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: نشانه هاي يك جامعه ي فرهنگي، نخست بايد تعريف مشخصي از جامعه ي فرهنگي ارائه كرد به منظور تبيين
 آن،» عام«در تعريف جامعه، به معناي

از . بايد دقت بيشتري معمول داشت» فرهنگي«ولي در باره اصطالح . ميان صاحبنظران اتفاق نظر وجود دارد
، »cultural«: بر مي آيد كه  هرچند سه اصطالحچنين » فرهنگ«بررسي منابع مربوط به حوزه و مبحث 

»cultured « ،»cultivated « بكار مي روند، اما مي بايست ميان » فرهنگي«،  در يكي از معاني خود، به معناي
اعم _، در فرهنگهاي واژگان»ultivated c«و »  cultured«: بدين معني كه دو اصطالح. آنها تفاوت قائل شد

« بكار مي روند ولي واژه » فرهيخته«معادل يكديگر و در واقع به معني  تقريبا _ياز عمومي و اختصاص
cultural«معناي عامتر، و مصاديق آن شمول بيشتري دارد  ،. 

، » cultured/cultivated society«در پژوهش حاضر، مقصود نگارنده از جامعه ي فرهنگي،همان معادل  
ي خاص فرهنگي، هنجارها و وظايف مشترك دارند، و در حوزه ) ها( جامعه اي كه اعضاي آن در  زمينه :است

ترجيح اين تعريف از جامعه ي فرهنگي، بدين . ي خاص مربوط به خود، آموزش ديده و صاحبنظر هستند
هدف گزاري، سياستها، برنامه : فاكتور دروني 5جهت است كه چنين جامعه اي ، خود، توانايي آن را دارد تا با  

ها و » الگو«و » دكترينهاي فرهنگساز«ر،  روشها، به رهيافت هاي فرهنگي كارآمدي برسد كه همان ها، ابزا
بودن، قابل اجرا و تعميم در » وفاق پذير«و  » كاربردي«: مولفه ي اصلي 2هاي فرهنگي؛ و با دارا بودن » مدل«

   .است» رهنگيملت ف« روندي، شكل گرفتن يك داد نهايي چنين_برون. هستند» ملي«جامعه ي 

 :در يك بررسي كلي مي توان نشانه هاي يك جامعه ي فرهنگي را در موارد زير خالصه كرد      

، وسيستم »مهندسي فرهنگي«اهداف فرهنگي بلند مدت و كوتاه مدت  تعريف شده اي دارد كه با استفاده از  . 1
متناسب ) هاي(استراتژي )  SWOT )strengths, weaknesses, oppurtunities,threatsبرنامه ريزي 

براي آگاهي بيشتر در . (را تعيين و تدوين مي كند) الگوسازي فرهنگي و دكترين هاي فرهنگساز(با اهداف خود 
 ).81صالحي و كاووسي، .: ك.باره ي اين سيستم ر



ابزاري  بسيار مهم در برنامه ريزي بر كاربرد شيوه هاي تكنولوژيك موثر در انتقال اطالعات، به مثابه ي . 2
 استراتژيك خود، 

 ..نگاه داشتن اين شيوه ها تاكيد دارد» روزآمد«نيز 

،  و پديد آمدن تحوالت فكري و فرهنگي در جامعه »جهاني شدن«با پيش بيني چشم انداز تغييرات ناشي از . 3
 .راهم مي كندي ملي، توان پاسخگويي به چالشهاي ذهني ناشي از اين تحوالت  را ف

افزون بر توجه به ارتقاي سطح دانش علمي و فرهنگي اعضاي جامعه ي خود، و فراهم آوردن امكانات الزم . 4
براي اين امر؛  و عالوه بر تعامل با جوامع فرهنگي ديگر؛ تعامل ميان جوامع كوچكتر درون خود را مد نظر قرار 

 .مي دهد

 .راتژي هاي  خود را الزم مي داندضرورت بازبيني مستمر در اهداف و است. 5

توان تدوين يك استراتژي مشخص به منظور حل تعارض ميان ديدگاههاي سنتي و مدرن اعضاي خود . 6
 .نسبت به مفهوم و فاكتورهاي فرهنگ را داراست

 .   از توان و شايستگي ها و استعدادهاي اعضاي خود، به نحو شايسته و  بدرستي استفاده مي كند. 7

وجود جامعه ي فرهنگي، به عنوان امري حقيقي و واقعي، حاصل : يز بايد بر اين نكته ي مهم تاكيد كرد كهن. 8
. تركيب عميق اركان فرهنگي در درون جامعه ي اسالمي و نيز تناسب آنها با يكديگر خواهد بود

 ). 1377حسيني،(
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