دوفصلنامه علمي -پژوهشي دین و ارتباطات ،سال بیست و چهارم ،شمارة دوم (پیاپي  ،)52پاییز و زمسستان  1396صص 165-133

اطلس فرهنگي ایران؛ مؤلفه محوري در پیوستنگاري و مهندسي فرهنگي
مجتبي صمدي
علي احمدي

*

تاریخ دریافت1395/06/28 :

**

تاریخ پذیرش1396/03/28 :

چکیده

يکي از شيوههاي تحليل پديدههاي فرهنگي در حوزه سياستگذاري فرهنگي تهيه اطلس فرهنگي است.
در کشورهاي توسعهيافته مانند فرانسه ،آمريکا ،انگلستان و روسيه دادههاي پايه فرهنگي و مردمشناختي در
مهندسي فرهنگي (کالن) کشورشان بهطور مستمر مورد استفاده قرار ميگيرد و نتايج آن در اطلس فرهنگي
ارائه ميشود .به هر حال ،هرگونه اقدام و فعاليتي در دايره ارزيابي تأثيرات اجتماعي و يا پيوستنگاري
فرهنگي و در نگاهي کالنتر تدوين چارچوب سياستگذاري فرهنگي در کشور مانند تدوين نقشه
مهندسي فرهنگي کشور ،نيازمند خوانشي فرهنگي در قالب شاخصها و مؤلفههايي فرهنگي است که يکي
از آنها اطلس فرهنگي ميباشد.
هدف اين تحقيق بررسي تأثير تدوين اطلس فرهنگي در سياستگذاريها و مهندسي فرهنگي کشور است.
ازاينرو ،سؤال تحقيق اين است که شرايط و شاخصههاي فرهنگ ملي و منطقهاي تا چه اندازه ميتواند در
بازنمايي ابعاد مختلف فرهنگ مؤثر باشد و اين امر تا چه ميزان در چرخه سياستگذاري و مهندسي فرهنگي
نقش دارد .همچنين ،آيا ميتوان در اين زمينه با تدوين اطلس فرهنگي ايران به نتايج مطلوبي در ارائه الگوي
مهندسي کشور دست يافت؟ لذا با اين پرسشها ميتوان به تفاوتهاي فرهنگي در نواحي جغرافياي فرهنگي
کشور که در نظرگاه هافستد مطرح شده به ميان آورد .در اين تحقيق بر اساس مطالعات کتابخانهاي و سندپژوهشي
در کنار فراتحليل پژوهشهاي ملي و بينالمللي صورت گرفته ،ابعاد و مؤلفههاي اطلس فرهنگي ايران را که
مبنايي براي پيوستنگاريها و ارزيابي تأثيرات اجتماعي است ،تبيين ميشود.
اين پژوهش با تصوير بايستههايي از آمارها و مطالعات صورت گرفته مانند مطالعات هافستد ،گلوب و ، ...
نشان ميدهد که توجه به اين عناصر ميتواند ،عالوه بر ارائه تعريفي جديد از اطلس فرهنگي ،حيطه
پيوستنگاري و ارزيابيهاي فرهنگي و اجتماعي در ايران را متحول و ابعاد جديدي را بر آن بگشايد.
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مهندسي فرهنگي.
مقدمه

هر اقدام و فعاليتي در اجتماع ،داراي تأثيرات فرهنگي و اجتماعي ساااازنده و يا مخربي
اساات که گاه بساايار گسااترده و پايدار اساات .به علت غلبه ترجيحات اقتصااادي و يا
سياسي ،به اين تأثيرات توجهي نمي شود و در مسير توسعه جوامع ،مسائل و معضالت
فرهنگي و اجتماعي رخ مينمايد که دليل آن بيتوجهي به آنها تا چند ساااال گذشاااته
اسااات .در ايران نيز با مثال هاي متعدد و متنوعي که از فعاليت ها و طرح هاي عمراني،
اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و ...وجود دارد ،خأل وجود راهکاري که بتواند به درستي و
به شکل کاربردي نقش عنصر فرهنگ را در ساير حوزهها و نظامات ،اعمال نموده و در
هر پروژه و فعاليتي عناصر انساني ،فرهنگي و اجتماعي را در اولويت سياستگذاريها،
برنامهريزيها و امور اجرايي قرار دهد؛ بهطور جدي وجود داشته است و چهبسا پس از
انقالب اسالمي نيز اين خأل برطرف نشده است.
با توجه به چنين غفلتي که در سياستگذاريهاي پيشرفت فرهنگي کشور مشاهده
مي شود ،ضرورت فرهنگ و پيو ست رفتاري آن در تمام سطوح سيا ستها ،برنامهها و
پروژهها احسااااس ميشاااود و بر همين اسااااس ساااياسااات گذاران فرهنگي نيازمند
پيو ستنگاري فرهنگي در تمامي پروژهها و طرحهاي ک شور ه ستند .پيو ست فرهنگي
عبارت اساات از «فرآيند تعيين ،پيشبيني ،ارزيابي و آگاهسااازي در خصااو

تأثيرات

احتمالي فعاليت يا سيا ست جاري پي شنهاد شده بر زندگي ،نهادها و منابع فرهنگي .از
اين طريق ،پيوسااات فرهنگي با هدف کاهش تأثيرات مخرب و افزايش نتايج مثبت،
يافته ها و نتايج را در فرآيند برنامهريزي و تصااامي ساااازي وارد ميساااازد» (مرکز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.)1391 ،
به لحاظ اهميت شاخصهاي ملي و منطقهاي در عر صه سيا ستگذاري فرهنگي و
در سااطوح و حيطههاي مختلف همچون پيوسااتنگاري فرهنگي ،در اين مقاله ضاامن
ارا ئه مفهوم و تعريف مشاااخص از اطلس فرهنگي ،ساااعي در تبيين اب عاد اثر گذاري
مؤلفه هاي اطلس فرهنگي در فرآي ند مه ندساااي فرهنگي مي باشاااد .در اين رابطه ،با
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بهرهگيري از حيطه هاي ميانرشاااتهاي همانند جغرافياي فرهنگي و به عبارتي تعامل
جغرافيا و فرهنگ ميتوان ابعاد و شاخصهايي را در مسير تحقيقات علمي ترسي نمود
که مطالعاتي همچون ،هافسااتد و گلوب فقط نمونهاي از آنها به شاامار ميآيند .در اين
تحقيق ،ابتدا با ا ستفاده از منابع کتابخانهاي تعاريف و ا صطالحات تخ ص صي براي تبيين
دايره موضوعي پژوهش تبيين و سپس به ارائه تحليل يافتهها و نتيجهگيري و پيشنهادات
اقدام شده است.
 .1سؤاالت تحقیق

 .1شرايط و شاخ صههاي فرهنگ ملي و منطقهاي و نيز سازماني تا چه اندازه ميتواند
در چرخه سياستگذاري در ابعاد مختلف مؤثر باشد؟
 .2اين شاخصهها چگونه ميتواند در تدوين و نگارش پيوستهاي فرهنگي و نيز نقشه
مهندسي فرهنگي کشور مورد استفاده قرار گيرد؟
 .3با بهکارگيري مجموعهاي از اين شاخصها در را ستاي اهداف ياد شده ،آيا ميتوان
آنها را در قالب مفهومي تحت عنوان اطلس فرهنگي کشور پيوند زد؟
 .2پیشنه تحقیق

وقتي در ميان تحقيقات و پژوهش هاي مختلف کنکاش مي نمايي  ،پژوهش ها و کتبي
با عناوين و موضااوعات جغرافياي فرهنگي ،و پيوساات نگاري فرهنگي به موضااوع ما
مرتبطند که در اين ميان کتاب جغرافیای فرهنگی شاااومر اساااميت ( )1392ترجمه
گرديده ،رويکردي متفاوت به پيوند جغرافيا و فرهنگ را رق ميزند .البته در اين ميان
اثر ا صول و مبانی جغرافیای فرهنگی :با تأکید بر جغرافیای ایران ( )1395که تو سط
لشکري تفرشي و احمدي به نگارش درآمده است ،شايد کوشش جديدي در اين مسير
به شااامار بيايد که رويکرد بومي به اين عرصاااه را بيش از پيش مطرح نموده و در اين
مسير گام برداشته است.
 .1اطلسنگاری و تهیه اطلس
کتابهاي نو شته شده به دو صورت  )1با عنوان اطلس و  -2با محتواي اطلس و
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نق شه و از جنس اطلس مو ضوعي انت شار يافته ا ست .چنانکه کليه اطلسهاي فرهنگي
شااهرها و اسااتانها به مانند اطلس فرهنگی شهههر تهران و يا اطلس جامع فرهنگی و
هنری ا ستان لر ستان ( )1392و  ...که ک ه نيستند ،از اين جمله به شمار ميروند .در
اينجا هدف ما بي شتر منطبق با نوع دوم ا ست که خود آنها اطلس مح سوب مي شوند و
محتواي آنها شامل نق شهها ،متنهاي تو صيفي ،نمودارها و جداول مربوط به دادهها و
اطالعات ا ست .بنابر آنچه بيان شد ،اين طرح که از منظر جغرافياي فرهنگي به مو ضوع
اطلس فرهنگي ميپردازد ،کاري نو و جديد در کشور بهشمار ميآيد.
در اطلسهاي موجود توازني از نظر ا ستفاده از نق شهها ،نمودارها ،آمارها ،عکسها
و متن ديده نميشاااود .برخي از آنها کامالً به نقشاااه متکي هساااتند؛ برخي به جداول
آماري ،و برخي نيز فقط توصيف و متن بدون نقشه توجه نشان دادهاند.
اطلسهاي موجود از نظر ارائه نقاط قوت و ضعف حوزههاي فرهنگي ک شور داراي
کمبودهايي هستند .هر يک از نواحي فرهنگي که با اشتراکات فرهنگي مشخص مي شوند
داراي خ صوصياتي ه ستند که اين خ صوصيات مبناي هر گونه برنامهريزي قرار ميگيرند.
هر کدام از اين حوزههاي فرهنگي قابليتها و ظرفيتهايي دارند و ممکن است در برخي
موارد مثالً ابعاد اقت صادي ،فرهنگي ،سيا سي ،جغرافيايي و نظاير آن نقاط ضعفي دا شته
باشند .لذا متناسب با هر يک از اين فرصتها و تهديدها ،اطلس فرهنگي براي هر يک از
آنها برنامههايي در سطوح خرد و کالن سياستگذاري فرهنگي تجويز مينمايد.
از ديگر عوامل دخيل در اين زمينه ،کمبود اطالعات جامع و دقيق اسااات .هر چند
هر يک از سازمانهاي فرهنگي و ارتباطي دادهها و اطالعاتي را جمعآوري و آنها را در
قالب بانک اطالعاتي ارائه کردهاند ،ليکن شاخصها و مؤلفههاي مورد نظر آنان ،شناخت
جامعي از وضاااعيت فرهنگي کشاااور در ساااطوح مختلف ناحيهاي ،منطقهاي و ملي به
مديران و مسئوالن فرهنگي بهدست نميدهد.
 .2پیشینه و ادبیات پیوست فرهنگی
نخستين رويکردهاي ارزيابي تأثير پروژه به دهه  1950بازميگردد .بنگاههاي توسعه
بهتدريج اين رويکردها را بهکار بستند تا پروژه را تصويب و بررسي يا رد کنند .ارزيابي
تأثير زيست محيطي ( ،)EIAتحليل هزينه و فايده ( ،)CBAارزيابي تأثير اجتماعي( )SIAو
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تحل يل هزي نه و فا يده اجت ماعي ( )SCBAاز رايج ترين اين رويکرد ها هسااات ند (روچ،
،1387

 .)39در ذيل به برخي از اين موارد اشار ميگردد
 .1ارزيابي تأثير زي ست محيطي در سال  1992در ن ش ست سازمان ملل متحد ،با
محوريت محيط زيسااات و توساااعه ،موضاااوع توجه به مقوالت فرهنگي و
زيسااتمحيطي به عنوان يکي از فاکتورهاي اساااسااي براي رساايدن به توس اعه
پايدار ،مورد توافق قرارگرفت .از آن زمان ،کشااورها ملزم شاادند تا مقولههاي
زيست محيطي و فرهنگي را در اجراي برنامههاي توسعه خود ،لحاظ نمايند .با
اين حال ،يک تعريف جامع و پذيرفته شده اگرچه در زمينههاي زي ستمحيطي
به وجود آمده ،ولي در حوزه فرهنگي ،هنوز اجماعي حاصاال نشااده اساات .در
موضاااوع «ارزيابي اثرات فرهنگي» تجارب و روش هاي متعددي به کارگرفته
شاااده ،ا ما ت جارب موفقي در اين زمي نه وجود ندارد و حتي هنوز تعريف
مشخصي ارائه نشده است (بنيادي ناييني و محمدنژاد،1388 ،

.)81

 .2ارزيابي تأثير اجتماعي (اتا) «ارزيابي تأثير اجتماعي» که به اختصااار از آن
به نام «اتا» ياد ميشاااود ،در حدود چهار دهه پيش مطرح شاااده اسااات.
«فرانک ونکلي» 1که يکي از فعاالن ارزيابي تأثير اجتماعي در دنيا است ،اتا
را اينگو نه تعريف ميک ند «برآورد پ يا مد هاي اجت ماعي فرآي ند تحل يل
(پيشبيني ،برآورد و بازاندي شي) و مديريت عواقب خوا سته و ناخوا سته
مداخالت برنامهريزي شده ( سياستها ،برنامهها ،طرحها و پروژهها) براي
محيط ان ساني و هرگونه فرآيند تغيير اجتماعي نا شي از اين مداخالت ،به
نحوي که محيط انسااااني و زيساااتي فيزيکي پايدارتر و عادالنهتري پديد
آورد» (بکر و ونکلي،1388 ،

.)18

اتا در ايران بيشااتر به عنوان بخشااي غيرمسااتقل و ضاامني از مطالعات اجتماعي،
ح ضوري ک رنگ دا شته ا ست .مطالعات اتا ابتدا در ميانه دهه  1370در زمينه ساخت
عوارض [پيامدهاي] اجتماعي ساخت سدها آغاز شد و وزارت نفت دومين سازماني
بود که تقاضاهايي براي انجام مطالعات اتا مطرح کرد .اين مطالعات از ابتداي دهه 1380
قوت گرفت (فاضلي،1389 ،

.)63
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 .3مباني نظري و طرح مسئله

 .1مفهوم فرهنگ
در سالهاي اخير ،فرهنگ بيش از پيش در کانون توجه قرار گرفته و ب سياري از مباحث
جاري جامعه صبغه فرهنگي گرفته است .اغلب ،از صفت فرهنگ براي توضيح مجموعه
عوامل ناشااناخته اسااتفاده ميشااود و اين کاربرد اصااطالح فرهنگ بر ابهام معنايي اين
اصطالح ميافزايد (گرانپايه،1375 ،

.)77

«ماتيو آرنولد» از متفکران اهل ادب انگليس به جنبه آرماني فرهنگ و شاااکلگيري
آن از مجموعه ارزشها توجه دارد .از ديدگاه وي فرهنگ ،عبارت است از «ج ستجوي
کمال مطلق ،به ياري قرار گرفتن بهترين اندي شهها و گفتهها در باب مطالبي که بيشترين
ارتباط را با ما دارد» (جانساون،1378 ،

 .)12آرنولد مفهوم فرهنگ را به عنوان اصالي

که بر همه فعاليتهاي جامعه نظارت دارد معرفي ميکند.
با انتخاب ديدگاه حداکثري در مورد فرهنگ ،ميتوان فرهنگ را به «ديدگاه کليت ه تافته
باورها ،ارزشها ،آرمانها ،دانشها ،هنرها ،فنون ،آداب و فعاليتهاي اجتماعي به عنوان بخش
ذهني فرهنگ؛ و به تمدن به عنوان بخش عيني آن» تعريف کرد (حبيبي،1378 ،

.)5

بنابراين تعريف ،مه ترين ارکان واژه فرهنگ موارد ذيل ميباشد
الف .تعريف حداکثري از فرهنگ در اين تعريف عالوه بر داخل دانسااتن تمدن در
فرهنگ ،به بخش ذهني فرهنگ نيز نگاه حداکثري شده و آن را در باالترين حد از تعامل
با عوامل ديگر فرض کردهاي ؛
ب .نگاه ساايسااتمي به فرهنگ در اين تعريف فرهنگ ،کليت ه تافتهاي اساات که
اجزاي آن با يکديگر ارتباط سي ستمي دارند .بنابراين اگر فرهنگ را يک سي ست بداني ؛
مهندسي فرهنگ ،مهندسي سيست فرهنگ است بدانمعنا که براي مهندسي فرهنگي الزم
اساات اجزاي فرهنگ را در جاي خودشااان قرار دهي و تعامل آنها را به خوبي با ه
برقرار کني .
 .2مفهوم پیوست فرهنگی
انديشاااه پيوسااات فرهنگي که در تاريخ  1386 /9/17در رهنمودهاي مقام معظ
رهبري خطاب به شوراي عالي انقالب فرهنگي مطرح شد بدينمعنا ست که طرحها و
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سيا ستهاي مه اجرايي در همه زمينههاي سيا سي ،اقت صادي  ،اجتماعي ،عمراني و...
بايد پيوست فرهنگي داشته باشند .براي شناخت ابعاد اهميت پيوست فرهنگي ،ابتدا بايد
تلقي جامعي از مفهوم پيوست فرهنگي

داشت.

«تأثيرات متقابل هر فعاليت بزرگ اقتصادي ،سياسي و اجتماعي بر نظام به پيوسته
اعتقادات ،ارزشها و گرايشات مردم يک جامعه که به عنوان هسته مرکزي فرهنگ معروف
است ،موضوع بحث پيوست فرهنگي است و از آن جهت اين موضوع براي ما اهميت پيدا
ميکند که اراده کرده اي در سير تحوالت جامعه ،رشد مادي و معنوي افراد را توأمان سازي
و رشد اقتصادي و فعاليتهاي سياسي را به عنوان ابزاري در خدمت ارتقاء اخالق ،معنويت
و فراه کردن شرايط محيط براي تکامل انسانيت افراد جامعه قرار دهي » (بنيانيان،1387 ،
 )5تحقق پيوست فرهنگي مستلزم وجود شناخت کافي از
الف مفهوم جامع فرهنگ ،فرآيند فرهنگساااازي و فرهنگپذيري افراد ،فرآيندهاي
تغيير و تحول فرهنگي در

جوامع.

ب درك جامع االطرافي از چگونگي تأثير تحوالت اقت صادي ،سيا سي ،اجتماعي
جامعه بر مسائل فرهنگي جامعه.
ج شااا نا خت تأثيرات مث بت و منفي فره نگ عمومي جام عه موجود در ميزان
موفقيت و پي شرفت ،سيا ستها ،برنامهريزيها و اقدامات مختلفي ا ست که براي حل
معضالت اقتصادي ،سياسي و اجتماعي اعمال

ميشود.

د داشتن تحليل جامع از معضالت ساختاري نظامهاي موجود ،که از طريق سازمانهاي
مختلف در مسير سرعت پيشرفت جامعه مانع تراشي ميکنند (بنيانيان،1387 ،

.)6

در سند مطالعاتي پيوست فرهنگي بايد به پنج سؤال کليدي پاسخ داده شود
 .1چه فرصااات هايي در ن ظام اعت قادات ،ارز ش ها و الگو هاي رف تاري جام عه
(فره نگ) وجود دارند که ميتوان ند براي تحقق بهتر و افزايش آ ثار و برکات
اجراي سياست يا طرح مربوطه بهکار گرفته شوند؟
 .2موانع فرهنگي موجود در جامعه که مانع اجراي موفق آن طرح يا سيا ست ه ستند
و هزينههاي اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي آن را افزايش ميدهند ،کدامند؟
 .3اجراي اين سيا ست يا طرح در طول اجرا و پس از بهرهبرداري ،چه آثار و برکاتي
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در بهبود فرهنگ جامعه خواهد داشت و آن را چگونه ميتوان افزايش داد؟
 .4در اجراي اين ساااياسااات يا طرح در طول اجرا و پس از بهرهبرداري ،احتمال
ايجاد چه آثار و پيامدهاي مخرب فرهنگي وجود دارد؟ و چگونه ميتوان آنها
را حذف کرد يا کاهش داد؟
 .5راهکارهاي عملي براي تقويت آثار مثبت و حذف پيامدهاي مخرب احتمالي
براي اين طرح يا سياست خا

چيست؟ (بنيانيان،1391 ،

.)20

 .3مفهوم اطلس فرهنگی
اولين مواجهه ا صلي با مو ضوع پژوهش حا ضر ،پا سخگويي و تعريف ا صطالحي
اطلس اساات .اطلس «مجموعه نقشااههايي اساات که در موضااوعات و مباحث مختلف
تاريخي ،جغرافيايي ،فرهنگي ،اقتصادي ،و  ...تهيه ميشود».
در ميان کارهاي پژوه شي که با عناويني چون اطلس ،راجع به مو ضوعات فرهنگي
مورد نگارش قرار گرفتهاند ،نمونههاي متفاوتي را ميتوان م شاهده کرد ،هر چند ب سياري
از آنها ويژگيهايي که در اين پژوهش براي اطلس فرهنگي و ضااارورتهاي آن مدنظر
ا ست را شامل نمي شود ،با اين حال به شماري از آنها ا شاره مي شود تا شايد بتوان در
تبيين خطوط متمايزکننده اين تعريف با ساير د ستهبنديها مؤثر با شد و تفاوت نوع نگاه
موجود به اطلس فرهنگي با معناي مورد نظر محقق را به خوبي مشخص سازد
 )1اطلس فرهنگي شيعه اين کتاب که تو سط حجت اال سالم ر سول جعفريان در
 743صفحه و در  12فصل تأليف گرديده است ،بر دو شاخص مناطق جغرافايي شيعه و
عن صر زمان متمرکز شده ا ست .لذا در سه مرحله اين شاخصها را مورد ا ستفاده قرار
داده اسااات اول تهيه متن و گزارش تاريخي از حضاااور شااايعه در ناحيه مورد نظر
جغرافيايي  ،دوم تر سي نق شه براي ن شان دادن موقعيت تقريبي آن منطقه و سوم ،ايجاد
جداولي براي معرفي خاندانها و سلسلهها و ...
 )2پروژه اطلس مرکز مطالعات اسالمي آکسفورد اين پروژه در صدد آن است تا به
خلق يک سري اطلسهايي که تاريخ تحوالت اجتماعي و فکري جهان ا سالم را تر سي
مي نمايد ،د ست زند تا در هفت مجلد از سوي انت شارات دان شگاه آک سفورد به چاپ
بر سد .در اين پژوهش بيش از  500شخ صيت از ظهور ا سالم در منطقه تا دهههاي اول
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قرن بي ست فهر ست شده ا ست که نق شههاي کاملي از م سافرتهاي آنان ،اقامتگاهها و
محل تحصيالتشان ترسي ميگردد.
 )3اطلس فرهنگي شهر تهران (شوراي فرهنگ و هنر) اين اطلس که در سال 1355
از سوي شوراي فرهنگ و هنر منت شر گرديده ا ست سعي کرده تا امکانات و پديدههاي
فرهنگي شهر تهران را در قالب يک نقشه احصاء و نمودار نمايد.
در ميان ادبيات نظري موجود همواره از اطلس به عنوان يک ابزار ياد ميشااود ،چرا
که بيشاتر از آن براي ترساي توزيع امکانات فرهنگي در ساطح يک منطقه جغرافيايي و
ميزان عادالنه بودن يا نبودن اين توزيع ،آن را مورد اساااتفاده قرار ميدهند (کوثري و
همکاران،1386 ،

 .)21حال ،با چنين رويکردي اسااات که مؤلفههاي زير جهت تهيه

اطلس فرهنگي مورد توجه قرار ميگيرد


عناصر و مؤلفههاي فرهنگي (مادي و معنوي) مورد نظر ،تعيين شود؛ ()what



دوره ز ماني مشاااخص گردد .چون در دوره هاي مختلف ظهور و تو جه به
مؤلفههاي فرهنگي ممکن است داراي فراز و نشيب باشد ()When



محدودههاي مکاني مورد مطالعه براي اطلس فرهنگي ک شور همچون ا ستانها،
شهر ستانها و شهرها و ...م شخص گردد )where( .نواحي فرهنگي بر ا ساس
يک وجه تمايز و م شخ صه که با ساير مناطق و نواحي ک شور از نظر فرهنگي
متمايز ا ست ،م شخص و بر ا ساس م شترکات فرهنگي آنها اطلس آنها تهيه
شااود .در واقع با اين کار ميتوان پهنهبندي فرهنگي کشااور را انجام داد .مثل
زبان گفتاري مشترك (احمدي.)1391 ،

با تو جه به تبييني که پيرامون اطلس فرهنگي وجود دارد ،ميتوان انواعي براي آن
برشمرد ،از جمله


مبتني بر عناصاار فرهنگي نقشااههاي فرهنگي؛ مثالً نقشااه زبان گفتاري ،نقشااه
کتابخانهها و نقشههاي آثار باستاني و ...



مبتني بر موضااوع؛ همچون موضااوعات تاريخي و ديني بويژه تاريخ اسااالم.
اينگونه اطلسها بر اساس مستندات ،مدارك و آثار مرتبط با تاريخ در ساختار
زماني و مکاني طبقهبندي و پردازش ميشااوند .به عنوان مثال از «اطلس تاريخ
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اساااالم» اثر حساااين مونس ميتوان ياد کرد که هنوز از اعتبار و جايگاه قابل
قبولي برخوردار است (همان.)1391 ،
عالوه بر اين د ستهبندي ،مراکز و مؤ س ساتي نيز امروزه ايجاد شدهاند تا نحوه ارائه
دادههاي خود را به صورت ديجيتالي در قالبي منا سب و پويا ارائه نمايند .به عنوان مثال
ميتوان به گام نخ ست اطلس فرهنگی الکترونیک 2ا شاره نمود .اين مطالعه نخ ستينبار
در سال  1997تو سط «امريتوس پروف» ايجاد شده ا ست .اين تالش توان سته ا ساتيد و
مؤ سسات بي شماري را در پيرامون جهان با هدف ايجاد يک شبکه اطلسهاي ديجيتالي
از طريق ايجاد ابزارها و اساااتانداردهايي براي نقشاااه هاي ديجيتالي پويا درگير نمايد
).(Wikipedia, 2012
 .4دین ،ارتباطات و اطلس فرهنگي

انسان به عنوان خليفه ا ...در روي زمين مستقر شد تا به بندگي ذات اقدس الهي بپردازد،
و دين الهي را در زمين گ سترش دهد .براي ن شر و تبليغ دين ،سير در آفاق و شناخت
انسانها و اجتماعات امري ضروري و بايسته در شکلگيري و شناخت انسان از خودش
و سير و تعالي او مح سوب مي شود .تنوع و تکثر در زمين از ن شانههاي الهي ا ست که
ان سان بايد از آنها عبرت بگيرد و بر ا ساس آنها زندگي خود را سامان دهد .در زمين
نقاط بساايارب براب زندگه هساات و و در مکانهايي که انسااان در نشاار و اقامه دين با
موانع مواجهه مي شود ،به تعبير عالمه طباطبايي ( )به و سيله مهاجرت به نقطه اب ديگر
پناهنده مه شااود و آن مانع را از ساار راه خود برميدارد و حرکت تبليغي خود را ادامه
ميدهد.
رابطه وثيق دين به مثابه مقولهاي ماوراي همه واقعيتهايي است که امروزه در قالب
ايماژها براي انسان طراحي شده و نشانهها و نمادهاي آن در زمين به عنوان مقوله طبيعي
بايد مورد عنايت قرار گيرد .عال مادي ،بخش جدايي ناپذير از عوال ديگر اسااات که
انسان در آن ساکن است .اگر با اين رويکرد نگاه دقيق بيندازي  ،اطلس فرهنگي ميتواند
در توليد و ارائه و نمايش عال مادي که محتواي آن برگرفته از عوال ماورايي اسااات،
کمک کند .اين محتواي معنوي را انسان در مکانهاي ديني و مقدس وارد و تزريق کرده
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اساات .از طرف ديگر اطلس فرهنگي قادر اساات تا شااناخت مناساابي را مبتني بر نوع
نگرش هاي انسااااني در پيوند با جغرافيا فراه ساااازد و خود زمينهسااااز ارتباط ميان
فرهنگها باشد تا تعالي بخشي ارزشهاي بشري مبتني بر تعالي توحيدي را ميسر سازد.
چنانکه امر تبليغ و دعوت ا سالمي ،م سيحي و يهودي (ابراهيمي) در پياده سازي خويش
اين بسااتر و بايسااته را تا حدودي مورد توجه قرار داده اساات و اين امر تا بدانجا پيش
رف ته که ج هت فراه نمودن گفتگو هاي درون مذا هب و يا اد يان تو جه به چنين
شاخصههايي از اصول ابتدايي و تعيينکننده به شمار ميرفته است.
ب نابراين اطلس فرهنگي مقو لهاي اسااات که در ارت باط با حوزه دين قرار دارد.
بديننحو که ارزش ها ،باور ها ،اعت قادات مردم هر منط قه و ناح يهاي را ميتوان در
اطلسها در نظر گرفت و عناصاار ديني و فرهنگي مردم را در قالب نقشااههاي ديني و
مذهبي نمايش داد .اطلس ديني داراي مضاااامين مادي و غيرمادي هساااتند که باورها و
اعت قادات را به خوبي بازگو ميکن ند .چشااا ا نداز هاي فرهنگي و ن ماد هاي مذهبي
بهکاررفته در آنها ميتواند ارتباط وثيق دين و فرهنگ را با اطلس بيان نمايد.
ب نابراين ،براي شااا نا خت جامع از هو يت ديني و فرهنگي مردم نواحي و حوزه هاي
فرهنگي ک شور ،ا ستفاده از اطلس ديني و فرهنگي که اطالعات دقيق و قابل توجهي از نوع
ارزشها ،باورها و اعتقادات و نگرشهاي آنان بهدست ميدهد ،غيرقابل انکار ميباشد.
 .5از اطلسهاي موجود تا اطلس فرهنگي

نوع نگاههاي ساااازمانها و ارگانهاي فرهنگي به موضاااوع اطلس فرهنگي را نميتوان
يک سان تلقي کرد .چون اطلسهاي توليد شده در ک شور حکايت از تفاوت در محتوا و
روش تهيه آنها دارد .در ميان پژوهش هاي علمي که با عنوان اطلس نگارش شااادهاند،
نمونههاي متفاوتي را ميتوان مشاهده کرد .اطلسهاي تدوين شده موجود کشور از نظر
دادهها و اطالعات جامعيت ندارند و لذا به صااورت موضااوعي تهيه شاادهاند؛ اما تهيه
اطلس فرهنگي با رويکرد جغراف ياي فرهنگي و تو جه به رابطه محيط و انساااان نگاه
جديدي است که در اين تحقيق دنبال ميشود .چون رويکرد سرزميني و تأکيد کلنگرانه
در جغرافياي فرهنگي تاکنون در ک شور وجود ندا شته و مکان ،محيط ،جغرافيا و زندگي
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مردم موضااوع مورد مطالعه آنها نبوده اساات .بنابراين رويکرد جغرافياي فرهنگي براي
رفع نيازها و م شکالت حوزه برنامهريزي و سيا ستگذاري ضرورت تام دارد .شناخت
توانهاي انسااااني و محيطي سااارزمين ايران در جهت اثربخشاااي و تقويت حوزههاي
فرهنگي کشااور براي بالنده شاادن و پيشاارفت کشااور ،بهرهگيري از اطلس فرهنگي را
ضروري ساخته است.
 .6جاي خالي یک اطلس فرهنگي

با تأکيداتي که از سااوي رهبران انقالب اسااالمي در مورد فرهنگ و سااياسااتگذاري
فرهنگي بيان شده ا ست ،طرح مو ضوع فرهنگ در اولويت کاري نهادها و سازمانهاي
مختلف فرهنگي بويژه شوراي عالي انقالب فرهنگي ،وزارت فرهنگ و ار شاد ا سالمي،
سازمان تبليغات ا سالمي ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
و  ...قرار گرفته و تاکنون برنامهها و سيا ستهاي فرهنگي در سيا ستگذاريهاي اين
نهادها دنبال شده ا ست .در اين زمينه طرحها و برر سيهاي متعددي در حوزه م سائل
فرهنگي و آساايبهاي اجتماعي در سااطح کشااور به اجرا گذاشااته شااده؛ ليکن در اين
طرحها چه به صااورت پراکنده و چه در قالب برنامههاي پنجساااله ،جمعبندي مدون و
روشني از مباني ،اهداف و نتايج اين اقدامات در دست نيست (مصوبات شوراي فرهنگ
عمومي.)1377/11/26 ،
تاکنون اطلسهاي فرهنگي ارائه شده با هدف سياستگذاري برنامهريزيهاي کالن
فرهنگي تدوين ن شده و فقط به تو صيف واقعيتهاي موجود ب سنده کردهاند و تحليل و
تبييني براي بهبود وضعيت فرهنگي آينده ارائه نکردهاند.
آنچه که تاکنون در کشور رخ داده است نشانگر اين واقعيت است که براي شناسايي
و تقويت سنتها ،ارزشها ،هنجارها ،نگرشها و رفتارهاي فرهنگي براي توسعه تالش
سنجيده و سيستماتيکي انجام نشده است .در عين حال برخي از عناصر فرهنگي موافق
ايجاد توسااعه و برخي مانع ايجاد توسااعهاند و تنها پس از مطالعه روشاامند و دقيق در
زمينه عنا صر فرهنگي منا سب براي تو سعه بايد د ست به تدوين و ارائه الگوي فرهنگي
مبتني بر ارزشها ،باورها و هنجارهاي خودي نمود (زارع،1382 ،

.)8
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با چنين شرايطي ،براي رفع هرگونه ابهام در دادهها و اطالعات فرهنگي ،ضرورت
توجه به ايجاد اليههاي اطالعاتي روزآمد و بانک اطالعاتي در شاااکل «اطلس فرهنگي»
ضرورت پيدا ميکند.
 .7روش تحقیق

روش اصاالي در اين پژوهش مطالعه کتابخانهاي و سااندپژوهي بوده که اسااتخوانبندي
کنکا شگرانه آن را ت شکيل ميدهد اما به فراخور برر سي طرحهاي پژوه شي اح صا شده
در اين مقاله ،محققان فراتحليل را نيز به خدمت گرفتهاند .فراتحليل در زمره مه ترين و
روزآمدترين رويکردها و يا روشهاي علمي اساات که به شااکل متمايزي از روشهاي
سنتي امکان تلخيص ،ادغام ،ترکيب (سنتز) و تفسير دادهها ،شواهد و نتايج پژوهشهاي
کمي و کيفي و حتي بسااط و گسااترش نظريهها و مدلهاي مفهومي را در بسااياري از
حوزههاي مطالعاتي از جمله علوم اجتماعي و رفتاري فراه ميکند (قا ضي طباطبايي و
ودادهير،1389 ،

.)8

در فراتحليل ،ادبيات موضوع از منابع مکتوب مورد بررسي نظام مند قرار ميگيرد تا
مشخص شود که بر مبناي تحقيقات گذشته ،اثر يک متغير روي متغير ديگر چقدر است.
اين روش مشااابه تحقيقات ميان بخشااي اساات که در آن موضااوع مورد مطالعه بهجاي
افراد ،نتايج تحقيقات ا ست .با اين تفاوت که شرايط مطالعه در اينجا د شوارتر اسات
(قربانيزاده و نانگير،1392 ،

 .)25بر همين ا ساس ،پس از انتخاب هدفمند گزيدهاي

از پژوهشها ،اطالعات بهدساات آمده را تبديل به وروديهاي جديد نموده و با نگاه به
آنها به عنوان داده ،به م سئلههاي تازهاي د ست يافته و در نتيجه مطالعه جديدي شکل
مييابد ( .)Jupp, 2006, p.172در طرح حا ضر پژوهشهاي انجام شده مرتبط با مو ضوع
اطلس فرهنگي مورد جستجو قرار گرفت.
ذکر اين نکته ضروري است که اين روش ميتواند هر دو نوع مطالعات کمي و کيفي را
مورد ا ستفاده قرار دهد ( .)Jupp, 2006, p.172گل سزيو و همکارانش ()Glasziou et al., 2001
چهار مرحله را براي فرا تحليل برشااامردهاند اول تدوين ساااؤال ،دوم يافتن مطالعات،
ساااوم ارزيابي و انتخاب مطالعات ،چهارم خالصاااه کردن و در ه آميختن مطالعات
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مربوط ،ضمن آنکه با توجه به سؤال تدوين شده پژوهش ،عملي بودن نتايج نيز بايد به
عنوان يک شاارط ،مد نظر قرار گيرد .مه ترين مرحله اجراي فرا تحليل ،بخش خالصااه
کردن و در ه آميختن مطالعات مربوط اساات .اين روش بيشااتر گرايش به آن دارد که
اين بخش بر اسااااس يک رويکرد کمي شاااکل بگيرد (از محاسااابات سااااده گرفته تا
محاسااابات جمعبندي بر مبناي ساااطوح معناداري يا آزمونهاي وزني) اما اساااتفاده از
روش هاي غيرکمي نيز ميتواند به نتايج مهمي منتج شاااود (.)Jupp, 2006, p.172-173
چنانکه اين مقاله نيز بر همين اساس استوار است.
 .8تکوین و تدوین اطلس فرهنگي در کشور

شااايد نخسااتين اقدامي که در به کاربري اصااطالح اطلس فرهنگي در ايران رخ داده را
اطلس فرهنگي شهر تهران بداني که توسط مرکز مطالعات و هماهنگي فرهنگي شوراي
عالي فرهنگ و هنر در سااال  1355منتشاار گرديده اساات .در مقدمه اين اطلس در باب
اهداف و ضااارورتهاي ايجاد و تدوين آن آمده اسااات «ايجاد هماهنگي در طرحها و
برنامهها و اقدامات فرهنگي و هنري کشااور اولين هدفي اساات که تحقق آن طبق قانون
برعهده شوراي عالي فرهنگ و هنر محول شده ا ست  ....م سل ا ست چنين تحقيقاتي
عالوه بر آنکه چگونگي توزيع مراکز فرهنگي را معلوم ميکند و برنامهريزان توساااعه
فرهنگ را به کار ميآيد ،خود ،گوياي گسااترش مراکز فرهنگي در سااالهاي گذشااته
ا ست» (اطلس فرهنگي شهر تهران ،1355 ،مقدمه) در مقدمه اين اطلس آمده ا ست که
مراکز فعاليتهاي ان ساني چون برر سي شوند هر کدام به نحوي از ارزشهاي فرهنگي
برخوردارند و اگر چنين باشد همهجا مرز فرهنگي است حتي خانههاي مردم که اعضاي
آن ناخودآ گاه به م باد له فره نگ ميپرداز ند .چنين توجيهي محقق را در اين زمي نه به
جايي نمير ساند» (همان ،1355 ،مقدمه) لذا با اين دغدغه ذهني ،از طريق کنار گذا شتن
اين رويکرد اصاالي ،به دسااتهبندي و مشااخص نمودن مراکز ذيل در نقشااه شااهر تهران
دست زدهاند.
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جدول شماره  -1فهرستی از دسته بندی موجود در اطلس فرهنگی شهر تهران در سال 1355

مراکز دستهبندی شده

ردیف
1

سازمانهاي فرهنگي ،مراکز آموزش عالي

2

انجمنها

3

کاخهاي جوانان ،انجمنهاي روابط فرهنگي

4

خانههاي پيشاهنگي ،نگارخانهها ،باشگاههاي تفريحي و اجتماعي ،کابارهها

5

مراکز آموزشي

6

مراکز آموزش هنر

7

بناهاي تاريخي و آثار ملي ،کارگاههاي ملي هنري

8

اماکن و مراکز ديني

9

مراکز نشر کتاب ،مراکز فروش کتاب

10

کتابخانهها

11

دفاتر نمايندگي خبري

12

نشر مطبوعات ،فروش مطبوعات ،مصنوعات و هنرهاي دستي

13

توليد و تهيه و پخش فيل  ،سالنهاي تئاتر ،چاپخانهها ،موزهها ،سينماها،
زورخانهها ،قهوهخانهها ،مراکز ورزشي ،پاركها

در ساااال  1384اطلس ايران (اجتماعي ،اقتصاااادي و فرهنگي) با همکاري انجمن
ايران شنا سي فران سه در ايران ،دان شگاه تهران ،دان شگاه پاريس و مرکز گفتگوي تمدنها
در حيطه جامعه و فرهنگ ايران تدوين گرديد .در اين گردآوري مفاهي و محورهاي
متعددي در بخش فرهنگ مورد توجه قرار گرفته که سعي شده در قالب اطلسهايي از
گ ستره ايران ،اين شاخصها به نمايش درآمده و مورد ا ستفاده قرار بگيرد .اين اطلس با
مقايسه دادههاي آماري ،به بررسي تحوالت اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ايران از سال
 1365تا  1375ميپردازد .هدف از تدوين اين اطلس ،ارائه تصاااويري دقيق و علمي از
وضعيت اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي کشور است که به سه زبان فارسي ،انگليسي و
فرانسه ارائه شده است.
در بخش فرهنگ اين اطلس ،موارد ذيل(جدول شماره )2ذکر گرديده است
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جدول شماره -2بخش فرهنگ اطلس ایران ،اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی
ردیف

محور
موضوعی

1

فرهنگ
اقوام

3

ساير
فعاليتهاي
فرهنگي

اطلسهای ارائه شده
توزيع قوميتها
توزيع سه اقليت مذهبي غيرمسلمان به تفکيک سالهاي  1365و 1375
اقليتهاي غير مسلمان به تفکيک سالهاي  1365و 1375
وضعيت سواد جمعيت باالي  6سال ،به تفکيک سالهاي  1365و 1375
رشد باسوادي به تفکيک سالهاي  1365و 1375
جمعيت با سواد شهري به تفکيک سالهاي  1365و 1375
جمعيت با سواد روستايي به تفکيک سالهاي  1365و 1375
تفاوت سواد بين شهر و روستا به تفکيک سالهاي  1365و 1375
با سوادي ميان زنان روستايي  15-5سال به تفکيک سالهاي  1365و 1375
با سوادي ميان زنان روستايي  30-15سال به تفکيک سالهاي  1365و 1375
با سوادي در ميان زنان روستايي  50-30سال به تفکيک سالهاي  1365و 1375
با سوادي در ميان زنان روستايي بيش از  50سال به تفکيک سالهاي  1365و 1375
آموزش
تعداد عضو کتابخانههاي عمومي کشور در سال 1380
ميانگين ملي تعداد عضو کتابخانههاي عمومي کشور در سال 1380
تعداد کتاب براي هر عضو در کتابخانههاي عمومي در سال 1380
ميانگين ملي تعداد کتاب براي هر عضو در کتابخانههاي عمومي در سال 1380
تعداد کتب به امانت گرفته شده توسط هر عضو در سال 1380
ميانگين ملي تعداد کتب به امانت گرفته شده توسط هر عضو در سال 1380
ظرفيت صندلي سينما در سال 1380
ميانگين تماشاي فيل در سينما در سال 1380
تعداد فيل هاي نمايش داده شده در سال 1380
توزيع مساجد در سال 1380
ميانگين ملي توزيع مساجد نسبت به جمعيت در سال 1380

يکي ديگر از اين نوع اطلس ها ،اطلس دوزبانه ايران که توساااط برنارد هورکاد و
همکاران ايرانياش تهيه شاااده و يا اطلس ديگري توساااط برنارد هورکارد 3و حبيبي
( )1385تهيه شاده (هر چند از جنبه فرهنگي فقيرند) اشااره نمود .با تمامي انتقاداتي که
به تهيه اين نوع اطلس ها ميتوان وارد سااااخت اما همين اطلس ها ه در پرداختن به
زندگي فرهنگي و در دستيابي به آمارها دچار مشکالت فراوان هستند و اين تناقضات
در آمارها به گفته يکي از گردآوران اطلس ايران ،به خوبي در اين کار نمايان شده است.
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 .9مطالعات مرتبط و اطلسهاي فرهنگي

 -1مطالعات هافستد:
«گرت هافستد» 4از جمله محققاني است که با توجه به بحث فرهنگ و توجه به اهميت
آن و در نظر گرفتن مفهوم فره نگ و تلقي از آن به عنوان نرمافزار ذهن که آن را از
ان سان شنا سي وام گرفته ا ست ،در مديريت سازمانها توجه ب سياري را به زمينه فرهنگ
ملي ابراز داشته است.
او با توجه به نظرات «راس بنديکت» 5و «مارگارت ميد» 6بر اين مسئله تأکيد داشت
که همه جوامع ،چه مدرن و سنتي با م شکالت ا صلي م شابهي مواجهاند و فقط پا سخها
در اين حيطهها متفاوت است .ذکر اين نکته ضروري است که اولين محققاني که به اين
مسااائله توجه نمودند و آن را مورد بررساااي قرار دادند دو آمريکايي به نامهاي «الکس
اينکينز» 7جامعهشااناس و «دانيل لوينسااون» 8روانشااناس بودند که کار خود را در سااال
 1354در مورد ادبيات زبان انگلي سي در فرهنگ ملي منت شر نمودند .آنان م سائل جوامع
را شامل موارد ذيل ميدانستند
 )1رابطه با اقتدار.
 )2مفهوم خود ،خصاااوصااااً الف)راب طه بين فرد و جام عه ،ب)مفهوم فردي از
مردگونگي و زنگونگي.
 )3راههاي مقابله با تعارضها ،شامل کنترل خش و بيان احساسات.
بي ست سال بعد از اين پژوهش ،هاف ستد به برر سي ارزشهاي مردم در  50ک شور
جهان و ساااه منطقه پرداخت که زيرمجموعههاي محلي از شااارکت چندمليتي  IBMدر
سراسر جهان را تشکيل ميدادند ،در اين پژوهش نيز هافستد به ابعاد فرهنگياي همانند
مطالعه انکينز و لوينسون رسيد
 )1نابرابري اجتماعي شااامل ارتباط با مرجع قدرت؛ فاصااله از قدرت «ميزاني که
اع ضاي ضعيفتر نهادها و يا سازمانها در يک ک شور انتظار و پذيرش قدرتي را دارند
که به طور يک سان توزيع ن شده ا ست .نهادها ،عنا صر ا صلي يک جامعه مانند خانواده،
مدرسااه و اجتماعات هسااتند؛ سااازمانها نيز مکانهايي هسااتند که مردم در آنجا کار

 150دین و ارتباطات ،سال بیست و چهارم ،شمارة دوم (پیاپي )52پاییز و زمستان 1396

ميکنند» (هافستد،1388 ،

.)46

 )2ارتباط ميان فرد و گروه؛ فردگرايي و جمعگرايي «فردگرايي مربوط به جوامعي
ا ست که در آن ارتباط ميان افراد محک ني ست .از فرد انتظار ميرود که در ميان خانواده
خود فقط به خودش فکر کند .در نقطه مقابل آن ،جمعگرايي به جوامعي گفته ميشاااود
که مردم از هنگام تولد در يک گروه در طول زندگي افراد ،آنان را در مقابل صااداقت و
وفاداري بيشائبهاي که ابراز ميدارند ،محافظت ميکند» (هافستد،1388 ،

.)80

 )3م فاهيمي چون مردگونگي و زنگونگي؛ مثالً زنگونگي يا زنگرايي شاااا مل
جوامعي ميشود که نقشهاي جنسيتي از يکديگر تفکيک نشده و با يکديگر ه پوشاني
دارند ،لذا در چنين جامعهاي انتظار ميرود که مردان و زنان معتدل ،ميانهرو و دلساااوز
باشاند و به کيفيت زندگي توجه داشاته باشاند .اما در مقابل در جامع مردگرا ،نقشهاي
جنساايتي جامعه بهطور واضااح و مشااخص از يکديگر جدا هسااتند و انتظار ميرود تا
مردان صريح ،قاطع و خ شن بوده و به موقعيتهاي مادي بياندي شند و زنان دل سوزتر و
معتدلتر باشند.
 )4شااايوههاي برخورد با عدم قطعيت و اطمينان در ارتباط با کنترل خشااا و بيان
احساسات؛ ابهامگريزي.
ميتوان اينگونه تبيين نمود که وي به چهار شااااخصاااه دسااات يافت که در طيف و
گ سترهاي قابل اندازهگيري ميبا شند ،يعني فا صله از قدرت( 9از ک تا زياد) ،جمعگرايي در
مقابل فردگرايي ،زنگونگي در مقابل مردگونگي ،و ابهامگريزي( 10از ضعيف تا قوي).
البته اخيراً هافسااتد به بعد پنجمي از تفاوت ميان فرهنگهاي ملي دساات يافته که
مربوط به تعارض ميان جهتگیری بلندمدت( 11پرورش فضااايلتهايي براي کساااب
پاداش از ح سن عمل در آينده ا ست ،به خ صو

محافظت از منابع و صرفهجويي) با

جهتگیری کوتاهمدت( 12پرورش ر شد ف ضيلت در گذ شته و حال و خ صو صاً از نظر
سنتي به معناي حفظ «وجهه» و انجام تعهدات اجتماعي) در زندگي است.
هافستد جهت اندازهگيري اين شاخصهها مجموعه سئواالتي را براي هر يک طراحي
نمود که به صورت تحليل عاملي ،13مرتب شده بودند و آنها را در ميان کارکنان شرکت
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 IBMدر  50کشااور و سااه منطقه توزيع نمود و به يافتههاي قابل توجهي در سااالهاي
 1968و  1972د ست يافت که البته ايران نيز به عنوان يکي از اين ک شورها در اين ميان
حضور داشته است (هافستد.)1388 ،
جدول شماره -3نمایی از نمرات شاخصهای چهارگانه در مطالعه هافستد ،برگرفته از (هافستد)1388 ،
ردیف

نمره

رتبه

نام و نمره کشور با رتبه

نام و نمره کشور با

نام شاخصه

ایران

ایران

نخست

آخرین رتبه

58

30-29

مالزي104 /

اتريش11/

)(IDV

41

24

آمريکا91/

گواتماال6/

)(MAS

43

36-35

ژاپن95/

سوئد5 /

59

32-31

يونان112/

سنگاپور8/

1

فاصله قدرت

2

فردگرايي

3

مردگرايي

4

ابهام گريزي

)(PDI

)(UAI

 -2پروژه گلوب:
 GLOBEمخفف سرحرفي عبارت اثربخ شی رفتار سازمانی و رهبری جهانی 14ا ست
که نام يک طرح تحقيقاتي است که در مدت اجرا 62 ،اجتماع را در سراسر جهان درگير
خود نموده بود .در اين پروژه بيش از 160دانشااامند علوم اجتماعي و محقق مديريتي
برج سته از مناطق مختلف جهان ،جهت مطالعه رهبري ميانفرهنگي م شارکت دا شتهاند.
از طرف ديگر 17 ،هزار مدير مياني صااانايع و مشااااغل مختلف حيطه هايي همچون
بانکداري ،ارتباطات از راه دور (مخابرات) و آمادسازي موادغذايي ،در ميان  62فرهنگ
متفاوت ،مورد پر سش قرار گرفته و دادههاي  GLOBEرا ت شکيل دادهاند .در اوا سط دهه
 ،1990مديران شاارکتکننده در اين پژوهش ،جهت گزارش احساااساااتشااان نساابت به
عادات فرهنگي و ارزشهاي کشورشان ،مورد پرسش قرار گرفتند .آنان به نوعي جريان
فرهنگي جوامع خود را به نمايش گذاشااتند و با بيان پاسااخي به پرسااشااي در آيت هاي
مختلف که چگونه بايد با شند؟ آنان در اين پر سشها به نوعي اميدها و آرزوهاي شان را
در مورد آنچه بايد باشند را منعکس نمودند.
هدف پروژه  GLOBE15به نوعي توسااعه تجربي مبتني بر نظريات جهت توصاايف،
فه و پيشبيني اثر ويژه تنوع فرهنگي بر روي اثربخشي رهبري و فرهنگهاي سازماني
در جوامع ميباشااد .گلوب فرهنگ را همچون انگيزههاي به اشااتراك گذاشااته شااده،
ارزشها ،اعتقادات ،هويتها و تفاساااير و معاني اصااالي وقايع که نتيجه تجارب رايج

 152دین و ارتباطات ،سال بیست و چهارم ،شمارة دوم (پیاپي )52پاییز و زمستان 1396

اعضاااي گروههايي از مردم اساات و به وساايله نساالهاي پيشااين انتقال مييابد ،تعريف
ميکند .گلوب نُه بُعد را جهت مقاي سه فرهنگ جوامع مختلف جهان ب سط و گ سترش
داده است ).(Javidan & others, 2005, p.61
جدول شماره -4توصیفات نُه بُعد فرهنگی ،GLOBE
ابعاد یا شاخصههای فرهنگی گلوب
فاصله از قدرت
جمعگرايي در گروه

درجهاي که مردم يک فرهنگ به وسيله قدرت جدا ميشوند.
درجهاي که مردم يک فرهنگ بايد مباهات کنند و احساس وفاداري به خانوادهها،
سازمانها و کارفرمايانشان دارند.
درجهاي که اشااخا

جمعگرايي نهادي

ميبايسااتي به وساايله مؤسااسااات يکپارچه با موجوديت

گسترده ،با تعاون و هارموني همچون اهداف برتر در برآمد استقالل و آزاديهاي
شخصي تشويق شوند.

ابهامگريزي
گرايش به آينده

درجهاي که مردم يک فرهنگ فرمانبرداري ،ثبات و ساختار را طلب ميکنند.
درجهاي که مردم يک فرهنگ خشااانودي هاي لحظهاي را براي منافع آينده به
تعويق مياندازند.

تساوي جنسيتي

درجهاي که مردم يک فرهنگ از تساوي جنسيتي حمايت ميکنند.

جرات

درجهاي که مردم يک فرهنگ بايد اظهار کنند ،مقابله و مبارزه و حمله کنند.

جهتگيري انساني
جهتگيري اجرايي

درجهاي که مردم يک فرهنگ بايد لطيف ،نوعدو ستانه ،بخ شنده ،خوب ن سبت به
ديگران باشند.
درجهاي که مردم يک فرهنگ بايد تشااويق شااوند و به مردم براي عملکردشااان
پاداش داده شود.
منبع2005, p.62) :

(Javidan & others,

 -3مطالعات جغرافیای معرفتی و فرهنگی ایران
در کنار مطالعاتي همچون گلوب و نيز هافساااتد ،مجموعه گفتارها و مطالعاتي که
پيرامون ظرفيتهاي معرفتي و فرهنگي ايران ،انجام شاااده نسااابت به سااااير تحقيقات
صورت گرفته ميتواند بي شترين تقارب را در را ستاي تر سي يک و ضعيت اجتماعي و
فرهنگي ايران و سيا ستگذاري در اين عر صه که به تهيه يک اطلس فرهنگي از ک شور
منجر شاااود ،دارا باشاااد .اين مطالعات با پيشاااينه کنکاش ها و تحقيقات آلمان ها بر
ظرفيتهاي فرهنگي ،اجتماعي و اقت صادي ايران آغاز شده (آ شنا )1388 ،و وجه نظري
و گفتاري خود را بيش از پيش در کتاب ایران آینده به سههوی الگویی مردم شههناختی
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برای ابرقدرتی ایران که توسط ابراهي فياض به نگارش درآمده است ،پر رنگتر نموده
است .در نظرگاه فياض« ،فرهنگ ايراني قابل مطالعه است چون فرهنگ در زمان و مکان
شاااکل مي گيرد و تابعي از اين دو اسااات و زمان در تاريخ و مکان در جغرافيا ،مطالعه
ميشاااود» (فياض،1387 ،

 .)37وي جغرافيا را با تاريخ پيوند ميزند و ظرفيت هاي

پنهان ايران را با نگاه مردم شناسانه بازگو ميکند ،به نظر او «باي ستي جغرافيا را نيز با توجه
به تاريخ مطالعه کرد تا از جغرافياي توصاايفي خارج و به جغرافياي تفهمي دساات يافت.
اين جغرافيا بر جغرافياي معرفتي و شناختي و سپس جغرافياي فرهنگي ا ستوار ا ست و
بهطور عجيبي در ايران اين نوع نگرش ضعيف و بدون ادبيات ا ست و علت آن نيز شرق
زدگي در مطالعه تاريخ و جغرافياي ايران اسااات» (فياض،1387 ،

 .)37فياض راهکار

قدرتگيري و تعالي و ابرقدرتي ايران را مردم شنا سي تاريخي ايران با توجه به جغرافياي
فرهنگي و معرفتي و رهايي از جغرافياي وابستگي ميداند.
با چنين رويکردي ظرفيتها و شااااخصاااههاي جغرافياي فرهنگي و معرفتي ايران
همانند برخي از ا شارات وي همانند جدول شماره  5نمايان مي شود که اثبات و مداقه
در اين شاخ صهها ،در را ستاي يک برنامهريزي و سيا ستگذاري منا سب که باي سته و
مقدمات تدوين نقشااه مهندسااي فرهنگي کشااور و حتي پيوسااتنگاريهاي فرهنگي به
سبب شناخت در ست از شرايط و جغرافياي معرفتي و فرهنگي ميبا شد ،خود نيازمند
پژوهشهايي گسترده و مستمر است.
جدول شماره -5ویژگیهای جغرافیای معرفتی و فرهنگی ایران و ارتباط آن با سایر مناطق
جغرافیایی جهان؛ برگرفته از (فیاض ،1388 ،صص.)44-42
ردیف

نام شهر یا منطقه

1

اصفهان

2

شيراز

3

تهران

وجه مشخصه جغرافیای
معرفتی و فرهنگی
قلب معرفتي ايران؛ عقل نظري
ايران
شاايراز مرکز تلفيق فرهنگ هندي
و شاارقي با فرهنگ ايراني؛ نمونه
بارز حافظ شيرازي
تالقي حسگرايي خراساااان و
احساسگرايي آذري

قابلیت سیاستگذاری فرهنگی
مناطق جغرافیایی در جهان

سياستگذاري شرق و هند
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4

بوشهر
(با پشتوانه شيراز)

5

بندرعباس

6

زاهدان (با پشتوانه
کرمان و سيرجان)

7

اهواز

شاااهر خاورم يا نه عربي غير
خليج فارس

8

همدان

حوزه صوفيه و تصوف و مرکز
مطالعات غرب ايران

9

تبريز

احساسگرايي و مردمي تاجر

10

اروميه

شااهر چند قومي ،چند مذهبي
و چند نژادي

11

رشت

روسيه در آن ايراني شده است

12

گرگان و بجنورد و
قوچان

13

مشهد

سياستگذاري ناحيه خليج فارس
شهر آفريقايي ايران

سيا ستگذاري از کناره درياي عمان و تا
يمن و در شرق آفريقاي سياه خاتمه پيدا
ميکند؛ تانزانيا نمونه بارز آن است

مرکز مبادله شرق ايران

سياستگذاري هند ،پاکستان و چين
مطالعه مناطقي مانند شااامال عربساااتان،
عراق عربي ،اردن ،سوريه عربي ،فلسطين،
لبنان عربي ،مصر و شمال آفريقا
سيا ستگذاري کرد ستان عراق تا شمال
سااوريه و جنوب ترکيه و شاامال لبنان و
شمال آفريقا
سياستگذاري ترکيه ،بلغارستان و روماني
و درياي بالکان
شهر اروپايي و غربي ايران؛ دروازه غرب
در ايران باشد و براي کشورهاي ارمنستان،
گرجستان و اوکراين تا اروپاي شرقي
ساااياسااات گذاري روسااايه (مرکز ثقل
مسيحيت در مقابل غرب يهودي)
سياستگذاري آسياي ميانه و شرق خزر

مرکز مبادالت فرهنگي غرب و
آسيا

سياستگذاري افغانستان تا شمال چين و
ژاپن

 .10نتایج و آثار مطالعات اطلس فرهنگي

 -1مزیتها و قابلیتها
تمرکز و نگرش بر اين سااه نوع از مطالعه 16که مورد اشاااره قرار گفت ،ما را به نکاتي
چند از مزايا و قابليتها متوجه مينمايد ،و اين در حالي است که اهداف و رويکردهاي
متفاوتي براي اين پژوهشها و مطالعات در نظر گرفته شده ا ست ،با اين وجود ميتوان
اين مزايا و قابليت ها را با توجه به رويکردهاي مدنظر در اين مقاله و پاساااخگويي به
سؤاالت مطرح شده در قالب نمودار زير به خوبي تبيين نمود.
جدول شماره  -6مزایا و قابلیتهای مطالعات مورد اشاره
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نام مطالعه

نوع قابلیت و

مزایا و قابلیتها

مزایا

 )1توجه به تفاوتهاي فرهنگ ملي در نقاط مختلف جهان
 )2تلقي فرهنگ به مثابه نرم افزار ذهن که در محيط اجتماعي افراد نهفته
است.
 )3کمک به شناخت اختالفات در تفکرات ،اح سا سات و رفتار مردم در
سراسر جهان

نظري
نظري
نظري ا عملي

 )4توجه به اليههاي برنامهريزي ذهني و ساااطوح مختلف فرهنگي(همچون
مطالعه
هافستد

سااطح ملي ،سااطح وابسااتگي منطقهاي ،قومي ،زباني و يا مذهبي ،سااطح

عملي

جنسيت ،سطح نسل ،سطح طبقه اجتماعي ،سطح سازماني و يا شرکتي)
 )5شنا سايي پنج بعد ،مقاي سه فرهنگهاي ملي در سرا سر جهان (فا صله
از قدرت ،جمعگرايي در مقابل فردگرايي ،زنگرايي در مقابل مردگرايي،

عملي

ابهامگريزي ،جهتگيري بلندمدت در مقابل جهتگيري کوتاه مدت)
 )6اساااتفاده از چنين رويکردي ،نظام هاي علوم اجتماعي را کمتر دچار
مليتپرستي ،نژادپرستي و قومپرستي مينمايد.
 )7امکان يافتن راهحلهايي بر مشکالت سازماني و (....رويکرد پيشبينانه
مبتني بر دادههاي حاصل از ابعاد فرهنگي هافستد)

17

 )1فه و تأثير تنوع فرهنگي بر رهبري و سازمان
 )2تمرکز بر مديران در کشاااور هاي ج هان با رويکرد اب عاد فرهنگي
مطالعه
گلوب

هافستد(در چارچوب نظرگاه هافستد)
 )3توجه به نقاط ضعف و قوت مديران در گ ستره فرهنگي و تالش در
جهت آمادهسازي مديران براي موقعيتهاي ميان فرهنگي
 )4اين مطالعه ميتواند به تهيه نقشاااه فرهنگي هر کشاااور بر اسااااس
تفاوتها و شباهتهايش با ساير کشورها در حيطه مورد نظر بينجامد.
 )1پيوند ميان جغرافيا ،تاريخ ،فرهنگ و مردمشناسي

مطالعات

 )2طرح ميانرشااتگي براي بازنگري به مسااائل حيطه سااياسااتگذاري

جغرافياي

فرهنگي

معرفتي و

 )3توجه کردن به ظرفيتهاي معرفتي و فرهنگي مناطق مختلف در ايران

فرهنگي

 )4توجه به قابليتهاي توسعه منطقهاي در ارتباطات ميان فرهنگي

ايران

نظري
عملي
نظري
نظري ا عملي
عملي
عملي
نظري
نظري
نظري
نظري ا عملي

 )5اصالت دادن به جغرافياي فرهنگي و معرفتي در برابر جغرافياي وابستگي

نظري

 )6تبييني از نحوه سياستگذاري فرهنگي در سطح منطقهاي ،ملي و بينالمللي

نظري ا عملي

 -2اطلس فرهنگی؛ رویکرد کاربردی
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براي اينکه بتوان نگاه کاربردي و فعال به مطالعات ياد شاااده داشااات و آنها را با
توجه به اهدافي که در اين نوشاااتار و همچنين در جهت ساااياساااتگذاري فرهنگي و
مفاهيمي چون مهندساااي فرهنگي و پيوساااتنگاري فرهنگي دنبال نمود ،رويکردها و
تعاريف ارائه شده از اين مفاهي که در بخش نخست مقاله مورد اشاره قرار گرفته است،
نيز به فراتحليل کاربردي ما جهت ميدهد ،لذا در ذيل خواهي داشت
 )1ايجاد و تحول در سطوح مختلف سيا ستگذاري فرهنگي عمده تغييري که به
وسااايله اين نوع از پژوهش ها روي خواهد داد ،تقويت و بهبود بخشاااي به روند يک
چرخه سااياسااتگذاري خواهد بود که بر شاامردن اين مراحل ميتواند با توجه مفاهي
دخيل گوياي موضوع باشد

 )2بازنگري در سياستگذاري علمي و پژوهشي کشور بهويژه علوم انساني ،منطبق
با نيازها در اين مورد ميتوان به درگير نمودن مراکز پژوهشي و دانشگاهي در شناسايي
ظرفيتهاي مختلف کشور در امور مختلف و توسعه ،از طريق شاخصسازيهايي مبتني
بر تفاوتهاي فرهنگي ،دستهبندي و طبقهبندي اطالعات در بازههاي زماني و تاريخي و
م کاني ،مبتني بر ن گاه ها و رويکرد هاي بومي اشااااره نمود ،در اين بين نوع م طال عات
يادشده و نحوه عمل آنها ميتواند الگوي مناسبي را در اين حيطه فراه سازد.
 )3شناخت وضعيت موجود فرهنگي کشور شايد مه ترين کاربردي که بتوان اشاره
نمود انجام چنين مطالعاتي در کشااور اساات که با دقت و تمرکز قابل توجه صااورت
بگيرد ،چراکه به نظر ميرساااد که انجام اين مطالعات گامهاي اوليه در نگارش نقشاااه
مه ندساااي فرهنگي کشاااور ،ارزيابي هاي تاثيرات اجت ماعي پد يده هاي مختلف و نيز
پيوستنگاري باشد.
 )4تحول اساااسااي در پيوسااتنگاري اين تحوالت از دو طريق حاصاال ميگردد؛
نخسااات ،توجه به زمينهها و ابعاد منطقهاي و جغرافيايي يعني تأثير جغرافيا بر فرهنگ،
همان گونه که در عنوان جغرافياي فرهنگي اشااااره گرديد ،اين حوزه مطالعاتي خواهد
توانساات بر روند پيوسااتنگاري تغييراتي مهمي را لحاظ نمايد ،چنانکه «جغرافيدانان
فرهنگي معتقدند که کليت و صااورت فرهنگ نميتواند بدون مراجعه به محيطي که در
آن شاااکل گرفتهاند ،کامالً درك شاااوند .همينطور جغرافيدانان فرهنگي به تجزيه و
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تحل يل هاي زميني همچون م طال عات آب و هوا ،گ يا هان ،خاك و ز ندگي حيواني
ميپردازند و اينها را در مطالعات خود وارد ميکنند ،زيرا ،اين عنا صر روي فرهنگ اثر
گذاشاااته و به تشاااريح الگوهاي فرهنگي کمک ميکنند» (Pitzl, 2004, p.43؛ به نقل از
مهدوي و احمدي،1390 ،

.)167

 )3توجه به آينده و طراحي سيست برنامهريزي اين سطح دادهها نيازمند برنامهريزي
و طرحريزي بسيار دقيق جهت بهدست آوردن و ترسي دادههاي مربوط است؛ اما آنچه
که مه به نظر ميآيد ،مفيد بودن اين دادهها در گستره زماني و براي آينده است.
تصویر شماره  -2تقسیم فرهنگهای جهان در قالب دو بعد فاصله از قدرت و ابهامگریزی

منبع2007) :

(Enemark,

مطابق تصوير شماره  ،2هافستد فرهنگ جهاني را به وسيله دو محور ابهامگريزي و
فا صله از قدرت به چهار مربع تق سي نموده ا ست و بايد به اين نکته توجه نمود که دو
بعد يعني ابهامگريزي و فاصله از قدرت ،دو بنيان در طراحي سيست هاي برنامهريزي در
هر ک شور و قلمرو سرزميني به شمار ميروند .و همانگونه که نتايج مطالعات هاف ستد
در شااکل نمودار ساااخته اساات ،اساااس و مبناي برنامهريزي بعدي فرهنگي را به خود
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ميگيرد .چنانکه منطقه شااامال اروپا با منطقه امريکاي التين کامالً متفاوت هساااتند
) .(Enemark, 2007اين امر ،لزوم زمينه سازي را جهت طراحي سيست هاي برنامهريزي در
کشور نمايان ميسازد.
همانگونه که پيش از اين نيز با تبيين مطالعاتي همچون هاف ستد و گلوب و با تأکيد
بر مزايا و کارکردهاي اين پژوهشها در کنار مطالعات و گفتارههاي جغرافياي معرفتي و
فرهنگي ايران ميتوان به يک تعريف مناسب از اصطالح اطلس فرهنگي دست يافت .با
اين تعريف تبيين هاي موجود که در کار ها و ف عال يت هايي به ويژه اطلس ايران و يا
اطلس هاي در حال تهيه از شاااهرهاي مختلف کشاااور که تنها پديدههاي جغرافيايي را
مدنظر قرار دادهاند ،تغيير خواهد کرد.
با توجه به گفتارهاي پيشين ميتوان اطلس فرهنگي ايران را اينچنين تعريف نمود
«ترسااي نتايج مطالعات و پژوهشهاي مربوط به شاااخصااههاي فرهنگي (همچون
شاخ صههاي پنجگانه هاف ستد) منطبق بر الگوي ا سالمي اااا ايراني و بر ا ساس گ ستره
قلمروهاي جغرافياي ملي و منطقهاي ،قومي ،زباني و مذهبي و نيز فرهنگ ساااازمان ها
(اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي) در کنار ترسي و ضعيت تشابهات و تفاوتها
با ساير ملل در جهان اسالم و جهان تعريف ميگردد».
بر اسااااس تعريفي که ارائه شاااد ابعاد اين تعريف از ويژگيها و بايساااتههاي زير
ميبايست برخوردار باشند
نمودار شماره  -7ابعاد اطلس فرهنگی

ویژگیها و بایستهها

ابعاد

اين نوع شااااخص ها ميتواند همچون پژوهشاااي که ميکائيل بوند 18در مورد
شااااخصاااههاي
فرهنگي

ارزش هاي چيني ) (CVS19صاااورت داد در مورد ارزش هاي ايراني و با روش
تحقيقي م شابه صورت گيرد و با شاخ صههاي هاف ستد مقاي سه و شاخصهاي
متمايز و م شابه ا ستخراج گردد .البته اين کار در سطوح مناطق مختلف ک شور
نيز ميتواند انجام شود.

الگوي اسالمي و
ايراني

در اين بُعد ،توجه بسااايار زياد بر داشاااتهها و مؤلفههاي هويتي ايران خواهد،
چنانکه «هويت هر ملت را بايد در تاريخ و جغرافياي آن جسااتجو کرد؛ چراکه
اين دو از عوامل مه هويت ساز ه ستند .از نظر نيچه نيز فه هويت ،م ستلزم
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نگاه مبتني بر زمان و مکان اساات» (عاملي14 ،1385 ،؛ به نقل از مهدوي و
احمدي )163 ،1390 ،لذا ا صطالح الگوي ا سالمي ااااا ايراني تکيه بر اين
هويت اساات که زمينه اسااتخراج برخي از ابعاد جديد را مبتني بر ريشااههاي
تاريخي و ذخاير فرهنگ اسالمي و ايراني به خصو متون اسالمي در ترسي
شاخصهاي وضعيت مطلوب کشور قرار داده که در کنار شاخصهاي فرهنگي
ميتواند وضعيت کنوني ما را در رسيدن به چش انداز مناسب فراه آورد .البته
در اين ميان نبايد اين گفته را از نظر دور داشااات که « به نظر پير بورديو 20هر
فرهنگ غوغايي از رنگها و صداهاي ناموزون است ،مگر آنکه شما به قواعدي
که آن را هدايت و معني ميکند ،ا شراف دا شته با شيد» (Bourdieu, 1984؛ به نقل
از کرنگ.)6 ،1383 ،
اين بُعد که بيشااتر جنبه تصااويري و نمايشااي اطلس را جهت ترسااي دنبال
ميکند ،تقساايمات کشااوري مانند اسااتانها و شااهرسااتانها را در بر دارد و
ميتواند ،ت صوير رو شني از و ضعيت مقادير شاخصهاي فرهنگي را در جهت
جغرافياي ملي

منطقهاي
قومي
زباني
مذهبي

فرهنگ سازماني

به کارگيري در مسير سياستگذاري در اختيار سياستگذاران قرار دهد.
الب ته جغراف ياي ايران در گذر تاريخ (در دوره هاي ز ماني مختلف) ميتوا ند
وضااعيت تشااابهات و تفاوتهاي شاااخصها را در گسااتره بينالمللي بيشااتر
نمودار سازد.
اين ب عد به نوعي مک مل بُ عد جغراف ياي ملي اسااات و بر اب عاد جزئيتر اين
جغرافيا در ترسي اطلس تأکيد دارد.
شاخصها بر اساس اين بُعد ميتواند بر اساس پراکندگي اقوام مورد توجه قرار
بگيرد.
شاااخصها بر اساااس اين بعد ،تقساايمات زباني در کشااور را محور و قطب
تصويري قرار داده است.
پراکندگيهاي مذهبي و اديان بر اساااس شاااخصها ميتوانند اليهاي ديگر از
اطلس فرهنگي را مشخص نمايند.
تاکيد اين بُعد بر ترساااي اطلساااي ويژهاي بر اسااااس شااااخصهاي فرهنگي
سااازمانهاساات ،که به سااياسااتگذاري سااازمانهاي مختلف کمک ميکند
(اطلسي نه بر اساس جغرافياي ملي بلکه بر اساس گستره سازمانها در کشور).
البته از تالقي اين اطلس با اطلس جغرافياي ملي تفاوتها براي ساااازمانها در
بُعد ملي نيز فراه ميگردد.
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جهان اسالم

تر سي شباهتها و تفاوتهاي شاخصها (حا صل از تحقيقات) با ک شورهاي
مختلف جهان اسااالم ،و تأکيد بر سااياسااتگذاري در راسااتاي اهداف وحدت
ا سالمي ،از طريق شنا سايي شاخصهايي که قابليت نزديکي و بهبود ارتباطات
ميان فرهنگي در اين عرصه داراست.
ترسي قابليتها و تفاوتهاي مناطق مختلف کشور با گستره جهاني و استفاده

جهان

از ظرفيتهاي جغرافياي معرفتي و فرهنگي مناطق براي ارتباطات ميان فرهنگي
با اقصي نقاط جهان.

نتیجهگیري و پیشنهادات

با توجه به اهميت فرهنگ و پيو ست فرهنگي در سطوح سيا ستگذاريهاي فرهنگي
کشااور بهرهگيري از اطلسهاي فرهنگي به مثابه يکي از شاايوههاي تحليل در حوزههاي
کالن سياستگذاري و برنامهريزي فرهنگي ضروري است .اين در حالي است که پيش
از اين در عرصااه سااياسااتگذاري به اين بُعد که مورد تأييد جغرافيدانان فرهنگي نيز
ميباشد توجه کمتري شده است .به همين دليل تبييني از اطلس فرهنگي ميتواند ،گامي
مؤثر بر طرح اين موضوع در بهکارگيري جغرافيا با تأکيد بر تجارب و نظرگاههايي چون
جغرافياي معرفتي و فرهنگي و حتي مطالعاتي همچون هافساااتد و گلوب که در نگاه
نخست شايد از اين عرصه دور هستند ،باشد.
تاکنون متغيرهاي دقيقي از ابعاد فرهنگي در اطلسهاي موجود کشور ديده نمي شود
و اين اطلسها فقط به م شخص کردن امکان و ظرفيتهاي مادي فرهنگي در آنها اکتفا
ميکنند .لذا اطلس فرهنگي در معنايي جديد مي بايسااات نمايشدهنده شااااخص هاي
فرهنگي در سااطح تغييرات منطقهاي و جغرافيا باشااد که جنبههاي معرفتشااناختي و
جغرافياي فرهنگي معناي جديدي را به آن ميدهد.
پيوستنگاري فرهنگي در مراحل مختلف سياستگذاري از جمله شناخت م سئله،
تصمي گيري ،اجرا و ارزيابي به کمک سياستگذاران ميآيد و آنها را در شناخت وضع
موجود فرهنگي و پيشبيني و آيندهنگري بخش فرهنگ ياري مينمايد .همچنانکه در
تحقيقات انجام شاااده ابعاد فرهنگي از ساااطح خُرد تا کالن همچون ساااطوح محلي،
منطقهاي و ملي و بينالمللي براي اين امر به روشاااني براي تحليلها و ارائه نقشاااههاي
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فرهنگي بهکار گرفته شدهاند.
بنابراين ،جغرافياي فرهنگي به وساايله انسااانشااناسااي و اغلب با حک به احياي
سنجش چ ش انداز و پيو ستگي مردم به زمين يا اح ساس مکان ،تأثيرات زيادي پذيرفته
است ) (thrift and whatmore, 2004, pp.4-5و اين شاخه جديد در جغرافياست که ميتواند
نقطه اتکايي بر لزوم بازتعريف اطلس فرهنگي با توجه به اتخاذ سااياسااتهاي مرتبط با
مهندسي فرهنگي و اجتماعي در کشور باشد.
مطالعات انجام شده در مورد پیوست فرهنگی در سطوح مختلف ،محققان حوزه
سیاستگذاری فرهنگی را از طريق تأکيد بر اطلس فرهنگي و بازنگري در شيوه پيشين
توجه به اين اصطالح ،را به خود جلب کرده و متخصصان و انديشمندان علوم اجتماعي
و علوم ان ساني را با سؤاالت و م سائل واقعي يک واحد ملي ،بينالمللي و يک سيطره
چند فرهنگي مواجه کرده تا تفاوتها و تمايزات و ا صطالحات در يک سطح م شخص
از يکديگر تفکيک شوند و مورد ا ستفاده سيا ستگذاران قرار گيرد .اما پژوهشهايي با
موضااوعاتي چون تعيين شاااخصها و ارزشهاي جامعه ايراني در سااطوح مختلف و
مقايسههاي تطبيقي در اين عرصه شايد گامهاي ديگري باشند که ميبايست مورد توجه
قرار گيرد ،البته شناخت صحيح از ابعاد فرهنگ سازماني در ک شور و تفکيک و مقاي سه
سازمانها از ديگر عر صههايي ه ستند که بايد بدانها پرداخته شود تا اطلس فرهنگي را
به عنوان يک يارير سان مهند سي فرهنگي و پيو ستنگاري فرهنگي به سوي مطلوب
راهنما باشد.
یادداشتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Frank Vanclay
)2. The Electronic Cultural Atlas Initiative (ECAI
3. Bernard Hourcade
4. Geert Hofstede
5. Ruth Benedict
6. Margaret Mead
7. Alex Inkeles
8. Daniel Levinson
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9. Power Distance
10. Uncertainty Avoidance
11. Long-term Orienation
12. Short-term Orienation
13. Factor Analysis
14. Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness
15. http://www.thunderbird.edu/wwwfiles/ms/globe/
 .16در کنار مطالعات یاد شده به گروه دیگری از مطالعاتی میتوان اشاره کرد ،به
عنوان مثال ،مطالعه یان سلمر ) (Jan Selmerکه سبک مدیریت وایکینگی را معرفی
نموده ،و به نوعی تفاوتهای فرهنگی در ساختار سازمانی را مورد اشاره قرار
داده است و یا در مثالی دیگر از این نوع مطالعات ،بررسی نگرشهای کاری و
سبکهای رهبری در کشورهای مختلف و بیان شباهتهایی میان فرهنگهاست که
فراتر از مرزهای ملی را مورد توجه قرار داده است و به مجموعه یا خوشههای
فرهنگی یا کشوری شهرت دارد .با این وجود به دلیل آنکه روابط جغرافیا و فرهنگ
بیش از پیش در این مقاله مورد توجه ما بوده است ،بهطور مبسوط بدانها پرداخته
نشد .البته ذکر این نکته ضروری است که تحقیق اخیر یعنی خوشههای فرهنگی تا
اندازهای میتواند در بحث جغرافیای معرفتی و فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد اما
از مجال این گفتار خارج است (برای اطالع بیشتر ن .ک .به:
S. Ronen and O.Shenker. (1985). “Clustering Countries on Attitudinal Dimensions:
(A Review and Synthesis”, Academy of Management Review, 10(3). Pp. 435-54.

 .17نمونه بارز این قابلیت ،مبتنی بر پژوهشی در دهه  1970است که اون جیمز
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