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فصلنامه بین رش�تهای تحقیقات کاربردی علوم انس�انی اسلامی در چارچوب رس�التهای کنگره بینالمللی
عل�وم انس�انی اسلامی و ب�ا محوری�ت مرک�ز پژوهشه�ای عل�وم انس�انی اسلامی ص�درا منتش�ر میش�ود.

سال دوم /شماره دو /شماره پیاپی /5تابستان 1397

ً
ـ مقاالت و مطالب منتشرش��ده در فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی ،لزوما بیان
دیدگاههای فصلنامه نیست.
ـ فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی در تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.
ـ نقل مطالب و تصاویر با ذکر مأخذ بالمانع است.
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فصلنامه بین رشتهای تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی در حوزههای کاربردی علوم انسانی با رویکرد میان رشتهای به
طور عام و رشتههای خاص علوم انسانی مبتنی بر مبانی و معارف اسالمی در سطح علمی ـ پژوهشی منتشر میشود .از همهی
صاحبنظران ،اساتید و پژوهشگران دعوت میشود که برای تحقق این منظور نتایج تحقیقات خود را در اختیار فصلنامه قرار
دهند.
ً
لطفا به هنگام تنظیم مقاالت موارد ذیل رعایت شود:
• فایل  wordو  PDFمقاله به ایمیل فصلنامه ارسال گردد.
• مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی یا خارجی و مجموعه مقاالت چاپ شده باشد.
• مقاله ارسالی نباید همزمان برای مجلهها یا مجموعههای دیگر ارسال شده باشد.
• درج معادل التین اسامی و اصطالحات مهجور ،مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.
• مقاله در محیط  word 2003یا باالتـر و با استفـاده از قلـم (فـونت) B lotusبا اندازه  14ارائه شود.
• حجم چکیده :حداقل  200و حداکثر  350کلمه
• حجم مقاله :حداقل  10و حداکثر  30صفحه  300کلمهای.
• رعایت دستور زبان فارسی و شیوه نگارش ،مطابق با شیوهنامه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ضروری است.
• فصلبندی مناسب بر اساس ساختار منطقی مقاله الزامی است.
• اهتمام به استفاده از واژههای فارسی به جای واژههای بیگانه و ترجمه واژههای بیگانه در پانوشت ضروری است.
• متمایز بودن نقلقولها ،با استفاده از تغییر اندازه قلم و تو رفتگی متن الزامی است.
• حرکتگذاری صحیح آیات و روایات توصیه میشود.
• ارجاعات بهصورت درونمتنی آورده شود (نام خانوادگی ،سال انتشار :شماره صفحه) مثال( :حسینی :1389 ،ص )25
و توضیحات تکمیلی به صورت پینوشت آورده شود .از پانوشت برای توضیحات کوتاه و ضروری ،ذکر اسامی التین و...
استفاده شود.
• کتابنامه بهصورت زیر آورده شود:
کتاب( :نام خانوادگی ،نام یا حرف اول نام .س��ال انتش��ار .عنوان کتاب .محل انتش��ار .نام مؤسسه انتشاراتی .نوبت
چاپ) مثال( :مطهری ،مرتضی .1376 .انسان کامل .تهران .صدرا .چاپ شانزدهم).
مقاله :در فهرست منابع( :نام خانوادگی ،نام و یا حرف اول نام .سال انتشار« .عنوان مقاله» .نام مجله .دوره یا شماره
مجله) مثال( :تنهایی ،انیس« .1387 .هویتجویی ایرانی ـ اسالمی در نسخههای مصور شاهنامه فردوسی دوران
ایلخانی تا اواسط صفویه» .دو فصلنامه مطالعات هنر اسالمی .شماره .)9
منابع اینترنتی( :نام خانوادگی نویسنده ،نام و یا حرف اول نام« .عنوان مقاله» .تاریخ دریافت مطلب .آدرس پایگاه
الکترونیکی).
• فایل تصاویر با کیفیت باال ضمیمهی مقاله شود.
• جداول و نمودارها قابلیت ویرایش داشته باشد و به صورت عکس ارسال نشود.
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| تاریخ دریافت | 1397/2/3:تاریخ پذیرش| 1397/5/22:

محسن فرمهینی فراهانی
دانشیار دانشگاه شاهد ،ایران ،تهران.

چکیده
س��واد فرهنگی ریش��ه در میراث فرهنگی و اجتماعی دارد و دارای حیطه گستردهای
اس��ت و تمام دامنهه��ای فعالیتهای انس��انی را از دین و علم گرفت��ه تا ورزش در
برمیگی��رد .ه��دف مقاله حاضر تبیین مفهوم س��واد فرهنگ��ی و اهمیت و نقش آن
در تحوالت علوم انس��انی اسالمی اس��ت .در این راستا سؤاالت زیر مطرح است:
مفهوم س��واد فرهنگی و ضرورت و اهمیت آن چیس��ت؟ ابعاد و مولفههای کلیدی
آن کدامن��د؟ نقش س��واد فرهنگی در تحول علوم انس��انی اس�لامی چیس��ت؟ چه
راهکارهایی میتوان جهت تحقق سواد فرهنگی متصور شد؟ از یافتههای مهم این
بررسی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :سواد فرهنگی را میتوان به عنوان پیشنیاز
برای تحول در علوم انسانی اسالمی در نظر گرفت .سوادفرهنگی آن چیزی است که
تمام اقش��ار جامعه بویژه دانشآموزان بایستی از آن آگاه باشند .حفاظت از فرهنگ
ایرانی ـ اس�لامی نیازمند س��واد فرهنگی است .سواد فرهنگی یک پیوستار است نه
یک مقوله و دارای ابعاد متعدد است و برای دستیابی آسانتر به اهداف تحول علوم
انسانی اسالمی و هم برای درک تحلیلی و انتقادی مسائل اجتماعی و فرهنگی الزم
و مؤثر اس��ت .مؤلفههای س��واد فرهنگی به عمدهترین ابع��اد ،جنبهها ،ویژگیها و
همچنین بخشهای کلی مفهوم سواد فرهنگی اطالق میشود که عبارتنداز :تاریخ
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مقدمه

نکت��ه مش��ترک در تعاری��ف متنوع فرهنگ آن اس��ت که در هر ص��ورت فرهنگ از طریق نش��انهها و
عالئمی که تحت لوای آداب و رس��وم و یا هنر و ادب یک جامعه ش��کل یافتهاند ،از نس��لی به نسل
دیگ��ر انتقال مییابد .در بیش��تر تعاریف ،به فرهنگ به عنوان س��رمایه و داراییهای اجتماعی توجه
ش��ده است .فرهنگ عمومی مجموعه آداب ،رفتار ،باورها ،ارزشها و معیارهای موجود در دل یک
جامعه اس��ت که مناس��بات افراد با یکدیگر را نظام و معنا میبخش��د ،هویت افراد جامعه را ش��کل
میده��د ،و ایش��ان را در کن��ار یکدیکر نگاه میدارد .در ضمن همین ضواب��ط و ارزشها و باورهای
فرهنگ عمومی اس��ت که میراث مش��ترک فرهنگی به ش��مار میآید و افراد یک جامعه را با یکدیگر
مرتبط و با دنیای خارج از خود متفاوت جلوه میدهد (افضل طوسی و نوذری.)1389 ،
تردیدی نیس��ت که دستیابی به اهداف توسعهای کشور ،مستلزم پرورش شهروندانی است که از
س��واد مفید و کافی برخوردار باشند .ارتباط این دو مقوله مهم یعنی فرهنگ و سواد ،مفهوم جدیدی
اس��ت با عنوان س��واد فرهنگی .طی دهههای اخیر بیش از  34نوع مفهوم سوادی مختلف مورد نیاز
کش��ف ،بررس��ی و تحلیل شده اس��ت که س��واد علمی بهمعنای مصطلح در نظام آموزشی ما ،تنها
یکی از آنها به ش��مار میآید! از جمله س��وادهای س��ودمند و مدرن میتوان به س��واد فرهنگی ،سواد
اجتماعی ،سواد سیاسی ،سواد اقتصادی ،سواد رسانهای ،سواد اطالعاتی ،سواد اطالعرسانی ،سواد
کامپیوتری ،س��واد اینترنتی ،س��واد محیط کار ،س��واد خانوادگی ،سواد فناوری ،س��واد قانونی ،سواد
شبکهای ،سواد ارتباطی ،سواد ابزاری ،سواد منبعگزینی ،سواد معنوی ،سواد بهداشتی ،سواد هنری،
سواد سمعی و بصری ،سواد نقادی ،سواد نظامی و سواد محیطی (اکولوژیک) اشاره کرد.
بیانیه رس��می یونس��کو در راستای «دهه سواد س��ازمان ملل متحد» ( )2013 – 2003برداشت
جدی��دی از س��واد را مطرح کرد .در این بیانیه ،س��واد چندگانه و چند بعدی م��ورد توجه قرار گرفت
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ملی ،تاریخ جهان ،ادبیات ،مشاهیر ،دین و مذهب ،هنر و سبک معماری ،اقتصاد،
سیاست ،موس��یقی ،علوم پایه ،جغرافیا ،جامعهشناس��ی و روانشناسی ،رسانهها،
ضربالمثلها و ّفناوری .منظور از عناصر سواد فرهنگی ،مصادیق و زیر مؤلفههای
ه��ر یک از مؤلفههای اصلی اس��ت ک��ه به بهترین نحو ممک��ن ،کیفیت و وضعیت
سواد فرهنگی را در وجوه گوناگون نمایان میسازد.
کلیدواژگان :س��واد فرهنگی ،علوم انس��انی ،تحول علوم انسانی ،مؤلفههای سواد
فرهنگی.

| نقش سواد فرهنگی در تحول علوم انسانی اسالمی |

1. E. D Hirsch
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(ش��یفر .)۲۰۰۳ ،از دیدگاه یونس��کو ،سواد تنها به معنای خواندن و نوش��تن نیست ،بلکه به معنای
قابلیتها و توانمندیهای متعددی است که در قلب آن ،قابلیتهای ارتباطی قرار دارد .شیفر ،انواع
سواد یا قابلیتهای مرتبط را به شرح زیر طبقهبندی کردهاند:
 .1سواد عملیاتی ،به معنای توانایی خواندن و نوشتن در زمینههای گوناگون؛
 .2سواد فرهنگی ،به معنای فهم مسائل با توجه به زمینههای آن؛
 .3سواد انتقادی ،به معنای توانایی مشارکت در امور اجتماعی و نیز تالش برای اصالح و بهبود
آن (دانای طوسی و کیامنش.)1388 ،
عبارت «سواد فرهنگی» را هرش )1987( 1در کتاب پرفروش خود ،سواد فرهنگی :آنچه که هر
امریکایی باید بداند متداول ساخت .این کتاب را مقامات باالی دولت به عنوان کتابی مهم در آینده
آموزش و پرورش امریکا تحس��ین کردند و منتقدان آن را «پیگیری آموزش��ی بیاهمیت» دانس��تند.
هرش پس از آن ،لغتنامه سواد فرهنگی ( )1988را منتشر کرد که در آن فهرستی از پنج هزار دانستنی
را در موضوعات مختلف ارائه میداد.
دانس��تن و ب��اال ب��ردن آگاهیهای فرهنگ��ی و ارزشهای مل��ی و مذهبی در جامع��ه از اهمیت
بس��یار باالیی برخوردار اس��ت .در این مقوله س��واد فرهنگی به عنوان رکن مهم آموزش این ارزشها
درمیآی��د .طب��ق آموزش س��واد فرهنگ��ی یادگیری خوان��دن و یا یادگی��ری هر چیز دیگری ،بس��یار
وابس��ته ب��ه پسزمینههای فرهنگی دانشآموز اس��ت .توین بی ،کومنیوس و هرش هر س��ه بر دانش
هس��تهای و نقش اجتنابناپذیرش در توس��عه افراد و همچنین جامعه تأکید میکنند .سواد فرهنگی
چش �ماندازهای متفاوتی را از چگونگی تولید فرهنگ در جامعه و نقش��ی که مدارس باید در انتقال
فرهنگ ایفا کنند ،ارائه میدهد که با توجه به فرهنگ غنی اس�لامی -ایرانی کشور ،ضروری است از
این ظرفیت در افزایش آگاهی عمومی فرهنگی بهره گرفته شود.
در زم��ان حاض��ر در جامعه م��ا هیچ تعجبی ن��دارد که از کمبود س��واد فرهنگی حت��ی در میان
دانشآموزان و دانشجویان و دانشگاهیان صحبت شود .در نظام آموزشی ،جای آموزش عمومی یا به
عبارت دقیقتر جای سواد فرهنگی خالی است .آموزش دانشگاهیای که در جامعه ما ارائه میگردد
ً
عمدتا تخصصی است و در برخی موارد میزان سواد فرهنگی شهروندان تحصیلکرده ،بسیار ناچیز و
ناپذیرفتنی است .در جامعه ما ،به اهمیت و ضرورت سواد فرهنگی توجه کافی نشده است( .محمد
مخملچی .)1393 ،بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ گفتن به پرسشهای زیر است:

 .1روش پژوهش
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این تحقیق از نوع کیفی -تحلیلی است و محقق با بررسی و مطالعه منابع و اسناد مکتوب مرتبط و
با اس��تفاده از ابزار فیشبرداری ،در پی پاس �خگویی به پرسشهای تحقیق برمیآید .پژوهش حاضر
ب��ا توجه به منابع مطالعات��ی ،ماهیت موضوع ،اهداف و پرس �شهای آن ،از نوع تحقیق کیفی بوده،
پژوهش��ی توصیفی -تحلیل��ی اس��ت و در آن ،با بهرهمن��دی از روش پژوهش توصیف��ی ،به توصیف
اهمیت و ماهیت س��واد فرهنگی پرداخته میش��ود .با توجه به اینکه هدف پژوهش تحلیلی عبارت
اس��ت از «فهم و بهبود مجموعه مفاهیم یا س��اختارهای مفهومی که بر حسب آنها تجربهها تفسیر،
مقاصد بهوضوح بیان ،مسائل ساختبندی شده و پژوهشها به اجرا درمیآیند» (شورت،)1388 ،
در ای��ن مقال��ه ب��ه توضیح مفاهی��م مرتبط با نقش س��واد فرهنگی در تحول علوم انس��انی اس�لامی
پرداخته میش��ود .ابزارهای اندازهگیری ،عبارتاند از :فرم فیشبرداری از اطالعات و چکلیس��ت
محققساخته.

 .2مفهوم ،اهمیت و ضرورت سواد فرهنگی

س��واد فرهنگی عبارت است از مجموعه اطالعات یا آگاهیهای فرهنگیای که خوانشگران کارآمد
متعلق به یک فرهنگ باید از آن برخوردار باشند .بدیهی است که برخورداری از چنین آگاهیهایی
ً
ش��رط الزم ب �رای ورود به گفتوگوی��ی منطقی با دیگران اس��ت .مثال صحبت ک��ردن درباره فوتبال
مس��تلزم داش��تن اطالعاتی درباره قواعد و مقررات فوتبال و تیمها و بازیکنان معروف اس��ت .یا اگر
صحبت از سیاس��ت اس��ت ،ش��ناخت موضوعات روز و دیدگاههای مختلف درباره آن موضوعات
برای ایجاد تعامل با دیگران بس��یار س��ودمند خواهد بود .این تلقی از سواد فرهنگی را هرش در سال
 1982در امریکا مطرح ساخت .سواد فرهنگی همانند مفاهیم مکمل آن یعنی سواد رسانهای ،سواد
دیجیتال ،س��واد کامپیوتری ،س��واد اطالعاتی ،سواد سمعی و بصری زیربنای اصلی جامعه مبتنی بر
دانایی به ش��مار میآید (رومیانی و ضیائیان .)1393 ،بدین ترتیب س��واد فرهنگی به کارآمدیهای
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 .1مفهوم سواد فرهنگی و ضرورت و اهمیت آن چیست؟
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ارتباطی نیز اطالق میش��ود .س��واد فرهنگی همانند مفاهیم مکمل آن ،یعنی س��واد رسانهای ،سواد
دیجیتالی ،س��واد کامپیوتری ،سواد اطالعاتی و سواد سمعی و بصری ،زیربنای اصلی جامعه مبتنی
بر دانایی به شمار میآید (جعفری و رئیسمیرزایی ،1393 ،ص.)3
ه��رش ،در کتاب معروفش ،س��واد فرهنگ��ی را با یک جمله تعریف کرد« :هر آنچه یک انس��ان
بای��د بدان��د» .او مجموع �های از دانش ،اطالع��ات و توانمندیها را که یک فرد برای بقا و رش��د در
عصر حاضر باید بداند تعریف کرد (هرش .)1982 ،این اطالعات در حوزههای مختلفی همچون
ادبیات ،تاریخ ،علم و فناوری ،زبانهای مختلف ،فرهنگها ،هنر ،رس��انهها ،سیاس��ت و غیره قرار
دارند (در واقع س��واد فرهنگی ،چندین سواد مختلف را در دل خود جای داده است) .سواد فرهنگی
به تعریف هرش به معنای دارا بودن آن اطالعات پایه است که به منظور زنده ماندن در دنیای مدرن
مورد نیاز اس��ت و تمام دامنههای فعالیتهای انس��انی را از ورزش گرفته ت��ا علم دربرمیگیرد .این
ً
س��واد در طبقه اجتماعی فرد محدود و محصور نمیش��ود ،بلکه کامال برعکس آن اس��ت (گراف،
.)1989
س��واد فرهنگ��ی توانایی درک و قدردانی از ش��باهتها و تف��اوت در آداب و رس��وم ،ارزشها و
اعتقادات فرهنگ خود و فرهنگ دیگران اس��ت (منطق ه آزمایشگاه آموزشی شمال مرکزی.)2000 ،
منظ��ور از س��واد فرهنگی ،ش��ناخت «میدانهای» فرهنگ��ی مختلف (به تعبیر بوردیو) یا ش��ناخت
قواعد نوش��ته و نانوشته ،گونهها ،گفتمانها ،انواع سرمایهها ،ارزشهای فرهنگی موجود ،زمینهها و
ملزوماتی است که بر عمل انسانها تأثیر میگذارند .این شناخت ،سواد خاصی را درباره «میدان»
معینی در اختیار افراد قرار میدهد و به آنها امکان میدهد تا بتوانند تشخیص دهند که چه رفتارها،
کردارها ،گونهها یا گفتمانهایی در شرایط خاصی مناسب یا مقتضی هستند .ازآنجاکه معناسازی با
ً
توجه به «میدان» صورت میگیرد ،میزان آش��نایی افراد با نظامهای معنایی مختلف (مثال زبان بدن
و یا مد) و کنشهای مرتبط با آنها و همچنین توانایی افراد در خوانش و استفاده از نظامهای معنایی
مختل��ف ،می �زان برخورداری آنان از س��واد فرهنگی را تعیی��ن میکند( .جعف��ری و رئیس میرزایی،
 ،1393ص .)2به طور کلی سواد فرهنگی را میتوان از دو منظر بررسی کرد:
 .1از منظر «درونجامعهای» که مشتمل بر شناخت عناصر اساسی تشکیلدهنده فرهنگ ملی
و شناخت آندسته از عناصر جهانی است که بر فرهنگ ملی تأثیرگذار هستند؛
 .2از منظ��ر «برونجامع �های» ک��ه ب��همعنای برخ��ورداری از س��واد فرهنگی در مورد س��ایر
ملتهاست (میرزاامینی و صفایی ،1388 ،ص.)5
در جوامع کنونی ،افراد برای برخورد مؤثر با اندیشههای جدید ،به دانش عمومی وسیع و متنوع
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اگرچه جریان فرهنگی به واژههای نوشتهش��ده گره خورده و ممکن اس��ت نس��بت به سایر
عناصر فرهنگ رسمیتر و ...به نظر برسد ،لیکن این سواد یک شهود است .سواد فرهنگی
دموکراتیکترین فرهنگ در سرزمین ماست .این سواد تقابل نسلها و طبقات و گروههای
اجتماعی را حل میکند .این س��واد نخس��تین فرهنگ معمول یک فرد نیس��ت ،بلکه باید
دومین فرهنگ هر فرد باشد (گراف.)1989 ،

س��وادآموزی فرهنگی ش��بکهای از آگاهیهاس��ت که تم��ام خوانندگان واج��د صالحیت از آن
برخوردارند .سوادآموزی فرهنگی آگاهیهای زمینهای است که در ذهن ذخیره میشود و افراد را قادر
میس��ازد تا به شیوهای هوش��مندانه روزنامهها را مطالعه کنند .سوادآموزی فرهنگی از سطح آگاهی
روزمره افراد باالتر و از س��طح دانش تخصصی کارشناس��ان پایینتر اس��ت (هرش .)2001 ،هرش
اس��تدالل میکند که س��وادآموزی فرهنگی برای زندگی اجتماعی و اقتصادی و نیز برای ش��هروندی
ضروری اس��ت .س��وادآموزی فرهنگی باید در سن سیزده سالگی حاصل شده باشد .در سال 1987
ه��رش منط��ق کامل خود را این گونه ارائه داد« :اهمیت مدنی س��واد فرهنگ��ی در این واقعیت نهفته
اس��ت که آزادی واقعی ،وابس��ته به دانش اس��ت ،خود دانش وابس��ته به س��واد ،و در نهایت سواد نیز
وابسته به سواد فرهنگی است».
در نظر وی ،خواندن نیازمندپسزمینه و یا «دانش جهانی» ،یعنی س��واد فرهنگی اس��ت .هدف
اساسی تعلیم و تربیت در این دیدگاه ،فرهنگپذیری است؛ یعنی انتقال آگاهیهای ویژه مشترک از
بزرگس��االن یک گروه یا دولتشهر به بچهها .هرش اس��تدالل میکند که سوادآموزی فرهنگی برای
زندگ��ی اجتماعی و اقتصادی و نیز برای ش��هروندی ضروری اس��ت .س��وادآموزی فرهنگی باید در
س��ن سیزدهسالگی حاصل ش��ده باشد (هرش ،1987 ،ص .)30وی «س��واد انتقادی در برابر سواد
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نیاز دارند و قویترین دانش عمومی ،س��واد فرهنگی است که هم برای درک تحلیلی و انتقادی متون
الزم و مؤثر اس��ت و هم برای انجام بهترو علمیتر کارها و دس��تیابی آس��انتر به اهداف اجتماعی و
فرهنگی .بنابراین همه افراد جامعه اطالعاتی باید از سواد فرهنگی کافی برخوردار باشند؛ به گونهای
که بتوانند موضوعات مختلف را تمیز دهند و درباره آنها بیندیش��ند و به عبارت دیگر س��واد عمومی
و فرهنگی الزم برای درک اطالعات گوناگون را داشته باشند؛ زیرا نبود دانش زمینهای میتواند درک
اطالعات را بسیار مشکل یا حتی غیرممکن سازد (محمد مخملچی.)1393 ،
ه��اروی گراف از دانش��گاه تگزاس در مقالهای با عنوان «س��واد انتقادی در برابر س��واد فرهنگی
خوانش عالیم زمانها» ،با بیان اینکه ارتقای سواد فرهنگی یک موقعیت قدرتمند ایجاد میکند ،از
قول هرش مینویسد:
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فرهنگی» را مطرح کرده و بر این باور اس��ت که س��واد فرهنگی باید دومین فرهنگ هر فرد به ش��مار
آید .به اعتقاد هرش س��واد فرهنگی آن چیزی اس��ت که همه دانشآموزان باید از آن آگاه باشند؛ زیرا
به واس��طه آن فرصتهای یادگیری به طور یکس��ان میان دانشآموزان گس��ترده خواهد شد .هرش بر
این باور اس��ت که س��واد فرهنگی موجب بهبود در یادگیری ،افزایش قدرت حافظه ،بهبود روخوانی
دانشآموزان ،کاهش اندازه کالس ،و ایجاد انصاف و عدالت در مدارس خواهد شد .سواد فرهنگی
تنها راه مطمئن بهکارگیری فرصتها به منظور جبران ضعف کودکان ،و تنها راه درخور اعتماد مبارزه
با جبرگرایی اجتماعی اس��ت .فقط با بهاشتراکگذاری اطالعات از طرق اجتماعی (سواد فرهنگی)
است که کودکان فرا میگیرند تا در فعالیتهای همکارانه با دیگر اعضای جامعهشان همیاری کنند
(گراف.)1989 ،
امروز زندگی اجتماعی نس��بت به گذشته بسیار پیچیدهتر شده است و لذا افراد اجتماع به دانش
عمومی وسیعتری در رشتههای گوناگون دانش بشری نیازمندند؛ زیرا از طریق هر یک از رشتههای
دان��ش میت��وان از منظر خاصی به جهان و زندگی نگریس��ت .به عبارت دیگر هر یک از رش��تههای
دانش چشمانداز و منظر متفاوتی برای عقلورزی و فهم جهان و زندگی در اختیار انسان میگذارد.
به طور کلی ،آموزش دانشگاهی بدون آموزش دانشگاهی عمومی (سواد فرهنگی) ،آموزشی ناقص
خواه��د بود؛ به گونهای ک��ه فراگیران از تربیت کلی و دانش عمومی الزم برای غنیس��ازی زندگی و
فرهنگ فردی و اجتماعی خویش محروم خواهند ش��د .در واقع آموزش دانشگاهی عمومی ،امکان
درک اتصالها ،ارتباطات و پیوندهای میان رش��تههای گوناگون دانش را برای فراگیران فراهم میآورد
که این امربه نوبه خود چارچوب وسیعی را برای سازگاری و برخورد مؤثر با پیچیدگیهای زندگی و
مسائل ناشی از آن پیچیدگیها در اختیارشان قرار میدهد (مخملچی.)1393 ،
از جمله فواید نظری مطالعه سواد فرهنگی درنظام آموزشی کشورمان میتوان به این موارد اشاره کرد:
الف) افزایش آگاهی از ارزشهای موجود در زمینههای فرهنگی جامعه با هدف برنامهریزی
کارآمد و اثربخش؛
ب) افزایش آگاهی از مؤلفههای اس�لامی-ایرانی تعریفش��ده در گس��تره سواد فرهنگی با
هدف بهبود غنای فرهنگی سیاستها و اهداف آموزشی؛
ج) افزایش آگاهی نس��بت به وجوه اش��تراک فرهنگی دانشآموزان و دانش��جویان ،به عنوان
آیندهسازان مملکت؛
د) ایجاد نگرش مثبت نس��بت به برقراری ارتباطات دوس��ویه میان فرهنگها و مراکز علمی
در سطح بینالمللی با هدف پیشرفت علمی و فرهنگی نظام آموزش و پرورش؛
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 .3ابعاد و مؤلفههای کلیدی سواد فرهنگی

به طور کلی از دیدگاه هرش ،در بررس��ی س��واد فرهنگی هر جامعه بیش از ده مؤلفه اصلی اهمیت
دارند که این مؤلفهها بدین قرارند :تاریخ ملی ،تاریخ جهانی ،ادبیات ،مشاهیر ،دین و مذهب ،هنر و
س��بک معماری ،اقتصاد ،سیاست ،موسیقی ،علوم پایه ،پزشکی و سالمت ،جغرافیا ،جامعهشناسی
و روانشناس��ی ،مطبوعات ،اصطالحات و نقل قوله��ا و فناوری (هرش ،2002 ،ص .)7او بر این
باور اس��ت که هیچ فرهنگی وجود ندارد که از س��نتهای خود بیخبر باشد .در یک جامعه باسواد،
فرهنگ و سواد فرهنگی مترادفهای نزدیکی هستند و برای باال بردن سطح سواد یک جامعه ،بهترین
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ه) ایجاد نگرش مثبت نسبت به گنجاندن اهداف آموزشی مبتنی بر اشتراکات و اختالفات
میانفرهنگی با هدف توجه به اصل همهجانبهنگری در تدوین و ابالغ سیاستها؛
و) ایجاد نگرش مثبت نس��بت به ضرورت ترویج ارزشه��ای فرهنگی گوناگون در هر یک
از قومیتهای ملی و جوامع بینالمللی با هدف آشناس��ازی فراگیران با وجوه برجس��ته
سایر اقوام یا ملل؛
ز) درک تفاوتها و شباهت به منظور تعامل بهتر با فرهنگهای دیگر.
از جمله فواید عملی مطالعه س��واد فرهنگی در نظام آموزش��ی کش��ورمان نیز میت��وان به این موارد
اشاره کرد:
ال��ف) کم��ک به افزای��ش توانمن��دی برنامهریزان درس��ی و آموزش��ی در طراح��ی و اجرای
سیس��تمهای نیازسنجی آموزش��ی و همچنین نظام جامع رتبهبندی آموزشی متناسب با
ارزشها و هنجارهای فرهنگی حاکم بر اقوام و ملیتهای گوناگون؛
ب) کمک به افزایش توانمندی سیاس �تگذاران آموزشی در بازتعریف فلسفه تربیتی حاکم
بر اهداف و خطمش �یهای آموزش��ی با هدف حفظ و ترویج مؤلفههای سواد فرهنگی
اس�لامی-ایرانی و همچنی��ن توجه به شناس��اندن وج��وه فرهنگی ملل دیگ��ر در ابالغ
سیاستهای آموزشی؛
ج) کم��ک به افزایش توانمندی معلمان و مدرس��ان در کارب��رد روشهای تدریس مبتنی بر
زمینههای فرهنگ اس�لامی-ایرانی با هدف نهادینهس��ازی فرهن��گ خودی و همچنین
آشناسازی فراگیران با فرهنگ ملل دیگر؛
د) برقراری زمینه ارتباط مؤثرتر در سراس��ر کشور؛ همچون برقراری ارتباط بین قومیتهای
مختلف و تخصصهای گوناگون در مکانهای مختلف؛
ه) اتحاد و انسجام فرهنگی در کشور.

ادبیات

تاریخ

موسیقی

دین

سینما
سیاست

مشاهیر

هنر

منظور از عناصر سواد فرهنگی ،مصادیق و زیرمؤلفههای هر یک از مؤلفههای اصلی است که
به بهترین نحو ممکن ،کیفیت و وضعیت سواد فرهنگی را در وجوه گوناگون نمایان میسازد.
هریک از مؤلفههای مذکور نقش بیبدیلی در افزایش س��طح س��واد فرهنگ��ی دارند .برای مثال
مؤلفههای تاریخ ،ادبیات و دین در س��واد فرهنگی جلوهای از میراث فرهنگی و آیینه جان ،اندیش��ه،
فلس��فه و معنویت یک جامعه اس��ت .آنچه در این میان اهمیت دارد ،آگاهسازی عمومی و نخبگانی
از این هویت ملی و معنوی و میراث ارزشمند و برنامهریزیهای دقیق فرهنگی و آموزشی در جهت
نگهداری از آنهاست .اگرچه پاسداری از ارزشها و میراث فرهنگی وجهی جهانی یافته و نهادهای
وابس��ته با تشکیل س��تادهایی برای بازیابی و نگهداری از آنها میکوشند ،اما شکی نیست که امروزه
ملل و اقوام برای گفتوگو و هماندیش��ی بیشتر نیازمند شناخت یکدیگر هستند؛ ازاینرو مؤلفههای
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راه ،تعریف دوباره فرهنگ و گسترش سواد فرهنگی است (فرمهینی فراهانی و همکاران.)1396 ،
منظور از مؤلفههای س��واد فرهنگی ،عناوین فرعی (ش��اخههای فرعی) سواد فرهنگی است که
معیار مناس��بی برای تش��خیص و اندازهگیری میزان س��واد فرهنگی افراد ،گروهها و جوامع اس��ت .به
ت دیگر ،مؤلفههای سواد فرهنگی به عمدهترین ابعاد ،جنبهها ،ویژگیها و همچنین بخشهای
عبار 
کل��ی مفهوم س��واد فرهنگی اطالق میش��ود که عبارتان��د از :تاریخ ملی ،تاریخ جه��ان ،ادبیات،
مش��اهیر ،دین و مذهب ،هنر و س��بک معماری ،اقتصاد ،سیاست ،موس��یقی ،علوم پایه ،پزشکی و
سالمت ،جغرافیا ،جامعهشناسی و روانشناسی ،رسانهها و مطبوعات ،ضربالمثلها و فناوری.

تاری��خ ،ادبیات و دین به عنوان مهمترین وجوه س��واد فرهنگی ،از مهمتری��ن ابزارهای این گفتوگو
و ش��ناخت هس��تند .مؤلفه هنر بیشک یکی از رس��اترین ،نافذترین و ماندگارترین مؤلفههای سواد
فرهنگی است (فرمهینی فراهانی و همکاران .)1396 ،مقام معظم رهبری در این باره میفرمایند:
هر پیامی ،هر دعوتی ،هر انقالبی ،هر تمدنی و هر فرهنگی تا در قالب هنر ریخته نشود،
نیست .شک نباید کرد که انقالب ،به هنر نیازمند است و هنر انقالب ازآنجاکه باید حامل
ً
مفاهیمی نو و اجبارا ناآش��نا باش��د و ازآنجاکه باید با همه معارضهها و خصومتهایی که
هیچ انقالبی از آن مصون نیس��ت ،درگیر ش��ود و ازآنجاکه باید معارف نوین را در ذهنها
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راسخ و ماندگار سازد ،ناگزیر باید هنری ممتاز و فاخر و پیشرو باشد .شعر و هنر ،زیباترین
قالب برای همه پیامهای نوین و مایه گس��ترش و نفوذ این پیامها تا هر س��وی خط ه وس��یع
دلها و جانهای انس��انی است و شاعران و سخنسرایان آگاه همیشه توانستهاند واالترین
معارف انس��انی را در کتیبه روزگار با نقش��ی جاودانه ،به نس �لهای بع��د از خود بنمایانند
(خامنهای.)1365 ،

«س��واد فرهنگ��ی» و تقوی��ت آن در ح��وزه «فرهن��گ عموم��ی» :به دلی��ل ماهی��ت و عمومیت
س��وادآموزی فرهنگی ،باید عالوه بر نگاه تخصصی به آن ،ای��ن موضوع به «حوزه فرهنگ عمومی»
نیز سوق داده شود .اگرچه طی دهههای اخیر دهها هزار دانشجو و دانشآموخته در رشتههای تعلیم
و تربیت و رش��ته های متعدد دیگر در نظام آموزش��ی کشور تربیت شدهاند و صاحب هزاران کتاب،
مقاله ،پایاننامه ،رس��اله و گزارشهای تحقیقاتی هستند ،اما باید گفت ضمن تأیید ضرورت وجود
و گسترش این فعالیتهای تخصصی و آ کادمیک ،الزم است مقوله سوادآموزی فرهنگی در «حوزه
فرهنگ عمومی» نیز تعریف ش��ود و جایگاهی درخور توجه داش��ته باش��د تا بتواند تأثیر محسوسی
بر بهبود وضعیت آموزش در ایران بگذارد .بر خالف این واقعیت ،متأس��فانه اغلب این فعالیتهای
دانش��گاهی و علم��ی به حوزه عمومی وارد نش��دهاند و در قفس �ههای دانش��گاهها و مراک��ز اداری یا
تحقیقاتی بایگانی شدهاند.

 .4نقش فرهنگی در تحول علوم انسانی

پیش��رفت و توس��عه در جوامعی روی میدهد که اهمیت و جایگاه علوم انس��انی در آنها واال باشد.
جوامعی در مس��یر توسعه و پیش��رفت قرار گرفتهاند که علوم انسانی در آنها رونق داشته است .سواد
فرهنگی با تقویت دانستنیهای اساسی در زمینههای مختلف زمینهساز توافق بیناالذهانی بین آحاد
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مختلف مردم میش��ود و فرهنگسازی مناس��بی برای پیشرفت در عرصههای مختلف را امکانپذیر
میسازد .زمانی یک کشور میتواند در مسیر توسعه همهجانبه گام بردارد که میزان رشد فکری مردم
آن جامعه باال باش��د .زمانی میتوان در اقتصاد ،سیاست و… توسعهیافته شد که رشد فکری جامعه
نیز باال باش��د؛ یعنی شرط برخورداری از توسعه پایدار ،رشد و توسعه فرهنگی و فکری است .سواد
فرهنگ��ی در زمینهس��ازی این امر بیبدیل اس��ت .در کنار عوامل تأثیرگ��ذار در پدید آمدن تمدنها،
اخالق ،هنر ،معنویت و علوم انسانی نقشی کلیدی دارند و اگر علوم انسانی و هنر و ادبیات و مانند
آن را از تمدنها بگیریم ،روح آنها را گرفتهایم و اگر این مقوالت را تقویت کنیم ،جامعه را به س��وی
بالندگی و توفیق بیشتر پیش بردهایم .تقویت سواد فرهنگی ،گامی در این مسیر است.
در حوزه علوم انس��انی ،باید تولید نظریه و فکر عملی داش��ت تا بتوان این علوم را از حالت علم
درجه دو خارج کرد و ارتقای س��واد فرهنگی ،کمکی اساسی در این راستاست .برای مثال ادبیات از
مؤلفههای کلیدی سواد فرهنگی است .ادبیات ،زبان و ادبیات فارسی گوهر تمدن ایرانی و اسالمی
اس��ت وتقویت جنبههای معنوی ،ایمانی ،اس�لامی و قرآنی آن مهم است که در سواد فرهنگی به ان
توجه خاص میش��ود .تأکید بر تقویت زبان و ادب فارس��ی به عنوان نماد هویتی ایران ،اصلی مهم
اس��ت که باید تعریف بهتری از علوم انس��انی در جامعه ارائه ش��ود تا جامعه نس��بت به آن متوجه و
مشتاق گردد .در آموزش سواد فرهنگی این امر امکانپذیر است .افزایش سواد فرهنگی در جامعه را
میتوان راهحلی برای مش��تاق کردن جامعه به علوم انس��انی دانست که میتواند اثر بیشتری از تولید
مقاالت علمی پژوهشی در جامعه داشته باشد.
برای تحول در علوم انس��انی اس�لامی ،به بس��تری مناسب نیاز است .س��واد فرهنگی با توجه به
ویژگیهایش میتواند این بس��تر را تأمین کند؛ چراکه افزایش سواد فرهنگی میتواند موجب افزایش
آگاه��ی از ارزشهای موج��ود در زمینههای فرهنگی جامعه و همچنین افزایش آگاهی از مؤلفههای
اسالمی-ایرانی شود .این امر همچنین میتواند به بهبود غنای فرهنگی و ایجاد نگرش مثبت نسبت
به ضرورت ترویج ارزشهای فرهنگی گوناگون بینجامد .کمتر کس��ی است که امروزه نقش فرهنگ
را در سالمت ،انسجام و توسعه اجتماعی نادیده بینگارد .سواد فرهنگی ،ارزشهای سنتی و اهمیت
میراث فرهنگی را دوباره گوش��زد میکند و این وعده را میدهد که برقراری س��نت موجب انس��جام
اجتماعی ،ارتقای آگاهیهای فرهنگی ،هویت ملی و تعامل با دیگر فرهنگها میشود .اینکه متون
و مواد فعلی در محتوا دچار کمبود اس��ت و دانش متعارف و س��واد فرهنگی الزم را منتقل نمیکند،
ادعایی است که اثباتش به کار پژوهشی نیاز دارد.
س��واد فرهنگی ریش��ه در میراث فرهنگی و اجتماعی یک کشور دارد و ازآنجاکه کشور ما بهویژه
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 .5راهکارهای تحقق سواد فرهنگی

اما در پاسخ به پرسش چهارم پژوهش که «چه راهکارهایی برای تحقق سواد فرهنگی بهویژه در نظام
آموزش و پرورش جهت نقشآفرینی آن در تحول علوم انس��انی اس�لامی متصور است؟» ،میتوان
به راهکارهای زیر اشاره کرد:
 .1طراحی و تدوین بس��ته آموزش��ی چندبعدی تحت عنوان «ماتریس س��واد فرهنگی» :برنامهریزی
چندبع��دی و فرایندم��دار در جهت تحقق اهداف متصور در مؤلفهها و عناصر س��واد فرهنگی و
افزایش س��طح آگاهی و س��واد دانشآموزان نسبت به س��واد فرهنگی ضروری است .یک محیط
غن��ی و متنوع برای پرورش کل ش��خصیت دانشآموز ،از طریق تولید ،طراحی آموزش��ی ،اجرا
و ارزیاب��ی با توجه به تنوع و چندبعدینگری امکانپذیر اس��ت .ت��دارک محیط غنی و پویا برای
دانشآموز جهت کس��ب نگرش��ی نو و افزایش تواناییها و ارج نهادن ب��ه او ،از طریق یک نظام
آموزشی کلنگر و چندبعدی از دانش ،مهارت و نگرش با محوریت افزایش سطح سواد فرهنگی
امکانپذیر است .به عبارت دیگر ،ماتریس سواد فرهنگی برنامهریزی کلنگری است که کلیت
موردنظر در پرورش ش��خصیت دانشآموز را در بیش از ده قلمرو س��واد فرهنگی (شامل تاریخ،
ادبیات ،هنر ،دین و مذهب ،مشاهیر ملی ،مشاهیر جهانی ،اقتصاد ،سیاست ،روابط بینالملل،
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پس از ظهور اس�لام بافت مذهبی داش��ته و با اسالم آمیخته اس��ت ،نمیتوان میان آنها جدایی قائل
ش��د .از آن گذش��ته یکی از مؤلفههای کلیدی س��واد فرهنگی ،دین و مذهب اس��ت و بررس��ی سواد
فرهنگ��ی در واقع بررس��ی دین و مذهب هم هس��ت .س��واد فرهنگی حیطه گس��تردهای دارد و تمام
دامنههای فعالیتهای انسانی را از ورزش گرفته تا دین و علم دربرمیگیرد .سواد فرهنگی آن چیزی
اس��ت که همه دانشآموزان باید از آن آگاه باش��ند؛ س��وادآموزی فرهنگی از س��طح آگاهی روزمره
افراد باالتر و از س��طح دانش تخصصی کارشناسان پایینتر است .سوادآموزی فرهنگی برای زندگی
اجتماع��ی و اقتصادی و نیز برای ش��هروندی ضروری اس��ت .حفاظت از فرهنگ ایرانی ـ اس�لامی
نیازمن��د س��واد فرهنگی اس��ت .با توجه به اینکه یکی از اهداف س��واد فرهنگ��ی حفاظت از فرهنگ
ً
بهصورت منسجم و علمی است ،در ایران نیز قطعا حفاظت از فرهنگ اسالمی ـ ایرانی نیازمند سواد
فرهنگی اس��ت تا در ذیل شعار سواد فرهنگی ،به دنبال مدیریت صحیح برای هماهنگی و همافزایی
و افزایش مس��ئولیتپذیری عموم مردم در این زمینه باش��یم .سواد فرهنگی بحثی میانرشتهای است
و تا امروز متأس��فانه به ش��کل علمی و مفصل در مدارس و دانش��گاهها به آن نپرداختهایم و خأل آن
ً
کامال احساس میشود.
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مطبوع��ات ،جغرافیا ،عل��وم مدنی ،علوم پایه ،پزش��کی و س�لامت ،فناوری ،جامعهشناس��ی،
مطبوعات و روانشناسی) مورد توجه قرار میدهد .مسئله قابل توجه در طرح آموزشی «ماتریس
س��واد فرهنگی» ،ارتب��اط و تعامل مؤلفهها و عناصر س��واد فرهنگی در برنامهریزی آموزش��ی و
درس��ی برای دانشآموزان است که کلیتی را برای پرورش کل شخصیت دانشآموزان فراهم آورد
(فرمهینی فراهانی و همکاران)1396 ،؛
 2.برنامهری��زی و طراحی آموزش��ی برنامه درس��ی تلفیقی جهت اس��تقرار زنگ مطالع � ه تلفیقی در
مدارس :این برنامه که مطالعات آن در وزارت آموزش و پرورش ژاپن انجام شده و از آوریل سال
 2003در همه مدارس آن کشور الزماالجرا گشته ،بازنگری در برنامههای درسی مدارس است؛
به نحوی که فرصت الزم برای یادگیری تلفیقی یا ساعت مطالعه تلفیقی در برنامههای آموزشی و
درسی مدارس فراهم شود (سرکار آرانی ،1389 ،ص .)175این برنامه یک ماده درسی نیست،
بلکه فرصت یادگیری اس��ت که در مدارس و برای دانشآموزان در نظر گرفته ش��ده و هر مدرسه
با توجه به ش �رایط طبیعی ،فرهنگی ،جغرافیایی ،آموزش��ی و اجتماع��ی خود باید محتوای الزم
ب �رای آموزش آن را به کمک دانشآموزان فراهم کند .هدف اساس��ی این برنامه ،برقراری ارتباط
مؤثر میان عناصر و موضوعات مختلف برنامه درس��ی در فعالیتهای آموزش��ی مدارس است.
در این روش به نظام آموزش و پرورش به طور عام و مدارس به طور خاص توصیه میشود که با
توجه به موقعیت خود تا حد ممکن مؤلفهها و عناصر سواد فرهنگی نظیر دورههای تاریخ ایران،
آثار مهم تاریخی ایران ،دورههای مهم تاریخ اس�لام ،جنگها و رویدادهای مهم تاریخ اسالم،
دورههای مهم تاریخ جهان ،جنگها و انقالبهای مهم تاریخ جهان ،ادبیات شامل انواع ادبی،
س��بکهای ش��عری ،قالبهای ش��عری ،آرایههای ادبی ،درونمایههای ادبیات فارس��ی ،ادبیات
نوین ایران ،ادبیات کودک و نوجوان ،زندگینامه علمای دینی ،نویس��ندگان ایرانی ،نویس��ندگان
خارجی ،ش��عرا ،فیلسوفان مسلمان و غیرمس��لمان ،مشاهیر عرصه هنر و موسیقیدانان ایرانی و
خارجی ،دین و مذهب ش��امل دین اس�لام ،مس��یحیت ،یهودیت ،زرتشتی و ادیان سایر ملل ،و
مفاهی��م سیاس��ی و تعامالت بینالمللی و موضوعات اقتصادی را م��ورد توجه قرار دهند .روش
آموزش این دروس بیشتر کاربردی ،عینی و تجربی است و کمتر از روشهای معمول سخنرانی
اس��تفاده میشود .معلمان این درسها نهتنها معلمان رس��می مدرسه بلکه والدین ،شهروندان،
دوس��تان و همبازیها ،مس��ئوالن فرهنگی ،علمی و اجتماعی ،صنعتی و ...هس��تند .مکانهای
آموزشی هم نهتنها مدرسه بلکه پارکها ،مراکز صنعتی و خدماتی ،کتابخانهها ،موزهها ،در کنار
رودخانهها ،کوهها ،مؤسسات اجتماعی و آزمایشگاههای مختلف است؛
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 .3جایگزینی «رویکرد ش��ناختی» با «رویکرد اجتماعی» در تلقی نسبت به مقوله سواد فرهنگی:
رویکرد شناختی نظام آموزش و پرورش کشور به سواد ،رویکرد درستی نیست و نمیتواند سواد
را برای افراد ،مفید و ارزشمند سازد؛ ازاینرو افراد در برابرش مقاومت میکنند .برایناساس باید
با رویکرد بدیلی به نام «رویکرد اجتماعی» به س��واد نگاه کرد .در منظر شناختی ،سواد مهارت
ش��ناختی و ذهنی اس��ت که دانشآموز باید آن را بیاموزد؛ چیزی است شبیه «مهارت» یا «فن»
که میتوان آن را درنتیجه ممارست یا به خاطر سپردن به دست آورد .از این دیدگاه ،سواد ،یعنی
«قابلیت شناختی» که به افراد شیوه خواندن ،نوشتن و شمارش اعداد یا حساب را میآموزد .این
قابلیت را میتوان در مدرس��ه ،به کمک معلم و کتابهای درس��ی آموخت یا حتی افراد ممکن
اس��ت بتوانند بدون مشارکت دیگران نیز باس��واد شوند .پیشفرض این دیدگاه این است که افراد
ً
هوش و اس��تعداد یادگیری س��واد را دارند و ما صرفا باید از راه آموزش این استعداد بالقوه فردی
را تحقق ببخش��یم و شکوفا کنیم .ازاینرو سواد دارای نوعی بنیان زیستشناسانه و فردی است.
همچنین این قابلیت را میتوان به کمک «آزمونهای ارزشیابی ّ
کمی» سنجید؛ اما در مقابل ،از
نظر رویکرد اجتماعی ،سواد سازه اجتماعی است نه زیستشناسانه .در این رویکرد سواد نوعی
«عمل اجتماعی» است؛ یعنی معانیای که در متنهای شفاهی ،کتبی و بصری ارائه میشوند،
به طور اجتماعی ساخته و در زمینه اجتماعی خوانده میشوند .از این منظر نهتنها نوشتن ،بلکه
حتی خواندن نیز بس��تگی تام به بس��تر اجتماعیاش دارد .در دیدگاه اجتماعی ،س��واد به عنوان
توانای��ی فرد ب �رای تولید و فهم متنها با توجه به نقش و جایگاه س��اختارها و بس��تر اجتماعی و
ً
نقش ایدئولوژی و نهادها مالحظه میش��ود .ازاینرو موضوع س��واد مستقیما به شرایط سیاسی،
تاریخی ،اقتصادی و فرهنگی جوامع ارتباط دارد (فرمهینی فراهانی و همکاران)1396 ،؛
 .4لزوم ترویج و تقویت «گفتمانشناس��ی س��واد فرهنگی» :یکی از علل سکوت اجتماعی در برابر
بحران بیسوادی امروز ،حذف سواد از گفتمانهای فکری و جریانهای روشنفکری است .در
ظاهر امر اینگونه فرض ش��ده اس��ت که جامعه ایران با توجه به داش��تن سابقه بیش از صدسال
نظام مدرس �های و گسترش سراس��ری آن ،از مرز بحرانی سوادآموزی عبور کرده است .جمعیت
باالی دانشآموزان ،معلمان و وجود هزاران مدرسه و مرکز آموزشی در سراسر کشور نیز میتواند
نوعی «خطای دید» در توجه به میزان باسوادی در ایران ایجاد کند و به کند شدن حرکت توسعه
همهجانبه بینجامد؛
 .5بازتعریف مفهوم سواد و زیرمجموعههای آن از جمله سواد فرهنگی و تقویت آن در حوزه «فرهنگ
عمومی» :به دلیل ماهیت و عمومیت سوادآموزی فرهنگی ،باید عالوه بر نگاه تخصصی به آن،
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ای��ن موضوع به «حوزه فرهنگ عمومی» نیز س��وق داده ش��ود .اگرچه طی دههه��ای اخیر دهها
هزار دانشجو و دانشآموخته در رشتههای تعلیم و تربیت ،تکنولوژی آموزشی ،مطالعات برنامه
درس��ی ،فلسفه تعلیم و تربیت ،جامعهشناسی آموزش و پرورش ،مطالعات آموزش و رشتههای
متعدد دیگر در نظام آموزش��ی کشور تربیت ش��دهاند و صاحب هزاران کتاب ،مقاله ،پایاننامه،
رس��اله و گزارشهای تحقیقاتی هس��تند ،اما جدا از ضرورت وجود و گسترش این فعالیتهای
تخصصی و آ کادمیک ،الزم اس��ت مقوله س��وادآموزی فرهنگی در «حوزه فرهنگ عمومی» نیز
تعریف ش��ود و این مقوله جایگاه درخور توجهی داشته باشد تا بتواند تأثیر چشمگیری بر بهبود
وضعی��ت آم��وزش در ایران بگ��ذارد .برخالف این واقعیت ،متأس��فانه اغلب ای��ن فعالیتهای
دانش��گاهی و علمی به حوزه عمومی وارد نش��ده و در قفس �ههای دانش��گاهها و مراکز اداری یا
تحقیقاتی بایگانی شدهاند؛
 . 6اس��تفاده از چندرس��انهایها در طراح��ی و اس��تقرار «بان��ک اطالعات س��واد فرهنگ��ی» :تولید
چندرس��انهای مواد آموزشی و تدارک برنامه آموزشی و درسی با توجه به تنوع و چندبعدینگری
لحاظش��ده در برنام��ه ،محیط��ی غنی و پویا را در نگ��رش به دانشآم��وز و آفرینشهای متنوع و
خالق در هر تعامل فراهم میآورد .طراحی و اجرای «بانک اطالعات سواد فرهنگی» به کمک
چندرس��انهایها ،با توجه به گستردگی و تنوع چندبعدنگری عرصه سواد فرهنگی ،فرصت بروز
خالقیت یاددهنده و یادگیرنده و انعطافپذیری را در برنامه فراهم میآورد؛
 .7تدوین سیاس �تهای آموزشی در راس��تای افزایش سطح سواد فرهنگی معلمان و دبیران از طریق
برگزاری جلسات هماندیشی و دانشافزایی در این زمینه؛
 .8از نظ��ام آم��وزش و پ��رورش انتظار میرود که نش��انگر تجلی فرهنگ در س��طح جامعه باش��د.
برایناساس انتظار میرود آموزش و پرورش تا حدود فراوانی فرهنگی باشد و دغدغهمندیهای
مرتبط همچون پرداخت به مقوله سواد فرهنگی را سرلوحه سیاستگذاریها و برنامهریزیهای
آموزش��ی خود س��ازد و تخصیص منابع انس��انی ،کالبدی و مالی را در حیط ه یادشده در دستور
کار قرار دهد؛
 .9مقابل��ه با پدیدهی منف��ی ازخودبیگانگی فرهنگی و تالش برای باال بردن عزت نفس دانشآموزان
از طریق ایجاد نگرش مثبت و عالقه در آنها نس��بت به دورههای مهم تاریخ ایران و وقایع و آثار
تاریخی؛
 .10ایجاد نگرش مثبت و عالقه در دانشآموزان نسبت به مؤلفه زبان و ادبیات فارسی؛
 .11س��رلوحه ق �رار دادن مؤلف �ه دین و مذهب به عن��وان یکی از مهمترین مؤلفههای س��واد فرهنگی
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و ارزشهای اس�لامی از طریق توجه س��اختار و نظام آموزش و پرورش به پرورش ش��خصیت
ً
دانشآموز در همه وجوه (نه صرفا علمآموزی) و همچنین توجه به تقویت پشتیبانی معنوی؛
 .12توج��ه به هنر فاخر به عنوان یکی از مؤلفههای س��واد فرهنگی از طری��ق برقراری پیوند و تعامل
میان نظام آموزش و پرورش و مراکز هنری؛
 . 13عنای��ت هم��ه مس��ئوالن و دس��تگاههای اجرای��ی به موض��وع س��وادآموزی فرهنگ��ی از طریق
همکاریه��ای بینبخش��ی نظام آم��وزش و پرورش و نهادهای ذیربط در راس��تای ریش �هکنی
بیسوادی فرهنگی؛
 .14با توجه به پیشرو بودن نظام آموزش عالی و فضاهای دانشگاهی در ترویج ارزشهای فرهنگی
کشور و افزایش سطح سواد فرهنگی جامعه ،لزوم توجه به سیاستگذاریها و برنامهریزیهای
آموزش��ی کالن فرهنگ��ی بیش از پیش محس��وس اس��ت و نیازمند همکاری آم��وزش عالی در
بازنگری محتوای واحدهای درسی مرتبط و ارزشمند انگاشتن واحدهای درسی عمومی است؛
 .15بازمهندسی نظام جامع تربیت معلم از سوی آموزش عالی با رویکرد سواد فرهنگی؛
 .16برخورد دوران ما برخورد فرهنگی است .آنچه در وهله نخست به عنوان مهمترین جبهه و عرصه
هماورد اتفاق میافتد در عرصه فرهنگ است نه در صحنه نبرد نظامی؛ ازاینرو برای شکلدهی
و هر گونه آموزش فرهنگ عمومی ،باید از ابزار این دوران ،یعنی فرهنگ سود جست؛
 .17دو برداش��ت متفاوت نس��بت به س��واد فرهنگی وجود دارد :برداش��ت اول تعریفی ایس��تا از این
مفهوم عرضه میکند که به فهرس��ت کردن همه مفاهیم یا اطالعات اساس��ی یا پایه که یک فرد
باید بداند منتهی میش��ود؛ از آشنایی با نش��انههای موجود در خیابان گرفته تا رویدادهای مهم
تاریخی و همچنین توانایی در اس��تفاده از اصطالحات رایج ،تکیهکالمها و ش��ناخت مجموعه
ادبیات اصیل .در این دیدگاه س��واد فرهنگی عبارت اس��ت از مجموعه اطالعات یا آگاهیهای
فرهنگی که خوانش��گران کارآمد متعلق به یک فرهنگ باید از آن برخوردار باش��ند .بدیهی است
برخ��ورداری از چنی��ن آگاهیهایی ش��رط الزم برای ورود به یک گفتوگ��وی منطقی با دیگران
اس��ت .این تلقی از س��واد فرهنگی در س��ال  1982توس��ط «هرش» در امریکا مطرح شد .وی
در کتابی با عنوان س��واد فرهنگی :آنچه هر امریکایی باید بداند فهرس��تی از پنج هزار دانس��تنی
در موضوع��ات مختل��ف را ارائه کرد .وی همچنین در س��ال  2001دایرةالمعارف کامل س��واد
فرهنگی را منتشر کرد؛ اما چنین تلقی ایستایی در دنیای در حال تحول امروز که شهروندان آن به
کارآمدی بین فرهنگی نیز نیازمندند ،کافی نیست .لذا یک تعریف پویا نیز از سواد فرهنگی ارائه
ش��ده است که هم بر مجموعهای از شناختهای پایه و اساسی و هم بر کارآمدیهای موردنیاز

نتیجهگیری

| نقش سواد فرهنگی در تحول علوم انسانی اسالمی |

در جوامع کنونی ،افراد برای برخورد مؤثر با اندیشههای جدید ،به دانش عمومی وسیع و متنوعی نیاز
دارند و قویترین دانش عمومی ،س��واد فرهنگی است که برای دستیابی آسانتر به اهداف اجتماعی
و فرهنگی و نیز برای درک تحلیلی و انتقادی متون الزم و مؤثر است و موجب افزایش آگاهی نسبت
به ارزشهای موجود در زمینههای فرهنگی جامعه ،افزایش آگاهی نسبت به وجوه اشتراک فرهنگی
میان ملتها ،ایجاد نگرش مثبت نسبت به برقراری ارتباطات دوسویه میان فرهنگها و مراکز علمی
و درک تفاوتها و شباهت به منظور تعامل بهتر میشود.
س��واد فرهنگی مفهومی اس��ت که به نظر میرس��د در س��الهای گذش��ته کمتر مورد توجه نظام
آموزش��ی و مس��ئوالن فرهنگی کشور قرار گرفته اس��ت .با اینکه امریکا در زمره کشورهایی است که
دارای سابقه تاریخی و فرهنگی درخور مالحظهای نیست ،باین حال در این کشور به این مقوله توجه
اساس��ی شده است .در کشور ما در حوزه فرهنگی کارهای پرشماری انجام شده ،اما در این میان به
موضوع سواد فرهنگی و تأثیر آن بر عملکرد نظام آموزش و پرورش (باتوجه به قدمت فرهنگی ایران
و اهمیت مباحث آموزشی و تربیتی) کمتر پرداخته شده است .با نظر به اختالفات میان طرفداران
س��واد فرهنگی و منتقدان آن ،چش �ماندازهای متفاوتی از چگونگی تولید فرهنگ در جامعه و نقشی
که مدارس باید در انتقال فرهنگ ایفا کنند ،وجود دارد .طرفداران سواد فرهنگی این مسائل مهم را
با اعالم چش �مانداز خود از جامعه ،فرهنگ ،و مدارس مورد توجه قرار دادهاند .هرش نکتهای معتبر
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ب �رای تعمی��ق این ش��ناخت و گردآوری و اس��تفاده از اطالع��ات جدید مبتنی اس��ت (فرمهینی
فراهان��ی و هم��کاران .)1396 ،در جامع �های چندفرهنگی ،س��واد فرهنگی به معنای تس��امح،
تساهل و مدارای بیشتر ،درک و دیالوگ آزاد بین هویتهای اجتماعی ،قومی و مذهبی مختلف
و احت �رام به عقاید دیگران و پذیرش تفاوتهای فرهنگی اس��ت .بهعالوه اگر بپذیریم که جامعه
ایرانی همانند بسیاری از جوامع دیگر به سوی جامعهای مبتنی بر دانایی حرکت میکند ،در این
صورت ش��هروندان چنین جامعهای به کارآمدیهای خاصی نیاز خواهند داشت؛ به گونهای که
آنها خود از طریق فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی ،دانس��تنیهای اساسی خود را عمق بخشند
و نس��بت ب��ه گردآوری و اس��تفاده کارآمد از آنها مب��ادرت ورزند .بدینترتیب س��واد فرهنگی به
کارآمدیهای ارتباطی نیز اطالق میش��ود (جعفری و رئی��س میرزایی ،1393 ،ص .)3به نظر
میرس��د که الزم است برداشت دوم از س��واد فرهنگی که جامعتر و دقیقتر است ،سرلوحه کار
دستاندرکاران قرار گیرد.
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درباره افراط «فرمالیسم آموزشی» بیان میکند .سواد فرهنگی به عنوان یک شعار بسیار موفق است،
ام��ا مرجع آن مبهم اس��ت .گرچه مباحث هرش حاوی نکات ارزش��مندی درباره س��واد فرهنگی و
اهمیت آن در نظام آموزشی است ،لیکن باید یادآور شد که دیدگاه فرهنگی ارائهشده توسط هرش به
گونهای اس��ت که در آن افراد ،به جای خلق فعاالنه فرهنگ ،منفعالنه دریافتش میکنند .بدون شک
فرد باید قبل از آنکه قادر به ایجاد محصوالتی باشد که به فرهنگ کمک میکنند ،محتوای فرهنگی را
ً
بیاموزد .مطمئنا آموزش فنون آزاد باید فرد را قادر به نوشتن خوب و تفکر انتقادی و نه فقط تشخیص
نام نویس��ندگان کالس��یک س��ازد .هیچ چیزی در رویکرد هرش وجود ندارد که بر چنین نقش فعال
و مهمی در فراگیران تأکید کند .یادگیری عادتی ،تحصیالتی نیس��ت که کارایی الزم را داش��ته باشد.
چنین تلقی ایس��تایی در دنیای در حال تحول امروز که ش��هروندان آن ب��ه کارآمدی بینفرهنگی نیز
نیازمندند کافی نیست .لذاباید تعریف پویاتری نیز از سواد فرهنگی ارائه کرد که هم بر مجموعهای
از ش��ناختهای پایه و اساس��ی و ه��م بر کارآمدیهای م��ورد نیاز برای تعمیق این ش��ناخت مبتنی
باشد .در یک جامعه چندفرهنگی ،سواد فرهنگی به معنای تسامح ،تساهل و مدارای بیشتر ،درک و
دیالوگ آزاد بین هویتهای اجتماعی ،قومی و مذهبی مختلف و احترام به عقاید دیگران و پذیرش
تفاوتهای فرهنگی اس��ت .بهع�لاوه اگر بپذیریم که جامعه ایرانی همانند بس��یاری از جوامع دیگر
ب��ه س��وی جامعهای مبتنی بر دانای��ی حرکت میکند ،در این صورت ش��هروندان چنین جامعهای به
کارآمدیهای خاصی نیاز خواهند داشت؛ به گونهای که آنها خود از طریق تکنولوژیهای ارتباطی
و اطالعاتی ،دانس��تنیهای اساس��ی خود را عمق بخشند و نس��بت به گردآوری و استفاده کارآمد از
آنها مبادرت ورزند .شاید یکی از پیامدهای عمده تمرکز بر سواد فرهنگی این است که باید محتوای
فرهنگی و علوم انس��انی بیشتر نمود داش��ته باشد و آموزشهای عمومی فرهنگی بیشتر لحاظ گردد.
بیس��وادی فرهنگی عبارت اس��ت از عدم آش��نایی با فرهنگ خود .این اغلب زمان��ی نمود مییابد
ً
ک��ه ضربالمثلهای رایج اش��تباه درک میش��وند یا ارجاع به فرهنگ عامیان��ه و فولکلور اصال درک
نمیشود .افراد زمانی نسبت به فرهنگ خود بیسواد هستند که در محیط فرهنگی خودشان احساس
ناراحتی و ناآشنایی کنند .در واقع هدف تربیت ،پرورش انسان چندبعدی و نه تکبعدی است .یکی
از راههای تحقق این هدف ،س��واد فرهنگی اس��ت .بنابراین ضروری اس��ت که همه اعضای جامعه
(اع��م از متخصصان و غیرمتخصصان) از س��واد فرهنگی برخوردار باش��ند تا اینکه س��واد فرهنگی
جایگاه شایسته خود را در جامعه به دست آورد.
سواد فرهنگی عبارت است از شناخت یک فرد نسبت به مؤلفهها و عناصر سواد فرهنگی ،مانند
پیش��ینه یا تاریخ جامعه خود و جامعه جهانی ،ادبیات ،دین و مذهب خود و س��ایر ملل ،مناس��بات
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اجتماعی و ش��ناخت نش��انههای فرهنگی و واکنش بایس��ته و شایس��ته به آن .برای فردی که س��واد
فرهنگی دارد ،نش��انههایی مانند هشدارهای زیس �تمحیطی در دل دشت و کوه و جادهها ،تنها یک
تصویر نمادین خاموش نیست ،بلکه هشداری برای تنظیم رفتارهای فرد با محیط است .یکی دیگر
از ویژگیهای س��واد فرهنگی ،ش��ناخت از فرهنگ دیگری اس��ت که روابط فرد را ب��ا جهان دیگر یا
فرهنگ دیگر س��ازمان میدهد و به او مدارا با فرهنگهای دیگر را میآموزد .با توجه به اینکه جامعه
ما آمیختهای از فرهنگها و خردهفرهنگهاس��ت و پایداری چندهزارساله جامعه ایران در همزیستی
این فرهنگها و خردهفرهنگها بوده است ،توجه به ترویج سواد فرهنگی ،ضروری است (فرمهینی
فراهانی و همکاران.)1396 ،
مؤلف �ه سیاس��ت با کل زندگ��ی انس��انها در جامع��ه س��روکار دارد و از تعیینکنندهترین عوامل
زندگی عصر کنونی است .درواقع با تعطیلی سیاست ،جامعه دچار بی نظمی ،آشفتگی و خشونت
بیشازاندازه میش��ود و همبس��تگی اجتماعی از میان م �یرود و افراد حتی در تأمی��ن نیازهای اولیه
خوی��ش برای بق��ا دچار مش��کالت و بحرانهای مختلف میش��وند .برایناس��اس در عصر حاضر
سیاس��ت عامل بقای اجتماع اس��ت .مفهوم سیاس��ت در اندیش �ههای جدید ،تدبیر در جهت اداره
امور اس��ت و سیاست به صورت مستقیم و غیرمستقیم همه انسانها را دربرمیگیرد .توجه به مؤلفه
سیاست در سواد فرهنگی ،افزایش آگاهیهای سیاسی و احساس مسئولیت افراد در قبال سرنوشت
جمعی خود و کشورشان میتواند سبب بقای جامعه مطلوبشان باشد .اگر چنین آگاهی و مسئولیتی
وجود نداشته باشد ،جامعه فرومیپاشد .در عمل نیز امروزه مؤلفه سیاست به گونهای اجتنابناپذیر
وارد زندگی انسانها شده است و به هر سو که نظر میاندازیم ،چهرهای از سیاست رخ مینماید.
الزامی که ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه ،تعیینکنند ه آن است ،بسیاری را به این باور رسانده
که تعیین مرز دقیق بین مفاهیم باسوادی و بیسوادی ،امری ناممکن است؛ زیرا مرز مشخصی وجود
ندارد که فرد با عبور از آن ،از وادی بیس��وادی به حریم امن س��واد قدم گذارد .طیف معنایی س��واد ،از
بیس��واد مطلق ،یعنی وضعیتی که فرد نمیتواند بخواند و بنویسد آغاز میشود و در درجههای بعدی
به بیس��وادی عملکردی میرس��د .در این مرحله ،فرد تا حدودی توانایی خواندن و نوش��تن دارد ،اما
این توانایی ،در حد برطرف کردن نیازهای روزمرهاش نیست .پس از این مرحله ،طیف معنایی سواد،
به باس��وادی محدود میرس��د که در این س��طح ،فرد میتواند تا حد برطرف کردن نیازهایش بخواند و
بنویسد ،اما توانایی خواندن و نوشتن ،پاسخگوی نیازهای معنوی وی نیست .باسوادی ،مرحل ه بعدی
طیف معنایی مفهوم س��واد اس��ت .در این مرحله ،فرد میتواند پاس��خ گوی نیازه��ای مادی و معنوی
خویش باشد و توانایی درک آنچه را میخواند ،دارد .مرحله بعد نیز مرحله شناختی است.
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