
  
  
  
  
   
 

 

  
  
  
  

   توسعه فرهنگی   نظري ـ مفهومی دربارهدوکاوکن
  شناسی از منظر جامعه

*      سید ساالر اجتهد نژاد کاشانی    

  **پرویز اجاللیسین ح      
  2/12/90:    تاریخ دریافت  
  15/6/91:    تاریخ پذیرش  

  
  چکیده

شـناختی، مـدلی    هـاي جامعـه   گیري از اندیـشه     کوشد با بهره     پیش رو،  می     مقاله
 فرهنگی ارائه نماید و به این منظور، با تفکیـک دو   نظري ـ مفهومی براي توسعه 

و تبیین روابط میان ایـن دو،       » ماعیکنش اجت «و  »  فرهنگی مشترك   هسته«بخش  
در ادامـه، بـا     .  معاصر پرداخته اسـت     به بررسی مکانیسم عمل فرهنگ در جامعه      

محوریت همین چارچوب نظري، چگونگی تغییـر فرهنـگ در جامعـه را مـورد             
این کوشش نظري به منظور دست      . شناختی قرار داده است     تبیین و تدقیق جامعه   

توسـعه فرهنگـی ـ بـه معنـاي روش دموکراتیـک       یافتن به مـدلی نظـري بـراي    
 فرهنگـی را بـر اسـاس      فرهنگی مشترك جامعـه ـ توسـعه    برساخته شدن هسته

                                                
 salarkashani@gmail.com       )مکاتبه کننده( شناسی دانشگاه تربیت مدرس دانشجوي دکتري جامعه. *

 p_ejlali@yahoo.comریزي موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهشناسی استادیار جامعه . **
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. اش، تعریف و مدلی نظري براي آن ارائـه کـرده اسـت          هاي تشکیل دهنده    مؤلفه
محقق در پایان، هشت مؤلفه مرتبط به هم، شامل برخـورداري فرهنگـی، ابـداع               

، تعامل فرهنگی، مـشارکت فرهنگـی، شـمول فرهنگـی،         فرهنگی، تکثر فرهنگی  
  هاي تشکیل دهنده توسعه     وفاق فرهنگی و بازاندیشی فرهنگی را به عنوان مؤلفه        

  .فرهنگی پیشنهاد نموده است
 شناسی فرهنگ، تغییر فرهنگی  فرهنگی، جامعه توسعه :هاي کلیدي واژه

 
  مقدمه

 پس از طرح آن در یونـسکو رواج         هاي اخیر و خصوصاً     رهنگی در دوره   ف  بررسی توسعه 
 بـه  1950-60  ، دهـه 1950 فرهنگـی در سـال     توسعه با اعالم اندیشه. بیشتري یافته است 

 در کـشورهاي اروپـایی مفـاهیم و         1960-70  در دهـه  .  اول توسـعه شـهرت یافـت        دهه
 فرهنـگ مـصطلح       فرهنگی و سیاست فرهنگی در عرصـه        هاي جدیدي چون توسعه     واژه

هـا و مجموعـه        مـیالدي، کنفـرانس    90 و   80،  70هـاي     هاي دهه    ادامه در سال   در. گردید
 & Unesco: 1975, 1982, 1996( فرهنگی مطرح شـد   هایی در ارتباط با توسعه پژوهش

هاي اخیر از سوي یونسکو و بیشتر متفکرین    گونه که در دهه      فرهنگی، آن   توسعه). 1998
هاي فرهنگی در جهت تقویت  ها و برنامه  سیاست تعریف شده است، بیشتر به معناي ارائه

  ).14: 1376یونسکو، ( شود هاي فرهنگی جوامع مختلف به کار برده می برخی از جنبه
 فرهنگی، بـه عنـوان مفهـومی مـستقل،           شناختی، مفهوم توسعه    هاي جامعه   در تئوري 

اي از    گونـه  فرهنگـی را      کمتر مورد بررسی گسترده قرار گرفته است، اما چنانچه توسـعه          
 رویکردهاي نظري سودمند براي درك و تبیین این      تغییر و تحول فرهنگی در نظر گیریم،      

شناسی، فرهنگ    بیشتر نظریات جامعه  . ستا  شناختی فراوان    جامعه  پدیده در تاریخ اندیشه   
اند مفهوم و  اند و کوشیده جزئی اساسی از ساختار جامعه مورد توجه قرار دادهبه عنوان را 
محقق در این مقالـه  ) 22: 1387  ارمکی آزاد. (م عمل آن را در جامعه تبیین نمایند       سانیمک
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شناسی فرهنگی، مدلی نظـري ـ مفهـومی     گیري از گنجینه نظریات جامعه کوشد با بهره می
 بـه جـستجوي تعریـف       ، فرهنگی ارائه نماید و براي رسیدن به این مقـصود           براي توسعه 

م عمل آن در جامعه پرداخته است تا الگوهـاي تغییـر      سانیمناسب از فرهنگ  و تبیین مک      
  . فرهنگی را بر اساس آن توضیح دهد  ارائه و چیستی توسعه،فرهنگ را در مدلی منظم

  
  چارچوب نظري

 فرهنگی اسـت   شناسانه از توسعه ارائه برداشتی جامعههمانا نیل به مقصود این مقاله ـ که  
ها  گیري مقتضی از آن شناختی و بهره هاي متنوع جامعه شـ در ابتدا نیازمند کندوکاو در بین

هـاي    بررسی تئـوري ،به این منظور.  فرهنگی است براي تبیین چیستی و چگونگی توسعه  
فرهنـگ چیـست؟    : رسد  ها به انجام می     گویی به این پرسش    شناختی با هدف پاسخ     جامعه

نش چـه کیفیتـی دارد؟    فرهنگ با کـ  مکانیزم عمل فرهنگ در جامعه چگونه است؟ رابطه      
 دیـدگاه تـوان از   کنـد؟ و چـه نـوع تغییـرات فرهنگـی را مـی              فرهنگ چگونه تغییـر مـی     

هاي تئـوریکی کـه        به رئوس بینش   ، در ادامه  ؟ فرهنگی قلمداد کرد     توسعه ،شناختی  جامعه
  .شود ها بهره گرفته شده است، اشاره می در این مقاله از آن

 مباحثـه دو رهیافـت سـاختارگرایی و         صـه  عر ،شـناختی   هـاي جامعـه     تاریخ تئـوري  
آمیـز طـوالنی    در این تمایز مجادله) Edgar & Sedgwick, 2000. (گرایی بوده است کنش

شناسان متأخر، بـا اتخـاذ رویکـردي تلفیقـی، در              برخی جامعه  2 و عاملیت،  1میان ساختار 
  .اند تر، این دو را واجد ارتباط متقابل دانسته تبیینی پیچیده

 اجتماعی را   دیگر پیروان رهیافت واقعیت اجتماعی، مبین اصلی هر پدیده     دورکیم و 
 از .)444: 1386دورکـیم،   (.کردنـد  ساختارهاي ذهنی یا عینی حاکم بر جامعه قلمداد مـی  

شناختی  ها و تعامالت فردي و گروهی به خودي خود  واجد معناي جامعه ها کنش نظر آن

                                                
1. Structure 
2. Agency 
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یت اجتماعی یا ساختارهاي فرافردي موجود در هر ها واقع نیستند و عامل اصلی موجد آن
از نظر پیروان این دیدگاه، فرهنگ، سـاختاري محـاط        ) 13: 1385دورکیم،  (. جامعه است 

 پیش از کنشگر وجود دارد ،فرهنگ. کند هاي آنان را تعیین می    بر کنشگران است که کنش    
ع یـا جهـت کـنش        کنشگران در انتخاب نـو     .)41: 1381کوش،  (دهد    و به وي فرمان می    
 کنـشگري    که نحـوه است بلکه این ساختارهاي فرهنگی ـ اجتماعی  ؛خویش آزاد نیستند

 فرهنـگ بـا     پارسـونز، رابطـه    در نظریه  .)287: 1386وود،    سویینج(کند      آنان را تعیین می   
کنـشگر در برابـر   . منـازع فرهنـگ اسـت    اي یکسویه و مبتنی بر قدرت بـی         کنشگر، رابطه 

 کنـشگر قـادر نیـست       ،در واقـع  . ت  و اختیار چندانی برخـوردار نیـست         از قدر  ،فرهنگ
اندیشد و به عمل  چه می  چرا که به صورت پیشینی هر آن؛فرهنگ را تحت تاثیر قرار دهد

  .)Parsons, 1951: 40(شده است » تعیین«آورد توسط فرهنگ  در می
اعی محاط بر کنشگرایان برخالف ساختارگرایان، وجود یک ساختار فرهنگی ـ اجتم 

هـاي   از نظر آنان، جامعه تنها در کـنش   . کنند   فرض نمی  ،کنش را از پیش موجود و مسلم      
 توان چیزي به نام جامعه تصور نمود نمادین اعضاي آن وجود دارد و خارج از کنش نمی       

)Edgar & Sedwwick, 2002: 223(. فرهنـگ در حکـم یـک    ،نظر آنـان   از ،ترتیب بدین 
معنـایی کـه    در   بلکه در کنش کنشگران و نیـز         ؛ بر کنش فرد نیست    ساختار منسجم مقدم  

اي از اصول      مجموعه ،فرهنگ از نظر نمادگرایان   . یابد  دهند مفهوم می    ها به کنششان می     آن
هـاي روزمـره در حـال تغییـر و تبـدل اسـت         بلکه همواره در جریان کـنش ؛ثابت نیست 

ن دیدگاه، اهمیت و استقالل فرهنگ ماکس وبر کوشید با تکیه بر ای   .)103: 1381کوش،  (
 پیتـر برگـر و تومـاس لوکمـان          )1371 ،وبـر (. داري تبیین نماید    گیري سرمایه   را در شکل  

شناسی  کوشیدند با تکیه بر اصول جامعه» ساخت اجتماعی واقعیت«نیز در کتاب  ) 1375(
 هرگونه ،ناناز نظر آ. گیري و برقراري نظم اجتماعی ارائه کنند شناخت، تبیینی براي شکل

 نتیجه سازندگی مستمر انسانی اسـت  ،تر نسانی، یا به بیانی دقیقا محصولی ،نظم اجتماعی 
برگر و لوکمـان،  (آورد  سازي مستمر خویش آن را به وجود می     که آدمی در جریان برونی    

1375 :79(.  
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ـ    بـا دسـته  ،شناسـی   جامعـه  هاي اخیـر در نظریـه       در دهه  رویـیم کـه    هاي از آثـار روب
. دهند شناسی را مورد نقد قرار می  موجود در جامعه سونگرانه جانبه و یک   ردهاي یک رویک

اي هـستند کـه بایـد در       واقعیات پیچیـده   ،ها معتقدند جامعه و مناسبات موجود در آن         آن
پردازان کوشیدند نظریـاتی را   این نظریه. دشوناي که با هم دارند بررسی         روابط چندجانبه 

ها همزمان به عاملیت و ساختار، نظم و تغییر، ایستایی و       د که در آن   ساخته و پرداخته کنن   
 در دیـدگاه  .)Calhonn et al, 2007(ها توجه شـود   پویایی و روابط پیچیده و متداخل آن

 نه صرفاً سـاختاري بیـرون از افـراد اسـت کـه تـاثیر         ،پردازان، فرهنگ   این دسته از نظریه   
داشته باشد و نه صرفاً به عنصري در درون تعامالت کننده بر کنش آنان  سویه و تعیین    یک

همچنین فرهنگ نه فقط عامـل حفـظ ثبـات و    . هاي متقابل افراد قابل تقلیل است  و کنش 
فرهنـگ همچنـان کـه      . وضع موجود است و نه تنها عاملی براي ایجاد تغییـر در جامعـه             

ی تـاثیر نیـز   هـاي اجتمـاع   دهد، از کـنش     بیرون از کنش وجود دارد و به کنش جهت می         
تواند عامل ثبات باشد، پتانسیل ایجاد تغییر  طور که می شود؛ همان   پذیرد و دگرگون می     می

هابرمـاس، بوردیـو، گیـدنز و آرچـر از جملـه ایـن دسـته از                . در جامعه را نیز داراسـت     
   .)Johnson, 2008(پردازان هستند   نظریه

اي نوین و   نظریه،مارکسیسماي در   کوشیده است با بازنگري ریشه1یورگن هابرماس
نظریـه کـنش   ) Habermas, 1991. ( تئـوریزه کنـد  2تلفیقی را با محوریت کنش ارتبـاطی 

گري زبـان    به کنش متقابل اجتماعی مبتنی بر میانجی    ، تاکید را از کنش اقتصادي     ،ارتباطی
رد  مو،ها را در تقلیل جامعه به بعد اقتصادي      و گرایش برخی مارکسیست    تغییر داده است  
هاي   هاي اجتماعی را به مثابه شبکه کنش         نظام ،هابرماس از این طریق   . دهد  انتقاد قرار می  

هـاي اجتمـاعی را    گـو و شخـصیت   هاي سـخن  گیرد که سوژه   ارتباطی خالقی در نظر می    
   واجـد حـوزه    ، فرهنـگ در دیـدگاه هابرمـاس       .)284: 1386وود،    سویینج(شود    شامل می 

هابرماس . آوردشمار  به 3جهان ی از زیست ئتوان آن را جز تحلیلی مستقلی نیست، اما می  
                                                

1. Habermas 
2. communication action 
3. life world 



 
 
 
 
 
 
 

  1393 بهار ،64فصلنامه علوم اجتماعی شماره      40  

تأکیـد  جهـان     عمومی و زیست به عنوان عاملی مهم و تاثیرگذار در عرصه    بر عنصر زبان  
هاي ذاتی بشري است،    ارزش   فرهنگ به عنوان مفهومی که بازتابنده      ،به طور کلی  . کند  می

پـس  . گیـرد  ر کنش ارتباطی جاي مـی یابد و د    جهان معنا می    مفهومی است که در زیست    
 رهـایی فرهنـگ از اسـتثمار پـول و       به منزلـه ،جهان از قید اسارت سیستم رهایی زیست  

 فرهنگ تناسب   با حوزه، خرد و عقالنیت ارتباطی    ،در دیدگاه هابرماس  . قدرت نیز هست  
، نـوذري ؛ Habermas, 1991: 31-43 (شـود دارد و باید از چنگال عقالنیت ابزاري رهـا  

1381 :42(.  
انداز منـسجمی     توانست با تلفیق و تکیه بر آراي مارکس و وبر، چشم           1یر بوردیو   پی

از نابرابري فرهنگی در جوامع و نیز تاثیرات فرهنگ در تولید و بازتولیـد نـابرابري ارائـه      
 چنـد   بـه ارائـه  اقـدام  اي،   بوردیو براي پرداخت چنین نظریـه .)Fowler, 1997: 14(کند 

تـوان بـه    ترین این مفـاهیم مـی   از مهم.  فرهنگی نمود   شناختی تازه در نظریه     امعهمفهوم ج 
هایی از  نظام«ها از نظر بوردیو  واره عادت.  فرهنگی و میدان اشاره کرد  سرمایه2واره، عادت

اي است که مستعد کارکرد به       پذیر و پایا و ساختارهاي ساختاریافته       خلق و خوهاي تغییر   
» هـا   بـه رویـه  هنـده  اصـول سـاختار د  همـان انـد؛ یعنـی     ساختاردهندهعنوان ساختارهاي 

)Bourdieu, 1977: 72(. تلقی بوردیو از فرهنگ کـه در مفـاهیمی همچـون    ،به طور کلی 
 کنشگران ،شود، نشانگر تصویري است که در آن         فرهنگی متجلی می    واره و سرمایه    عادت

 ، فرهنگـی   از جمله سـرمایه ،اي خود   هاي سرمایه    هر میدان بر اساس اندوخته      در محدوده 
ایـن  ) Bourdieu, 1984. (پردازنـد  به مبارزه براي دستیابی به قدرت و منزلت بیـشتر مـی  

شده در نهاد طبقـات فرودسـت،         واره درونی    چرا که عادت   ؛اي نابرابر است    هرزمبارزه، مبا 
 فرادست بـه    طبقه،عاي به خوبی تجهیر کند و در واق ها را براي چنین مبارزه    تواند آن   نمی
واره طبقات فرادست را به عنـوان   هاي مبتنی بر عادت م تمایز، ارزش  سگیري از مکانی    بهره

                                                
1. Bourdieu 
2. habitus 
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 ؛335: 1379وانـت،   (کنـد     بنـدي مـی     طبقـه » پست«هاي    در برابر ارزش  » واال«هاي    ازرش
Swartz, 1997: 122(.   

ي از آثـار    آوري بـه نـدرت از واژه فرهنـگ در بـسیار             به طور شگفت  آنتونی گیدنز   
 فرهنـگ، ایـن    اعتنایی آشـکار بـه واژه   این بیاما با وجود . کند اش استفاده می    یافته انتشار

 دو مفهـوم اساسـی از   ،در واقـع .  محـوري دارد   هاي نظـري او جنبـه       مفهوم براي بررسی  
 و 1»فرهنـگ بـه عنـوان سـاختار    «قالـب  این دو مفهوم در    . فرهنگ در کار او وجود دارد     

   .)Scott, 2007: 83( به کار رفته است 2»زیست وان جهانفرهنگ به عن«
 مربـوط بـه آن دسـته از قواعـد و منـابع      "فرهنگ به عنوان ساختار" ،در نگاه گیدنز 

کننـد و بـر    ها مراجعه می مشترکی است که کنشگران در زندگی روزمره براي کنش به آن          
 مربـوط بـه     "نجهـا   فرهنـگ بـه عنـوان زیـست       ". زننـد   ها دست به عمـل مـی        اساس آن 

 تنظـیم و تغییـر بـه کنـشگران           و هایی است که فرهنگ براي تعریف و معنابخشی         قابلیت
 اعـضایی کـه متعلـق بـه          فرهنگ در این معنا مفهومی است منبسط در میان همه         . دهد  می

  اي است کـه رابطـه   گیدنز در پی ایجاد نظریه) Giddens, 1986. (فرهنگ واحدي هستند
. سازند، تـصریح کنـد   عی و کنشگرانی که متقابالً یکدیگر را متأثر می       هاي اجتما   میان نظام 

کـه   آن دهـد، بـی     چیزي است که به زندگی اجتماعی شکل می           آن ، ساختار ،در نظر گیدنز  
اي   او سـاختارها را مجموعـه  ،به این ترتیـب . اي داراي شکل و صورت باشد     خود هستی 

هـایی   ساختارهاي مجازي معنا که موجـد راه  ؛داند اي زبان می متشابه با ساختارهاي نمونه  
 بـه زبـان شـکل و        ،اي  سـاختار نمونـه   . شـود   ها گفتار واقعی تولید می      شوند که در آن     می

 تنها به صورت ناقصی در خالل لحظات گفتار و نوشتار ،دهد، اما این ساختار    صورت می 
مـا هرگـز    این لحظات در بازتولیـد کـل سـاختار مـشارکت دارنـد، ا             . قابل مشاهده است  

 سـاختارهاي  3 رخـدادهاي همنـشینی  ،بینـیم  آنچه ما می  . تصویري کامل از ساختار نیستند    
هاي اجتماعی از نظر گیدنز این ابعاد همنشینی را بـا هـم جفـت و                  نظام. اي هستند   نمونه

                                                
1. culture as structure 
2. culture as lifeworld 
3. syntagmatic 
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ند ا  کنش متقابل و روابط اجتماعی قابل مشاهده   ها شامل الگوهاي واقعی     آن. کنند  جور می 
)Healy, 1998: 510; Bryant & Jary, 1991: 74-88(.  

نقش عاملیت انسانی در خلق، بازتولید یا بـسط فرهنـگ یکـی از تاکیـدات اصـلی                  
او براي بررسـی  . دهد  را تشکیل می1پرداز بریتانیایی مارگارت آرچر تحلیل فرهنگی نظریه 

اي  تره نخست بـر گـس   کند، دیدگاهی که در وهله   اتخاذ می  2»شناختی« دیدگاهی   ،فرهنگی
 با هم سازگار یا ناسازگار 3»منطقاٌ«کند که در آن باورها و اشکال مختلف دانش  تمرکز می

تحلیـل فرهنگـی، او سـطحی از کـنش متقابـل فرهنگـی ـ        از در برابر این سطح . هستند
 جایی که در ؛دهد  مورد توجه قرار می5»اتفاقی« را با استفاده از اصطالح روابط     4اجتماعی

 .)Archer, 1995(گذارند  ا رجوع به چنین باورها و دانشی بر یکدیگر تاثیر می افراد ب،آن
 به لحاظ تحلیلی از هم متمایزند و به شـکل مـستقلی             ،کند که این سطوح     آرچر تاکید می  

 7 منطقـی و پیوسـتگی     6 شامل سازگاري  ،یکپارچگی در سطح فرهنگ   . داراي تنوع هستند  
 متشکل از وفـاق  ، متقابل فرهنگی اجتماعی  در حالی که یکپارچگی در سطح کنش       ؛است

 آدمی، حاصل دیدگاه تلفیقی آرچر آن است که .)Johnson, 2008: 521( است 8اجتماعی
 و ایـن در حـالی اسـت کـه         رها از بند فشار ساختارهاي فرهنگـی و اجتمـاعی نیـست؛             

امـا در   ،شان وجود دارد  دربارهنیز  ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی مستقل از تفکر انسان         
هـاي    ما به شـیوه ،تر به عبارت دقیق. کنند  تحلیل نهایی، محیط زندگی انسان را تعیین نمی       

هاي سـاختارگرا      دیدگاه ،از نگاه آرچر  . شویم  متفاوتی توسط ساختارها محدود و توانا می      
دادن بـه   هـاي انـسانی بـراي شـکل     منجر به حذف و محو اهمیت قدرت متمایز و دارایی       

آرچر براي تبیین قدرت عاملیت انـسانی عـالوه   . شوند گی ـ اجتماعی می هاي فرهن زمینه

                                                
1. Archer 
2. cognitive 
3. logicaly 
4. sociocultural interaction 
5. casual relations 
6. consistency 
7. coherence 
8. social consensus 
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 ظرفیت انسان را براي 2 و احساس شخصیت،1 شامل آگاهی،هاي اساسی انسان  بر ظرفیت 
هـاي درونـی مـا بـراي بازاندیـشی و          ارتباط میان قدرت     به عنوان نقطه   3» درونی  مکالمه«

 ابزار مهمی است که ، درونی مکالمه. هدد هاي مربوط به جهان بیرونی تشخیص می   قدرت
.  اجتماعی یا فرهنگی خویش را حفظ کند یا تغییر دهد         زمینه ،تواند از طریق آن     انسان می 

ـ   عمومی را براي بازاندیشی شخصی از هم متمایز مـی       شیوه ، چهار آرچر بازاندیـشی  : دکن
 :Mutch, 2002 (ارتباطی، بازاندیشی خودمختـار، فرابازاندیـشی و بازاندیـشی گـسیخته    

486; Cromby, 2005: 295-296(.  
  

  روش تحقیق
محقـق کوشـیده    .  نظري و اسنادي اسـت      روش تحقیق به کار  رفته در این مقاله، مطالعه         

 به مدلی نظري ـ مفهومی دست یابد که  ،شناختی هاي جامعه است با نقد و بررسی تئوري
  . فرهنگی اقدام نمود  توسعه پدیدهشناختی به تبیین  بر اساس آن بتوان با نگاهی جامعه

  
  تعریف فرهنگ

. نخستین قدم در مسیر دستیابی به اهداف تئوریک این مقاله، تعریف مفهوم فرهنگ است           
 فرهنگ تاکنون تعـاریف متعـدد و متفـاوتی را از ایـن مفهـوم ارائـه                ان حوزه نظر  صاحب

 ،سان براي مفهوم فرهنگشنا  تعاریف ارائه شده از سوي جامعه.)1386آشوري، . (اند کرده
برخی آن را مجموعه دستاوردهاي مادي و معنوي بـشر  . هاي متفاوتی است    واجد ویژگی 

دانند   ابعاد غیر مادي و نمادین جامعه می اند و برخی دیگر این پدیده را شامل همه         دانسته
  .)13: 1387اسمیت، (

                                                
1. consciousness 
2. sense of selfhood 
3. Internal conversation 
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 از فرهنگ در طـول  کنند، تعریف    و چلبی اذعان می    2 باکاك 1 که اسمیت،   همان گونه 
هـاي    پدیـده  تر شدن حرکت کرده و از برداشـتی عـام کـه همـه         زمان به سمت تخصصی   

شود، بـه   گیرد و معنایی مترادف تمدن از آن مراد می اجتماعی مادي و معنوي را در بر می 
 باکـاك،  ؛17-18 : 1387اسـمیت،  (محدود شده است   » معانی و نمادها  «برداشتی ناظر بر    

  در جهان اجتماعی هر چیز داراي صـبغه   «: کند  چنان که چلبی اشاره می     .)40- 44: 1386
چنین . اطالعاتی و معرفتی است و این نباید موجب آن شود که همه چیز را فرهنگ بدانیم

بنـابراین  . دهد  تعریف وسیعی از فرهنگ کاربردي نیست و منزلت تحلیلی آن را تنزل می            
  .)58: 1384چلبی، (»  تمایزي بیهوده استتقسیم فرهنگ به دو جزء مادي و معنوي

 دیگري نیز داراي تمایز و تفـاوت      شناختی از مفهوم فرهنگ، از جنبه       تعاریف جامعه 
کند و   کنش فرد را تعیین می    که  دانند     فرهنگ را عامل محاط بر کنشگر می       ، برخی .هستند

این مناقشه نظري توجه به . دانند دهنده به فرهنگ می عامل شکل کنشگران را  ،برخی دیگر 
  جا حایز اهمیت اسـت کـه ایـن مقالـه درصـدد اسـت توسـعه              آن   پیش رو از      براي مقاله 

رود، مورد تبیین قرار دهـد و    اي تغییر فرهنگی در جامعه به شمار می         فرهنگی را که گونه   
بر این اساس و با در نظر . تغییر فرهنگی در یک ساختار ایستا به سختی قابل تصور است  

هاي    مالحظات موجود، تعریف زیر بیشتر از سایر تعاریف، واجد ویژگی           مجموعهگرفتن  
  :مورد نظر این مقاله دانسته شده است

 الگوهاي ذهنی و معنایی مشترك میان افراد متعلق به یـک گـروه،                 مجموعه ،فرهنگ
شـود، امـا پـس از       هاي اجتماعی افراد ساخته مـی       طبقه یا جامعه است که از طریق کنش       

هـا تـاثیر بـسیار       گیري ایـن کـنش      رود و بر شکل     ها فراتر می     این کنش    از محدوده  ،ادایج
ها به تجربه، توصـیف، تفـسیر و ارزیـابی هـستی و      گذارد و کنشگران با استفاده از آن     می

 الگوهـاي ذهنـی و معنـایی          ایـن مجموعـه   . پردازنـد   زندگی اجتماعی خود و دیگران می     
د و از رهگذر نشو  بازتولید و بازتفسیر می،هاي کنشگران مشترك، همواره در جریان کنش   

  . دنیاب ها در طول زمان تغییر می همین کنش

                                                
1. Smith 
2. Boccock 
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  م عمل فرهنگ در جامعهسمکانی
تعریف ارائه شده از فرهنگ در این مقاله، حاوي این فرض است که الگوهـاي مـشترکی         

ریان تحـول جامعـه،    همواره ثابت و پابرجا نیستند و در ج دهند، که فرهنگ را تشکیل می 
 اساسـی نمـادین    تـوان فرهنـگ را هـسته     بر اساس تعریف ارائه شده، مـی      . یابند  تغییر می 

 اساسی موجود  این هسته.  مشترك است، افراد موجود در یک جامعه دانست که میان همه 
کنـشگران هنگـام   . در مرکز جامعه، منبع و مرجع تفکر و کردارهاي فردي و جمعی است   

پـذیري درونـی      هاي جامعه   ل، همواره به این منبع فرهنگی که در طول دوره         اندیشه و عم  
. کنند ها را بازیابی می هاي مرجح اعمال، گفتار و اندیشه       کنند و شیوه     رجوع می  ،اند  ساخته

گیري  جهت. ها قرار دارد هاي متقابل افراد و گروه      کنش) 1شکل  ( فرهنگی    گرد این هسته  
  .  فرهنگی مشترك هر جامعه است  متاثر از هستهها همواره و کیفیت این کنش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هسته
فرهنگی 
 مشترك

 ها کنش 

  ـ الگوي کلی روابط فرهنگ و کنش1شکل 

 ها کنش  ها کنش 

 ها کنش 
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اي  آل، مجموعـه   به صـورت ذهنـی و ایـده    ، فرهنگی موجود در هر جامعه      هسته
بـرداري   امـا بهـره  .  راهی نیـست هاي آشکار را بدان   منسجم و همگن است و تناقض     

ورت  همـواره بـه شـکلی منفعـل و مکـانیکی صـ             ،این ذخـایر فرهنگـی     ران از کنشگ
هـر آنچـه در جامعـه و    »  کننـده  تعیـین « فرهنگـی بـه شـکلی مـسلط      هسته. گیرد  نمی

  بـرداري از منـابع هـسته        کنـشگران در بهـره    . یابد، نیست   هاي روزمره وقوع می     کنش
کنند و بر اسـاس ایـن         تفسیر می گوناگون  هاي    ها را در موقعیت     فرهنگی مشترك، آن  

 وجـه نمـادین   ،در واقـع . بندنـد   را به کار میها  تفسیرها متناسب با احواالت خود آن 
.  فرهنگـی مـشترك جامعـه نیـست     سویه تحت تاثیر مطلق هسته کنش به صورت یک   

هاي روزمـره همـواره در حـال بازتفـسیر      قواعد و منابع موجود در فرهنگ، در کنش     
  .یابند شدن هستند و در طول زمان در نتیجه این بازتفسیرهاي مداوم، تغییر نیز می

نامیم، به عنوان یک کل، پیش از فرد وجود دارد   فرهنگی مشترك می    چه هسته آن
که در سـیر حرکـت خـود     و پس از فرد نیز به حیات خود ادامه خواهد داد؛ ولو این            

 مـشترك فرهنگـی،      تغییر در عناصر تشکیل دهنـده هـسته       . شود  دچار تغییر و تحول     
 باعث تقلیل فرهنگ ،در عین حالجزئی از سیر عادي فرهنگ در هر جامعه است، اما 

  . شود به چیزي که تنها در بین کنشگران یک زمان و مکان رایج است، نمی
اي   از سوي کنشگران به عنوان گنجینـه ، مشترك فرهنگ عناصر موجود در هسته   

هایی در مـورد خـوب و بـد، چیـستی و              هاي فکر و عمل و نیز دستورالعمل        از شیوه 
بـرداري هـر    بهـره . گیرد برداري قرار می  تماعی مورد بهرهچرایی در جریان زندگی اج  

 تحت تاثیر جبري دستورات     ،و کنش انسانی  دارد   خالق   گر از این گنجینه، جنبه    کنش
گونه کـه مـد     انسجام مطلق در ساخت فرهنگ ـ آن ،به عبارت دیگر. فرهنگی نیست

 انتزاعـی   هـسته آل در  توانـد بـه شـکل ایـده     نظر پارسونز و پیروانش است ـ تنها می 
 در حالی که قواعد و منابع موجـود        ؛مرکزي فرهنگ در هر جامعه وجود داشته باشد       

برداري کنشگران متعدد   در جریان کنش اجتماعی و حین بهره       ، فرهنگی  در این هسته  
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  نقش هـسته . شود دهد و به شدت متکثر می از آن، شکل منسجم خود را از دست می      
ر جامعه، معنابخشی به زنـدگی فـردي و اجتمـاعی،           مرکزي و مشترك فرهنگی در ه     

  .هاي اجتماعی کنشگران است حفظ وحدت و انسجام و تسهیل و تنظیم کنش
که است ی تشکیل شده گوناگون از مواد و مصالح ، مشترك فرهنگی جامعه    هسته

ز  را ا1 قواعد و منابع،گیدنز. کنیم  آن اشاره می  به چند بعد اساسی سازندهجا اینما در 
 :Scott, 2007. (داند ي فرهنگ به عنوان ساختار می جمله اجزاي اصلی تشکیل دهنده

 اصول اساسی و وجوه نمادین هرگونه کـنش، عمـل،    کننده  فراهم،قواعد و منابع ) 88
با رجوع به آثـار متـاثرین از دورکـیم    . بندي و تشخیص در جامعه هستند      تفکر، طبقه 

بر .  است 2»حافظه جمعی «فزاییم و آن    امشترك بی  فرهنگی    باید وجه دیگري بر هسته    
 شرح و روایت وقایع گذشته و      ، بخشی از فرهنگ هر جامعه     ،هاي آنان   اساس دیدگاه 

  .)123- 158:  1384 اسمیت،(هاست  اي ساختن آن اسطوره
 برخـی نمادهـا و تفکـرات    ، هم در جوامع قدیمی و هم در جوامع معاصـر  ،پس
ها  اما این اسطوره.  نقشی تاثیرگذار دارند،نگ مشتركدهی به فره  در شکل،اي اسطوره

. هـاي اساسـی بـا هـم هـستند      آل جوامع مـورد نظـر، داراي تفـاوت         در دو تیپ ایده   
م عمـل فرهنـگ در ایـن دو تیـپ جامعـه             سهایی که به طور مستقیم به مکانی        تفاوت

امع هاي جدید به دلیل خصوصیات ممتاز فرهنگ مشترك در جو  اسطوره. ارتباط دارد 
معاصر، با سرعت و دقـت بـسیار بیـشتري نـسبت بـه جوامـع قـدیمی، در معـرض                     

  .اعتباري قرار دارند بازاندیشی، تغییر، جایگزینی و بی
 مـشترك فرهنگـی و کـنش کنـشگران            ارتباط هـسته     بیشتر به نحوه   ،این تفاوت 

با توجـه بـه کیفیـات و واقعیـات موجـود در سـیر       . اجتماعی در جامعه بستگی دارد   
فرهنگـی جامعـه و      میان هسته اریخی جوامع، بهتر است الگویی دو وجهی از رابطه  ت

                                                
1. rules and resources 
2. collective memory 
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رسد دو الگوي تقریباً متمـایز بـراي         به نظر می  . ران ترسیم کنیم  کنش اجتماعی کنشگ  
 مربوط به تفـاوت   ،تمایز این دو الگو   .  قابل تشخیص است   ،ارتباط این دو بعد با هم     

  . شود و نوع جامعه میکیفی خصوصیات فرهنگ و کنش در این د
 شاخص روابط فرهنگ و کـنش در جوامـع قـدیمی      ، به شکلی کلی   ،الگوي اول 

فرهنـگ تـا حـد    .  فرهنگی بسیار سخت و متجسد اسـت    هسته ،در این جوامع  . است
  هـا مـؤثر اسـت و کنـشگران بـا خالقیـت و روحیـه           دهـی بـه کـنش       زیادي بر شکل  

 کاستی خالقیت و بازاندیشی     .)2شکل  . (کنند  تر کمتري اقدام به کنش می       بازاندیشانه
 فرهنگی این جامعه است که اصوالً  هاي هسته  خود تحت تاثیر ویژگی،در این جوامع

. کنـد   و با آن مقابلـه مـی    آورد  هایی را کمتر مجاز به شمار می        توسل به چنین ویژگی   
 تغییـرات  ،ن فرهنگـی دارد و بنـابرای    تاثیر کمتري بر تغییر هـسته  ، کنش افراد  متقابالً،

 ،کندي تغییرات فرهنگی در این نـوع جامعـه        . پذیرند  بسیار کند و آهسته صورت می     
تحت تاثیر روند کند تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتـصادي حـاکم بـر جامعـه نیـز                

 کمتر نیاز افراد درگیر در زندگی اجتماعی را براي تغییر فرهنـگ             ،هست که در واقع   
 فرهنگی در  هسته. کند  اقتصادي و سیاسی اقتضا می     ،مبتنی بر تحول شرایط اجتماعی    

هـاي اجتمـاعی    این حالت تا حد زیادي جوابگوي نیازهاي کنشگران درگیر در کنش      
  .است
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 که سختی و تجسد فرهنـگ در  نظر دور داشتبا این وجود نباید این واقعیت را از         
هـر  . نش خالق و نیز تغییر فرهنگ در درازمدت نیست  به معناي امتناع ک    ،این نوع جامعه  

 بـا  ، کنـشی گوناگونهاي  یک از کنشگران در این جوامع نیز به هنگام مواجهه با موقعیت          
هـا دسـت بـه     تواند بـا تفـسیر آن    فرهنگی، تنها می رجوع به مبانی و منابع و قواعد هسته   

 و هـم  سـخت و سـنگی   هم ،ع فرهنگی در این نوع جوام  هسته، بر این افزون. کنش بزند 
 جزییات زنـدگی روزمـره   واردبه این معنا که تا حد زیادي   . بسیار گسترده و وسیع است    

هـاي روزمـره نیـز تعیـین          تـرین کـنش    در کوچک را حتی   شود و قواعد درست عمل        می
یابد و تعـداد   از همین رو امکان بروز خالقیت در کنش به همین میزان کاهش می. کند  می

گیر نـشدن     شوند معدود است و این همه        موفق به اعمال خالقیت در کنش می       افرادي که 
هاي   اعمال مجازات،عامل مهم دیگر. اندازد  تغییر فرهنگ را به تاخیر می،هاي خالق کنش

 این عامـل  .کنند  فرهنگی عدول و تخطی می سنگین براي کسانی است که از اصول هسته     

  هسته
فرهنگی 
 مشترك

 ها کنش 

  ـ الگوي روابط فرهنگ و کنش در جوامع قدیمی2شکل 

 ها کنش  ها کنش 

 ها کنش 
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هسته 
فرهنگی 
 مشترك

 ها کنش 

  ـ الگوي روابط فرهنگ و کنش در جوامع معاصر3شکل 

 ها کنش  اه کنش 

 ها کنش 

 فرهنگـی     کندي جریان تغییـر در هـسته       ،هایتنیز باعث کاهش بروز کنش خالق و در ن        
  .دشو می

هـا بـازتر       فرهنگی موجـود در آن       مربوط به جوامعی است که هسته      ،اما الگوي دوم  
 فرهنگـی در ایـن    هـسته . فاصله بیـشتري دارد  ،است و از شکل متجسد، سخت و سنگی   

ري یبـشتري  هاي افراد نیز بـا خالقیـت و نـوآو    پذیر است و در مقابل کنش    شکل ،جوامع
  .)3شکل (همراه است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تـاثیر  ،گیر شدن آن به همراه مالزماتی که فرهنگ مدرن با خـود دارد       مدرنیته و همه  
گرایـی،   فردگرایـی، عقالنیـت  . گیـري ایـن جوامـع داشـته اسـت        اي در شکل    تعیین کننده 

هستند که در هاي مدرنی   ویژگی  از جمله ،گرایی و ارجمند شمردن خالقیت فرهنگی       علم
گرایی نیز نقـش      تقسیم کار و صنعت   . اند  گیري جوامع نزدیک به این الگو مؤثر بوده         شکل

گرایی و از میان رفـتن یکدسـتی جامعـه داشـته و بـه نوبـه خـود بـه                 مهمی در تخصص  
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گیر شدن   همه،در سطح سیاسی.  کمک کرده است   گوناگونپیپشرفت این الگو در جوامع      
 کنشگران  هاي باز و متکثر به روي همه    میقی بر گسترش هسته    نقش ع  ،الگوي دموکراسی 

  .ایفا کرده است
 ، متقابل فرهنـگ و کـنش    این عوامل در کنار هم سبب شده است ویژگی رابطه    همه

 ، فرهنگــی ایــن جوامــع در هــسته. بیــشتر خــود را در ایــن جوامــع بــه نمــایش بگــذارد
گرایـی، تاکیـد بـر انتخـاب آزاد،           ل عق ، که شامل فردگرایی   - هاي اساسی موجود    اسطوره

 خود عاملی است که نقش کنش فردي و اجتماعی را قوت      - شود   می ...گرایی و   تخصص
 فرهنگی بر خـالف الگـوي نخـست         منابع و قواعد موجود در هسته      جا  ایندر  . بخشد  می

شـمرند،    نه تنهـا مجـاز مـی      ، فرهنگی   تاثیر خالقیت و بازاندیشی کنشی را بر هسته        ،خود
  .دکنن  می هم توجیه و تقویتآن را لکه ب

 سرعت تحوالت اجتماعی، اقتـصادي و سیاسـی بـسیار زیـاد             ،در این دست جوامع   
بـه  . کنـد   فرهنگی با شرایط را نو به نـو ایجـاب مـی     نیاز به تطبیق هسته،این عامل . است

دست  در این ،در واقع.  مدام در حال بازسازي و تحول است    ، فرهنگی   هسته ،همین دلیل 
شود و بـه    فرهنگی سخت و استوار جوامع قدیمی دود می        هسته ، به قول مارکس   ،جوامع

 حالتی خمیـري    ، فرهنگی جدید    هسته ، در عوض  .)1848: مارکس و انگلس  (رود    هوا می 
پـذیري و    شکل دارد که مدام در جریان تحوالت اجتماعی و کنش روزمره در حال شکل             

  .تغییر و تبدل است
 وجودي تداوم حیات اجتماعی، همچنان        ر این نوع جامعه نیز الزمه      د ،با این وصف  

بدون ایـن انـسجام معنـایی و    .  فرهنگی مشترك است انسجام و سازگاري نسبی در هسته 
 حیات چیزي  تنفی و ادامهني ما هنمادین در فرهنگ مشترك جامعه، اصوالً همگرایی جامع       

زي فرهنگ در این جوامع با جوامع نـوع   مرک تفاوت مهم هسته. به نام جامعه ممتنع است 
 وسعت کمتري دارد و به قواعـد و منـابع کلـی    جا این فرهنگی در  اول آن است که هسته  

در این نوع جامعه قواعد و منابع دستوري در خصوص . شود زندگی اجتماعی محدود می   
نگـی  جزییات امور زندگی روزمره کمتر وجود دارد، اما این بیـشتر کلیـت معناهـاي فره               
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در این جوامع با توجه به سطح تمـایز  . نشینند است که به صورت منسجم در کنار هم می   
خود این عامل یعنـی     . تواند اتفاق بیفتد    واقع شده، اشتراك و همگرایی تنها در کلیات می        

 فرهنگـی راه را بـراي بـروز خالقیـت و        کلی بـودن محتـواي معـانی موجـود در هـسته           
 تـداوم ایـن   ،کنـد و در نهایـت   هاي خرد روزمره باز می  کنشبازاندیشی هر چه بیشتر در   

  .شود  فرهنگی می ها موجب بروز تغییر در خود هسته کنش
  
  م تغییر فرهنگسمکانی

 بر ،هاي کنشگران در جریان کنش شود آن است که انتخاب پرسشی که در ادامه مطرح می    
ه شـد کـه گیـدنز بـراي     پیش از این اشـار . گیرد چه مبنا و طبق چه الگوهایی صورت می      

 1 آگاهی عملـی و آگـاهی گفتگـویی    پاسخ به این سؤال، شناخت کنشگران را به دو دسته 
بندي را در سطح  جا این تقسیم   رسد گیدنز از آن      به نظر می   .)1986 ،گیدنز(کند    تقسیم می 

 تمایزي تحلیلی میان سطح کنش و سطح فرهنـگ  ،دهد که به گفته آرچر   آگاهی انجام می  
 شامل ، بازاندیشی  به چهار شیوه  ،در حالی که خود آرچر در این خصوص       . شود  نمیل  ئقا

 اشـاره  5 و بازاندیشی گـسیخته 4 فرابازاندیشی3 بازاندیشی خودمختار،2بازاندیشی ارتباطی، 
   .)Archer, 1995(کند  می

طور که پیداست اهمیت موضوع براي گیدنز مربوط است به حـضور یـا عـدم        همان
هاي بروز ایـن بازاندیـشی     ها و زمینه    ازاندیشانه در کنش و آرچر به شیوه      حضور آگاهی ب  

کنشگران بر چـه اساسـی از   «اي دیگر، براي پاسخ به این سؤال که      ما از دریچه  . نظر دارد 
  .کنیم ، به مبناها و منطق انواع کنش توجه می»برند؟ هایشان بهره می فرهنگ در کنش

                                                
1. practical and discursive consciousness 
2. communicative reflexivity 
3. autonomous reflexivity 
4. meta-reflexivity 
5. fractured reflexivity 
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   به طور کلی مقوله    ،در کنش عادتی  . باشد عادتیکنش اجتماعی ممکن است کنشی      
کـه کنـشگر    آن مبناي کنش عادتی، عادات مرسوم فکري است، بی. بازاندیشی جایی ندارد  

 خود را مجاز تشخیص دهد در خصوص ابعاد نمادین کنش بازاندیشی یالزم بداند یا حت  
اي افـراد   رویـه کند، در بسیاري از اعمال        طور که گیدنز اشاره می      کنش عادتی، همان  . کند

تـوان ایـن نـوع کـنش را در رفتارهـاي       اما جز آن مـی ) Scott, 2007: 77. (حضور دارد
کنش سنتی که وبر از آن سخن به میان         . یک مذهب نیز مشاهده کرد    » آیین  پیروان راست «

  .)1371وبر، (شود  اي از کنش عادتی محسوب می آورد، گونه می
  مبنـاي ایـن نـوع کـنش،    .  باشـد راتژیکابزاري ـ اسـت   از نوعها ممکن است  کنش

هاي وبر، مکتب فرانکفـورت و در ذیـل آن    عقالنیت ابزاري است که به خوبی در تئوري      
 شـامل  ، ایـن کـنش  .)106: 1384پیـوزي،  (افکار هابرماس مورد توجه قرار گرفته اسـت       

ـ    هدف این کـنش . ترین راه براي دستیابی به هدف است     هزینه   کم  محاسبه ه هـا دسـتیابی ب
 تفاوت کـنش ابـزاري بـا اسـتراتژیک در آن           ،در برداشت هابرماس   .موفقیت فردي است  

ل غیرشخصی موفقیت شخـصی  ئ به یاري کنترل تکنولوژیکی، مسا    ،است که کنش ابزاري   
 آن نوع کنش ابزاري است که در جهـت کـسب      ،کند، اما کنش استراتژیک     را جستجو می  

. گیـرد  نیت و داراي منافع متضاد صورت میموفقیت در برابر هماوردي برخوردار از عقال  
گر  ها آن است که اساس و مبناي کنش، نوعی عقالنیت محاسبه  مشترك در این کنش نقطه

   .)همان(کند  است که بر اساس منطق هزینه ـ فایده عمل می
 هابرمـاس آن را  ، اسـت کـه بیـشتر    ارتبـاطی  هـا، کـنش      سوم از انـواع کـنش       دسته

اگر کنش ابزاري، کنشی در جهت .  عقالنیت ارتباطی است،ناي آنبندي کرده و مب صورت
کنـشی در جـستجوي رسـیدن بـه تفـاهم           یعنی  رسیدن به موفقیت باشد، کنش ارتباطی،       

 کـنش   نظریه. گیرد  عمومی شکل می کنش ارتباطی بر اساس گفتگوي آزاد در حوزه      .است
شنودي و اساساً اجتماعی چنـد   گفت و   اجتماعی را به رابطه     ارتباطی، نقطه اتکاي نظریه   
از طریـق آن،    کنـشگران   تعامل ارتباطی واسطی است که      . کند  گوینده و شنونده منتقل می    

 مبنـایی بـراي وابـستگی و وفـاق     ،کـنش ارتبـاطی  . تننـد  گفتارـ کنش خود را در هم مـی   



 
 
 
 
 
 
 

  1393 بهار ،64فصلنامه علوم اجتماعی شماره      54  

انـد، بـه      هاي عادي و باورهایی که از طریق ارتباطات شکل گرفتـه            توافق. اجتماعی است 
اي که در   وابستگی؛دنآور  نیروي انگیزشی ایجاد این وابستگی را فراهم می، عقالنیيونح

   .)104: 1384پیوزي، (شود   آرام و نامحسوس حاصل میاي شیوه به ،بیشتر موارد
مبتنی بـر  هاي  ها توجه شده است، کنش ها که کمتر به آن  چهارم از انواع کنش    دسته

 کالسیک، گئورگ زیمل توجه شایانی به ایـن موضـوع       شناسان  در میان جامعه  .  است میل
شـکل انـسانی در برابـر         جا که از نیروهاي زندگی یـا محتواهـاي بـی            زیمل آن . نشان داد 
مقصود او از نیروهاي .  اشاره دارد"میل"گوید، به چیزي شبیه عنصر      ها سخن می    صورت

 تجلـی بیرونـی   خالق زندگی، عواطف و احساسات و امیال بشري هستند که تمایـل بـه             
پردازان  هاي نظریه  در تئوري.)1380زیمل، (فارغ از بند اشکال فرهنگی و اجتماعی دارند  

اسکات . مدرن جست   معاصر، نظریات مربوط به میل را بیشتر باید در آثار متفکرین پست           
ي  مدرنیتـه   نظري، همچـون پـست   مدرنیته  پست«: گوید  در این خصوص می   )  1384(لش  

ــایی ــاي دســت کــشیدن از فرمالیــسم اســت شــناخت زیب ــه معن ــه اگــر پــست. ی، ب   مدرنیت
شناختی مستلزم جانشینی ناخوداگاه و امر جسمانی به جاي تفوق امـر نمـادین در                 زیبایی

 2 لیوتار1مدرن، از نظر فوکو،  پست ادبیات، در هنرهاي ظریف و موسیقی است، پس نظریه
: 1384لـش،   ( .»ن در مقابل گفتمـان اسـت       به معناي قرار دادن روایت یا داستا       3و دولوز، 

.  فرارفتن از فرمالیسم در کنش، در واقع به معناي فرارفتن و عبور از فرهنگ اسـت             )119
هـاي   مبناي این نوع کنش، خواست یا میل درونی است؛ چیزي کـه در قالـب چـارچوب    

 مدرن به معناي فرهنگ احـساس       از نظر دولوز، امر پست    . صوري فرهنگ نخواهد گنجید   
بـدن کـه    . بر بـدن اثـر کننـد      » نیروها«دهد که     است و احساس از نظر او هنگامی رخ می        

 محـل تالقـی   ،احـساس . شـود  م است، به وسیله موجی درنوردیده می  سمتفاوت از ارگانی  
 در برابر   ، کنش ارتباطی هابرماسی   ، در واقع  .)142-143: همان(نیروها با این امواج است      

                                                
1. Michel Foucault 
2. Lyotard 
3. Deleuze 
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   چیزي است که مناقشه همه«گیرد و این  وکو و دولوز قرار میکنش مبتنی بر میل لیوتار، ف   
رقابت میان اصول عقالنیت ذاتی هابرماسـی و   : مدرنیته بر سر آن جریان یافته است        پست

 .)141: همان(» اي، به عنوان مشروعیت مقاومت در برابر قدرت میل نونیچه

 برخورد کنشگران  ر نحوه چها، کنش و به تبع آن  به اجمال چهار شیوه،به این ترتیب
کنش عادتی، کنش ابـزاري ـ اسـتراتژیک، کـنش     : با قواعد و منابع فرهنگی را برشمردیم

توانـد منـشأ    از میان این چهار نوع کنش، کنش عادتی نمی    . ارتباطی و کنش مبتنی بر میل     
. یست فرهنگی باشد؛ چرا که تفکر بازاندیشانه را به آن راهی ن بازاندیشی و تغییرات عمده

 هـیچ   ما در فرهنگ . هرگز به معناي عدم تغییر اشکال فرهنگی عادتی نیست        امر  البته این   
ها نیز به مرور زمـان و تحـت تـاثیر     این کنش. عنصر الیتغیر و جاودانه ثابتی وجود ندارد  

هـاي عمـل عـادتی     طور کـه شـیوه      همان ؛پذیرند  هاي کنش و فرهنگ تغییر می       سایر جنبه 
علت ایـن امـر آن     .  متحول شده است   ،، در طول اعصار دراز    گوناگون ها در جوامع    انسان
هاي اجتماعی، سیاسـی      با دیگر اجزاي فرهنگ و نیز زمینه       ، عناصر فرهنگی    که همه  است

  . ارگانیک دارند  رابطه،و اقتصادي
 دو نوع کنش ارتباطی و ابزاري  اما منشأ اصلی بازاندیشی در فرهنگ را باید در زمینه

 بر مبنـاي منطـق درونـی و عقالنیـت مـرتبط بـا           ،این دو نوع کنش   . ژیک جست ـ استرات 
اما میان ایـن   .  عامل تفکر بازتابی و بازاندیشانه در منابع و قواعد فرهنگی هستند           ،خویش

از نظـر هابرمـاس کـنش ابـزاري و         .  تغییر فرهنگ، تفاوتی عمده وجود دارد       دو در زمینه  
عقالنیت ابزاري . هاي اقتصاد و سیاست است     ا حوزه استراتژیک اصوالً متعلق به سیستم ی     

 ،در کنش ابزاري. حاکم بر این نوع کنش، با منطق درونی سیستم تناسب و همخوانی دارد
هر فرد در جستجوي آن است که با استفاده از عقالنیت حسابگر خویش و با تقلیل هزینه 

دارد، مـشکل اساسـی     هابرمـاس اعتقـاد     . و افزایش سود، به موفقیت شخصی دست یابد       
کـنش  . ده اسـت کـر جهـان را اسـتثمار    مدرنیته آن است که این منطق سیـستمی، زیـست       

کـنش  . جهـان هـستند   ارتباطی و عقالنیت متناظر با آن، بخشی از منطـق درونـی زیـست          
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جهان با هدف دستیابی به مفاهمه ـ و نـه موفقیـت فـردي ـ از طریـق        ارتباطی در زیست
  .)Habermas, 1991(رسد  یگفتگوي آزاد به انجام م

 به تناسب دو نوع کنش و دو نوع عقالنیت مذکور، مواجه بـا دو        جا  این در   ،بنابراین
 بـر    مبنـی   بازاندیـشی :  فرهنگی مـشترك هـستیم      مبناي متفاوت براي بازاندیشی در هسته     

 بر  مبتنی گیرد و بازاندیشی با هدف افزایش فایده شخصی صورت میکه  عقالنیت ابزاري   
 ،بـر ایـن اسـاس   . اسـت  مفاهمه و تسهیل زندگی اجتمـاعی   که هدفش النیت ارتباطی   عق
 کـه در کـنش و   تغییر سیـستمی : توانیم از دوگونه تغییر فرهنگی سخن به میان آوریم         می

 کـه در کـنش و   جهـانی  و تغییـر زیـست  یابـد   عقالنیت ابزاري ـ استراتژیک تجلی مـی  
  . شود عقالنیت ارتباطی متجلی می

 ،امـا بـاز  . تواند مبدأ و منشأ تغییر فرهنگی در جامعه باشد      ی بر میل نیز می    کنش مبتن 
 ،تغییر فرهنگی مبتنـی بـر میـل   . گفته تمایز خواهد داشت نوع این تغییر با دو تغییر پیش    

 مبنـایی بـراي تغییـر    چه میـل  ا که به صورت ذهنی، چنانعنبه این م. تغییري برانداز است 
 فرهنگی مـشترك،   یجه و هدف نهایی نه تغییر عناصر هسته     فرهنگ در نظر گرفته شود، نت     

 ،طور که گفته شد، امیـال انـسانی   همان. بلکه تخریب و نابودي موجودیت آن خواهد بود     
ترین صـورت اجتمـاعی     فرهنگ به عنوان اساسی  و شکل و صورت هستند     هایی بی   پدیده

گـاه امیـال را بـازي     موجود در جامعه، فراورده و مصنوعی انسانی است که نقـش تجلـی      
ها صورت واحدي را براي جاري  آن.  پیوسته و نو به نو در حال تغییرند،اما امیال . کند  می

 بـه معنـاي   ، تغییر فرهنگی مبتنـی بـر میـل     ،بنابراین. تابند  شدن در حیات اجتماعی برنمی    
 که بـر فـراز امیـال متنـوع فـردي قـرار               خواهد بود  نابودي چیزي به نام فرهنگ مشترك     

اش را داشت   قصد بازگویی"تضاد فرهنگ مدرن" چیزي که زیمل تحت عبارت ؛گیرد می
 مبناي هر جامعه و هـر گـروه، اشـتراك در برخـی اصـول کلـی نمـادین            . )1380: زیمل(

برد و جامعه در شـکل     ابتنا بر میل، امکان بروز وفاق نمادین را از میان می          . مشترك است 
طور که اندیشمندانی   همان- شناسیم ه عنوان جامعه میآنچه ما ب. دشو اش ممتنع می کنونی
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 با تکیـه  - اند  شناسی بدان اشاره کرده     دم حیات جامعه    همچون دورکیم و فروید در سپیده     
  .)1387:  فروید؛1378: دورکیم(پذیر نیست   امکان،بر امیال و احساسات فردي

 تغییـر فرهنگـی   هاي محتمـل   براي بحث از توسعه فرهنگی از میان راه       ،بنابراین
. جهانی  تغییر فرهنگی سیستمی و تغییر فرهنگی زیست      : باید بر دو طریق تمرکز کنیم     

 با کنش ابزاري ـ استراتژیک نـسبت دارد و خاصـیت تغییـر     ،تغییر فرهنگی سیستمی
تغییــر فرهنگــی . هــاي اقتــصاد و سیاســت اســت  نظــام  بــه دســت خــرده،فرهنگــی

 عمومی  ارد و ویژگی تغییر فرهنگی در حوزه    با کنش ارتباطی نسبت د     ،جهانی  زیست
  .نظام اجتماع است و خرده

 شرایط زیست اجتماعی در یـک جامعـه، خـصوصاٌ جوامـع             چونطور که گفتیم      همان
معاصر، مداوماً در حال تحول است، الگوهاي فرهنگی موجود در جامعه نیز طبعاٌ باید 

کاري عوامل بیرونـی را در      ی که دست  صورت در   -  تحول در این الگوها   . متحول شوند 
تکرار مـداوم  . پذیرد هاي خالقانه کنشگران صورت می     در جریان کنش   - نگیریم  نظر  
 مرکـزي الگوهـاي مـشترك تـاثیر           بر ساخت هسته   ،هاي خالقانه در طول زمان      کنش

هـاي کنـشگران     که مبتنی بر کنش     را این نوع تغییر  . کند  گذارد و آن را متحول می       می
امـا بـراي تغییـر    . جهـانی بنـامیم   توانیم تغییر زیـست   می ،هنگ است متعلق به یک فر   

این نوع تغییر که در جوامـع معاصـر      . توان متصور شد     شکل دیگري نیز می    ،فرهنگی
اندازي عوامل   فرهنگی است که از طریق دست يهاي فراوانی هم دارد، تغییر      مصداق

این . شود ر افراد اعمال میاقتصادي و سیاسی خارج از کنش و از طریق القا و اجبار ب
نوع تغییر ممکن است با اوضاع و اقتضائات اجتمـاعی جامعـه همـاهنگی داشـته یـا        

شود،  جا که خارج از خواست و عمل روزمره کنشگران انجام می نداشته باشد و از آن
  .نامیم آن را تغییر سیستمی می
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ـ    اکنون بر اساس چارچوب تحلی     م عمـل آن در  سل طرح شده براي فرهنـگ و مکانی
  . فرهنگی را در این طرح تشریح کنیم کوشیم مفهوم توسعه جامعه، می

  
   فرهنگی وسعهت

 الزم است، متناسب بـا مباحـث        ، فرهنگی   توسعه  تر درباره   پیش از ورود به بحث مبسوط     
 تدقیق قرار گیرد و  فرهنگی با روشنی بیشتر مورد نظري ارائه شده، فضاي مفهومی توسعه

 فرهنگی در این نوشتار،  توسعه. دشوهاي آن با مفاهیم همسان و همجوار تأکید    تفاوتبر  
مهندسـی  « و   1»ي فرهنگـی  گـذار   سیاست«تفاوت اساسی با برخی مفاهیم مطرح همچون        

 دو نوع تغییر فرهنگی مـورد تأکیـد و توجـه قـرار             ،هاي پیشین   در بخش .  دارد 2»فرهنگی
مـراد ایـن مقالـه از    . »جهـانی  تغییر فرهنگـی زیـست  «و  » یر فرهنگی سیستمی  تغی«: گرفت

جهان پایه دارنـد   مفهوم توسعه فرهنگی، آن دسته از تغییرات فرهنگی است که در زیست       

                                                
1. cultural policy 
2. cultural engineering 

 کنش عادتی

 استراتژیک ـ ابزاري کنش

 کنش ارتباطی

 کنش مبتنی بر میل

 بازتولید فرهنگ

 بازاندیشی ابزاري

 بازاندیشی ارتباطی

 بازاندیشی مبتنی بر میل

 ایستایی فرهنگی

 تغییر فرهنگی سیستمی

 جهانی تغییر فرهنگی زیست

 فرهنگی صورت باهرگونه ابلهمق

  انواع کنش و تغییرات فرهنگی مبتنی بر آن-4شکل 
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که است  در حالی  و اینشوند  و از نتایج کنش و بازاندیشی ارتباطی کنشگران حاصل می         
 بیشتر بر بازاندیشی ابزاري ،ي فرهنگیذارگ سیاستمفاهیمی همچون مهندسی فرهنگی و   

این مفاهیم که بیشتر از سوي نهادها و مراجـع          . براي تغییر فرهنگی سیستمی تأکید دارند     
 تحـت سـیطره    ،جهان   زیست  ند که عرصه   هست  اند، خواستار آن    قدرت سیاسی مطرح شده   

بتوان تحـوالت  » دسیمهن«و » ریزي برنامه«کامل تمایالت ابزاري ـ استراتژیک درآید تا با  
  .آن را تنظیم کرد

 عناصر و اجزا شناخت دقیق«: اند چنین تعریف کرده  مهندسی فرهنگی را ،برخی

مند بین اجزا و عناصر اصلی فرهنگ و چینش موزون و  فرهنگ، تعیین روابط نظام اصلى
م اي که نظام فرهنگی به انجا به گونه برقراري ارتباط منطقی بین اجزاي اصلی فرهنگ
  .)25   :1387فرهی، (» درست کارها و انجام کارهاي درست منجر شود

 فرهنـگ  توجـه،  کـانون  فرهنگ در مهندسى« است که داشته دیگري تأکید  نویسنده

 و بازطراحى ها و آن بین روابط و عناصر و اجزا عمیق شناخت آن هدف جامعه است و
  مجموعه به توجه با آن، ، از موردانتظار کارکردهاى و اهداف براساس مجدد دهى ساخت

  .)همان(» است شرایط و مقتضیات
انجـام درسـت   «یا » مورد انتظار کارکردهاى و اهداف«به کار بردن عباراتی همچون 

  و نظایر آن گویـاترین شـاخص تفکـر ابـزاري در مقولـه           » کارها و انجام کارهاي درست    
گیرد تـا   مت قدرت قرار می عقالنیت ابزاري در خد،در این تفکر. مهندسی فرهنگی است  

در . دهـی نظـام فرهنگـی نمایـد         ترین ابزارها و فرایندها، اقدام به شکل        با استفاده از بهینه   
 فرهنگی مورد نظـر ایـن نوشـتار      مهندسی فرهنگی را در برابر توسعه   ، این برداشت  ،واقع

  .دهد قرار می
ها با  ورد دولت در پی بررسی چگونگی برخ،يگذار سیاستکند که   کرایک اشاره می  

او دو تعریف .  دهی است ل فرهنگی، با استفاده از راهبردهاي تسهیل، تنظیم و شکل         ئمسا
 ،نخست: ده استکراز سیاست فرهنگی و نیز دو نوع نگاه به این پدیده را از هم تفکیک          
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هـاي خالقانـه در جامعـه و     ها و فعالیت  ایده1ي فرهنگی به مثابه تنظیم بازار گذار  سیاست
 تولیـد،   ،هایی که بـه موجـب آن        ي فرهنگی به عنوان مجموعه سیاست     گذار  سیاست ،دوم

ي گـذار  سیاسـت  هـدف  ،در نگـاه دوم . شـود   توزیع و مصرف منابع فرهنگی مدیریت می      
  )craik, 2007: 83(هاي زندگی است   تغییر اشکال بیان فرهنگی و شیوه،فرهنگی

 به فرایندي دارد کـه از طریـق     اشاره ،ي فرهنگی گذار  سیاسترسد مفهوم     به نظر می  
ایـن  . شـود   ها در قبال فرهنگ جامعه تعیین می        گیري و نحوه عملکرد حکومت       جهت ،آن

تواند مبتنی بر تغییرات فرهنگی سیستمی و ابزاري یا مبتنی بر تغییـرات        ها می   گیري  جهت
م هـ توانـد   ي فرهنگی میگذار سیاست ،به عبارت دیگر. جهانی باشد دموکراتیک و زیست  

 به عامل تغییر شـکل فرهنـگ مطـابق بـا تمـایالت قـدرت       ،در خدمت مهندسی فرهنگی  
 عـاملی در جهـت تـسهیل    ،جهـانی  تبدیل شود و هم در خدمت تغییرات فرهنگی زیست       

  .فرایندهاي کنش ارتباطی براي توسعه فرهنگی باشد
فهوم رسد الزم است دقت نظر بیشتري در ارتباط میان دو م  گذشته از این به نظر می     
 فرهنگـی، چـه در    تـوان گفـت توسـعه    به طـور کلـی مـی      . توسعه و فرهنگ به عمل آید     

مطالعات یونسکو و چه در سایر مطالعات، به معناي عام در سه بعد زیر به کار رفته است 
  : مورد استفاده قرار گرفته است،تر فقط در معناي بعد سوم و گاه در کاربرد دقیق

هاي حاکم بـر توسـعه، اهـداف      ارزش،از این مفهوم   منظور   2:مفهوم فرهنگ توسعه  
 فرهنـگ توسـعه، نـوع    ، در واقـع ،در ایـن مفهـوم  . توسعه و معنا و محتواي توسعه است    

 خود بخشی از فرهنگ انسانی یا ، اقتصادي  توسعه،کند و در عین حال توسعه را تعیین می
   انـسانی و توسـعه      عه به مباحثی همچون توس    ،این دیدگاه . آید  فرهنگ جامعه به شمار می    

  .)Unesco: 1996(پایدار منجر شده است 

                                                
1. marketplace 
2. culture of development 
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مراد از این مفهوم، مباحث مربوط بـه چگـونگی بـرانگیختن             1:بعد فرهنگی توسعه  
عناصـر فرهنگـی را     آن دسته   کند    این دیدگاه تالش می   .  اقتصادي در جوامع است     توسعه

فرهنگی را که مانعی بـر سـر   عوامل آن دسته شوند و نیز      اقتصادي منجر می    که به توسعه  
  .)همان( اقتصادي هستند، شناسایی کند  راه توسعه

 بخش فرهنگ هر جامعه بـه کـار رفتـه            این بعد در معناي توسعه     2: فرهنگی  توسعه
 بیشتر در پی کوشش براي پرورش خالقیت یـا   ، تولید فرهنگ   این دیدگاه در زمینه   . است

ها را با ایجـاد امکانـات الزم          و پرورش آن  ها    آفرینندگی فرهنگی است و کشف خالقیت     
 مصرف فرهنگی در این دیدگاه، بر حقوق         در زمینه . داند  براي مردم، از وظایف دولت می     

طـور   شود؛ به این معنا که هر فرد جامعه، همان          کنندگان فرهنگ تاکید می     فرهنگی مصرف 
  .)همان(ا نیز دارد شود، حق برخورداري از فرهنگ ر که از بهداشت و بیمه برخوردار می

ـ  نوآوري حاصل از این پژوهش، ارائه     م عمـل آن  س الگویی نظري از فرهنگ و مکانی
 فرهنگـی ارائـه     مدل تئوریکی بـراي مفهـوم توسـعه   ،در جامعه بود که بتوان بر مبناي آن     

 فرهنگی، اصـالح رونـد برسـاخته شـدن فرهنـگ ملـی و                مراد ما از مفهوم توسعه    . نمود
 فرهنگی  طور که پیش از این اشاره شد، وجود یک هسته          است و همان   جامعوي در ایران  
  هـسته .  پویا و در عین حال با ثبـات اسـت            از خصوصیات هر جامعه    ،مشترك و منسجم  
تواند نقش کلیدي خود را همزمان در امر انـسجام، آزادي،             هنگام می    آن ،فرهنگی مشترك 
  . یشتر اعضاي جامعه قرار گیردند که مورد پذیرش درونی بایفا کثبات و پویایی 

  م عمل فرهنگ در جامعه، توسعهسبا توجه به چارچوب تحلیلی مطرح شده از مکانی
 تـسهیل تغییـرات   بـه منظـور  گیري از امکانات سیـستمی   بهرهراستاي  تالش در    ،فرهنگی

. جهانی و کاستن از پیامدهاي اجتماعی منفی ناخواسته ناشی از آن اسـت          فرهنگی زیست 
هـایی    فرهنگی، بـه طـرح مؤلفـه     الزم است با شرح مقصود خود از چیستی توسعه         اکنون

  . فرهنگی در جامعه باشد تواند نشانگر ابعاد مختلف توسعه بپردازیم که می

                                                
1. cultural dimension of development 
2. cultural development 



 
 
 
 
 
 
 

  1393 بهار ،64فصلنامه علوم اجتماعی شماره      62  

 فرهنگی، بـه   هاي موجود از توسعه  مفهومی وسیع و تنوع برداشت با توجه به گستره 
اش تجزیه کنـیم   هنگی را به ابعاد متشکله فر  کوشیم توسعه    تعریفی توصیفی می    جاي ارائه 

  .هاي حاصل شده به انجام رسانیم  را از طریق مؤلفه و بررسی آن
برخورداري فرهنگی، ابـداع فرهنگـی، تکثـر         ، فرهنگی را در هشت بعد      ما توسعه 

فرهنگی، تعامل فرهنگی، مـشارکت فرهنگـی، شـمول فرهنگـی، وفـاق فرهنگـی و                
در ادامه به تبیین نظري هر یک از ابعـاد  . یمکن و بررسی می شناسایی  ،بازاندیشی فرهنگی 

  . اشاره خواهد شدمذکور
 فرهنگی جامعه، تحقق آرمان عـدالت        هاي توسعه   از ضرورت : برخورداري فرهنگی 

   یکی از عوامل اساسی مانع توسعه،نقد بوردیو. هاست   افراد و گروه    فرهنگی در میان همه   
مانع به طور ساده و خالصه، نابرابري افراد و طبقات و این . سازد  فرهنگی را مشخص می   

 نـابرابري کـه از طریـق    ؛ یعنی همانهاي فرهنگی است ها در برخورداري از سرمایه      گروه
 راههـا در   ن گـام نخستی از جمله ،پس. شود هاي آموزش رسمی تقویت و تحکیم می        نظام

  .گی همگانی استبرخورداري فرهنراستاي  فرهنگی هر جامعه، تالش در  توسعه
  مقصود از برخورداري فرهنگی آن است که حداکثر ممکن افـراد جامعـه از سـرمایه    

باشد یافته   توسعه،به لحاظ فرهنگیکه   اي  ویژگی جامعه . اجتماعی باالیی برخوردار باشند   
تاً بـاالیی برخـوردار   ب فرهنگـی نـس   آن است که عموم افراد در آن تا حد امکان از سرمایه       

پذیري ثانویه  هاي جامعه االمکان در دوره ی متضمن آن است که حت، فرهنگی توسعه. باشند
پـذیري اولیـه جبـران     هاي جامعه هاي نابرابري طبقاتی در دوره    و آموزش عمومی، کاستی   

تحقـق  . هـاي فرهنگـی دسـت یابنـد      شود و همگان بـه سـطح نـسبتاً برابـري از آگـاهی             
هـاي ارزشـمند فرهنگـی        آن است که سـرمایه    برخورداري فرهنگی در بعد عینی مستلزم       

در یـک  کـه  بـه ایـن معنـا      .  اقشار قرار گیـرد     هاي برابر، در اختیار همه      جامعه، با فرصت  
و قابلیـت    هاي برابر براي دستیابی همگان به تحصیالت        یافته، باید فرصت    فرهنگ توسعه 

هـاي آموزشـی      نظـام  ،به ایـن منظـور    .  فراهم باشد  هاي فرهنگی و هنري، بیانی و کالمی      
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   امکانـات الزم آموزشـی بـراي همـه    ؛عمومی و رایگان باید در اختیار همگان قرار گیـرد        
هـاي عمـومی در    هاي سنی، جنسی، قومی و مذهبی فراهم گـردد و رسـانه          طبقات، گروه 

یونـسکو نیـز در   .  فرهنگـی مـردم جامعـه باشـند      صدد ارتقـاي هـر چـه بیـشتر سـرمایه          
 فرهنگی، اهمیـت بـسیار زیـادي بـراي آمـوزش و            توسعههاي خویش براي      دستورالعمل

  .ل شده استئالعمر قا آموزش مادام
ساز افزایش امکان ابداع   خود زمینه،هاي فرهنگی افزایش برخورداري: ابداع فرهنگی 

  کـه اي از نمادهاست  شامل مجموعه  ، فرهنگی مشترك   هسته. فرهنگی در هر جامعه است    
هـاي   یکـی از ویژگـی  . هاي اجتماعی کنشگران نیستند    نشارتباط با ک    عناصري ثابت و بی   

هـاي   یافته، پویـایی آن در ارتبـاط بـا جهـان همـواره متغیـر کـنش        اساسی فرهنگ توسعه 
چنین فرهنگی باید انعطاف الزم را براي خلق و پذیرش نمادهاي جدیـد     . اجتماعی است 

 و توانـایی نـوآوري و        به امکـان   ،ابداع فرهنگی .  داشته باشد  ،متناسب با شرایط اجتماعی   
الزمه ابداع فرهنگی آن اسـت کـه      .  فرهنگ اشاره دارد    خالقیت فردي و جمعی در حوزه     

هـاي    قابلیت و امکان بروز خالقیت و نوآوري     ،موجود در جامعه   هاي   افراد و گروه   بیشتر
  .  باشندرافرهنگی را دا

مناسـب بـراي   کند، باید فضاي     فرهنگی حرکت می    اي که به سوي توسعه      در جامعه 
هـا وجـود     خلق و تغییر و اصـالح آن راستايغور و تعمق در عناصر فرهنگ مشترك در   

 مورد تشویق ، تفکر خالق در خصوص نمادهاي مشترك      ،اي  در چنین جامعه  . داشته باشد 
 خـصوصاً در نظـام آمـوزش     ، جـستجوگري و نـوآوري      گیرد و روحیـه     و ترویج قرار می   

 ایجادزمه یک نظام فرهنگی پویا آن است که با تحوالت   ال. شود   پرورش داده می   ،عمومی
بسته بودن فرهنگ یک  .  هماهنگ باشد  ،هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی      شده در عرصه  

 باعـث جمـود     ،جامعه بر هر گونه ابداع و نوآوري و تاکید بر عناصر تثبیت شده فرهنگ             
. دهد  شعاع قرار می  ال   حرکت کل جامعه را تحت     ، در درازمدت  ،هاي فرهنگی شده    صورت

ل و نیازهاي حادث شـده  ئیافته باید در درون خود امکان حل و فصل مسا        فرهنگ توسعه 
 تنهـا بـا تقویـت فرهنـگ تفکـر      ،هاي اجتماعی را دارا باشد و ایـن مهـم   در جریان کنش  
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 بـا نیازهـاي جهـان     هاي نمادین فرهنگ متناسـب     خالقانه و تشویق افراد به گسترش افق      
  .شود ی مهیا میزیست

اي از نمادهاســت کــه   شــامل مجموعـه ، مــشترك فرهنگـی  هـسته : تکثـر فرهنگــی 
ایـن نمادهـاي   . ها با یکدیگر وفـاق حـداقلی دارنـد          االمکان همگان در خصوص آن      حتی

هـاي مختلـف فرهنگـی موجـود در         متعلق به روایـت      از بطن نمادهاي چندگانه    ،مشترك
 مـشترك فرهنگـی بـه روشـی      گیري هـسته  نیاز شکل  پیش ،بنابراین. دگیر   می شکلجامعه  

 عمـومی   هاي فرهنگی موجود در جامعه در عرصـه      روایت  دموکراتیک، حضور فعال همه   
. هاي مختلف فرهنگی در جامعه است مراد ما از تکثر فرهنگی، امکان وجود روایت. است
 افراد  گرایانه داشته باشد، به نحوي که همه  خاص ویژگییک  مشترك فرهنگی نباید  هسته

   نمادین مورد نظر خود در رابطه بندي به مجموعه   متعلق به یک جامعه، امکان ارائه و پاي       
  . با تفسیر و ارزشیابی هستی اجتماعی را دارا باشند

 گونـاگون، هاي فرهنگی  یافته، امکان حضور روایت     از نظر فرهنگی توسعه     در جامعه 
  در صـحنه  ... اي مختلـف زنـدگی و     هـ   هاي قومی، زبانی، مذهبی، سـبک       از جمله فرهنگ  

براي حضور هم  باید گوناگونهاي  فرهنگ  ها و خرده فرهنگ. عمومی زندگی وجود دارد  
هـا و      آزاد باشند و هم از امکـان تـشکیل گـروه           ،جهان   کنش یا زیست    و ظهور در عرصه   

 نظام آموزشی نباید بـه طـور کامـل بـه          . هاي غیر دولتی فرهنگی برخوردار باشند       سازمان
و امکان فراگرفتن نمادهاي فرهنگـی هـر   شود  بسته ،هاي متکثر  روي هیچ یک از فرهنگ    

باید تنها محدود و مجاز به نیز ابداع فرهنگی . فرهنگ براي اعضاي آن مسدود باشد       خرده
 بـه بـروز    ،هـاي فرهنگـی      روایت  هاي خاص نشود و همه      فرهنگ  ها و خرده    افراد و گروه  

  .وندهاي فرهنگی ترغیب ش خالقیت
 فرهنگـی در    یکـی از شـروط الزم توسـعه    ،اگر چه وجود تکثر فرهنگی در جامعـه       

 فرهنگـی مـوزون را فـراهم        تواند موجبات توسعه    جوامع معاصر است، اما به تنهایی نمی      
 غـایی در نظـر گرفتـه شـود، جامعـه تبـدیل بـه              یاگر تکثر فرهنگی به عنوان هـدف      . کند

بنـدي بـه اصـول       هر گـروه ضـمن پـاي       ، در آن  د که شهاي منفصل از هم خواهد        جزیره
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 ضمن باالرفتن میزان ،در این حالت. گیرد ها قرار می فرهنگی خویش، در برابر دیگر گروه    
 فرهنگی مشترك قدرتمند و کـارا        تخاصم و درگیري در جامعه، امکان ساخت یک هسته        

 ،ترتیـب  قرار بگیـرد وجـود نخواهـد داشـت و بـدین      گوناگونهاي   که مورد وفاق گروه   
 الزمـه  ،بنـابراین . هاي جامعوي خود را از دست خواهد داد تکه شده و ویژگی    تکه  جامعه
هـاي متکثـر بـا     فرهنـگ   فرهنگی پس از ایجاد امکان تکثر فرهنگی، تعامـل خـرده           توسعه

گرایی فرهنگی یکی از اصولی اسـت کـه یونـسکو نیـز همـواره در                  کثرت. یکدیگر است 
  .)167: 1381واتسون، (تاکید کرده است  فرهنگی بر آن  بحث توسعه

هاي متکثر در جامعه بـدون وجـود شـرایطی بـراي              حضور فرهنگ : تعامل فرهنگی 
متفـاوت از نظـر    » دیگـران «کـه خـود مـستلزم پـذیرش          -هـا     آمیز آن   همزیستی مسالمت 

 جامعـه را از  - هاست ها و میل به گفتگو و مفاهمه با آن      فرهنگی، به رسمیت شناختن آن    
آمیـز و    همین همزیستی مـسالمت ،تعامل فرهنگی. کند  فرهنگی دور می ابی به توسعه دستی

اشاره شد کـه فرهنـگ    . هاي مختف فرهنگی است     وجود گفتگو و مباحثه عمومی روایت     
هاي متکثر در کنار هـم، مـستلزم      همزیستی این فرهنگ  .  فرهنگی است متکثر   ،یافته  توسعه

 تنـگ و محـصور روابـط      از دایـره   ،وایت فرهنگـی  بند به هر ر     آن است که کنشگران پاي    
  . ها تعامل داشته باشند فرهنگ گرایانه به در آیند و با سایر خرده خاص

 مدرن  رفت جامعه هاي برون کند، یکی از راه    طور که هابرماس اشاره می       همان ،تعامل
رایط این تعامل فرهنگی باید در شـ . از مشکالتی است که پیش روي آن قرار گرفته است      

هـا را تئـوریزه    هایی که پیش از این هابرماس آن  عمومی با ویژگی  گفتگوي آزاد در حوزه   
هـاي    بدون تالش در جهت حذف هیچ یک از روایت       ،این تعامل . کرده است اتفاق بیفتد   

  .گیرد فرهنگی متکثر موجود در جامعه در جهت وفاق فرهنگی صورت می
   همـه   ر و ایفـاي نقـش فعاالنـه        بـه حـضو    ،مـشارکت فرهنگـی   : مشارکت فرهنگی 

ي   الزمـه . هاي فرهنگی متکثر و متعامل در برساخت فرهنگ مـشترك اشـاره دارد              روایت
هـاي   روایت ها و خرده  فرهنگ   خرده   فرهنگی آن است که تعامل فرهنگی میان همه         توسعه

   دسـتیابی بـه عناصـر مـورد وفـاق در هـسته          در راه ها     به مشارکت آن   ،موجود در جامعه  
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 امکـان بـالقوه   ، مراد ما از مـشارکت فرهنگـی      ،به عبارت دیگر  . نجامدارهنگی مشترك بی  ف
هــاي متکثــر موجــود در جامعــه بــراي تفــاهم  فرهنــگ هــا و خــرده  گــروه حــضور همــه

  . نهد  فرهنگی مشترك را بنا می جهانی بر سر قواعد و منابعی است که هسته زیست
 لزومـاً بـه   ، مشخصی داشـته باشـد    که جهت   تعامل فرهنگی به خودي خود و بی آن       

گران بـه   تعامل فرهنگی باید با میل تعامل. انجامد تأسیس دموکراتیک فرهنگ مشترك نمی    
هاي متکثر، پـس   فرهنگ. مشارکت فعال در جهت ایجاد یک فرهنگ مشترك همراه باشد       

از به رسمیت شناختن دیگري و برقراري تعامالت چندجانبه بـا دیگـران، بایـد بکوشـند           
.  با یکـدیگر وارد گفتگـو شـوند   ، فرهنگی مشترك هاي هسته   ویژگی  راي تفاهم در زمینه   ب

اي است که میل به مشارکت و ایفاي نقـش در         یافته، جامعه    از نظر فرهنگی توسعه     جامعه
  . گردد  فرهنگی مشترك در نظام آموزشی آن میان افراد تقویت می برساخت هسته

هـاي برخـورداري، تکثـر، تعامـل و            مؤلفـه   ضـمن تـشریح    نتـاکنو : وفاق فرهنگی 
   اعضاي جامعه در ایجاد هسته  روندي را ترسیم کردیم که طی آن همه   ،مشارکت فرهنگی 
کنش ارتباطی کنشگران که با هدف مـشارکت        .  امکان ایفاي نقش دارند    ،فرهنگی مشترك 

 انجامد ها میاي از نماد شود، به توافق بر سر مجموعه در برساختن فرهنگ مشترك انجام می
 به همـدلی، همراهـی و       ،وفاق فرهنگی .  مشترك فرهنگی است    ي هسته   که تشکیل دهنده  

هنگامی که خـود افـراد   . موافقت درونی افراد جامعه نسبت به فرهنگ مشترك اشاره دارد 
، از همدلی بیشتري نسبت داشته باشند نمادین مشارکت  گیري این مجموعه فعاالنه در شکل
 ،یافتـه   از نظـر فرهنگـی توسـعه    اعضاي جامعه. ك برخوردار خواهند بود   به فرهنگ مشتر  

دانند و آمادگی بیشتري نسبت به پذیرش و اعمال آن در  فرهنگ مشترك را از آن خود می
شود که امکان تحقق  این وفاق در صورتی واقع می. کنند هایشان در خود احساس می کنش

هاي فرهنگـی،      فرهنگی، ابراز وجود روایت    هاي فرهنگی، خالقیت    برخورداري از سرمایه  
  .ها با هم براي همگان مهیا باشد  آن ها و مشارکت تعامل خرده فرهنگ

هـایی   ها با بخش  مخالفت افراد یا گروه، فرهنگی است که در آن،فرهنگ مورد وفاق 
 هاي از نمادهاي فرهنگ مشترك از طریق ابداع، بازاندیشی و تعامل با پیروان سایر روایت  
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 ،بدین ترتیـب . گیرد  مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار می  ،فرهنگی در فضاي عمومی   
 همـواره  ،شـود و فرهنـگ   هاي موجود موجب فروپاشـی انـسجام فرهنگـی نمـی      تعارض

وفـاق  . انعطاف الزم براي هماهنگی با نیازهـاي کـارکردي اعـضاي جامعـه را داراسـت               
افتـد و    نی مد نظر کنشگران اتفاق می      یک ویژگی نگرشی است که در سطح معا        ،فرهنگی

  . تفاوت آن با شمول فرهنگی در همین است
 فرهنگـی   هـاي هـسته     خصوصیتی از جمله ویژگی    ،شمول فرهنگی : شمول فرهنگی 

 فرهنگـی مـشترك بایـد       عناصر تشکیل دهنده هسته    ،بر مبناي اصل شمول   . مشترك است 
اي   بـه درجـه   ،ند، اما وفاق فرهنگـی     اعضاي جامعه را داشته باش      قابلیت در برگرفتن همه   

کنند و آن  میهمدلی  احساس ،اشاره دارد که کنشگران از لحاظ درونی با فرهنگ مشترك    
 مـشارکت  راه فرهنگـی مـشترك از    گیـري هـسته   پس از شکل  .دانند  را متعلق به خود می    

 ،اي اشاره دارد که فرهنگ مـشترك یـک جامعـه در آن           همگان، شمول فرهنگی به گستره    
شمول فرهنگی بـه آن معناسـت       . فرهنگ هاي متنوع را داراست      توانایی دربرگرفتن خرده  
 کسانی که متعلق به یک جامعه هستند گسترده شـود    بر سر همه   ،که چتر فرهنگ مشترك   

ي فرهنگ مشترك، هیچ فرد و گروه موجود در جامعه   عناصر تشکیل دهنده و در مجموعه
جا که فرایند ایجاد و  از آن .ف و یا به حاشیه رانده نشود حذ، یا غریبهخوديبه عنوان غیر

رسد، فرض بر آن   مشارکت مبتنی بر تفاهم به انجام میراه فرهنگی مشترك، از  تغییر هسته
 افـراد و   است که اصول فرهنگی شکل گرفته، با در نظر گرفتن اقتضائات و مطالبات همه    

  .ی از شمول اجتماعی خواهد بودشود و داراي حد قابل قبول ها ایجاد می گروه
هاي اجتماعی اتفاق   فرهنگی مشترك و در کنش  عاملی است مربوط به هسته،شمول

در . هاي بروز آن وابسته به تکثر، تعامل و مشارکت کنـشی اسـت      افتد، هر چند زمینه     نمی
   براي دستیابی به شمول فرهنگـی بایـد اصـول و قواعـد هـسته     ،یک فرهنگ توسعه یافته 

 تنوعـات    ی تعریف شوند که امکان دربرگرفتن همه      ئرك فرهنگی چنان عام و غیرجز     مشت
 مـشترك فرهنگـی، خاصـیتی       عام بودن هسته  .  باشند راو تمایزات موجود در جامعه را دا      

است که پیش از این به آن اشاره کردیم و آن را از خصوصیات فرهنـگ جوامـع معاصـر       
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ـ که بسیار جزدانستیم؛ در برابر فرهنگ جوامع قدیمی   ی و متـداخل در زنـدگی روزمـره    ئ
هـاي فرهنگـی در    اندازها و برنامـه    ریزي چشم    مشترك فرهنگی و طرح     هسته. مردم است 

 اعـضاي جامعـه از     است، حقوق و نیازهاي همه یافته اي که از نظر فرهنگی توسعه      جامعه
 گروهـی را  گیـرد و هـیچ فـرد یـا     هر قوم و زبان و مذهب و سبک زندگی را در نظر می   

هـاي    مؤلفـه  آمیـز همـه   تحقق این مؤلفه نیـز مـستلزم اجـراي موفقیـت    . انگارد نادیده نمی 
  . گفته است پیش

 که دیدیم طرح فوق در خـالل متغیرهـایی کـه هـر       گونه  همان: بازاندیشی فرهنگی 
 فرهنگـی بـه      گیري هسته   یک با دیگري ارتباطی معنادار دارد، یک روایت نظري از شکل          

  گیري هـسته    اما باید توجه داشت شکل    . کند  یافته را تبیین می     وکراتیک و توسعه  شکلی دم 
طور کـه گفتـه شـد، پویـایی         همان.  پایان راه نیست   ،مشترك فرهنگی از طریق این فرایند     

 فرهنـگ مـشترك   ،بـر ایـن اسـاس   .  یکی از لوازم فرهنگ در جوامع معاصر است       ،مداوم
   هـر جامعـه  ،بنـابراین . نـد ثابـت و پایـدار بمانـد    توا گرفته در فرایند فوق نیـز نمـی        شکل

یافته باید حایز عناصري فرهنگی باشد که هر لحظه امکـان بازاندیـشی در عناصـر              توسعه
  .  فرهنگ مشترك را براي کنشگران فراهم نماید تشکیل دهنده

. گاه متوقف نخواهـد شـد     فرایندي مداوم و همیشگی است که هیچ       ، فرهنگی  توسعه
جریـان  همـواره   ... محیطـی و       اجتماعی، اقتصادي، تکنولوژیکی، زیست      ردهتحوالت گست 

 ،بنـابراین . هـا امـري ضـروري اسـت         و تغییر عناصر فرهنگ مشترك همگام بـا آن        دارند  
 دموکراتیـک     راه را بـر توسـعه      ،انگارانه از اجـزاي فرهنـگ مـشترك         ءهرگونه تصور شی  

هنگ مشترك باید همـواره در معـرض        نمادهاي فر   همهرو،  این  از  . فرهنگ خواهد بست  
ایـن  . ها با شرایط در حال تغییر فراهم گـردد          نقد و تأمل دوباره باشند تا امکان تطبیق آن        

هـاي   هـاي عمـومی، در ترکیـب و ارتبـاط بـا خالقیـت       بازاندیشی باید در خالل آموزش    
  تهفرهنگی، در جریان تعامل کنشگران و با مشارکت آنان در جهت اصالح نمادهـاي هـس   

  .مشترك فرهنگی صورت گیرد
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