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ABSTRACT 

Culture, as one of the main components of any social system, has always been exposed to all 

kinds of reflexivity, and one such case of ideation is related to the promotion of the notion of 

collapse by the elites. The purpose of this article is to examine what cultural collapse is, and to 

identify the root cause of it related to the elite community. To achieve this goal, a qualitative 

study with inductive content analysis was conducted with the participation of 12 academic 

elites who were experts and had published books on the subject under study. To analyze the 

data, a thematic analysis was adopted and the data were coded in Atlas.ti8. The findings 

showed that the use of the idea of cultural collapse has caused conceptual confusion among the 

elites, and while culture does not disappear but can be accompanied by metamorphosis and 

change. The roots of this go back to the forms of cultural change, analytical deception, the role 

of educational centers, the body of power, and the media; and the nature of the idea of collapse 

is related to the political system and has nothing to do with culture. 
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INTRODUCTION  

In Tainter's (1988) point of view, the collapse indicates its negative and undesirable 

socio-political results in the eyes of the people (Brunk, 2002). Paying to collapse is 

one of the issues that have been addressed by elites, political activists, and media 

waves, and it has been considered as a common preoccupation of the ruling forces 

in the social system. Some of the opinions of the social elites regarding the collapse 

and the scope of its conceptual space show the use of the concept of confusion or 

disintegration (Jalaipour, 2015), the destruction of the state institution and the 

movement-demandingness of the society (Jalaipour, 2016), anomie (Abazari, 2015), 

the disintegration of a country and the destruction of the government (Shojaiezand, 

2017), the malfunctioning of the social body (Eftakhari, 2017), the functional 

weakness of institutions (Abdi, 2016), the disruption of national cohesion and the 

cultural destruction of society (Rafipour, 2013), the instability or ambiguity of the 

situation ( Tajik, 2017), the malfunctioning of the government, the inability of the 

government to solve problems, the disintegration of the unity of identity and the 

rupture of the society (Kachouian, 2017) and the collapse of the elite and the 

formation of a gap between the elites, the characteristics and political management 

of the country with the public sphere and the people (Parsania, 2017) it has been 

popular among the elite community. Based on such a conceptual space, the cultural 

collapse in relation to cultural behaviors, normative and value order, and the 

lifestyle of Iranian society is one of the main concerns of the intellectual space of 

the elites, which has been conceptually mixed with other dimensions of society and 

specifically its political aspect. 

PURPOSE 

Challenges related to the field of culture and conceptual constructions around it are 

appropriate to historical conditions of the Iranian society, the economic situation of 

the society, the functioning of the government and the ruling political system, the 

role of culture producers and cultural carriers, the functions of institutions in 

relation to the value and normative system, the intellectual and elite stream, and the 

effects of virtual networks and the media have caused the cultural collapse to 

become one of the central issues of the social system and be considered one of the 

main concerns of the government. The purpose of this article is to examine what 

cultural collapse is and identify its roots by the elite community. 

METHODOLOGY   

The current research was conducted through inductive content analysis which is a 

method of qualitative data analysis. A semi-structured interview tool was used to 

collect the data (Tabrizi & Hoshangi, 2014). The statistical population consisted of 

the elite society of Tehran, including academic faculty members and senior cultural 
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managers, who were chosen by non-probability and purposeful sampling methods; 

the participants were 10 university faculty members and 2 managers with cultural 

responsibility at the doctoral level and with expertise in cultural sociology, social 

history, political science, policy-making and sociology, and hence they made a total 

of 12 people. The method of selecting the samples according to the degree of 

theoretical saturation and theoretical sampling appropriate to the research subject 

included elites who were scholars in the fields of culture, cultural studies, social 

history of culture, political science and culture, cultural policy and sociology of 

culture and who authored books and research works and at university levels and 

were engaged in cultural and administrative management affairs. Atlas.ti8 software 

was used to analyze and encode the qualitative data. The interview protocol was set 

based on the main axes of the empirical background and by conducting a review of 

the body of knowledge related to the subject. The operational method of the 

research is content and thematic analysis. Thematic analysis is a method of 

analyzing textual data, and uses categories adapted from theoretical models and 

applied to the data.  

FINDINGS 

The network of study themes showed that part of the views of the interviewees were 

focused on the problems of theorizing and methodological principles of how to deal 

with the issue of cultural collapse, and the concept of collapse is mainly used 

analytically and theoretically in the field of politics, namely, for the chaotic political 

system and the deterioration of political order. In other words, the use of collapse in 

the field of culture requires explanation and theoretical and experimental evidence 

and is not directly applicable to culture and the field of culture. Therefore, the 

cultural collapse is an artificial and unknown concept that due to the anomic 

situation of the cultural field, the confusion of the country's cultural situation, value 

and normative metamorphosis, deterioration and disruption in the field of culture, 

the conceptual manipulations of the power pyramid, and the generative forces of 

culture, such a construction is formed from the concept of collapse in the field of 

culture. Therefore, the adaptation of the concept of collapse in the politics, and its 

application in the field of culture has created such a conceptual confusion that has 

nothing to do with the field of culture and the culture.  

In fact, cultural changes and transformations in this area do not indicate cultural 

collapse, and even the occurrence of anomic situation, disorder, and the confusion 

in the culture does not indicate cultural collapse. The roots of such a concept are 

related to theorizing the failure of governance, the conditions of the new cultural 

order, analytical deception, the role of educational centers, the role of the media and 

social networks, discrediting the carriers and elements that produce culture, the 

questioning of cultural hegemony, the polarization of society towards the cultural, 
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fragility of the cultural hegemony of the society against the global cultural system, 

the emergence of a new lifestyle and the speed of social changes and the 

inconsistency of cultural productions with this process. The focus of Simmel, 

Adorno, and Durkheim's theoretical views on the process of modernization and 

modernization with the contrast between Simmel's objective and subjective culture, 

Durkheim's mechanical and organic solidarity and or Adorno's fatherless society 

shows the importance of social changes in a society and other issues of narcissism 

in the society under the influence of the culture industry, the emergence of cultural 

disorders in the action behaviors of the people with the situation of a formless 

society and or the emergence of cultural confusion in the anomic situation of the 

society, have prepared the grounds for creating fragility in the norms governing the 

society and the values related to the society. In accordance with such an approach, 

the roots of dealing with the cultural collapse are related to the different aspects of 

the new state of society in terms of the media, academic, and political environment 

of society. Empirical records related to the issue also show that paying attention to 

cultural collapse is ill-considered and incorrect. 

CONCLUSION  

Ideation about the cultural collapse and productions related to its foundations and 

literature require changes in the approach of the country's elite and media stream 

and a revision of it, especially tribune holders and cultural institutions. In this 

regard, the structure and mechanism of confronting cultural, along with conceptual 

and theoretical disturbances hidden in institutional and political views, have caused 

a kind of analytical and theoretical chaos at the social level, the media, and the body 

of the political system. In a situation where the society's culture is not compatible 

with the speed of social changes and there is no balance between cultural products 

and needs of society, chaos will occur in the situation of culture and this turmoil 

and confusion do not mean cultural collapse and can be one of the signs of the 

occurrence of anomie. 

NOVELTY 

The study clearly shows that there is a lack of coherent research about the 

conceptual disturbances related to the realm of collapse and its use. This was 

realized by using a qualitative study and interviews with the elites. Another 

innovation is the evaluation of views of the elites in the body of knowledge and 

background in relation to the subjectivity of collapse in the context of society. 
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 یپژوهش مقاله

   فرهنگی در بین نخبگان؛  فروپاشی  ۀرواج اندیش  یکیف  ۀ مطالع
 ؟ افسانه یا واقعیت

 
 2، سیدمحمدعلی موسوی 1حمید نادری* 

   30/03/1401پذیرش:     ؛07/11/1400دریافت: 
 چکیده

اسووت  بووودهها نظام اجتماعی، همواره در معرض انواع بازاندیشی  رعنوان یکی از اجزای اصلی هبه  ،فرهنگ
حاضوور،   رنوشووتا  هدف  .است  یاز سوی جریان نخبگان  یفروپاش  ۀرواج اندیش  ی،سازاز موارد ایده  یکه یک

نخبگووانی اسووت. بوورای  ۀجامعوو ی سووو  آن از های طوور ریشهیی اسو شنا یفرهنگ  یپاشوفر  یستیچ  بررسی
 نفوور از نخبگووان 12بووا مشووارکت  یینوووع لحلیوول محتوووای اسووتقرا   از  یکیفوو ۀ  مطالع  این هدف،  دستیابی به
 منظوره. بوو شوودانجووام  پووهوهح حاضوور،موضوووع  بووار و لوویلید در صلخصوو  افووراد دارایو ی دانشووگاه

های . یافتهه استاستفاده شد  Atlas.ti8افزار  با نرم   یل مضمون و کدگذاریاز لحل  ها نیزداده  لحلیلوهیلجز
در بووین جریووان   یمفهوووم  ریختگیهمبووه  سووب   گووی،فرهن  یفروپاشوو    ایوود  استفاده از  که  دادنشان    پهوهح

و لغییوور شووود.   یسووید ردگ   دچار  ممکن است  بلکه  ،رودنمی  بین  از  فرهنگ  هکدرحالی  ؛شده است  نخبگانی
در بین  یبکاری لحلیلیفروقوع  ،در سطح جامعه یلغییرات فرهنگ  اشکال مختلد به مذکور   اید  طر  ریشه

مربووو  بندی ایوون مفهوووم در صورت ها سانهر قدرت و ۀبدن و  مراکز آموزشیاثرگذار  ، نقح  جریان نخبگانی
بووا اموور فرهنگووی   نظام سیاسی موضوعیت داشته و سنخیتی  مورد در    ،فروپاشی   ماهیت طر  اید  و  شودمی

 ندارد.
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 مقدمه . 1

ها انسووان   یشوویدن دان  یهاو شیوه اعی  اجتمی  فتارهار  دربردارند   ،آن مرلبط با    هنگ و اموررف
 یرویدادها را باید به ی معناهای یرند که چهگفرهنگی خود یاد می  آموزش  است که در خالل

دیگران نسبت دهند لا بتوانند رویدادها را فهم کوورده و   یرفتارها  ویهه بهجهان اطراف خود و  
 در لووداوم حیووات کووه فرهنووگ(. 8، 1380داشته باشند )اشرفی، ی در برابر آن واکنح مناسب

عنوان بووهو از آن   بوووده  رو  جامعووه  همثاب، بهدارد ای  جامعه و هدایت اعضای آن نقح عمده
 و همووواره  که لوان لرسیم درست این نقشه را ندارد   ایکنند. جامعهمردم یاد می   ی زندگ  ۀنقش 

 روروبووه ی هنگوو لهوواجم فر انووواع و اخووال  فروابط خال  ع حاد فرهنگی مانند شیو  با مسائل
 .(200-201، 1378شود )طالبی، ی م  ی ختگسیگمدچار ضعد و ازه  است،

و  ی خی لار یهارگذا پایۀیک نظام اجتماعی، بر  ب عناصر آن در چارچو  ابعاد وو    گنفره 
 ۀبوده است که دوگانوو   روروبهو عواملی    هاگرفته در بستر زمان با موضوع شکل  یهاکشاکح

های و نهووادی عرصووه یخووود و دیگووری، مشووکالت سوواختار  ایهریدنیته، لعرسنت و مد
یووک   ه بستررهمواهستند.    جملهها از آن چندگانگی   گوناگون   یهاشکلو    ،هویتی و لضادها

ضعید( وقوی منفعل/وبووا نوووع جامعووه و نظووام سیاسووی حوواکم )فعال   سوو متنا ،جامعووه
در   ،و نیز خووود شووهروندان   و رفتارهای ارکان جامعه  اعمال  یبندخ( و سن1988،  1)میگدال

سوواختار اجتموواعی و نظووام  مرکزیت دگردیسی بوده است که این موضوع به روابط لنگالنگ
اسووت موورلبط    ،قلموورو فرهنووگ  ویهه بووه  ،هووای مختلووددر سطح جامعووه و در حوزه   ی کنش 

 3اجتموواعی   هایآنتروپی   دلیل اصلی   (.2016،  2؛ و گریر1394؛ فاضلی،  1394)فکوهی،  
های اجتماعی گسترش فضای مجازی و شبکه لوسعۀ ویهه به  ،طاتارلبا  پدیدپیشرفت که با  

لنهووا   رو،ازاینفرهنگ در هر جامعه است.      یافته است، لبادالت فرهنگی و رابطۀ آن با حوز
ه چها و رفع هرگونه اختالل در جامعه است و چناننظمی بخشی به بی قادر به سامان   فرهنگ

فراهم خواهوود   4پذیر نباشد، مقدمات فروپاشی امکان   آن   ۀواسطدر جامعه به  برقراری لعادل
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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( به بازدهی منفی و نامطلوب 1988) 1تاینتردر نظرگاه    (. فروپاشی 57،  1375فر،  )رفیع  شد
خود، فروپاشی جوامووع را ناشووی  داللت دارد. وی در بررسی   اجتماعی آن نزد مردموسیاسی 

هووا، داند که متناس  با سطح بحران یا دینی می   ،ادی، اجتماعی های سیاسی، اقتصاز بحران 
 (.195، 2002، 2برانک :نقل ازبهشود )می  گسست جامعه دچار 

و   ،نخبگان، کنشگران سیاسی   موردبحث مهم    هاییکی از موضوع ی،  فروپاش    واژطر   
بووه   ایویهه   ۀزاوی نظری از  ای که، هر متخصص و صاح  گونهی بوده است؛ بهارسانهج  اموا

. دارد موافقان و مخالفووانی مسئلۀ فروپاشی جامعۀ ایرانی،   درنتیجهاست و  موضوع نگریسته  
ایران را بووا اسووتفاده از مفهوووم   ۀجامع   دیاجتماعی، شرایط پیچ    از اندیشمندان حوز  ایعده

(، از بووین رفووتن نهوواد دولووت و 1385پووور، )جالئی  ی«ختگگسوویازهم»یووا  «آشووفتگی »
یک   یۀ(، لجز1381)اباذری،    3(، آنومی 1397پور،  بودن جامعه )جالئی   مطالبالی وشی جنب

ساختاری نهادها )فیوواض،   یکرد ل(، بدعم1397زند،  رفتن دولت )شجاعی   کشور و از بین
، ضعد کارکردی نهادهووا )عبوودی، (1397اجتماعی )افتخاری،    ۀ(، بدکارکردی بدن1397
(، ناوضووعیت 1396پور،  جامعه )رفیع  ی ی و لخری  فرهنگ(، اختالل در انسجام مل1396

دولووت، نووالوانی دولووت در رفووع   ی(، بوودکارکرد 1397بووودن وضووعیت )لاجیووک،    یا مووبهم
ی (، فروپاش1397)کچوئیان،    وحدت هویتی و گسیختگی جامعه  دن یپاش  مشکالت، ازهم

   بووا حوووزکشووور   ی شکاف بین نخبگان، خووواو و موودیریت سیاسوو   ی گیرنخبگانی و شکل
و  هووا،ای، نظرورزی( و برخی دیگر نیووز در فضووای رسووانه1397عمومی و مردم )پارسانیا،  

؛ و 1379نهاد،  از مفهوم فروپاشی در معنای فروپاشی اخالقی )غنی   ،پراکنده  یهاسخنرانی 
روابط بین اجووزای در  نظمی بی از ی  ران و فروپاشی اجتماعی ناش(، بح1391لرکمانی،  دینی 

(، فروپاشووی خووانواده، اقتصوواد و شوویوع 1385هووا )عبوودی،  بووودن آن   و غیرکارکردی  جامعه
( یاد 1392های اجتماعی در مقام وضعیت قرمز خطر فروپاشی اجتماعی )کوشکی،  آسی  

رفتارهووای   در نتیجة لغییوورفرهنگی    ی وپاش، فرایی ن فضای مفهوم یاز چن  پیرویاند. بهکرده
اصوولی  یهااز دغدغه ی یک ی،ایران ۀی، و سبک زندگی جامعفرهنگی، نظم هنجاری و ارزش 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

1. Tainter 
2. Brunk 
3. Anomie 
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مفهووومی بووا   آمیختگی که دچار    آیدشمار می بهفرهنگی  وسیاسی   و  دانشگاهی وفضای علمی 
گویی بووه پاسخ  پی   وجه سیاسی آن شده است. نوشتار حاضر در  ویهه جامعه و بهدیگر  ابعاد  

های طوور  منشووی و ریشووه»و    ؟«منظور از فروپاشی فرهنگی چیسووت »است که    پرسحاین  
 «ها هستند؟فرهنگی کدام ی فروپاش

 

 پژوهش ۀنیشی. پ2

و  ،اجتماعی، سیاسی، فرهنگی  گوناگون فروپاشی با ابعاد  بار  مطالعه در ۀنیدانح و پیش   ۀبدن
ماهیووت  ی . بررس خواهد کرد فراهم    ها رامون از این مض  ی گیرامکان بهره  های دیگر،موضوع 

 ،از پیروزی انقالب اسالمی   پس  ،که این موضوع   دهدمی   و ابعاد آن نشان   موضوع فروپاشی 
در  بیشترو لحلیلگران بوده و  پهوهشگران  موردلوجه  پرشماریو معانی    هامون همواره با مض

؛ 1385گره خورده اسووت )عبوودی،    یران با این موضوع ا  ، لشریح وضعیت 1380  ۀاوایل ده
 .(1385پور، ؛ و جالئی 1381اباذری، 

مصوواحبه و منووا ره، مقالووه،  در قالوو  اسووت کووه  زیوورشر  مرلبط با فروپاشی به  نۀیش یپ
 اند.و ارزیابی منتشر شده و نقد ،لیلحل و پهوهح

دانوود؛ یعنووی در شوورایط آنومیووک، می ( آنومی را زمینه و بستر فروپاشووی  1397)فیاض  
ساختاری را   ی ریختگو درهم  شودمی   یبندصورت   یهنجار  روند و خألهنجارها از بین می 

معنای انهوودام جامعووه نیسووت، بلکووه در ایوون بووه  ،، فروپاشووی فیوواضنظر  کند. بهآشکار می 
زعم وی، همراه اسووت. بووه  و پوچی   ولی روحی ندارد و با خأل  ،وضعیت، جامعه وجود دارد 

کووارکردی  ... در آن و  ،است که نهادهای دین، آموزش، اقتصاد  یاجامعه  ،دهیفروپاش  جامعۀ
دیوون و   نظر فیوواض، مناسووبات بووین جریووان رو هستند. بههندارند و با ضعد عملکردی روب 

 بیشووتری مردم با سرعت    است؛ یعنی   ه بودههمرا  یروحانیت با مردم، با نوعی لیخر رویکرد 
اصلی فیاض بر فروپاشووی اجتموواعی   اند. نظرگاهاز جریان فکری دین و روحانیت پیح رفته

از سوواختارها بووا گسسووت همووراه   یایران در بسوویار  که جامعۀ  بر این نظر است چرخد و  می 
انقالب عنوان  نخست ای هگیری از شعارها و آرمان است و علت چنین گسستی را در فاصله

 کند.می 
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شووود کووه می  گفتووه ی وضووعیت بووهی  فروپاشوو   نظوور اسووت کووهبوور ایوون  (  1397)  یافتخار
 دربرگیرنوود سازی بوووده و )دارای کارکرد هویت   ی مبان    زسه حوها یا عدم ارلبا   یبدکارکرد 

د جهان جدید است(، نظام اداری )کارکر  اتیو مقتض  ،های لاریخی های دینی، مؤلفهارزش
های اجتموواعی، و بدنۀ اجتماعی )شامل گروه ،های ملی است(آن مدیریت و لیمین خواسته

جامعه   یهابندیمفصلباشد که    حدی رسیدهآداب و قواعد اجتماعی و نهادهای مدنی( به
بووا پیکربنوودی جامعووه   پیونددر    فروپاشی ،  بنابراین  ؛دچار بحران شده یا از هم گسسته باشد

 شود.نمایان می 
کند کووه  اشاره و چنین بیان می   1396کیفی در سال    های دگرگونی ( به وقوع  1396)   عبدی 

و نهادهووای    ، ها شوویوه   ، ابزارهووا   دیگر قادر به کنترل مردم از طریوو   ، سیاسی  حکومت و ساختار 
دو اشوواره کوورده و  بین این   ای رابطه   های دگرگونی جامعه و  و مناسبات دولت   وی به نیست.  پیشین 

ساخت قدرت   سوی از   سویه یک   ای گونه یند لاریخی، این مناسبات به ا در فر که  شود  می   آور یاد 
 بر جامعه نیست.   گذاری و اثر   دولت قادر به حفظ قدرت   ، حفظ شده و در حال حاضر 

ایووران را    ۀ معوو جا   ی فروپاش امکان    ، غ است که ایران ویران شود ی در   ب ( در کتا 1396)   پور رفیع 
دانوود. او  مناسوو  ایوون الگووو در ایووران می   ی غربی و عدم اجرا   لوسعۀ   ی لضاد ناشی از الگو   نتیجۀ 

های اصلی نظووام فرهنگووی،  ند و نگران ویرانی شالوده ی ب ی ایران را در معرض یک فلج اجتماعی م 
م  نظووا   دیدگی آسووی  بوور ایوون نظوور اسووت کووه  و    بوووده و اقتصووادی آن    ، اعی، سیاسووی اجتموو 

  ایووران   ۀ ن عوامل لخری  جامع ی لر از مهم   ی لرمیم نخواهد بود. او یک اجتماعی ایران قابل و فرهنگی 
،  پووور رفیع نظر  . بووه دانوود مشکالت فعلی ایران می   ساز زمینه نفوذ استعمار را    و د  »استعمار«  ی را پد 

 های جامعه است.   بنیان ی اصلی فلج اجتماعی و لخر   عامل   ، یی نظام فرهنگی ا اختالل در کار 
( بووا طوور  بحووث نگرانووی فضووای عمووومی از موضوووع فروپاشووی، 1385) پووورجالئی 

 ووووی هووا و نیروهووای سیاسجریان   ویهه بهوو  شناسان ای و رویکردی جامعههای اندیشهدغدغه
کید بر مفهوووم عمو ۀفروپاشی در عرص  ی و معانرا لحلیل موضوع فروپاشی    ر  بادر می را با لی

 ،فروپاشووی   ی کرده است. در ایوون مقالووه، برسوواخت مفهوووم   بررسی   1اقتدار اخالقی دورکیم
سوونت و   ۀبه دوگانوو   ارجاع  نیازمندمتناس  با شرایط اجتماعی محق  شده و لبیین فروپاشی  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 ها، وشرایط زیست فرهنگی در نظم جدید زندگی انسووان   حاظ لبهمدرنیته، وضعیت جامعه  
پور با ارجاع به بنیووان جامعه با اقتدار فرهنگی حاکم طر  شده است. جالئی   رویارویی نیز  
 کار گرفته است.جای فروپاشی به، مفهوم آشفتگی اجتماعی را به  خودمورداستفاد ی نظر

لمرکووز   داروامجامعه،    فروپاشی در    واژ  ری کارگیبه  بر این نظر است که(  1381)  یاباذر
ت لووداوم و بقووای نظووام سیاسووی حوواکم در جامعووه اسووت، و وضووعی ی وجووه سیاسوو  بوور

مفهووومی و   آشووفتگی ، با  ی دیگرهاحوزه   یصورت، استفاده از مفهوم فروپاشی براایندرغیر
کید می  یرو خواهد بود. وهروب   ی نظر  مووورد  درودی حوودلالوانوود می  یاچنین ایده کند کهلی

 ۀتوانشوو پ  ی،باشد، ولی فروپاشی اجتماع  ت درس سیاسی ناشی از جنگ و انقالب    ی فروپاش
بسوویار   یهوواجامعه همووواره بحران   زیرا،دور از استدالل اجتماعی است؛  و به  نداشتهنظری  
انجووام اصووالحات در جامعووه   ی،کارگزاران اجتموواع  ۀفیگذارد و و  می   را پشت سر  یشدید
هووای و بحران   جدیوود   گیری بوورای آینوودشکلبا وضعیت جدید درحال  دن نگ شهماهبرای  

جای مفهوم فروپاشووی، به یمورداستناد اباذر   ته است. واژیناشی از حرکت از سنت به مدرن
 مسووائل دیگوورو    ،مشکالت اقتصادی، سیاسی   است؛ در شرایطی که جامعه دچار  «آنومی »

 ،از محافوول دانشووگاهی  گوواهی ی و قوودرت و سیاسوو  نظام ۀافرادی از بدن  ،است   آن   مربو  به
اجتموواعی را  یهالا حساسیت  کنندمی فروپاشی  ۀو معنایی مقول  ی اخت محتوایبرس  اقدام به

قوودیم بووا  گذار جامعووه از وضووعیت   نتیجۀ  شرایطی که چنین  در جامعه لشدید کنند. درحالی 
 ی رزش نظام هنجاری و اوضعیت جدید با  بهآن شرایط )سنت(   ویه  نظام ارزشی و هنجاری  

 .است  آنومی  قال  لحلیل و بررسی در قابلجدید و 
 

 تجربی تحلیل فروپاشی در ایران  ۀ. خالصة پیشین1جدول 

 نتیجه رویکرد خبرگان/متخصصان  ردیف

1 
اصغر افتخاری  

(1397 ) 

)ضعد( یوا   یفروپاشی منو  به بدکارکرد 
مبوانی، نظوام     ین سوه حووزبو عدم ارلبا   

 است اجتماعی  و بدنۀ   ،اداری

بحووران را بوورای وقوووع  و معضلو ینوود آسووی  ا فر
فروپاشی طر  کرده و اصال  شوبکۀ مودیریتی در 

اصوالحات پساها، در مرحلوۀ  با آسی    رویارویی
در چارچوب از نظر قووانین و لووایح و در بخوح 

از نظووام  یهووایبحووران، انجووام لغییوورات در بخح 
 .سیاسی پیشنهاد شده است 
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 نتیجه رویکرد خبرگان/متخصصان  ردیف

2 
اض  ابراهیم فی

(1397 ) 

بدعملکردی سواختاری معنای  بهفروپاشی  
اسوت   ...نهادهای دین، آموزش، اقتصاد و

 فروپاشوی  گونوهاینسواز  نیز زمینه  و آنومی
 .است 

هوا و لغییرات رویکردی در نهادهوا و عملکورد آن
 نیز بازسازی و نوسازی ساختاری جامعه

3 
پور  فرامرز رفیع

(1396 ) 

 تار فرهنگویگسترش ساخ   نتیجۀفروپاشی  
و ایلووی، فرهنووگ احساسووی و  یفئووودال

استعمار و غربیاستبدادگرای گرایی ، نفوذ 
در بخووح فرهنگووی و اجتموواعی و نبووود 
انسجام بوین بخوح رسومی و غیررسومی 

هووا جامعووه و اخووتالل در انسووجام بووین آن
 .است 

اخووتالل در انسووجام ملووی و لخریوو  فرهنگووی 
 .است ساز فروپاشی جامعه، زمینه

 ( 1396عبدی )  اسعب 4

عملکورد ضوعید   بوهکوارکردی    یرویکرد 
نهادهوووووا در جامعوووووه، مناسووووووبات 

، جامعه، شوکاف سونت و مدرنیتوهودولت 
و سوبک زنودگی دارد و   ،لغییرات فرهنگوی

شوکاف بوین دولوت و  نتیجوۀرا  فروپاشوی
 داند.میجامعه  

کیفوی در مناسوبات دولوت و هوای  دگرگونیوقوع  
 جامعه

5 
پور  حمیدرضا جالئی

(1385 ) 

و   شوکلبوا  را  های معنوایی فروپاشوی  الیه
آشفتگی بوا بیوگسیختگیومحتوای  دولتی 

 بینانه به وضعیت آشوفتگی/رویکرد خوش 
 کند.بررسی می  آنومیک در جامعه

از شوورایط نوسووازی و  پیرویوضوعیت جامعووه بووه
دچار ضعد اقتودار اخالقوی   ،دگرگونی اجتماعی

ه و معوووو جا شهروندسوووازی ازمنوووودنیبووووده و 
 .دولت است   یشهرونددار

6 
یوسد اباذری  

(1381 ) 

بورای حووز  سیاسوت   از مفهوم فروپاشوی
 یو بوور آنووومی بووا نگوواه اسووتفاده کوورده 

بینانه به انجام اصالحات و مقابله با خوش 
 کند.لیکید می  وضعیت آنومیک

انجوام   نیازمنودت جامعه، آنومیوک بووده و  یوضع
 .اصالحات است 

 وهحهای پهیافتهمنبع: 

 

 پیشینۀ پژوهش. واکاوی 3

های و عرصووهگسووترده  ی جغرافیووایس در مقیووا ی لحووول  همثابو بهی  لاریخ  ی واقعیت  ی،فروپاش
و   ،جامعه )ابعاد گوناگون اجتموواعی، سیاسووی، فرهنگووی   هایعرصه  همۀاست که    گوناگون 

 ی گووون دگر  رخووداد( فروپاشووی را در معنووای  2012)  1بوووت ر.  گیرد دربر می ( را  زیستی محیط
لاریخی جامعه لعرید کرده  ۀو حافظ ،در فرهنگ، نهادها، اقتصاد، اجتماع، سیاست   بزرگی 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 ۀانیسووودجو ی ریگیا مالیات فساد نخبگان  چون  ی هایشر  زعم وی، فروپاشی پیحاست. به
الکووا و   ثبووالی روسووتایی،رویووه از منووابع، بی کشی بی نشده یا بهرهکنترل   یدارناکارآمد، گله

دارد   ی خووارج   ۀو حملوو   ،وری، فقوور روسووتایی از کشاورزی، کاهح بهووره  ی بیشینهاربرد هرهب
 (.127-128، 1397فاضلی،  :نقل ازبه)

است که   ایگونهفروپاشی بهدرحال  ۀماهیت جامع  بر این نظرند کهاز لحلیلگران  ی  برخ 
کووه   ایگونووهبه  ؛کنوودکمین غافوول می   گیرندگان را از مخاطرات درت و لصمیمرصاحبان قد

فروپاشووی بووه  بنووابراین، ؛رخ دهوود ایواقعه چنینکه کنند  حتی لصور نمی   ،هابسیاری از آن 
شووود و بوورای جلوووگیری از می  لبدیلدر عرف سیاسی و اجتماعی  ناپذیری بینحیپ  ی موضوع 

شووود و کار گرفتووه می شووتری بووهیآن، مالت زور و قدرت در استحکام بنای جامعه به میزان ب
شدن آنووان بووا یکوودیگر  گانهیستگی اجزا و ببکاهح انسجام ارگانیک و هم  سب    ،مرهمین ا

الوو  ران، فروپاشووی را در قگهشوو از پهو  ی دیگوور  وهرگوو   (.15-16  ،1385د )عبوودی،  شومی 
 ی فروپاشوو  ، نووه لزومووا  بووهی فرهنگوو   ی فروپاشوو   بر این نظرند کهعنوان کرده و    ی فرهنگ  سقو  

بحووث  درران گوو لیاین لحل ارزشی و اخالقی جامعه. ی وپاشرنه به فو  د  ردا  ی بستگ  ی اجتماع
ت بووه یوو ، هولربیان روشنبه  .کنندجامعه لمرکز می   ی ت فرهنگیاز فروپاشی فرهنگی، بر هو

 ی ثرکا حوودای ی حداقل در طول زمان، انسجام  کهدهد  ی ان م کام   ی ه اجتماعا هر گرویجامعه  
شووتن در یاز خو  ی فیافته و لعریلداوم    ،»خود«  کی  هابثم به  ،  یلرلنیارده و بهکحفظ  را  خود  

امکانی بوورای لعریوود »خووود«   ،ا جامعهیکه گروه    ی شرایط  ر« داشته باشند. دی گری برابر »د
 شدهپدیدار  ی تیهو لکباشد، مش  شده، مبهم و مخدوش هئد ارایه لعرچیا چناننداشته باشد  

شده  ی شۀ اجتماعی ها و اندنحک حشدن خود در سط  باز  سب   شرایطی،چنین  گیری شدتو  
 (.1390)فکوهی،  انجامدمی  ی تیبحران هو یکبه  ،و سرانجام

 م ویدورکوو   ی از مفهوووم آنوووم   ی اجتموواعی  مفهوووم فروپاشوو   یجابووه  ی شمندان دیگووری اند
لواند دچار شرایطی می   درجامعه    بر این نظرند کهو    استفاده کرده  ی مفهوم آشفتگ  ،ینچنهم

، زیوورا  ؛معنای فروپاشووی نیسووت یت آنومیک شووود، ولووی ایوون بووهآشفتگی هنجاری یا وضع
گیوورد و شووکل می  خووود پیشووینت وضووعی بات همبستگی جدید متفاوت یای با وضعجامعه

 ایجوواد  ای ازناهمخوان شووده و ایوون نشووانه  پیشینموقعیت جدید با وضعیت    ینظام هنجار
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معنای بووه  ،آنومیکعنای  در م   ی (. فروپاش1381وضعیت آنومیک در جامعه است )اباذری،  
شروطه و م در عصر پسالوان را می  آن  ۀنمون   کهشود  رشد و لداوم جامعه دانسته می   ی شکنندگ

 ۀوضووعیت جامعوو   ،دسووته از لحلیلگووران (. این1397مشاهده کرد )فیاض،    ی رضاشاه    دور
وپاشووی دانسته و نابسامانی اجتماعی ایران را متفوواوت از فر ی ایران را دچار آشفتگی اجتماع

 (.1385پور، )جالئی  اندشمار آوردهبهاجتماعی 

 فروپاشی در ایران  یمفهوم  ی. خالصة فضا2 ولجد

 ردیف
 با    رویارویی

 وضعیت جامعه 
 منبع تحلیل  علت  دلیل/ 

 نهادهای جامعهی  کردی یا بدکارکرد رکابی فروپاشی اجتماعی 1
، 1385(، عبودی )1384رفیعی و مودنی )

1397) 

 اسیفروپاشی سی 2
مورج، عملکورد وو هرج   ی،نواامن  دولتی،بی

 قوانینمدیریت سیاسی و ساختار    نامطلوب 

و برخوی از   ،غورب، اپوزیسویون  یهارسانه
 کارشناسان داخلی

 فروپاشی اقتصادی 3
هووا، نارضووایتی اجتموواعی، فشووار لحریم

 اختالفات طبقالی

 رویترز  مانندهای داخلی و خارجی  روزنامه
 فرارو و

 ی فرهنگیپاشفرو 4
سوووقو  فرهنگوووی و اخوووتالل در هویوووت 

 اخالقی جامعهفرهنگی جامعه، فروپاشی  

( و کارشناسان بدنة سیاسی 1394فکوهی )
 و فرهنگی کشور

5 
آنومیووک یووا  ت یوضووع

 آشفتگی در جامعه

بودن جامعوه، اخوتالل   و مطالبالی  یجنبش
 در همبستگی و لطور سنت به مدرنیته

 ابوووواذری (،1397 ؛1385پووووور )جالئی
(1381) 

 های پهوهحیافتهمنبع: 

 
 ۀنظری از مفهوم جامع  یبردارفروپاشی فرهنگی با استناد و بهرهبا موضوع    حاضر  ۀمقال

 دورکوویم 4آنومیووک ۀفرهنگ جامعه و جامع  و آیند ،3زیملشکل بی  ۀ، جامع2آدورنو  1پدربی 
 شده است. انجام ،نظری پهوهح ب چورعنوان چابه

اقتصووادی    هووای دگرگونی شوورایط و    از   ، خووودآیین   ۀ نووو، فوورد و جامعوو ر آدو   پوودر بی   ۀ در جامعوو 
خواه(  ت ی لمام   ی ها ( و سیاسی )دولت ی ساز )صنعت فرهنگ   ی فرهنگ و (، اجتماعی ی دار )سرمایه 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

1. Fatherless society  
2. Theodor Adorno 

3. Georg Simmel 

4. Anomic Community 
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خصوصی قرار گرفتووه      حوز   ی در فضای بندگ   1و فرد متیثر از روند صنعت فرهنگ  پذیرند لیثیر می 
  2فرسودگی فردیت و چیزوارگی بر  مبتنی   ی، آدورنوی   ی شناس روان  اساس، ن ای بر شود و و اسیر آن می 

و    ، شووامل نهوواد، موون   ، آن   ی ساخت ذهن و اجووزا دربار     3است. آدورنو با استناد به طر  فرویدی 
خووودآیین و مسووتقل  وواهر  ی  موون، فوورد   دگرگووونی در شرایطی که با  که  است   بر این نظر  ، 4فرامن 

شدن    و این یعنی کودک   شود )خودشیفتگی( منتهی می   5م یس به نارس این فرایند    ی نشود، نابهنجار 
  ، . درواقووع ی خووود یووا عقوول انتقوواد   دگرگووونی شدن و انسووداد    فرد و اسیر نیروهای  لمانی  دوبار  

    در نوووع پوشووح، نوووع حضووور در حوووز   افووراد اشوواره دارد کووه    ی ا جویانه سم به امیال لذت ی نارس 
بووروز   ی شوودگی فرهنگوو ول  چنووین، و هم  ی فضووای مجوواز  و  خووود در جامعووه   ی ، رفتارها ی عموم 

هووای  بر عقل و فعالیت ی مبتن   ی دارها ر که ک ای هستند  ان جامعه ی ها قربان د و از طرفی نیز آن ن ده می 
  ۀ آدورنووو، جامعوو   ها محقوو  نشووده اسووت. در رویکوورد مرلبط با الزامات جامعه در نظر و برای آن 

های  دارای ریشووه   ، م سوو ی نارس   و   لیثیر گذاشووته مبستگی  هویت اجتماعی و ه   های بر شکل  ر، پد بی 
 (. 1399مر،  ی شناختی است )آدورنو و هورکها جامعه 

هووای فرهنگووی  دهی به خووود در دوره ناگزیر از شکل  ،، جامعهزیملشکل  بی   ۀجامعدر  
خود بگیرد و همین فرهنگی را به   شکل خاصی از دور  ،آن، زندگی   متفاوت است لا براساس

 ؛اسووت  ی شووکلن، بی رموود    فوورم دور  ،زیموو نظر  بهره باشد.  آن دو  ی زندگ    نمای شیونیز راه
شکل یاد مدرن با عنوان بی    دینی دور  هایهو لجرب  ،از شعائر، مناسکزیمل    ،عنوان مثالبه

موودرن لغییوور  ا و مناسک، در دوران یس قدیم در قال  کل  ی دینی  آن، زندگ  براساسکند که  می 
ها در هم ها و شکلبه همان اندازه قال  شویم،  لر  کیدید نزد به عصر ج   و هرچقدر  کندمی 
 بنووابراین،لیثیر گذشووته را ندارنوود؛  دهند و دیگرت خود را از دست می یند یا مشروعنشکمی 

گرایان ن لجددگرایان و سوونت یب  ی ش کشود و کشاشکل می بی   ر،حاض   عصر  یراهنما  یالگو
زیموول در مطر  اسووت.  دورکیم    ی و ارگانیک  ی مکانیک  ی ستگبمآنچه در هر  ، نظیدهدرخ می 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

1. Culture industry 
2. Fetishism 

3. Sigmund Freud 

4. Id, Ego, Super-ego 

5. Narcism 
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، اونظر  دهد. بهقرار می   ی جنس   ۀرابط  بردوم خود را    لضاد فرهنگ مدرن، لمرکز مثالبررسی  
است و با ذکر ایوون نکتووه کووه  ی ازدواج و فحشا عمل لسنتی در دو شک    به شیو  ی جنس   ۀرابط

 ،حالل شده وپذیرفتهعنوان امر ازدواج را به  ،گانهسه  هایشکلجامعه در  نهادهای مستقر در  
 ۀ لعبیر زیمل این شکل سوم، رابط کنند که بهشکل لعرید می و نوع سوم را بی  م،فحشا را حرا

 (.1380شود )زیمل، ساز می لهئمس  ،شکلبی  ۀسوم در جامع ۀطباست و همین را 1ارولیک
و   2کار اجتمووا یتقسووی هووای  بووه کتابو بووا اسووتناد    دورکیمامیل    ی گرایاثبات  در سنت 

، همبسووتگی اونظر  به  .لیکید شده است خارجی    واقعیت یک    همثاب، بر فرهنگ به3خودکشی
ه افووراد کوو اخالقی و عام است؛ عناصری   یمنسجم هنجار  یهااجتماعی، مشرو  به ارزش

عنوان اهووداف بووه هکوو افتووه، بلیوند یردی پو ف ه با منافع گروهی کهای نسبی  منزلۀ ارزشنه به
 ره دکوو شود د می یلعر  معانی   از  یی الگوعنوان  به  فرهنگ  ند.کنرفته و درونی می یمطلوب پذ

درون و  در ه هوومکوو   هایی شکلافته است؛  ین )نمودگارهای جمعی( لجسم  ی نماد  هایشکل
ه افووراد در کوو های جمعووی اسووت ن سوواخت ی  همیرون از افراد وجود دارند. از طریهم در ب

 ؛ننوودکگر ارلبا  برقرار مووی ی دیکای مؤثر با وه یم شده و به شید سهیو عقا  ،میمفاه  ،هاهلجرب
وفووا   ،در آن   ک مشووتر  یهوواه وجووود ارزشکوو اسووت    ی ای برای زندگوه یفرهنگ، ش  ،نیبنابرا

های نهادی گونی ردگ م،دورکی دیدگاه ند. ازکمی  نیهنجاری الزم برای نظم اجتماعی را لضم
، و سوورانجام  ی سوونت  ی اجتموواع  نظووارت   سووب  کوواهحمدرنیتووه،    روناشی از  هوو ی  و فرهنگ

ن شوورایطی، اقتوودار یچنوو در  اسووت.  آنومیووک شووده    شوورایطایجاد  هنجارها و    ریختگی همبه
دهوود؛ یی خووود را از دسووت می اکار  ،شده و وجدان جمعی   ی نندگکجامعه دچار ش  ی اخالق

(. 1392 ،عه است )دورکیماخالقی در جام  یراهنماها و فقدان  ی امر، سردرگماین   نشانگان 
اهداف اجتماعی، انتظارات   مورد   اجماع در  فقدان معنای  به  ی ان، آنوم سشناجامعه  از دیدگاه

 (.1394و الگوی رفتار برای اعضا جامعه است )سیدمن،  ،جمعی 
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1. Erotic relationship 

2. The Division of Labour in Society (1893) 

3. Suicide (1897) 
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 پژوهش. روش 4

 است. شدهکیفی انجام  پهوهحو روش   شناسی لفسیری روش   ب در چارچو  پهوهح حاضر
   بووه شوویوهای آن مقولووه گووردآوری و ،عمیوو  سوواختارنیافته ۀز فن مصاحباستفاده ا  ها باداده
 شده اسووت. علووت اسووتفاده از ایوون  استخراج و لفسیر  (1محتوای متعارف )استقرایی   یللحل

بوووده اسووت  یزمینهاخلوو  دانح  و موضوووع پووهوهح بووار  در ی کوواف اطالعووات روش، نبود
 یهووالعریوود داده  کووار نیووز بووا  یووی اجرا  احوولرم .  (1394،  ی لبریزی و هوشوونگ  :از  برگرفته)

هووا، اسووتخراج د دادهی، لوصوو هامون مضوو   یبندشروع و در مراحل بعد، صووورت   ،مصاحبه
 (.347، 1388انجام شده است )فلیک،  هاآن و پیوند  ها،مون مض

عضووو   10  ،پووهوهح  کنندگان مشووارکت بوده و  ند  و هدفم  ی غیراحتمال  ،ی گیرنمونه    شیو
و بووا لخصووص  ی بووا مسووئولیت فرهنگووی در مقطووع دکتوور موودیر 2ه و علمی دانشووگات ئوو هی

 ی شناسوو و جامعه  یگذارشناسی فرهنگی، لاریخ اجتماعی، علوم سیاسووی، سیاسووت جامعه
 ی گیراشووباع و نمونووه  ۀجوو ردبوور  مبتنی   ،هانح نمونووهی گز  شیو  ند.  اهبود  (نفر  12درمجموع  )

موضوووع   ۀکه در زمینوو   ه است بودمتناس  با موضوع پهوهح شامل نخبگانی    ویهه به  ،ی نظر
 دارای لخصص بودند. ،پهوهح

های اصلی های پهوهح در قال  مقولهیافته  قابلیت اعتمادافزایح  و    بی ای اعتبار  منظورهب
( شووامل 2018) 2فلیووکباریووابی  مبنووای اعت  هووا ازکیفیووت داده  چنین،و زیرطبقات آن و هم

همراه با لیمل و بازاندیشی و نیز   وضیحو ل  پهوهح،  ۀت مصاحبه، روش ارلباطی، روی یموقع
و  ،4آوایووی دپووذیری، اصووالت، همییلی یمعیارهووا)( 2014) 3چووارمزدنظر ورمعیارهووای موو 

مفوواهیم موجووود در   ایها  پاسخ  همسویی   ی یابزارمنظور  به  استفاده شده است.  (5سودمندی
 ارلبووا  بووهاری  برقوور  کنندگان، از طریوو دنظر مصاحبهورشوندگان با مفاهیم م ذهن مصاحبه

 ،ریپذاجتماعی دسووترس  یهاو برخی از شبکه  ،لماس حضوری، ایمیلی   گوناگون   هایشیوه 
را گران نظوور خووود  ارزیابی مفاهیم استخراجی، مصوواحبه  از  پسارلبا  برقرار شد لا  ها  با آن 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

1. Conventional Content Analysis 
2. Flick 
3. Charmaz 
4. Resonance 
5. Usefulness 
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 یهاهمفوواهیم و مقولوو   بووار  نشووان از لوافوو  نسووبتا  بوواال در  ی،کووه نتووایج ارزیوواب  کننووداعالم  
 گویان داشت.استخراجی در این مطالعه بین پهوهشگر و پاسخ

 های موردمصاحبه نمونه مشخصات. 3 لجدو 

 سمت/عنوان  حوزة تخصصی تحصیالت دانشگاهی ردیف

 استادیار دانشگاه فرهنگیشناسی  جامعه ی دکتر 1

 استادیار دانشگاه شناسی فرهنگیجامعه ی دکتر 2

 دانشگاه و معاونت فرهنگی  رسمد شناسی فرهنگیجامعه ی دکتر 3

 مدیر فرهنگی و مدرس دانشگاه گذاری فرهنگیسیاست  ی دکتر 4

 استاد دانشگاه علوم ارلباطات ی دکتر 5

 دانشگاهاستاد   علوم سیاسی دکتری  6

 استاد دانشگاه لاریخ اجتماعی دکتری  7

 دانشیار دانشگاه شناسی لغییرات اجتماعیجامعه دکتری  8

 دانشیار دانشگاه شناسی فرهنگیهجامع دکتری  9

 استاد دانشگاه شناسیجامعه دکتری  10

 دانشیار دانشگاه علوم سیاسی دکتری  11

 دانشگاهدانشیار   شناسیجامعه دکتری  12

 های پهوهحیافتهمنبع: 
 
 ی پژوهشها. یافته5

 ااست که بوو   شدهک یا مضمونی انجام  یاز لحلیل لمال  ی گیربا بهره  یی استقرا  یل محتوایلحل
 ی ا فروپاشووی و فروپاشوو بوو   موورلبط  هایمون د لووا مضوو شووومتن انجام می   مفهومی   یکدگذار

 .شودواکاوی  ،شی فرهنگی های طر  موضوع فروپاهمراه ریشهستی آن بهیفرهنگی و چ 
 فرهنگی یفروپاش یستی. چ1-5

سووت. فروپاشی فرهنگی و امکان یا امتنوواع آن ا  چیستی   بررسی این مقاله،    یمحور  موضوع 
وقوع فروپاشووی فرهنگووی در که  ارزیابی لحلیلگران و متخصصان نشان داد    گوناگون زوایای  

دگرگووونی در نظووام  است که هرگونووهبر این  اعتقاد زیرا،  ؛امری ناممکن است   ،ایرانی   ۀجامع
فروپاشووی فرهنگووی منتهووی   وجامعووه    به آشفتگی یا وضووعیت آنومیووک  ،ارزشی و هنجاری

 شود.نمی 
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 .فروپاشی فرهنگی نیست معنایبه ،فرهنگ ۀحوز  وضعیت آنومیک(. 1)شمارۀ  نمضمو
 آمیختگووی   هنگام  ،مفهوم فروپاشی برای امر فرهنگی   کارگیری از نظر روشی و نظری، به

بیان بووه  ؛مفهووومی شووده اسووت   بروز آشووفتگی   باعث ها  حوزه   سایردر  دیگر  نظری با مفاهیم  
 ؛کنوودی معنووا پیوودا می سوو نظووام سیا  یووک  ل از بین رفووتن و افووو  در قال  فروپاشی    لر،روشن
و  ،نظم هنجاری ارزشی، یهافرهنگ و امر فرهنگی، جامعه با دگرگونی    حوز که دری درحال
لواند با می   بلکه  ،رودفرهنگ از بین نمی   بنابراین،  ؛است   روروبهمرلبط با فرهنگ  دیگر  امور  

 همراه شود.ی  لغییرال
 ؛برمکار نمی فروپاشی را به    من واژ  »...  :گویدران می دانشگاه له  ی شناسدانشیار جامعه

جوامع هم  ۀدار است و همریشههم  ی شناسکنم که در جامعه« استفاده می ی »آشفتگ    واژ  از
 .رو است...«ما هم با آن روبه ۀرو هستند؛ جامعبا آن روبه

ت نظری خوردن معادال  همبه  سب  فروپاشی در فضای مفهومی امر فرهنگی و اخالقی  
با چنین مفهومی در نظام اجتماعی و شرایط زیست مردم یووک رویارویی    در نتیجةی  و روش

   حوووز اسووت؛ مربووو   فضای مفهومی اموور فرهنگووی  نیز بهو دالیل چنین امری   شدهجامعه  
اقتصووادی،   هووایدگرگونی متناسوو  بووا    پیوسووتهو    اسووت و هنجارها، همواره سوویال    هاارزش

 و این لغییرات در اموور  شودمی دچار دگرگونی    ،یک جامعهدیگر  اد  و ابع  ی،، سیاسی اجتماع
 فروپاشی درنظر گرفته شود. همثابلواند بهفرهنگی نمی 
با فروپاشووی در  »... گوید:شناسی فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی می جامعه  استادیار

ناسووی مفهوووم شهای اخالقی و فرهنگی مواف  نیسووتم؛ بوورای چنووین امووری، در جامعهحوزه 
شوووند یووا مووبهم رنگ می ر جامعه کمبکه قواعد حاکم  زمانی   ؛شوداستعمال می   یهنجاربی 
 .برد...«سر می جامعه در وضعیت آشفتگی به ،شوندمی 

ضعد برخووی از نهادهووا یووا ضووعد   سب  لوان بهآن را نمی   یبنداستخوان   جامعه و  یک
و اخووتالل کووارکردی   ی گسوویختگواقووع، ازهمفروپاشووی دانسووت. در  ۀدر آستان  ،آن   یکارکرد 

نشووانگر  ،وضووعیت آنومیووک جامعووه فروپاشووی یووک جامعووه نیسووت؛ داللتووی بوور، نهادهووا
 ی پذیرجامعه روند های کنترلی کارآمد است کهنظاماز نبود    ناشی   یکارکرد   یهاینابهنجار

 نهادهووا،ونه  گایناهیت عملکردی  متناس  با م   ،اند و کنشگران کرده  کنشی را مختل  عناصر
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کووردن از طووال ، خودکشووی، اعتیوواد،   دهند. صحبت هایی را از خود بروز می چنین واکنح
فروپاشووی   نشووانۀلواند  نمی   رکشودر  د  وموج دیگر    لمسائ  و  ،جمعیت   یی جاهجاب  مهاجرت،

آنومیووک   وضووعیت   باچیزی متفاوت    ی،ها و بسترهای فروپاشزمینه  زیرا،  ؛یک جامعه باشد
 گوید:شناسی دانشگاه لهران می استاد جامعه جامعه است.

چووون عالئمووی کووه  ؛بیشتر مربو  به اخووتالالت کووارکردی اسووت  ،بحثی که این دوستان دارند  ...
کنند، این نشانه را دارند. این اخووتالالت ها اشاره میو مواردی که به آن  ،هایی که زدندمثال  ،گفتند

کووارکردی کووه در حوود   لولووی اخووتال  ،اشووته باشوودای ممکن است وجود دهمیشه و در هر جامعه
انوود؟ خووانواده فروپاشی باشد کدام است؟! کجا این نهادها جای خووود را بووه نهادهووای دیگوور داده

 هووااین خووود اسووت... یورش سر جارپوی خود است؛ آموزش سرجای خود است؛ دولت سر جا
خواهنوود اند و میم گذاشووتهو اختالل کارکردی را به دالیوول سیاسووی فروپاشووی نووا  یگسیختگازهم

 .ند لا نتایج خود را برای حل این حالت بقبوالنند...حالت لرسناکی ایجاد کن

ه به مرز فروپاشی نرسیده و های هدفمند پهوهح، فرهنگ جامعنمونه  یهادیدگاه  رپایۀب
فضووای   بار  خالی از محتوای نظری و معنایی است؛ ولی در  این موضوع،  برلمرکز مفهومی  

افووراد .  اسووت هنجوواری    ی جامعه در معرض آشفتگ  ،لوان گفت ر جامعه می بی حاکم  فرهنگ
از   ناشووی   وضووعیت آنومیووک  بروز.  شوندمی   ی سردرگمگرفتار  آنومیک،    شرایط  دچار  ۀعم جا

کار، لحوورک وهووای مووالی و اقتصووادی، وخامووت لوودریجی شوورایط زنوودگی و کسوو  ان بحر
در جامعووه، انبوووهی از   ی و فرسایح همبستگهای ناسالم اجتماعی  پایین، رقابت   ی اجتماع
نشووناختن  رسوومیت اجتموواعی، به لحقیوور ۀزمینوو   ،ثبالی گسووترده در جامعووهها، و بی بیکاری

مشووکالت  شوودن جامعووه، افووزایح رحمموقعیت اجتماعی، بی دادن  از دست  س جامعه، لر
و وقوووع می  د. آنوووکنوو ها را فراهم می خودکشی   میر ووو باال رفتن نرخ مرگ   ی مس ج   و  روحی 

بوور شووکنندگی یکگووارچگی و قواعوود و مقووررات ی مبتن ه،وضووعیت آنومیووک در یووک جامعوو 
قاعوودگی را درک و یت بی وضووع آن،است و هنگام فرو ریختن جامعه، بخشووی از   1اجتماعی 
 برابووردر    ،کنندبینند که قواعد و مقررات جامعه خنثی عمل می می   کنند و چون می   احساس

 دهند.جامعه، واکنح نشان می  ی یارهای اخالقن معریخت فرو
 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 آشفتگی وضعیت فرهنگی کشور (.2شمارۀ )مضمون 
دلیل اجتموواعی و بووهاز شوورایط نوسووازی و دگرگووونی  پیرویفرهنگی جامعه بووه  ت یوضع
 ،شووده و جامعووه همراهبا آشفتگی  ،نظام هنجاری موقعیت جدید با شرایط قدیم  ی ناهمخوان

دانشوویار  (.1385پووور، ؛ جالئی 1381)ابوواذری،  شووودمی القووی خ ار دچووار ضووعد اقتوودا
 گوید:دانشگاه عالمه طباطبایی می  ی شناسجامعه

اسم فروپاشووی ولی چیزی به  ،هنجاری باشدآشفتگی و بی  لواند در وضعیتمی  فرهنگ جامعه  ...
سووتدلی از وم ممفهوو   ،معنا است. درواقعفرهنگ، بی   فروپاشی در حوز  ۀفرهنگی و رسیدن به آستان

شود لا این مفهوم جووا بیفتوود کووه ای میلبلیغات گسترده  ،ولی اآلن  ،فروپاشی فرهنگی وجود ندارد 
 شود....دچار فروپاشی می  ،فرهنگ 

اخالقی و   یهابا فروپاشی در حوزه   »...  گوید:شناسی دانشگاه لهران می جامعه  دانشیار
هنجوواری اسووتعمال مفهوووم بی   ،شناسووی عهفرهنگی مواف  نیستم؛ برای چنین امری، در جام 

 شود...«.ی م 
 ناهمجوری دگردیسی ارزشی و هنجاری با فروپاشی فرهنگی(. 3شمارۀ )مضمون 

 .چیستی فروپاشووی فرهنگووی بووود  بررسی ،  پهوهح حاضر  یرمحو  هایاز موضوع   ی یک
ر وقوع فروپاشووی فرهنگووی دکه  لحلیلگران و متخصصان نشان داد    ی ارزیاب  گوناگون زوایای  

 ویهه بووه  ،در جامعووه  این است که چنین امووری   بر  اعتقاد  زیرا،  ؛ناممکن است   ،ایرانی   ۀجامع
ارزشی و هنجاری بووه فروپاشووی   هرگونه دگرگونی در نظام  ودهد  رخ نمی   ،برای امر فرهنگی 

. لبیین اسووت قابوول  کیوو با عنوان وضعیت آنوم   شرایطی   بلکه چنین  ،شودی فرهنگی منتهی نم
هووای ی مفهومی فروپاشی فرهنگووی در سووطح جامعووه، از دگرگون   یبند، صورت براینافزون 

 یو بعوود پیشووینفرهنگووی که در چنین وضووعیتی، شوورایط   پذیرد لیثیر می ارزشی و هنجاری  
شود و چون ساختار نظام اجتماعی حاکم روند دگرگونی، متفاوت می   این نوع   پایۀجامعه بر

فروپاشووی فرهنگووی از ی  مفهوووم اخت  برسوو   ،جوری ندارد هم  ایبا چنین دگردیسی فرهنگی 
 ؛زنوودداموون می   شوورایطی   ای بووه چنووینیووا رسووانه  ،دانشووگاهی   ۀسیاسووی، جامعوو   ۀبدن  سوی

  .سنخیتی با مفهوم فروپاشی ندارد  ی،مر فرهنگکه ای درحال
معنای فروپاشی را کمتر بووه  »...  گوید:دانشگاه لربیت مدرس می   ی شناسدانشیار جامعه

انوود. اگوور هووم از ایوون کرده  اجتماعی لعبیوور  یجدا شدن پیوندهاگسست و واگرایی و از هم  
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اصووطال  ؛  شناسووی...لا جامعهلعبیر استفاده شده باشد، عمدلا  در علوم سیاسی بوده است  
 خیلی نادر است...«. ،فروپاشی فرهنگی 

 گوید:شناسی دانشگاه تهران میاستاد جامعه
بیشووتر مربووو  بووه   ،شووودفرهنووگ گفتووه می  ۀدر عرصوو   یبحثی که در رابطه با موضوع فروپاشوو   ...

نگووی در لغییوورات فره   کنند به حوووزکارکردی است و چیزهایی که به فرهنگ وصل می  اختالالت 
ای ممکوون اسووت وجووود داشووته این اختالالت همیشه و در هر جامعه.  بستر زمان مرلبط است...

 باشد....

 ید:گودانشیار پژوهشگاه  لوم انسانی و مطالعات فرهنگی می
مختلد   یهااست که از جان  گروه   یبلکه ابداع  ،راث و سنت نبودهیم  ی،فرهنگ و امر فرهنگ  ...

فرهنووگ مثوول پوشووح،   ۀهای عرص به موضوعات دگرگونی  نشود. پرداختیخل  و لولید م  ،جامعه
ولووی نوواهمخوانی   ،فهم اسووتدر ربط با لغییوورات اجتموواعی قابوول  ،مد، سبک زندگی، و نظایر آن

زنووده و پویووا   ،چووون فرهنووگ   ؛موضوع فروپاشی فرهنگی دارد   شناختی باناختی و هستیش معرفت
 دهد....است و در جامعه کار خودش را انجام می

 امر سیاسی یبرا  یبرد فروپاشر کا(. 4) شمارۀ مضمون
ای بووا ، بر وقوع فروپاشی سیاسی در جامعووهموجود  لی و نظری یلحل  تندات و شواهدس م 

دیگوور داللووت و ابعاد موضوووعی    ،های داخلی جنگ  رخدادبودن،    ناایمندولتی،  شرایط بی 
از   و  لفاولی داشتهبی ،  نسبت به موضوعات سیاسی در شرایطی که مردم    معنا کهاینبه  ؛دارند

فروپاشووی سیاسووی فووراهم انسووداد و  های  زمینووه  ،مشارکت در روند سیاسووی امتنوواع ورزنوود
 د.شومی 

اسووم فروپاشووی »... مفهووومی به  گوید:می باره  دراینان  اه لهردانشگ  ی شناسجامعه  استاد
 ،یعنی مردم  ؛الفا  بیفتد  ی های سیاسلواند در حوزه می   ی شولی فروپا  ،فرهنگی وجود ندارد 

 .کمک به دولت را قطع کنند...« و مشارکت سیاسی نکنند
 : »...نیووز بوور ایوون نظوور اسووت کووهطباطبووایی    دانشووگاه عالمووه  ی شناسوو جامعه  استادیار

سیاسی استفاده شود و فروپاشی سیاسی به انقالب     لواند برای حوزمی  که فروپاشی درحالی 
شدن بخشی از قلموورو یووک کشووور   حاکم در یک جامعه یا جدا  ی و از بین رفتن نظام سیاس

 شود...«.منتهی می 
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 یعنووی   ی،فروپاشوو   »...  گویوود:لهووران می   ی دانشووگاه شووهید بهشووت  ی اسیدانشیار علوم س
 ۀکند. فروپاشی یعنووی هموو ی لغییر م   ماهوی. در فروپاشی، نظام سیاسی   ی ب و دگرگون قالان

 اصالحالی بیح نیست...«. ،ابعاد نظام اجتماعی دگرگون بشود وگرنه مابقی لغییرات
 .فروپاشی فرهنگی نیست معنایبه ،فرهنگ ۀزوال و اختالل در حوز  (.5شمارۀ )مضمون 

معنووایی و مفهووومی اموور   یفضووابوور    لمرکووز  نیازمنوود  ی،فرهنگی  فروپاشم  مفهو  یواکاو
 .با امر فرهنگی وجووود دارد   ی نظام اجتماع  و عناصر  اجزا  بین  ی و نسبت مهم  فرهنگی است 

یووا   ،اجتموواعی   مشکالت اقتصادی، سیاسی،برای بررسی دالیل بروز  لحلیلی،    نیچن  برپایۀ
م اجتموواعی مراجعووه نظایک    از ابعاد  یکمحیطی بایستی به امر فرهنگی مرلبط با هرزیست 

دانشوویار   .شوووندفرهنگووی لحلیوول    دیوودگاهاز  ساز در آن جامعووه  لهئس های م و پیچیدگی ود  ش
 گوید:می باره دراینشناسی دانشگاه لهران جامعه

 چیووز ،مثابه از هم پاشیدن فرهنگ یک جامعه قلمداد بکنیمبهرا  فرهنگ    ۀعرص ت  اختالال  اینکه  ...
پوشووح، موود،  در مووثال   ؛فرهنووگ وجووود دارد    حوووز  ری دن گفت آشفتگلوابله می  .اشتباهی است

فرهنووگ از هووم فروپاشوویده، انگووار جامعووه قوودرت لحوورک،   ،شودوقتی گفته می  .لباس، و غیره...
 رند....یپذثیر مییها مرل  لاند. آدمها لشکیل دادهرا آدم و لرمیم ندارد. جامعه ،بازسازی

مفهوم عووام، »... در فرهنووگ بووه  گویوود:می نیووز    یک مدیر فرهنگووی و موودرس دانشووگاه
اقتصاد آن  فروپاشی اقتصاد یک جامعه باید به فرهنگ  ۀیعنی در قضی  ؛شمولیت اهمیت دارد 

 جامعه مراجعه کرد...«.
 نقش هرم قدرت و نیروهای مولد فرهنگ در برساخت مفهوم فروپاشی فرهنگی   (. 6شمارۀ )  مضمون 

 همثابوو به  ی ت نیروهای سیاسی و جریان نخبگانیح و اهمدمطالعه، نقرافراد مو  ز دیدگاها
شناسووی استاد جامعه  مالحظه بوده است.قابل  ،نیروهای مولد فرهنگ در برساخت مفهومی 

  گوید:دانشگاه لهران می 
ت را رهوورم قوود  ،زا لمایل دارنوودتیحساس   یهابا طر  بحثکه  افرادی هستند    ،ترقد  ۀبدن  ... در

سووازی مفهوم   خواهنوودکووه میدرحالی  ؛ه فرهنگ دچار فروپاشی اسووتمتوجه موضوعالی بکنند ک 
 .محکمی ندارند... ینظر ۀگویند که پشتوانمی یاشتباه چیزبه یول  ،بکنند

  ، فرهنگی نووداریم   ی اسم فروپاش »... چیزی به   گوید: س دانشگاه و مدیر فرهنگی می ر یک مد 
 . ...« اجتماعی دچار دگرگونی شوند  ی جامعه و هنجارها   ی ها ش ولی ممکن است ارز 
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 .نامفهوم است ،فروپاشی در امر فرهنگی (.7) شمارۀ مضمون
است که برساخت مفهووومی فروپاشووی   اینشونده  مصاحبهمتخصصان    ی ا  لحلیلباستن

 سو،ازیکزیرا،    ؛امر فرهنگی نیست   مختص   ا  م الزای،  فرهنگی امری نادرست بوده و فروپاش
یووک جامعووه از بووین   دیگر، فرهنووگیو ازسوووسنخیتی نوودارد  اشی  با فروپ ی  فرهنگ  لغییرات

بنووابراین،   ؛شووودی اضووافه م قدیمی  جدیدی به فرهنگ  ی  هاشزار  بلکه هنجارها و  ،رودنمی 
 در شوورایط  جامعووهوضووعیتی کووه  است.    اینجیدهس ن  کارسخن گفتن از فروپاشی فرهنگی،  

 اجتموواعی نوواهمخوان   لغییوورات  یات و متن فرهنگ حاکم بوواگیرد که محتوقرار می   یدی جد
یووا لولیوودات فرهنگووی   ،دنوو دهاز خود بووروز نمی   ی وضعیت زایش   ،دات فرهنگی لیو لو  است 

 باشووند،همووراه  ی هایها و ضووعدخوووانی نداشووته و بووا کاسووتی با نیازهای جامعه هم  موجود
 شود.می  خواندهفروپاشی فرهنگی  ،نادرست به

 .1 ؛های فروپاشممی فرهنگممیشمماخ  در طممر  شممناختی نمماهمخوانی (.8ۀ )شمممار مضمممون 
سممرعت تولیممدات محصممونت فرهنگممی بمما ت ییممرات در   بممودن  هماهنگنا  .2  ؛فرهنگ  نبودنزاینده

 با نیازهای جامعه یمحصونت تولید یناهمخوان .3 ؛جامعه
 ی فرهنگوو  ی فروپاشوو  ومهوو »... مف :بر این نظر است کووه  شناسی فرهنگجامعهص  متخص

ایوودئولوژیک ی  اسالم   یچون هویت سیاسی جمهور  ؛است   خاواسالمی    یبرای جمهور
جامعووه حالووت زاینوودگی  در فروپاشووی فرهنگووی، .شود...پس فرهنگی محسوب می   ،است 

ولووی سوورعت زایووح   ،ای که درحال لولید فرهنگ است جامعه  .دهدخودش را از دست می 
 ها یا لغییرات نیست...«.آن، متناس  با کاستی 

»... در شرایطی که خصلت پویای جامعه   گوید:دانشگاه لهران می   شناسی استاد جامعه
سازی با شرایط جدید جامعه و نیازهای درحال زایح در لولیدات فرهنگی با ضعد متناس  

 کشد...«.رهنگ را پیح می طر  بحث روی فروپاشی ف ،جامعه همراه شده است 
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 یفروپاشی فرهنگ. ابعاد طر  موضوع 1شکل 

 های پهوهح یافتهمنبع: 

 های طرح فروپاشی فرهنگی در ایران. ریشه2-5

ای، مفهوم فروپاشی فرهنگی و برساخت آن در محافوول رسووانه  ۀهای اشاعیکی از خاستگاه
در لمووام حکمروایووی نظریووه،  ایوونبرپایووۀ . است شکست  ۀنظری،  هاو سخنرانی   ،دانشگاهی 

 ست.روبهروجامعه با شکست   سطو

یه (.1شمارۀ )مضمون   شکست در حکمروایی یپرداز نظر
از منشوویهای بووروز   ی »... یک  :گویدمی بهشتی لهران    دانشگاه شهید  ی م سیاسوعل  داستا

جا شکست ما همه  ،گویندها می یعنی برخی   ؛گرددمفهومی، به لئوری شکست برمی   چنین
در  یپردازاز نظریه به نالوانی است که م. دیگری در سطح دانشمندان علوم اجتماعی یخورد 

 اخال  مشخص نشده است...«.   این حوزه است و هنوز طید فروپاشی در حوز
 گوید:استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی می همچنین، 

های شود و لضادی در عرصهشکاف می  ملت دچارووقتی روابط بین دولت  ی،... در شرایط لاریخ

طرح فروپاشی   یچیست
 فرهنگی 

 فرهنگ  ۀنومیک حوز وضعیت آ

 آشفتگی وضعیت فرهنگی کشور

 دگردیسی ارزشی و هنجاری جامعه 

  ۀحوز  یکاربرد مفهوم فروپاشی برا 
 سیاست

 فرهنگ ۀزوال و اختالل در حوز 

 د فرهنگهرم قدرت و نیروهای مول

بودن فروپاشی برای امر   نامفهوم 
 فرهنگی 

معیارهای طرح بحث فروپاشی  
 فرهنگی 

م امر  فهو برگرفتن  در  فروپاشی  م 
  ،فرهنگ  ۀسیاسی و کاربرد آن در حوز 

 کرده مفهومی را فراهم    آشفتگی  ۀزمین
و   فرهنگ  امر  با  سنخیتی  که  است 

تغییرات   ۀحوز  درواقع،  ندارد.  فرهنگی 
حوزه   این  در  دگرگونی  و  فرهنگی 

ر فروپاشی فرهنگی نبوده و حتی  نگشان
و   اختالل  آنومیک،  وضعیت  وقوع 

فرهنگی امر   معنای به نیز    آشفتگی 
. تحقق چنین یستفروپاشی فرهنگی ن

نیروی   یا  قدرت  هرم  سوی  از  امری 
کاری و  سیاسی   بیشترمولد فرهنگ نیز  

 ای است. کاری رسانه فریب
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شووود و جامعه با شکست همراه میولعامل دولت  ،در این شرایط  ،شودمیت  اهر  مختلد با قدر
کردن نظووام اجتموواعی در حکووم   کاری، کهکارکردی عملکارکردی، کم، بییچنین طرح   ۀواسطبه

 شود....فرهنگ طر  می ۀآن هم در عرص  ی،مبنای وقوع فروپاش 

 :نظر است کهبر این  دانشگاه عالمه طباطبایی لهران  شناسی دانشیار جامعه
کنوود کووه سمت نقد حرکووت میجریان نخبگانی به  ،... وقتی حکمرانی در جامعه عملکردی ندارد 

ولی حکمرانی گوووش بووه حوورف  ؛ای برای جامعه ندارد...افزودهارزش   ،شودکارهایی که انجام می
  زو در حوخصودهد و شکست در حکمرانی مبنایی برای طر  فروپاشی جامعه بهاین افراد نمی

و برهنگووی فرهنگووی طوور  شووده   که بارها مفاهیم ولنگوواریهمچنان  .شودموضوعات فرهنگی می
 است....

 مانندهایی  امر فرهنگی در جامعه و عمومیت آن در قال    یسازوبلمالیزه رپ  که،ی حالدر
گیری نظووم جدیوود اجتماعی و شکل هایدگرگونی  ناشی از ی،وجود مشکالت جدید فرهنگ

 نگی است.فره 
 ینظم جدید فرهنگ (.2) شمارۀ مضمون

ها  ریزی برنامووه در ریزان جامعه که برنامه است    ای محوری   یکی از موضوعات   ، این مبحث 
گذاری  و سیاسووت   لوسووعه   ی ها برنامووه   . انوود کرده بندی  صووورت   خود، ای  لوسعه   های و طراحی 

از همووین موضوووعات    پوشح و حجوواب نیووز یکووی   مانند فرهنگی    گوناگون موضوعات    بار  در 
  زیوورا،   ؛ با نگاه انتقادی نگریسته شود  با آن  گذاران سیاست  رویارویی به چگونگی  است که باید 

کننوود و   برطوورف را  اند مشووکالت فرهنگووی های خود در طول زمان نتوانسته ریزی با برنامه  آنان 
ناشی    نگی برخی از جریانات نخبگی به برساخت فروپاشی فره   که است   سب  شده همین امر 

ایوون  از لحلیلگووران    کارکردی نهادهای متولی امر فرهنگ بگردازند. برخووی یا بی   ی کارکرد از کم 
 دانند. خلط مبحث می   ، لعبیری کاری و به له را فری  ئ طر  مس   شیو  

ی (.3شمارۀ )مضمون   کاری تحلیلیبفر
قالوو    فرهنووگ، در    فروپاشی در حوووز  ۀمقول   بررسی   بر این نظرند که شیو    صان صختم 

ذهنیووت   یکاربوور دسووت ی تنبم   ایبرنامووهبلکه    ،بندی نشده است سیاسی صورت   یک برنامۀ
آموزشی )رویکوورد پووایین بووه بوواال( یووا حوواکمیتی   مراکز  ی از طرجامعه    ارزشی و هنجاری

ایوون  رفیووت اسووت کووه در نظووم   ی)رویکرد باال به پایین( است. رویکرد پایین به بوواال دارا
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 سیاسووی نظووام اجتموواعی حوواکم،  کنوود و در برابوور چووربح قوودرت فرهنگی جامعه مداخله  
 سطو  مختلد پیاده کند.در را جامعه  هایدگرگونی با  های فرهنگی متناس  برنامه

در برخی از موارد و شرایط  »... :که این نظر است  بردانشگاه لهران    ی شناسجامعه  استاد
ی سیاسی و دعواهای جناحی هاچنینی مرلبط با پروژه حساس جامعه، طر  موضوعات این

کشووند کووه در رابطووه بووا گشووت نشان می واست و دیدید که در انتخابات برای همدیگر خط
 شاد چنان خواهیم کرد و...«.ار

 گوید:شناسی فرهنگی می یک متخصص جامعه
هووا چراکووه آن ؛دهنوودهمووه را فریوو  می ،گوینوودکه در خصوووو فروپاشووی سووخن می... کسانی

وقوع قیوواس کننوود... هووای فرهنگووی درحووالجامعووه را بووا دگرگونی یضووعیت طبیعوو خواهنوود ومی
جامعووه ی  کووارکردی نهادهووایووا کم  یکووارکرد نشده و بیجامعه دچار فروپاشی    که فرهنگ درحالی

مثال  درخصوو موضوووع حجوواب،  ؛داللت بر فروپاشی ندارد و نا ر به فروپاشی فرهنگی نیست
ها صوورف لمووام هزینووه بعدش سراغ حجاب رفووت...  ،حل بشودجنسی    یز باید اول مشکالت غر

 ،گیرد جود ندارد و لیخیر ازدواج شکل میو یاولی وقتی برای ازدواج برنامه  ،شودآموزش عالی می
های لوسووعه و خووود پووس برنامووه  هووم بووا چووه وضووعیتی...آن  ،کنداج افزایح پیدا میوفقط وام ازد 

هیجانی و نامعقول در   یهازنند و بعدش خود مردم هم واکنحیگذاران به این امر دامن مسیاست
 قبال فرهنگ جامعه دارند....

 نقش مراکز آموزشی (.4) شمارۀ مضمون
لرین مهم  زیرا،  هستند؛اثرگذار بر فرهنگ جامعه    هایی نهاد  ی،آموزش   و مراکز  هادانشگاه

نقح  ی،دانشگاه ۀبدن  بنابراین،  آیند؛شمار می بهاز نسلی به نسل دیگر    گذرگاه انتقال فرهنگ
و   شوومار آموودهبهسوواز  از عناصوور فرهنگ  زیوورا،  ؛ر لبیین مسائل فرهنگی جامعه دارد د  مهمی 

آموزشووی انجووام   یمراکووز و نهادهووا  واسطۀبه  ی پذیرپذیری و جامعهنوعی، جریان فرهنگبه
 گوید:می  باره دراین یی دانشگاه عالمه طباطبا ی فرهنگ ی شناسدانشیار جامعه د.شومی 

  ن درخصوووو نحووواموور فرهنگووی و لبیووی  ۀدارای مسئولیت جوودی در زمینوو   ،... مراکز دانشگاهی
 ۀاسالید و متخصصان عرص   ،نهیزماینولی در  ،فرهنگی در جامعه هستند  بندی موضوعاتصورت
 ،حوواکمیتی  ورود جوودی نکردنوود لووا بخووح  ،خاصه در مورد امر سبک زندگی و پوشح  ،فرهنگی

 عمومووا    .مند نداشووتندگذاری بشوند یا کارکردی بسترمند و زمینهگیری و سیاستممجاب به لصمی
مشکاللی  با ،داشتند یهایزمینه بحثاینو اگر کسانی هم در س دانشگاهی دادند و بس...رفقط د

 مواجه شدند در دانشگاه در بیرون....
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ز بر این نظر است نیانسانی و مطالعات فرهنگی    شناسی پهوهشگاه علومجامعه  دانشیار
گووی یووک جامعووه، مراکووز آموزشووی اصلی انتقووال جریووان فرهن  یهایکی از گلوگاه  »...  :که

 بندی مفاهیم نیز نقح داشتند...«.صورت    ولی در نحو ،هستند
 های اجتماعیها و شبکهنقش رسانه (.5شمارۀ )مضمون 

کارکرد روانی بوووده و   دارای  ،فروپاشی در ایران   طر    ،شوندهمصاحبهمتخصصان    نظربه
 یهاسووازیو موج یشرایط و مشووکالت اقتصووادگذاری  لیثیر  اهمیت این موضوع، در نتیجۀ

ر دنیووز    ی های اجتموواعها و شووبکهرسووانه  گنوو لنگال  ۀشده اسووت. رابطوو   دوچندان ای،  رسانه
 لسوویا  کنشووگران در فضووای  ،زیوورا  ؛نبوده اسووت   ریلیثبرساخت مفهوم فروپاشی فرهنگی بی 

 یهاضاسووازی رسووانهف  گوواهی نظر در شرایط گمنامی و   هارا  امکان   ی باهای اجتماعشبکه
 ایرسووانه  کاریفروپاشی فرهنگی،    مانند  هایی همقول   نبرساختبنابراین،    ؛المللی هستندبین

 های اجتماعی در عصر اطالعات و ارلباطات است.بوده و برساختی از فضای سیال شبکه
طر  بحث فروپاشووی  : »...بر این نظر است کهی فرهنگی  گذاریک متخصص سیاست 

 ۀهای اجتموواعی اسووت کووه دارای پشووتوانای و شووبکهرسووانه یاز فضووا  ی برسوواخت  ،فرهنگی 
   البتووه مشووکالت در حوووز .زدن به مشکالت جامعووه اسووت...  دامن  لئوریک نبوده و عموما  

 های اجتماعی محدود نیست...«.فرهنگ لنها به شبکه
 گوید:دانشگاه تهران میی شناسهجامع تادسا

ولی  ،رو شده استههای مختلفی روبها و بحرانایرانی با لالطم ۀلاریخ، جامع لا حاال در طول    ...
 ،موضوووعی کووه بایوود لوجووه داشووت  ؛اندفرهنگ داشووته  ۀنیخوبی در زم  یگردانصحنه  ،رانیملت ا

ها از مفوواهیم و برسوواختزایووح نمودهووای مختلفووی    های اجتماعی درحالفضای عمومی شبکه
الخصوو مواجهالی که بووا موضوووع فرهنووگ و اموور فرهنگووی علی  ؛هستند که باید واکاوی بشوند

 شود....می

 :گویدباره می نیز دراین ی دانشگاه عالمه طباطبای استاد علوم ارلباطات
طی قوورار فروپاشی سیاسی و اجتماعی مطر  شد، ما در چووه شوورای   که گزارزمانی  ،باید پرسید  ...

بر واقعیت اجتماعی فروپاشی مبتنی  ،لوان پی برد جهت مهم است که میآنداشتیم؟ این پرسح از
کشووور و   یدارد... من اعتقاد دارم که این حرف، متیثر از شرایط عموم  یاست یا اینکه کارکرد روان

اطالعووات و   همانووا انفجووار  ،بلکه متیثر از شرایطی است که پوویح آمووده و آن  ،واقعیات آن نیست
های ارلبوواطی و اطالعووالی مواجووه هسووتیم کووه ایوون تمیسوو س   ش گستر   دیپد  اب  ارلباطات است. ما
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نسووبتا  سوونتی مووا اسووت و مووا ایوون را بووه فروپاشووی لفسوویر   ۀکردن جامعوو   لها درحال متحوسیستم
 .کنیم...می

 ها و عناصر مولد فرهنگاز حامل  یاعتبارزدای (.6شمارۀ )مضمون 
های دینی و سیاسی و نیز های علمیه، شخصیت ها و حوزه دانشگاه  ی مانندش مراکز آموز

بسووتر   آن در    فرهنووگ و شوویراز  بخحاسووتحکام  عناصوور  جملووهاز  که  بزرگان و مفاخر کشور
هووا کووه بووه مثابووة و اعتبووار آن   زدایی شوودهآیند در طول زمووان، مرجعیووت شمار می بهجامعه  

عموول   انتقووال، و  لوزیووع،  لولیوود  ۀگانع سووهنگ و اضالمولد فره ل  ، عوام ی فرهنگ  یهاحامل
 ی از عناصوور فرهنگوو   یی اعتبووارزدا  . بوورهمین اسوواس،است کردند، روند فرسایشی داشته  می 

فرهنگووی بووازنمود پیوودا هووای خردهچندپاره و در بخح  ایگونهجامعه به  باعث شده است لا
در بین بخشی از جامعووه، بووه فرهنگ دینی در جامعه خرده به شکلو ههمونی فرهنگی    کرده

 :بر این نظر است کهگذاری فرهنگی متخصص سیاست  .دهدخود ادامه  حیات
شود در اعتبارزدایی از ستون فقوورات فرهنووگ مشوواهده کوورد... ... عناصر فروپاشی فرهنگی را می

مانعنوان نا ر میبه ل  زدایی از مرجعیووت  .نگووی رو مشوواهده کوورد های مرلبط با امر فرهلوان لمام ا 
ینوود ادر فر  پووس  ....، وبزرگووان،  فرهیختگووان،  اسووالید،  معلمووان،  های علمیووهحوزه،  دانشگاه،  منبر

و انتقووال فرهنووگ و لولیوودالی  ،هووا، ابووزارعناصوور فرهنگووی را، حاملکووه شووود دیووده می یفرهنگوو 
 کنند....می  یاعتبارزدای

 :گویدمی  ان شناسی دانشگاه لهرجامعه اریدانش 
ابعوواد  ایرانی با عنایت به لاریخ زیسووت ایرانووی دارای ۀشدن آن در جامع  برجسته و  یفرهنگ  ... امر

های فرهنگووی و بانیووان گوناگونی بوده است و در هر مرحله با مسائل و مشکاللی از جان  حامل
 .جامعووه آن را بازنمووایی بکننووداند در ربط با مووتن  رو بوده است که نتوانستههنشر امر فرهنگی روب

های اجتماعی با دیدگاه خودشان رفتارهای فرهنگی از خود بروز مر باعث شده است لا الیههمین ا
 بدهند و از عناصر مولد فرهنگ فاصله بگیرند....

یرسؤال رفتن هژمونی فرهنگی (.7شمارۀ ) نمضمو  ز
از هنجارهووا و   پیرویبووه  هجامع  یبندبه ضدارزش لبدیل شده و قط    پیشین  یهاارزش

 گیرد.دبازنگری کنشگران قرار می رمو ی،اسالم  ینظام جمهورهای ارزش
 گوید:شناسی می یک مدیر فرهنگی با لخصص جامعه

فرهنگ مبدل و به خرده شده لجزیه از بین رفته یاکامل  فرهنگ  که  ... منظور از فروپاشی این است  
 ...شودذهبی لبدیل  فرهنگ مم ههمونی فرهنگی به یک خردهیک نظا  در نهایت از قال لا    شودمی
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 کند لووامی  لالش   ، زاویه ایجاد کرده وموضوعات فرهنگی  نسبت بهمتن جامعه  در چنین شرایطی،  
... ال رفتن ههمونی فرهنگی اسووتؤو این همان زیرس   علنی کند  ای متفاوتخود را به شیوه حضور  

 حجابی....دهد مثل بیهنجاری رخ میدر چنین مواردی، لو این نقطه بی

به موضوع فرهنگ   ن:... پرداختگویدباره می نیز دراینشناسی دانشگاه لهران  د جامعهاستا
بنوودی فضووای جامعووه مثوول در شرایط بستر و جریان لاریخی حکایت از این دارد کووه قط  

غیرخودی یا در خصوو حجاب باعث شده است لا ههمووونی فرهنگووی در سووطح وخودی
االت طوور  شووده ؤو لووا االن هووم همووواره ایوون سوو های زیادی لوأمان باشد  جامعه با پرسح

 است....
 گوید:شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی لهران می ر جامعهاستادیاهمچنین، 

هایی از جانوو  بازوهووای وکاسووتی... کاالهووا و محصوووالت فرهنگووی لولیوودی در جامعووه بووا کم
جامعووه  زی اعضووایتمایزسوواماسترالهیک فرهنگ برخاسته از بستر اجتماعی مواجه بوووده اسووت؛ 

شده است لوأم با لغییرات اجتموواعی، وجووه و غیره باعث   ،ریت بدن، پوشحیآرایح و مد  ۀواسطبه
 ههمونی فرهنگ در گفتمان حاکمیتی نیز با سؤاالت زیادی همراه بشود....

 امر فرهنگی برابرجامعه در  بندیقطب (.8شمارۀ )مضمون 
دینی و   عقاید  مانند  ،های سنتی ارزش  بار  ها درها و دیدگاهاز ایده  یبندی جدیدصورت 

 ،نمادهووای ارزشووی حوواکمیتی   مثوول  ،حاکم  ی منتس  به نظام سیاس  یهاو ارزش  ،مناسکی 
 ی هایآسووی  ی، دچووار  نظووام جهووان  رویووارویی بوواگیرند؛ نظام دینی جامعه نیز در  شکل می 

را فووراهم فرهنگووی جامعووه های اختالل در امر فرهنگ و نظم ، زمینهشرایطشود و همین  می 
 :باره بر این نظر است کهدراینشناسی دانشگاه لهران جامعهدانشیار  .کندمی 

... امر فرهنگی دارای وجه ارزشی و هنجاری مشخصی است که متن جامعه در طول زمووان بووا آن 
خووارج از   ولی مووداخالت  ،زیست کرده و با لغییرات آن درحال لداوم حیات اجتماعی خود است

بدون لوجه  ،گذارسیاست خصوصا    ،اسبات عمودیظم اجتماعی از جان  نیروهای مستقر در منن
خوووی و خصوولت ایرانیووان در طووول  ،نظر منبه مشی متن جامعه و رفتارهای فرهنگی ایرانیان و به

بنوودی جامعووه در قبووال اموور قط   و  کننوودهووای اجتموواعی میاهیرلاریخ، کنشگران را غر  در دو
 شود....می فرهنگی خل 

»... در رابطووه بووا اموور   گویوود:شناسی دانشگاه عالمه طباطبووایی نیووز می جامعهاستادیار  
مخالد وهووای مواف فرهنگی، رفتارهووای متوسووط جامعووه حکایووت از ایوون دارد کووه قط  
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لوووان درخصوو موضوع فرهنگ شکل گرفته است و ایوون را درخصوووو اموور حجوواب می 
 مشاهده کرد...«.

 دگیظهور سبک جدید زن (.9)شمارۀ مضمون 
عناصر فرهنگی و ۀ  فرهنگ، لجزی بر  رونی  یو ب  ی و ساخت داخلی  محیط  یهارفشا  نتیجۀ

، ی ن نظموو یمتناسوو  بووا چنوو   و  جامعووه اسووت   و هنجوواری در  گیری نظم جدید ارزشی شکل
شناسووی دانشووگاه اسووتاد جامعه  شووود.های جدید زندگی در سطح جامعه نمایووان می سبک

 گوید:می  باره دراینی عالمه طباطبای
فرهنگ شکل گرفتووه  ۀثیر شرایط اجتماعی، سبک جدیدی از زیست اجتماعی در عرص یلحت ل  ...

 گفتووه  .جامعه وارد فاز جدیوودی از نظووم نوووین جهووانی شووده اسووت  ،گویندها میاست که برخی
د... یووا نوو رها پایبنوودی بووه نظووم قوودیم ندااین  ؛نسل اینترنت هستند  ؛ای هستندشبکه  نسل  شودمی
 دارای نگاه متفاولی نسبت به موضوع فرهنگ هستند.... ی،نسل یهاالیه

 :نیز بر این نظر است کهشناسی دانشگاه لهران دانشیار جامعه
سبک زندگی با شرایط نوین را بووه موضوووع دیگووری گووره   لوحانه است که لغییرات»... خیلی ساده

های اجتموواعی شووکل گرفتووه الیووهنوودگی در  ولی باید بگووذیریم کووه سووبک جدیوودی از ز  ،بزنیم...
 است...«.

 یندا سرعت ت ییرات اجتماعی و ناهمخوانی تولیدات فرهنگی با این فر  (.10) شمارۀ مونضم
های فرهنگی الزم و زاینده را نداشته باشد، نتواند خود را با لغییرات  رفیت  ای کهجامعه

 ضووعید  وواهر  ایگونهبهران  دید کنشگج   یبه نیازها  گویی د، در پاسخکنسازگار    ی اجتماع
نتوانوود بووا  و شته باشوود،نداهماهنگی با لغییرات محیطی    آن   دات فرهنگی یشود، سرعت لول 

دانشوویار  اسووت.آن فووراهم فروپاشی فرهنگووی   ۀبرقرار کند، زمینارلبا   نظم جدید کنشگران  
 گوید:می باره دراینشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی جامعه

کووه یووک فرهنووگ زایووح نوودارد و فشووارهای یعنووی جایی ،شودسخن گفته می فروپاشی  ...وقتی از
شوند عناصر فرهنگ شروع به لجزیه های محیطی باعث میو هجمه  ،لعامالت محیطی  ،محیطی

نتوانوود  ،.. حاال اگر چنین امری زاینده نباشد یووا سوورعتح متناسوو  بووا محوویط نباشوود.کنند.کردن  
 یبدهوود... جامعووه حالووت زاینوودگ  یاهای کهنووهاالت جدید پاسووخؤس   خودش را لطبی  بدهد، به

کنوود و عمووال  چیووزی کووه لولیوود ای که دارد فرهنووگ لولیوود میجامعه  .دهدخودش را از دست می
 ناس  با لغییرات جامعه نیست....تم  ،کندمی
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 :این نظر است کهبر دانشگاه لهران  سی شنااستاد جامعههمچنین، 
لوووان بووا اسووتناد بووه مطالعووات ایرانیان را می  یهاو نگرش   ،هاارزش   ها،رباو  ۀعرص   لغییرات در  ...

منتهی جامعووه  .های دیگری بر این است...خوی ایرانیان نیز داللتوپیمایشی دید و واقعیات خل 
ولیوودات فرهنگووی بووا چووون ل  ؛نتوانسته است خودش را با لغییرات سریع اجتماعی همخوان بکنوود

 یی نداشته است....همسو  ،لغییرات

 
یشه2شکل   فروپاشی فرهنگی  دیدگاه های طر . ر

 های پهوهح یافتهمنبع: 

 گیرینتیجهبحث و . 6

 بوورشوووندگان مصاحبه یهابخشووی از دیوودگاهکووه نشووان داد پووهوهح  هایمون مضوو  ۀشووبک
متمرکز  فرهنگی موضوع فروپاشی  در بررسی   ی شناختو اصول روش   یپردازنظریه  مشکالت

آشفته و  ی نظام سیاس یعنی برای ،سیاست    در حوز بیشتر ،مفهوم فروپاشی زیرا،    ؛ده است بو
 کارگیری واژ  بووه،  لربیان روشوونبووه  کاربرد لحلیلووی و نظووری دارد.  ،دچار زوال نظم سیاسی 

طور بهو شواهد نظری و لجربی است و ی نیلبی ۀانوتپش نیازمند    ،فرهنگ    برای حوز  ی فروپاش
 ی،بنووابراین، فروپاشووی فرهنگوو   ؛فرهنگ نوودارد     ی برای امر فرهنگی و حوزکاربرد   مستقیم،

فرهنووگ، آشووفتگی     دلیل وضووعیت آنومیووک حوووزمجعول و مجهول است کووه بووه  ی مفهوم 
فرهنووگ،     ارزشی و هنجاری، زوال و اخووتالل در حوووز  ی کشور، دگردیس   ی وضعیت فرهنگ
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از مفهوووم  ی نووین برسوواختچ  ،های مفهومی هرم قدرت و نیروهای مولد فرهنووگکاریدست 
 ی مفهوم فروپاشدر چنین شرایطی، برگرفتن  فرهنگ شکل گرفته است.      فروپاشی برای حوز

کوورده   فراهممفهومی را    این آشفتگی   ۀزمین  ،فرهنگ    آن در حوز  کارگیری بهدر امر سیاسی و  
گونی فرهنگی و دگر فرهنگی ندارد. درواقع، لغییرات   با امر فرهنگ و حوز ی تیاست که سنخ

 معنایبووهو آشفتگی اموور فرهنگووی    ،ت آنومیک، اختاللیوضع  رخدادو حتی  ،  در این حوزه 
شکسووت در  یدازرپبووه نظریووه  های طر  چنین مفهومی نیز. ریشهنیست فروپاشی فرهنگی  

نقووح  کاری لحلیلی، نقووح مراکووز آموزشووی،مرانی، شرایط نظم جدید فرهنگی، فری  حک
ها و عناصر مولوود فرهنووگ، زیرسووؤال حاملاز    ی ی، اعتبارزدایهای اجتماعها و شبکهرسانه

ههمونی فرهنگی   امر فرهنگی، شکنندگی   برابربندی جامعه در  رفتن ههمونی فرهنگی، قط  
و سوورعت لغییوورات   ،گووی جهووانی،  هووور سووبک جدیوود زنوودگی جامعه در برابر نظام فرهن

کید زیموول روی  .  گرددی برم یند  ااجتماعی و ناهمخوانی لولیدات فرهنگی با این فر لضوواد لی
ی و آدورنووو بووا جامعووة و ارگووانیگ ی مکووانیک ی تگس همب، دورکیم با بین فرهنگ عینی و ذهنی 

بووروز اسووت؛چراکه اهمیووت لحوووالت اجتموواعی در یووک جامعووه از نشووانگان  پوودربی 
فرهنگووی در وضووعیت  نظمووی بی  وقوووع لیثیر صنعت فرهنگ،   لحت   ۀخودشیفتگی در جامع

های خلوو  ل و بروز سردرگمی فرهنگی در وضعیت آنومیووک جامعووه، زمینووهشکبی   ۀجامع
. کنوودمی ا مهیووا های موورلبط بووا جامعووه رشکنندگی در هنجارهای حاکم در جامعه و ارزش

 و واکوواوی آن مسووتلزم های پرداخت به فروپاشی فرهنگی متناس  با چنین رویکردی، ریشه
های لجربووی موورلبط بووا . پیشووینهاست جامعه  ای، دانشگاهی و سیاسی  فضای رسانه  لحلیل

 .بوده است پرداخت به فروپاشی فرهنگی، امری ناسنجیده و ناصحیح  دادموضوع نشان 
 

 تیمالحظات سیاس. 7

فروپاشی فرهنگی در مراکز دانشووگاهی و  دربار   یپردازنظریه شیو  لوجه به   ضرورت   .1
 و ادبیات نظری فروپاشی فرهنگی(. جریان روشنفکری و نخبگان )لولیدات مرلبط با مبانی 

 در مورد شوویو  های آموزشی مراکز دانشگاهی و علمی کشور  در سیاست   ی بازنگر  .1-1
 ی نخبگووان علمووی: لوودابیر لوسووط ی اجتموواع هووایت ا و واقعیهپدیووده ی برسوواخت مفهوووم 
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 یزرونظربه    اقدام  ،متن جامعه  هایت کشور با لوجه به واقعی  ۀنخب  ۀ( بدن1اندیشیده شود لا  
و  ی مراکووز علموو   کووه( ضروری اسووت  2  ؛نمایندفرهنگی    هایموضوع   بار  درمفاهیم    طر  و  

مولد فرهنگ، لولیدات فرهنگی دیگر  با همکاری عناصر    ی،حوزو  ویهه مراکزبه  ،دانشگاهی 
با لغییرات اجتماعی و نیازهای جامعه را با مراجعه به متن و شرایط بستر اجتموواعی   متناس  

 ۀفرهنگووی در هوور برهوو   هایدر پیوند با موضوع   ۀو نخب  ی روشنفکر  ن جریا  (3  ؛واکاوی کنند
 ایوون عرصووه،هووا در و پهوهشی آن  ،ی مفکری، عل یوردهاالاریخی شناسایی شوند و از دست

 یهابرنامه  درفرهنگی،    هایموضوع   بار  نظری در  ی( هرگونه لولید محتوا4  شود؛گیری  بهره
از طریوو   عنوان مثووال،)بهدر سطح جامعه نیز  ی د و ارزیابواکاوی و با نقبررسی و  ای  رسانه

لحلیوول و   (ای انحصووارگراهرسووان  ی مدار جدای از سوووگیربر نگاه مردمی تنبپهوهح یا نقد م 
 .شودبررسی 

ورز فرهنگووی در محافوول اندیشووه هایبووا موضوووع  رویووارویی  راصووال  سوواختا .2-1
قیاس با مفهوم وضعیت آنومیووک جامعووه: پردازی آن در مفهوم  شیو  دانشگاهی و حوزوی و  

فرهنووگ و   بووار  در  ی از مراکووز علموو   برآمووده  ی نظر  ( دستگاه1  که:سیاستی این است    ۀلوصی
بوور شووواهد لجربووی باشوود لووا ی محووور و مبتنعناصوور فرهنگووی در سووطح جامعووه، پهوهح

 ۀو بدنوو   ،هامرج لحلیلی و نظری در سطح جامعه، رسانهواز وقوع هرگونه هرج   لرلی ،اینبه
ری سوویال و پویووا ومرلبط با آن، اموو   هایضوع وم   و  فرهنگ  (2  کند؛جلوگیری    ،نظام سیاسی 

علمی خود را   یهاها و دیدگاهایدهکه  مرلبط با امر فرهنگی خواسته شود    از نخبگان   .هستند
 و البته نظام سیاسی در بخح فرهنگی از  کنندآینده طر  و ارائه  وحالودر یک پیوستار گذشته

مفهووومی و   یهاجامعووه در برسوواخت   جایگوواه مووتنهمواره به  (  3  ؛ها استقبال کنداین ایده
 مورد   در  عنوان نمونه،)به  کنشی هم  ۀواسطبه 1گرایی اجتماعی ساخت لا هم  شودمعنایی لوجه  

 راستا محق  شود.همیندر (مرلبط با آن  هایحجاب و موضوع 
فرهنگی  هایموضوع  بار  نفکری و نخبه درجریان روش یپردازنظریه رصد و پایح .3-1

که  این است  نیازمند ی،سیاست ۀلحق  این گزین با استناد به وضعیت فرهنگی کشور: انجام و
 شوویو  و  شووود ایجووادو رفتارهووای فرهنگووی ایرانیووان ی  امر فرهنگ  برای بررسی   ی مرکز مستقل

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

1. Social Constructivism 
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آن بووا  رویووارویی  فرهنگووی و هایموضوووع  بووار  آن در یووۀجریووان نخبووه و رو زیپرداایووده
 بررسی و واکاوی شود؛ ،رهنگی ف هایدگرگونی 

 بووار  در  ،مولد فرهنگدیگر  و عناصر    ،قدرت، جریان نخبه  ۀبدن  هایبرداشت اصال     .2
جامعه در   گوناگون های اجتماعی در سطو   با هدف مدیریت حساسیت   فروپاشی فرهنگی 

پیوسووتۀ طوور     ک جامعه: چون قبال مسائل فرهنگی کشور در قیاس با مفهوم وضعیت آنومی
های جامعووه را لواند حساسوویت فروپاشی فرهنگی از سوی عناصر مولد فرهنگ می   موضوع 

سیاسووتی  ۀ، لوصیشودجوری جامعه با فرهنگ لولیدی و هم یسازگار  مانعکرده و    دوچندان 
های جمعووی و فضووای مجووازی، واژگانی ایوون مفهوووم در رسووانه  کارگیری که بر بهاین است  

ازآنجاکووه ،  بووراینافزون   .شووود  ... نظووارت دانشووگاهی و  هایهها، لولیدات و نشرینرانی سخ
ایوون ،  اسووت متفوواوت  وضعیت فروپاشی فرهنگی در آن جامعووه    باوضعیت آنومیک جامعه  

 شود. ررسی بهای کالن جامعه اد باالدستی و سیاست نموضوع نیز در اس
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 .132-126، 17، اندیشهیادداشت در  صر گفتن، پاسخ

 نگرشی نو به سیاست فرهنگی: سیاسووت فرهنگووی از دیوودگاه مطالعووات فرهنگووی(.  1394الله )فاضلی، نعمت
 (، لهران: انتشارات لیسا.)مترجم: مرلضی قلیچ
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