ساز انتقال فرهنگ و مبادالت فرهنگی است. مهاجرت از 
روستاها به شهرها، از شهرهای کوچک به کالن شهرها، ازیک کشور به سایرکشورها و گسترش گردشگری از 
پدیده های فرهنگی و اجتماعی است که درعصرجدید و زندگی مدرن، افزایش یافته است و پیامدهای فرهنگی 

خاص خود را به همراه آورده است.

  همیاری زنان همسایه برای پختن آش نذری
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بررسی کنید

 پدیده »کار فصلی« و مهاجرت از روستا به شهر را از منظر فرهنگی بررسی کرده و آثار مثبت 
و منفی آن را تجزیه و تحلیل کنید.

انواع ارتباطات فرهنگی
در دنیای امروز شکل ارتباطات فرهنگی میان جوامع چگونه است؟ آیا تمام روابط به صورت برابر و آزادانه برقرار 
 می شود و یا در برخی موارد، به شکلی نابرابر و با هدف سلطه گری و حذف فرهنگ های بومی و ملی کشورها انجام

می شود؟ 
از دیرزمان، اقوام و ملت ها به روش های گوناگون، گاه مثبت و سازنده و گاه منفی و مخرب، باهم داد و ستد 

داشته اند. انواع تعامالت و ارتباطات فرهنگی را می توان در سه گروه به شرح زیرطبقه بندی کرد:

الف( اشاعه فرهنگی
 اشاعه فرهنگی به معنای سرایت عناصر فرهنگ یک جامعه به جامعه دیگر به صورت طبیعی و در گذر 
زمان است. فرهنگ و عناصر و مؤلفه های فرهنگی، قابلیت انتخاب و الگوپذیری دارند. آداب و رسوم، سنت ها، 
روش ها، قصه های عامیانه، ابزار، محصوالت و کاالها ممکن است توسط افراد یک جامعه، به صورت طبیعی 

به سایر جوامع سرایت کرده و در آن شیوع پیدا کند.
اشاعه فرهنگی، همواره تحت تأثیر دو عامل »  تمایل« و »   ارتباط« بوده است: برقراری ارتباط با »  دیگران« 
و عالقه به پذیرش عناصر فرهنگی آنان باعث اشاعه فرهنگی و »  وام گرفتن« عناصر فرهنگی از سایر 
فرهنگ ها می شود. زمانی که دو خرده فرهنگ، و یا دو قوم و یا دو گروه با باورها و اعتقادات مختلف، در 
کنار هم زیست می کنند، عناصری از فرهنگ »  دیگری« را، که با بنیان های فرهنگی و عالئق خود سازگار 

  نصب چهار طاقی از تندیس چهار دانشمند ایرانی  در مقر سازمان ملل   نامه زیگموند سوم شاه لهستان به شاه عباس اول
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می بینند، به صورت طبیعی، در فرهنگ »  خودی« پذیرفته و اشاعه می دهند؛ برای مثال: وجود واژگانی چون 
شیمی، الکل، جبر و الگوریتم )که اَشکال فرنگی شده اصطالحات سیمیا، الکحول، الجبرا و الخوریزم یا 
الگوریتم هستند( در مجموعه اصطالحات علوم طبیعی، از نشانه های اشاعه فرهنگ مسلمانان در اروپاست 

که به صورت طبیعی به آنجا منتقل شده است.
در اشاعه، قوت و جذابیت یک فرهنگ یا مؤلفه فرهنگی، سبب می شود که دیگران با آزادی و انتخاب خود، 
به سوی آن فرهنگ یا مؤلفه برتر گرایش پیدا کنند و آن را بپذیرند. در نتیجه در اشاعه فرهنگی، پذیرش، 

یک سویه بوده و به صورت آزادانه اتفاق می افتد. 

بررسی و گفتگو کنید

 گسترش »حجاب و پوشش اسالمی« در
کشورهای اروپایی چرا اتفاق می افتد؟ 
علت استقبال زنان و دانشجویان غربی 
از این نوع پوشش چیست؟ چرا برخی 
از حکومت ها و دولت های اروپایی از 
ورود دانشجویان محجبه به دانشگاه ها 

جلوگیری می کنند؟
  شهردار محجبه در اروپا

ب( تبادل فرهنگی
زمانی که دو گروه یا دو قوم باهم ارتباط برقرار 
می کنند، به صورت آزادانه و در یک فرایند عادی، از 
اندیشه، فکر و رفتار یکدیگر اثر می پذیرند و جهان 
فرهنگی آنها نیز بر یکدیگر اثر می گذارد. بدین ترتیب 
در این ارتباط آزاد و دوسویه، عناصری از یک فرهنگ، 
بدون هیچ اجبار و الزامی به فرهنگ دیگر منتقل 
می شود. اگر این تأثیرات در یک فرایند دوسویه انجام 

شود و فرهنگ ها، با شناسایی عناصر مثبت و منفی فرهنگ مقابل، عناصر مطلوب خود را اخذ و وارد فرهنگ 
خویش کنند، تبادل فرهنگی اتفاق می افتد. در تبادل فرهنگی، نابرابری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین دو 
گروه و بین دو فرهنگ تأثیری در پذیرش ندارد و معموالً باورهای اساسی، اعتقادات و ارزش های فرهنگی 
حفظ می شوند و فرهنگ محسوس و نمادها و هنجارها، در چارچوب همین عقاید و باورها، مبادله شده و 

باعث رشد فرهنگی می شوند.
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تبادل فرهنگی، امری مثبت است و باعث پاالیش و زایش فرهنگی و ادامه حیات فرهنگ می شود و از رکود و 
واپس ماندگی فرهنگی جلوگیری می کند. جهان های فرهنگی که توانایی برقراری ارتباط با »  دیگران« را ندارند، 
رویش فرهنگی نخواهند داشت و زوال و نابودی فرهنگی، آنان را تهدید خواهد کرد. به ویژه در عصر حاضر که 
»  عصر ارتباطات و اطالعات« است، تعامالت و تبادالت فرهنگی، بیش ازپیش، ضروری است و تمام جوامع 

باید بتوانند از یافته های بشری که متعلق به »   همگان« است، بهره مند شوند. 

اسالم، شرح صدر و ظرفیت وسیعی برای قبول و اقتباس فرهنگ های بشری و هضم آنها در خود دارد و 
کوشش های فرهنگی را رسالتی انسانی و یکی از واجبات زندگی شناخته است. 

در دوره تمدن اسالمی، که علم و دانش و فرهنگ در کشورهای اسالمی در اوج شکوفایی خود بود، دانشجویان 
اروپایی به این کشورها  سفر می کردند تا از حکمت، فلسفه و دانش کشورهای مسلمان بهره ببرند. بدین ترتیب، 
علوم طبیعی و اجتماعی ازجهان اسالم به اروپا انتقال یافت. بعد از شکل گیری دوره جدید در غرب و قدرت یافتن 
فرهنگ اروپایی، جریان مبادله فرهنگی برعکس شد و این بار دانشجویان کشورهای اسالمی، برای فراگیری علوم، 
توسط دولت های کشورهای اسالمی  به اروپا اعزام شدند تا از یافته های علمی و فرهنگی اروپاییان بهره بگیرند.

تجزیه و تحلیل کنید

حدیث پیامبر اکرم  در زمینه علم آموزی از دیگران را که فرمودند: »    اُْطُلُب الِعلَْم َولَو 
بِالّصیِن«، از منظر تبادل فرهنگی تجزیه و تحلیل کنید.

بررسی وگفتگو کنید

محل زندگی شما ، مهاجرپذیر است یا مهاجرفرست؟ در محل سکونت شما چه اقوامی 
زندگی می کنند و چه خرده فرهنگ هایی دارند؟ مهاجران و اقوام مختلف چه عناصری را 

اشاعه می دهند؟ تبادل فرهنگی بین آنها چگونه اتفاق می افتد؟

پ( سلطه فرهنگی
سلطه فرهنگی عبارت است از: »   هجوم و سرایت یک جانبه عناصر و پدیده های فرهنگی از یک فرهنگ 
به فرهنگ دیگر« . گروه سلطه گر، با استفاده از توانمندی ها و برتری های خود و با تکیه بر ظرفیت رسانه ها و 
فناوری های پیشرفته و استفاده از قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی  و حتی نظامی خویش، درصدد است باورها 
 و  ارزش های خود را در بین فرهنگ دیگران رواج دهد و آنان را به پذیرش فرهنگ خود، متقاعد یا وادار سازد و 

در نهایت، هویت فرهنگی گروه مقابل خود را تضعیف، تحریف و نابود کند.
 سلطه گران فرهنگی، برای گسترش نفوذ فرهنگ خویش، از »    هجوم فرهنگی« استفاده می کنند. هجوم فرهنگی 
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عبارت است از: »  تالش برنامه ریزی شده و سازمان یافته یک گروه یا یک جهان فرهنگی برای تحمیل باورها، 
ارزش ها، هنجارها و نمادهای خویش بر سایر گروه ها و جهان های فرهنگی«.

 مهاجم فرهنگی، درصدد سلطه فرهنگی است. سلطه فرهنگی از انواع دیگر سلطه ها، یعنی سلطه نظامی، سیاسی، 
اقتصادی، پیچیده تر و خطرناک تر است؛ زیرا هویت یک ملت را نشانه می گیرد. او با زیباآرایی و جذاب سازی فرهنگ 
خویش، سعی بر جلب نظر و اندیشۀ نیروهای رقیب می نماید تا آنان، با اختیار و انتخاب خود و یا با اجبار و اکراه، 
فرهنگ محسوس و غیرمحسوس سلطه گر را بپذیرند؛ برای مثال کشورهای اروپایی و آمریکایی، در ارتباطات 
خود با دیگران، کمتر تالش کرده اند تا با برنامه ریزی و به صورت هدفمند، به ترویج ویژگی های مثبت فرهنگ 
خود مانند روحیه »   وقت شناسی«، »   وجدان کاری« یا »کنجکاوی علمی« دربین اقوام دیگر بپردازند، متقابالً، 
درصدد هستند با ابزارها و رسانه های خود، به ترویج »  الابالی گری فرهنگی« بپردازند . نمونه این سلطه گری 
 را در مواجهه با کشور خودمان شاهد هستیم که از تولید دانش بومی در زمینه فناوری های هسته ای و

زیست فناوری، و حتی انتقال دانش و فناوری دیگران به ایران جلوگیری می کنند تا انحصار و سلطه علمی 
خود را حفظ نمایند. پس ازفروپاشی شوروی و شکست نظام کمونیسم در برابر نظام سرمایه داری و لیبرالیسم، 
باور به صحت و اعتبار اندیشه مدرنیسم، دربین برخی از نظریه پردازان این مکتب و سیاستمداران آن تقویت 
شد. در نتیجه، آنان از هر فرصت و ابزاری برای گسترش و حاکمیت  اندیشه »   لیبرال دمکراسی« در جهان 

استفاده کرده و می کنند.

مجموعه اقداماتی که موجب ایجاد و تقویت رابطۀ سلطه بین »   سلطه گر« و»   سلطه پذیر« می شود، »   امپریالیسم« 
نامیده می شود. امپریالیسم، اشکال مختلفی دارد و به شیوه های گوناگون، برای تأمین و حفظ منافع سلطه گران، 
عملیاتی می شود؛ مانند امپریالیسم سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی. امروزه، »   امپریالیسم فرهنگی« 
درصدد سلطه انحصاری فرهنگی، علمی، آموزشی و ... بر سایر کشورهاست تا از این ظرفیت برای سلطه 
سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی خود استفاده کند و با تأمین منافع خویش، »   استعمار نو و فرانو« را در 
سرزمین »  سلطه پذیر« حاکم سازد. ترویج و گسترش مفاهیم »حقوق بشر« ، »حقوق زنان« و نظایر آن، 
بر اساس بنیان های فکری و نظری غرب در جهان، و اجبار سایر کشورها به پذیرش این مفاهیم و تعاریف، 

نمونه هایی از امپریالیسم فرهنگی است.
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بینـدیشیـد

با توجه به راهبرد اسالم هراسی و ایران هراسی، که توسط امپریالیسم فرهنگی علیه کشور 
ما به کار گرفته شده است، برای خنثی سازی آن و اثربخش کردن ارتباطات و تعامالت 
فرهنگی، چه تدابیری باید اندیشیده شود و از کدام ویژگی های فرهنگی ایران و کدام 

روش ها می توان استفاده کرد؟

بررسی و تحقیق کنید

1ـ دو نمونه از هجوم فرهنگی نظام سلطه علیه انقالب اسالمی ایران در دهه های گذشته 
را بررسی و تجزیه و تحلیل کنید. با توجه به سطوح و الیه های فرهنگ، این هجوم بیشتر 

معطوف به کدام الیه است؟ چرا؟
ـ به چند گروه تقسیم شوید و هر گروه با انتخاب یکی از موضوعات زیر، در مورد  تهاجم فرهنگی  2
کشورهای سلطه گر علیه کشورهای اسالمی، تحقیق کند. سپس نتایج را در کالس ارائه کنید .
)انتشار کتاب آیات شیطانی اثر سلمان رشدی، جنگ نرم از طریق بازی های رایانه ای، ترویج 
عروسک باربی، تبلیغات ماهواره در مورد ترویج الگوهای خانواده و تشکیل خانواده های باز 
به سبک غربی، مک دونالدی شدن رستوران ها و فروشگاه های توزیع غذا، تولیدفیلم های 

هالیوودی و جذب استعدادهای برتر( . 

نظام سلطه در گذشته، از »   قدرت 
سخت« برای گسترش نفوذ و 
کسب منافع خود استفاده می کرده 
است. اما در قرن اخیر از راهبرد 
» قدرت نرم« بهره می گیرد. 
قدرت نرم عبارت است از توانایی 
شکل دهی به باورها، گرایش ها و 
ترجیحات دیگران. قدرت نرم از 

نوع اقناع و قدرت سخت از مقوله وادار و اجبارکردن است. قدرت نرم، به آن دسته از قابلیت ها و 
توانایی های یک جامعه گفته می شود که با ترویج ارزش های خود و القای غیرمستقیم آن،  ارزش های 
جوامع دیگر را در راستای منافع خود تغییر می دهد. » قدرت یک رابطه روانی است بین کسانی 

که آن را به کار می برند و آنهایی که در معرض آن قرار می گیرند«. 
یم

دان
تر ب

ش
بی
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دیپلماسی فرهنگی
اگر کشوری بخواهد با سایر کشورها ارتباط مفید و اثربخش 
داشته باشد چه باید بکند؟ از چه روش ها و امکاناتی می تواند 

استفاده کند؟

به اعتقاد صاحب نظران حوزه فرهنگ، دیپلماسی 
فرهنگی عبارت است از: مبادله ایده ها، اطالعات، 
هنر، نحوه زندگی، نظام  ارزشی و سنت  ها و 

اعتقادات، به منظور دستیابی به مفاهیم مشترک و تقویت تفاهم متقابل میان ملت ها و کشورها.  

دیپلماسی فرهنگی، به عنوان ابزار سیاست خارجی، روش مؤثری است که دولت ها، با مشارکت مردم خود، 
آن را برای عرضه فرهنگ خویش به سایر ملت ها و کشورها به کار می گیرند و در میان انواع دیپلماسی های 
نوین، )دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه ای، دیپلماسی آموزشی، دیپلماسی اقتصادی و...( از اهمیت و 
جایگاه ویژه برخوردار است و از آن به عنوان »   قدرت نرم« در سیاست خارجی یاد می کنند. با توجه به پدیده 
جهانی شدن و ضرورت ارتباط جهان های فرهنگی با یکدیگر، دولت ها برای مدیریت تعامل با سایر کشورها، از 

»   دیپلماسی فرهنگی« استفاده می کنند. 
دولت ها در دیپلماسی فرهنگی، به منظور تأمین منافع ملی و با استفاده از ابزارهای فرهنگی و با بهره مندی از 
ظرفیت بخش غیردولتی، به معرفی و انتقال فرهنگ و تمدن سرزمین خود به مردم سایر کشورها می پردازند. 
این امر موجب گسترش ارتباطات میان مردم کشورهای مختلف می شود و زمینه برقراری روابط مستحکم 

و دوستانه میان آنها را فراهم می آورد. 
دیپلماسی فرهنگی، برخالف دیپلماسی سیاسی، الزاماً متکی و وابسته به دولت ها نیست و توسط دولت ها 
انجام نمی شود، بلکه بیشتر، ملت ها با استفاده از ابزارها و روش هایی مانند مؤسسات و تشکل های غیردولتی 
و نهادهای مدنی، میراث فرهنگی، جشنواره های بین المللی ورزشی، فرهنگی، هنری و... به ارتباطات فرهنگی 
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دیپلماسی فرهنگی فطرت خواه 
در پی حوادث فرانسه و انتشار تصاویر 
اسالمی  مقدسات  به  توهین آمیز 
در یک نشریه فرانسوی و تشدید 
جریان ضد اسالمی  و اسالم هراسی 
 از سوی مقامات و رسانه های غربی، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی، پیام مهمی خطاب به 
جوانان در اروپا و آمریکای شمالی ارسال 

نمودند. این پیام به زبان انگلیسی و سپس زبان های دیگر، منتشر شد. متن آن، به شرح زیر است:

بسم  اهلل الّرحمن الّرحیم
به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی

من شما جوانان را مخاطب خود قرار می دهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را 
ندیده می انگارم، بلکه به این سبب که آیندۀ ملّت و سرزمینتان را در دستان شما می بینم و نیز 
حّس حقیقت جویی را در قلب های شما زنده تر و هوشیارتر می یابم. همچنین در این نوشته به 
سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب نمی کنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از 

مسیر صداقت و درستی جدا کرده اند.
سخن من با شما دربارۀ اسالم است و به طور خاص، دربارۀ تصویر و چهره ای که از اسالم به شما 

یم
دان

تر ب
ش

بی

بینـدیشیـد

کدام یک از محصوالت و مؤلفه های فرهنگی استان شما، قابلیت انتشار در سایرکشورها را 
دارد و چگونه می توان از ظرفیت آنها برای حفظ و ارتقای منافع ملی استفاده کرد؟

باهم می پردازند. در تحقق دیپلماسی فرهنگی، دولت ها بیشتر نقش هدایت کننده و حامی را ایفا می کنند و 
از مزایای آن برای تأمین منافع ملی بهره می برند.

نظام سلطه، با طراحی و اجرای »   پروژه جهانی سازی«، درصدد است تا فرهنگ و اندیشه خود را بر جهان حاکم 
کند، بنابراین، اساس دیپلماسی فرهنگی و گسترش آن در عصر جدید، بر نفی جهانی سازی و حاکمیت فرهنگ 
نظام سلطه برجهان استوار است و با به رسمیت شناختن و احترام به فرهنگ های دیگر، زمینه تعامالت و تبادالت 

فرهنگی را بین کشورها و ملت ها فراهم می آورد.
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ارائه می شود. از دو دهه پیش به این سوـ  یعنی تقریباً پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شورویـ  
تالش های زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ، در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. 
تحریک احساس رعب و نفرت و بهره گیری از آن، متأّسفانه سابقه ای طوالنی در تاریخ سیاسی 
غرب دارد. من در اینجا نمی خواهم به »هراس های« گوناگونی که تاکنون به ملّت های غربی 
القا شده است، بپردازم. شما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، می بینید 
که در تاریخ نگاری های جدید، رفتارهای غیر صادقانه و مزّورانۀ دولت های غربی با دیگر ملّت ها و 

فرهنگ های جهان نکوهش شده است. 
تاریخ اروپا و آمریکا از برده داری شرمسار است؛ از دورۀ استعمار سرافکنده است؛ از ستم بر رنگین پوستان 
و غیرمسیحیان خجل است. محّققین و مورّخین شما از خونریزی هایی که به نام مذهب بین کاتولیک 
و پروتستان و یا به اسم ملیت و قومیت در جنگ های اّول و دوم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز 

سرافکندگی می کنند.
این به خودی خود جای تحسین دارد و هدف من نیز بازگو کردن بخشی از این فهرست بلند، 
سرزنش تاریخ نیست، بلکه از شما می خواهم از روشنفکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب 
باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان 
جمعی، باید معطوف به گذشته های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهّمی همچون شیوۀ 

برخورد با فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، از شکل گیری آگاهی عمومی جلوگیری می شود؟
شما به خوبی می دانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از »   دیگری«، زمینۀ مشترک تمام 
آن سودجویی های ستمگرانه بوده است. اکنون من می خواهم از خود بپرسید که چرا سیاست 
قدیمِی هراس افکنی و نفرت پراکنی، این بار با شّدتی بی سابقه، اسالم و مسلمانان را هدف گرفته 
است؟ چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل است تفکر اسالمی  در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ 
مگر چه معانی و ارزش هایی در اسالم، مزاحم برنامۀ قدرت های بزرگ است و چه منافعی در 
سایۀ تصویرسازی غلط از اسالم، تأمین می گردد؟ پس خواستۀ اّول من این است که دربارۀ 

انگیزه های این سیاه نمایی گسترده علیه اسالم پرسش و کاوش کنید.
خواستۀ دوم من این است که در واکنش به سیل پیش داوری ها و تبلیغات منفی، سعی کنید 
شناختی مستقیم و بی واسطه از این دین به دست آورید. منطق سلیم اقتضا می کند که الاقل 
بدانید آنچه شما را از آن می گریزانند و می ترسانند، چیست و چه ماهیتی دارد. اجازه ندهید 
ریاکارانه، تروریست های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسالم به شما معرفی کنند. 
 اسالم را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اّول آن بشناسید. با اسالم از طریق قرآن و زندگی

پیامبر بزرگ آن  آشنا شوید. 
من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیماً به قرآن مسلمانان مراجعه کرده اید؟ 
آیا تعالیم پیامبر اسالم  و آموزه های انسانی و اخالقی او را مطالعه کرده اید؟ آیا 
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از  آیا هرگز  دریافت کرده اید؟  منبع دیگری  از  را  اسالم  پیام  به جز رسانه ها،  تاکنون 
خود پرسیده اید که همین اسالم، چگونه و بر مبنای چه ارزش هایی طّی قرون متمادی، 
 بزرگ ترین تمّدن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفّکران را

تربیت کرد؟
من از شما می خواهم اجازه ندهید با چهره پردازی های موهن و سخیف، بین شما و واقعّیت، سّد 
عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی طرفانه را از شما سلب کنند. امروز که ابزارهای 
ارتباطی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی 
محصور کنند. اگرچه هیچ کس به صورت فردی نمی تواند شکاف های ایجاد شده را پر کند، اّما 
هریک از شما می تواند به قصد روشنگرِی خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشه و انصاف بر 
روی آن شکاف ها بسازد. این چالش از پیش طراحی شده بین اسالم و شما جوانان، اگرچه ناگوار 
است اّما می تواند پرسش های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند. تالش 
در جهت یافتن پاسخ این پرسش ها، فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت های نو پیش روی 
شما قرار می دهد. بنابراین، این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیش داوری از اسالم 
از دست ندهید تا شاید به یمن مسئولیت پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان این برهه از تاریخ 

تعامل غرب با اسالم را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده تر به نگارش درآورند.
سیّدعلی خامنه ای
1/بهمن/1393

  برگزاری نماز جماعت مسلمانان در لندن
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نقش رسانه ها در تحوالت فرهنگی
درس سوم

کارکرد فرهنگی رسانه ها
رسانه ها چگونه در تولید و انتقال فرهنگ، ایفای نقش می کنند؟

نقش رسانه ها درتحوالت فرهنگی چیست؟ آیا تاکنون درباره واژگان، »   جامعه اطالعاتی«  ، 
»  شبکه های اجتماعی« و »  عصر رسانه ها« اندیشیده اید؟ این مفاهیم چه معنایی دارند و کارکرد 

فرهنگی و اجتماعی شان چیست؟چه تأثیری بر دگرگونی های فرهنگی دارند؟
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دردروس گذشته، با دگرگونی های فرهنگی و عوامل 
مؤثر بر آنها آشنا شده اید. در عصر حاضر، انسان دردنیای 
رسانه ها زندگی می کند و دنیا را از دریچه رسانه ها ادراک 
می کند . ایجاد و گسترش رسانه ها  و افزایش روز افزون 
دسترسی آسان به آنها، زمینه شکل گیری »جامعه 
جهانی« را فراهم آورده است. ابزار »رسانه«، بیش 
ازسایر عوامل، در دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی 

نقش آفرینی می کند و عملکرد سایر عناصر را تحت الشعاع قرار می دهد .  در این دوره، میزان و چگونگی ارتباط 
انسان ها با هم و نیز ارتباط جهان های فرهنگی با یکدیگر نسبت به گذشته، کاماًل متفاوت شده است و در بستر 

»رسانه ها« شکل می گیرد.
درابتدا، اختراع ماشین چاپ و گسترش کمی وکیفی انتشار کتاب و روزنامه ها و نیز اختراع رادیو و تلویزیون، 
مناسبات انسانی و فرهنگ حاصل از آن را دگرگون ساخته است. اما با انقالب صنعتی و پیدایش رسانه های 
جدید، به ویژه با گسترش سریع شبکه های بین المللی اطالعاتیـ  ارتباطی و فراهم آمدن قابلیت ذخیره، انتقال و 
انتشار حجم وسیعی از داده ها، وارد »   عصر اطالعات« شده ایم؛ به گونه ای که در آن امکان هرنوع ارتباط، به ویژه 

گسترش فرهنگ ها و پیام های فرهنگی، بسیار بیش از پیش فراهم آمده است.

رسانه ها، در فرایند ارتباطات و جابه جایی اطالعات در درون و برون جامعه سهم اساسی دارند، عالوه بر این 
می توانند در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، کارساز باشند و به عنوان یک دانشگاه گسترده، 

در راستای تعالی و یا تخریب فرهنگ جامعه به فعالیت بپردازند.
برخی از کارکردهای رسانه ها عبارت اند از: 

1ـ امکان دسترسی گسترده به اطالعات را برای عموم مردم به وجود آورده اند.

بررسی وگفتگو کنید

 به نظر شما، دانش آموزان دوره 
دبیرستان، چه میزان از وقت خود را 
در فضای مجازی )تلفن همراه، اینترنت 
و...( سپری می کنند؟ این حضور،چه 
تأثیری بر فعالیت های آموزشی و 

پژوهشی کاربران دارد؟ چه تأثیری بر مناسبات فرد با خانواده و دوستانش برجای می گذارد؟ 
 با رویکرد فرهنگی، حضور در فضای مجازی را تجزیه و تحلیل کرده و فرصت ها و 

تهدیدهای آن را مشخص کنید.
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2ـ جمع آوری، انباشت و توزیع اطالعات را سرعت بخشیده و محدودیت های زمانی و مکانی را از بین 
برده اند.

3ـ امکان بازتولید، پاالیش و گسترش اطالعات برای همگان را فراهم آورده و آنها را در تولید اطالعات 
سهیم کرده اند.

4ـ دانش عمومی را در حوزه های مختلف معرفتی و علمی افزایش داده و آگاهی و توانایی مردم را برای 
دستیابی به زندگی مناسب و دانش بنیان فزونی بخشیده اند.

این تحوالت فرهنگی، زمینه پیدایش »  جامعه اطالعاتی« را تسهیل کرده است؛ جامعه ای که اساس آن بر تولید، 
توزیع و گردش اطالعات بنا نهاده شده است و »  اطالعات« به مثابه یک سرمایه ارزشمند محسوب می شود.

بررسی و تحقیق کنید

درباره واکنش رسانه های خارجی درخصوص 
» فتح خرمشهر« دردوران دفاع مقدس، گزارشی 
تهیه کنید و درکالس ارائه دهید. به نظر شما 
گزارش ها و روایت های رسانه های خارجی از این 
واقعه، چه تأثیری بر اذهان عمومی داشته است؟ 

رسانه ها و خلق جهان های فرهنگی
رسانه ها رکن اساسی جامعه پیشرفته و عامل جهانی  شدن فرهنگ هستند. رسانه ها با ارائه اطالعات، در 
شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی و خلق و گسترش جهان اجتماعی و جهان فرهنگی تأثیر فراوان دارند و 
قادر به ایجاد ارزش ها، آگاهی ها و هنجارهای جدید می باشند. به همین دلیل، فعالیت رسانه ای، خود یک کنش 

فرهنگی محسوب می شود که زمینه تعامل و تبادل افکار و اندیشه ها را فراهم می آورد. 
رسانه ها، می توانند شرایط و زیرساخت های فکریـ  فرهنگی مناسب برای پیشرفت و توسعه، از قبیل ایجاد روحیه 
و مهارت کار گروهی،  فرهنگ کارآفرینی، قانون محوری، فرهنگ نظم و حسابگری و ... را در جوامع رواج دهند و 

هرروز با اخذ و خلق ایده و تفکری جدید و ترویج آن، به روند توسعه جامعه کمک کنند.
آشنایی با کارکرد رسانه ها و فهم پیام های آشکار و پنهان آنها، نیازمند برخورداری از »  سواد رسانه ای« است. این 
سواد، به معنای توانایی و مهارت استفاده درست از رسانه هاست و آنان که از این سواد، بی بهره هستند، مقهور 

جاذبه های ظاهری و فریبنده رسانه ها شده و تسلیم پیام ها و فرهنگ حاکم بر آنها می شوند.
تحقیقات مختلف نشان می دهد که رشد اقتصادی، افزایش سوادآموزی، مشارکت سیاسی و پذیرش مسئولیت 
اجتماعی، با میزان دسترسی به رسانه ها، ارتباط مستقیم دارد و هرچه مبادله اطالعات صحیح و معتبر، سریع تر 

انجام شود، دستیابی به توسعه و پیشرفت، امکان پذیرتر است.
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تحقیق کنید

زندگی در »   اتاق شیشه ای« در عصر رسانه ها به چه معناست؟ »حریم خصوصی« در فضای 
مجازی، چه معنا و مفهومی دارد؟ و چگونه می توان ازحریم خصوصی خود مراقبت کرد و 

وارد حریم خصوصی دیگران نشد؟

سواد رسانه ای1 وتحوالت فرهنگی
»  سواد رسانه ای« به چه معناست؟ ضرورت کسب سواد 
رسانه ای، در دنیای امروز چیست؟ این دانش، شامل چه 
مهارت ها و کارکردهایی است؟ آیا می توان با استفاده از این 
مهارت، به تحلیل فرهنگی و حل مسائل فرهنگی پرداخت؟

در پایه دهم در کتاب سواد رسانه ای، با مفهوم » سواد رسانه ای« 
و کارکردهای آن آشنا شدید   . همچنان که آموختید، سواد 
رسانه ای، مجموعه ای از مهارت های قابل یادگیری است که 
به توانایی دسترسی، تجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیام های 
رسانه ای اشاره دارد و یک مهارت ضروری در دنیای امروزی 
به شمار می رود. برای حضور فعال و مؤثر در محیط پیچیده 

رسانه ها، باید قادر به درک بهتر پیام های رسانه ای، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و پردازش اطالعات باشیم.
افراد، با کسب سواد رسانه ای، قادر به رمزگشایی از اهداف رسانه ها و کشف پیام های پیچیده موجود در محتوای 
آنها می باشند و می توانند در شکل گیری فرهنگ رسانه ای مشارکت فعال داشته باشند، این امر سبب می شود از 

حالت مصرف کننده منفعل خارج شده، و از رسانه ها به صورت هوشمندانه بهره مند شوند  .
سواد رسانه ای می تواند به ما کمک کند تا:

1ـ مهارت استفاده از فناوری های ارتباطی را به دست آوردیم.
2ـ آنچه را که رسانه ها می خواهند ما را به باور آن برسانند، تشخیص دهیم.

3ـ اطالعات غلط و دروغ های رسانه ای را تشخیص دهیم.
4ـ مسائل فرهنگی را تشخیص داده و مهارت  الزم برای حل آنها را به دست آوریم.

ـ پیام های رسانه ای را براساس تجربیات خود، باورها و ارزش های خویش ارزیابی و تجزیه و تحلیل کنیم.   5
6   ـ پیام های رسانه ای خود را طراحی، ایجاد و پخش کنیم و در تحوالت فرهنگی مشارکت نماییم.

سواد رسانه ای یکی از مهارت های مهم زندگی در عصر حاضر است. کسب این سواد، ما را در مقابله با امپریالیسم 
رسانه ای و برنامه های تهاجم فرهنگی نظام سلطه یاری می کند.

Media Literacy ـ1
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بررسی وگفتگو کنید

آیا می توانید نمونه هایی از بازی های رایانه ای، فیلم ها، انیمیشن ها و کارتون هایی که توسط 
جهان غرب و صهیونیست ها علیه جوامع اسالمی ساخته می شود را نام ببرید و ابعاد ضداسالمی 
و ضدایرانی و روش به کار رفته درآنها را بررسی کنید؟ در صورت تمایل، با چند نفر از کاربران 

این بازی ها مصاحبه کنید و تأثیرات بازی ها را بر روحیه و اخالق آنها بررسی کنید.

امپریالیسم رسانه ای
سرمایه داری غربی با استفاده از ابزار تأثیرگذار رسانه و عنصر کلیدی آن، یعنی تبلیغات، سعی در یکسان سازی 
فرهنگی در همه ابعاد مادی و معنوی فرهنگ سایر ملل دارد که به این پدیده، »امپریالیسم رسانه ای« می گویند.

رسانه ها در رویارویی فرهنگ ها و تمدن ها، بی طرف نیستند و برای گسترش و اشاعه فرهنگ و پیام خاص، 
ایجاد شده و فعالیت می کنند. به همین دلیل، غرب، برای نیل به اهداف و مقاصدخویش،تسلط بر شبکه ارتباطی 

را به عنوان برترین و مؤثرترین گزینه راهبردی خود برگزیده است.

مارشال مک لوهان: »جنگ هایی که درآینده رخ می دهد به وسیله تسلیحات جنگی و در 
میدان های نبرد نخواهد بود، بلکه این جنگ ها به دلیل تصوراتی رخ خواهد داد که رسانه های 

جمعی به مردم القا می کنند«.
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تحقیق کنید

 درباره »   مرداک« غول رسانه ای جهان چه می دانید؟
 نقش مخرب وی در تهاجم به فرهنگ های مستقل و آزادی خواه و گسترش امپریالیسم 

فرهنگی چیست؟

امپریالیسم رسانه ای، با تشکیل امپراتوری فرهنگیـ  رسانه ای، هویت های فرهنگی، ملی و دینی سایر ملت ها 
را تغییر داده و بخش هایی از فرهنگ خود را جایگزین آنها نموده است. به همین دلیل، »   جنگ رسانه ای« تنها 
جنگی است که حتی در زمان صلح نیز بین کشورها به صورت غیر رسمی ادامه دارد و هر کشوری با استفاده 
از ظرفیت رسانه ای خویش، برای پیشبرد اهداف سیاسی و فرهنگی خود از آن بهره می گیرد. سربازان جنگ 
رسانه ای، متخصصان تبلیغات، کارشناسان جنگ روانی و کارگزاران رسانه ها هستند. راهبرد طراحی شده توسط 
آمریکا، پیش ازحمله نظامی به عراق، نمونه برجسته ای از جنگ رسانه ای به موازات جنگ نظامی به شمار 
می رود. خبرنگارانی که در اردوگاه نیروهای آمریکایی و انگلیسی حضور داشتند و اخبار جنگ را از دریچه 
دوربین خود، و البته از منظر منافع مهاجمان، به جهان مخابره می کردند، سربازان »جنگ رسانه ای« جدید 
بودند. مردمی که زیر بمباران جنگ رسانه ای قرار می گیرند، ممکن است خود، از وجود جنگ سنگینی که 
در فضای فرهنگی آنان جریان دارد بی اطالع باشند، اما کارگزاران این جنگ، فرهنگ و باورها، گرایش ها و 
رفتارهای ایشان را نشانه گرفته اند.هدف جنگ رسانه ای، اگر چه در نهایت تغییر کارکرد و عملکرد دولت هاست، 
اما به طرز ملموسی به جای هدف قراردادن مستقیم دولت ها،ملت ها و فرهنگ عمومی را هدف بمباران خود 
 قرار می دهد و به تغییر و تحوالت فرهنگی درجوامع می اندیشد تا بتواند حکومت های دست نشاندۀ خود را به

قدرت برساند.

نظام سلطه تالش می کند با بهره گیری از آخرین 
یافته های علمی و پژوهشی، و با برخورداری از آخرین 
دستاوردهای تکنولوژیک و شگردهای تبلیغاتی، باورها، 
اندیشه ها، گرایش ها و فرهنگ »   دیگران« را تغییر 
داده و با ارزش ها و فرهنگ خویش همراه و هماهنگ 
کند و با »   مهندسی ذهن« دیگران، ایشان را به راهی 
بخواندکه خود می خواهد. امروزه تراست های بزرگ 
اطالعاتی وکارتل های عظیم رسانه ای شکل گرفته 

است که با اتکا به قدرت تکنولوژیکی، به ارائه تصویری مخدوش ازحکومت ها، فرهنگ ها، اقوام و ادیان رقیب 
می پردازند و به صورت نظام مند و هماهنگ، در جهت دهی افکار عمومی جهانی و شکل گیری عقاید وگرایش ها 

و واکنش های موردنظر خود، تالش می کنند.
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گفتگو کنید

دو فیلم زیر را مشاهده و بررسی کنید و با مراجعه به نقدهایی که درباره آنها در 
شبکه های مجازی و مجالت تخصصی وجود دارد، میزگرد فرهنگی تشکیل داده و 

درباره آنها گفتگو کنید:
 فیلم »   تولد یک پروانه« به کارگردانی مجتبی راعی. ساخت سال 1376. ایران

 فیلم»   رهایی ازشاوشنگ« به کارگردانی فرانک دارابونت. ساخت 1994 میالدی

یکی از جلوه های امپریالیسم رسانه ای در جهان، امپریالیسم خبری است که از شکل های سلطه 
دنیای غرب بر جهان است. امپریالیسم خبری به معنی سلطه جویی انحصاری در نظام خبررسانی 
جهان است. امپریالیسم به طور تخصصی بر روی حجم، نوع، محتوا، کیفیت، کمیت، زمان و مکان 
یک خبر کار می کند. برای نخستین مرتبه واژه » امپریالیسم خبری« را رئیس جمهور فنالند در 

گردهمایی کارشناسان ارتباطی یونسکو در دانشگاه تامپر فنالند در سال 1971 به زبان آورد.
امپریالیسم خبری کارکردهایی دارد؛ از جمله اینکه وابستگی فرهنگی ایجاد می کند و خبرها را 
متناسب با منافع خود نشر می دهد و با به کارگیری شگردهای هنری و روان شناسانه گاه سیاه 
را سفید و سفید را سیاه جلوه می دهد تا نظام سلطه به حیات خود ادامه دهد. پیامد بمباران 
خبری امپریالیسم خبری، از خودبیگانگی فرهنگی، تمدن وارداتی و بی هویتی است که با 

آخرین دستاوردهای تکنولوژی عرضه می شود.
امپریالیسم خبری همچنین به ارزش های خبری مطابق میل دست اندرکاران می پردازد و 
عمدتاًً با طرح مسائل نمایشی و در حقیقت کم اهمیت، اذهان مخاطبان بین المللی خود را از 

پرداختن به حقایق موجود در جوامع تحت سلطه باز می دارد. 
پنج غول مطبوعاتی و خبری جهان یعنی خبرگزاری های آسوشیتدپرس، یونایتدپرس، رویتر، 

یم
دان

تر ب
ش

بی



64

بررسی وگفتگو کنید

 دو مورد از شایعاتی را که در سال های اخیر توسط امپریالیسم خبری در جامعه منتشر 
شده است نام ببرید و چگونگی القای آن را تجزیه و تحلیل نمایید.

 چگونه می توان جامعه را در برابر تهاجم امپریالیسم رسانه ای مصون ساخت؟

فرانسوپرس و ایتارتاس همگی زاییده رقابت های 
دوران استعماری دو قرن گذشته اند. امپریالیسم 
خبری، در عصر استعماری قرن گذشته، به کمک 
قدرت های بزرگ در تالش بوده است تا در 
مناطق تحت نفوذ سیاسی و اقتصادی خویش، 
شبکه های خبری خود را بسط و گسترش دهند. 
هم اکنون در جهان بیش از 120 خبرگزاری 
بزرگ و بین المللی، فعالیت دارند و هیچ یک 
از آنها به عنوان رقیبی برای این 5 خبرگزاری 

  ساختمان مرکزی خبررسانی بی بی سی در لندن و غول خبری نیستند. 

امام موسی صدر :
- مطبوعات از مهم ترین میدان های جهادی و از برجسته ترین عوامل تکوین انسان مدنی 
است. این جایگاه واال وظایفی در قبال جامعه به عهدۀ اصحاب مطبوعات می گذارد. همان طور 
که وظایفی در قبال اینان در عهدۀ جامعه می نهد. وظیفۀ اینان در قبال جامعه جهت دهی و 
روشنگری و خیرخواهی مخلصانه و بی شایبه است. حق آنان به جامعه نیز همان برخورداری 

از آزادی و پشتیبانی و تأمین امکاناتی است که او را از فساد و انحراف مصون بدارد.
- مطبوعات محرابی است برای پرستش خدا و خدمت به انسان ها و اگر از عهده وظایف 
خود برنیاید، دامگِه شیطان و مایه تخریِب انسانیّت خواهد بود، این عرصه از مهم ترین و 
حساس ترین میدان های جهاد است، زیرا افکار عمومی را شکل می دهد؛ فرهنگ آفرین است؛ 
خوراک روح را فراهم می آورد؛ مراحل جدید تکامل معنوی را پی می نهد؛ عواطف مردم را 

پیراسته می کند و آنان را به نیکی و راستی رهنمون می کند.
مطبوعات با نظارت بر جامعه و ارکاِن آن و با جهت دهی به دولت و حاکمیت و نهادها و با 
مشارکت در ساماندهِی اقتصاد و سیاست و کوشش در تصحیح امور جامعه، در حقیقت، 
به جامعه بشری و محیط انسانی نظم می بخشد و به این ترتیب، خدمتگزار جامعه و فرد و 

انسانیت و، نتیجتاً، از ارکان کرامت بخشیدن به انسان و حفظ این کرامت است.


