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فصل اول مفاهیم و کلیات
درس اول : چیستى فرهنگ

فرهنگ تعریف 
فرهنگ واژه اى فارسى و مرکب است که از دو جزء «فر» و «هنگ» تشکیل شده است. «فر» پیشوندى است که در معناى جلو ، باال
و پیش به کار مى رود و «هنگ» به معنى کشیدن ، سنگینى و وزن مى باشد و فرهنگ به معناى ادب، تربیت، دانش، علم، هنر، آداب و

رسوم است.
براى واژه «فرهنگ» معانى مختلفى ذکر شده است که بعضى از آنها عبارتند از :

فرهنگ، مجموعه پیچیده اى از دانش ها، باورها، هنرها، قوانین، اخالقیات، آداب و رسوم است که هر فرد از جامعه خویش فرا مى گیرد.
فرهنگ حیات معنوى انسان ها و شامل علوم و فنون و فلسفه و قانون گذارى و ادبیات و هنر است.

فرهنگ نظام واره اى از باورها و مفروضات اساسى، ارزش ها، آداب و الگوهاى رفتارى ریشه دار و دیرپا، نمادها و مصنوعات است که
ادراکات، رفتارها و مناسبات جامعه را جهت و شکل مى دهد و هویت آن را مى سازد.

ریموند ویلیامز تعاریف فرهنگ را در سه گروه طبقه بندى مى کند :
1 - تعاریفى که به رشد فکرى، روحى و زیبایى شناختى فرد، گروه یا جامعه اشاره دارد.

2 - تعاریفى که دربرگیرنده تعدادى از فعالیت هاى ذهنى و هنرى مردم و محصوالت آن ها در جامعه است؛ مثل فیلم، تئاتر، داستان،
معمارى و غیره.

3 - تعاریفى که به کل راه و رسم زندگى، کنش ها، باورها و آداب و رسوم تعدادى از مردم یک گروه یا یک جامعه اشاره دارد.

فرهنگ ویژگى هاى 
1 - معنابخشى و ارزش آفرینى: فرهنگ، بیانگر معنا و مفهوم، ارزش ها و آگاهى ها، روش ها و سبک زندگى انسان هاست.

2 - زمانمندى و مکانمندى: فرهنگ، پدیده اى «زمانمند و مکانمند» است. سبک و روش زندگى مردم هر جامعه، در هر زمان و هر مکان،
با شیوه زندگى مردمان دیگر در مکان ها و زمان هاى دیگر، تفاوت هاى قابل توجه دارد و خاص خود آن هاست.

3 - میراث جمعى بودن: فرهنگ «میراث اجتماعى» است که توسط افراد یک گروه یا جامعه و کنش ها و تعامالت آن ها با هم به وجود
مى آید و از نسلى به نسل دیگر منتقل مى شود.

4 - تاریخى بودن: فرهنگ، پدیده اى «تاریخى» است که از انباشت تدریجى تجربه هاى افراد یک گروه در طول زمان، شکل گرفته
است. فرهنگ هر جامعه، ریشه در تاریخ آن جامعه دارد و از نسلى به نسل دیگر منتقل مى شود . بنابراین کنش هاى موردى و زودگذر،

کنش هاى فرهنگى نیست .
5 - اکتسابى بودن: فرهنگ، پدیده اى «آموختنى و اکتسابى» است که در طول زندگى، از بدو تولد تا پایان عمر، از طریق نهادهاى
رسمى و غیررسمى آموزشى و تربیتى از منابع بشرى و وحیانى توسط افراد کسب مى شود. در عصر حاضر، عالوه بر نهادهاى مذکور،

رسانه ها و شبکه هاى مجازى نیز، در تولید و انتقال فرهنگ، نقش اساسى ایفا مى کنند.
6 - تحول پذیر بودن: فرهنگ، امرى «تحول پذیر» است و همانند هر موجود زنده و به عنوان یک پدیده انسانى، دچار تغییر و تحول مى شود.
7 - نظام مند بودن: فرهنگ، یک کل به هم پیوسته و منسجم است و عناصر و اجزاى آن برهم تأثیر گذاشته و از هم تأثیر مى پذیرند.

ابعاد و وجوه فرهنگ
با توجه به گستردگى مفهوم فرهنگ، مى توان هرجهان فرهنگى را، به دو بعد فرهنگ محسوس و فرهنگ نامحسوس تقسیم کرد : 

وسایل حس،  قابل  اشیاى  است:  زیر  موارد  شامل  که  مى شود  گفته  ملموس  و  عینى  پدیده هاى  مجموعه  به  محسوس،  فرهنگ   -  1
لباس، کشاورزى،  وسایل  کار،  ابزار  دستى،  صنایع  باستانى،  آثار  است،  رسیده  ارث  به  ما  به  حال،  تا  گذشته  زمان  از  که  ابزارهایى  و 
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آزمون شماره

1 درس :  تحلیل فرهنگى
رشته : علوم انسانى

تاریخ امتحان : نوبت اول
مدت امتحان : 60 دقیقه

سؤاالت امتحان کالس هاي دوازدهم
سؤاالت پیشنهادى نیمسال اول

1 الف) گزینه درست را انتخاب کنید :   
1- به نشانه ها و امور قراردادى که معرف معنایى خاص است و پیامى خاص را القا یا تداعى مى کند چه مى گویند :

ت) باور پ) نماد  ب) ارزش   الف) هنجار 
2- شخصیت و هویت ما در جهان ......................... شکل مى گیرد .

ت) ذهنى پ) عینى  ب) فرهنگى  الف) اجتماعى 
3- جابه جایى جمعیت و مهاجرت در سطوح مختلف زمینه ساز انتقال ......................... است.

ت) اجتماعى پ) اقتصادى  ب) سیاسى  الف) فرهنگى  
4- در کدام دیپلماسى دولت ها بیشتر نقش هدایت کننده و حامى را ایفا مى کنند :

ت) اقتصادى پ) فرهنگى  ب) آموزشى  الف) رسانه اى 

1 ب) جاهاى خالى را با عبارات مناسب تکمیل کنید :  
5- انسان به عنوان یک کنشگر اجتماعى تحت تأثیر ......................... و جهان هاى فرهنگى قرار دارد. 

6- اشاعه فرهنگى همواره تحت تأثیر دو عامل تمایل و ......................... بوده است.
7- ......................... رکن اساسى جامعه پیشرفته و عامل جهانى شدن فرهنگ هستند.

8- کسب سواد ......................... ما را در مقابله با امپریالیسم رسانه اى و تهاجم فرهنگى نظام سلطه یارى مى کند.

1 پ) درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید :  
9- هدف از مطالعات فرهنگى، شناسایى نقاط قوت و ضعف فرهنگ افراد و جهان اجتماعى، براى کمک به انسانى ترین شدن

زندگى روزمره است .
10- مدل لباس و پوشش ، نوع غذا خوردن از نیازهاى ثابت انسان است.

11- مطالعه و شناخت فرهنگ، زمینه ارتباط با گذشتگان و آیندگان را فراهم مى آورد.
12- دگرگونى در الیه هاى سطحى با عنوان تحول فرهنگى و دگرگونى در الیه هاى بنیادین با عنوان تغییر فرهنگى نامیده مى شود.

1/25 13- هر یک از تعاریف ستون راست به کدام یک از مفاهیم ستون چپ اشاره دارد : (یک مورد اضافى است. )    

ستون چپستون راست
الف) عدم هماهنگى در تغییر عنصرهاى یک ترکیب فرهنگى

ب) دگرگونى در ریشه ها و ارزش هاى بنیادى در یک دوره زمانى طوالنى و یا در
فاصله چند نسل در یک جامعه

پ) دگرگونى در پدیده هاى مادى و ملموس و عناصر فرعى فرهنگ در یک دوره
زمانى کوتاه

ت) هجوم و ســرایت یک جانبه عناصر و پدیده هاى فرهنگى از یک  فرهنگ به
فرهنگ دیگر

ث) مجموعه اى از مشترکات فرهنگى محسوس و نامحسوس در  جامعه

1- انسجام فرهنگى

2- تغییرات فرهنگى

3- سلطه فرهنگى

4- تاخر یا پس افتادگى فرهنگى

5- تحوالت فرهنگى

6- تبادل فرهنگى
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مؤلف : سیده مریم امامى زاده1پاسخ آزمون شماره  کالس هاي دوازدهم درس :  تحلیل فرهنگى
سؤاالت امتحان پیشنهادى نیمسال اول

4- (پ) فرهنگى 3- (الف) فرهنگى  2- (ب) فرهنگى  1- (پ) نماد 

8- رسانه اى 7- رسانه ها  6- ارتباط  5- فرهنگ 

12- نادرست 11- درست  10- نادرست  9- درست 

(ت) 3 (پ) 2  (ب) 5  13- (الف) 4 
(ث) 1

15- یادگیرى و درونى شدن  14- فرهنگ
17- فرهنگى 16- باور

19- زیرا هویت یک ملت را نشانه مى گیرد . 18- ارتباط اجتماعى

20- تاریخى بودن - اکتسابى بودن - نظام مند بودن - معنابخش و ارزش آفرین بودن - زمانمند و مکان مند بودن - میراث  جمعى بودن
تحول پذیر بودن

21- خانواده - اقتصاد - سیاست - هنر - بهداشت - ورزش - تعلیم و تربیت
22- باورها و ارزش هاى فرهنگ جامعه

23- زیرا مواریث فرهنگى در یک دوره طوالنى از نسلى به نسل دیگر منتقل مى شود.
24- اشاعه فرهنگى - تبادل فرهنگى - سلطه فرهنگى

25- زیرا زمینه تعامل و تبادل افکار و اندیشه ها را فراهم مى آورد.
26- سرمایه دارى غربى با استفاده از ابزار تأثیرگذار رسانه یعنى تبلیغات، سعى در یکسان سازى فرهنگى در همه ابعاد مادى و معنوى

فرهنگ سایر ملل دارد. به این پدیده امپریالیسم رسانه اى مى گویند.
27- نفى جهانى سازى و حاکمیت فرهنگ نظام سلطه بر جهان - به رسمیت شناختن و احترام به فرهنگ هاى دیگر - فراهم کردن

زمینه تعامالت و تبادالت فرهنگى بین ملت ها
28- پرچم : قبل از انقالب آرم و شکل خاصى داشت پس از انقالب شکل و آرم آن تغییر نمود.

حجاب : قبل از انقالب بر بدحجابى تأکید مى شد ولى پس از انقالب بر حجاب و پوشش تأکید شد.
29- مطالعه فرهنگ به بررسى و توصیف و تبیین ویژگى هاى فرهنگ یک جامعه مى پردازد.

مطالعه فرهنگى به بررسى و تحلیل انتقادى ابعاد و فرایندهاى فرهنگى جوامع در دوران معاصرمى پردازد . ( نقد فرهنگ سرکوب گر و
سرمایه دارى)

30- فرهنگ و جامعه پذیرى - فرهنگ و وحدت ملى - فرهنگ و آینده بشر - فرهنگ و پویایى حیات اجتماعى
31- به ذات انسان باز مى گردد - بین همه انسان ها مشترك است - ریشه در فطرت انسانى دارد

ادامه دارد ...


