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 مقدمه -1

م بوده تر آن، سياست فرهنگي، ناكافرهنگ يا در ابعاد وسيع فرآيند تحليل توسعه صنعتي در ايران، همواره در كاربست
توان گفت، غفلت روشنفكران، پژوهشگران و سياستگذاران نسبت به بعد است. با تكيه بر مرور تجربه تاريخي كشور مي

وليد و تاي از شرايط صنعتي ايران صورت نگيرد. فرآيندهاي جانبهفرهنگي صنعت موجب شده است تا تبيين تام و همه
كشور،  شود و غلبه اين باور در دستگاه انديشه صنعتياي تهديدآميز تلقي ميمصرف صنعتي براي هويت فرهنگي، به گونه

ست كه سخن راندن از صنعت و فناوري از يك سو، زمينه تحقق توسعه صنعتي را با مانع مواجه كرده است. اين در حالي
ي هااي چون سبك زندگي، ارزششناسانهيي ديگر، مفاهيم وسيع و انسانهاي مادي، اقتصادي و فني و از سوارزش

ويتي و تنها تعارضي ميان منطق هگيرد. در چنين نگرشي، نهشناختي، عناصر معنايي و نمادين را در برميذوقي، زيبايي
تر، يعده و در ابعاد وسگرايي شناختي جلوگيري كرمنطق ابزاري صنعت وجود ندارد، بلكه از گرفتار شدن در دام تقليل

 كند. ها و هنجارهاي فرهنگ عمومي برقرار ميهاي كااليي و فني صنعت و ارزشتعادلي ميان ويژگي

تصادي هاي اقها و تحليلهاي صنعتي در كنار چارچوببر مؤلفه فرهنگي پديده« تحليل فرهنگي صنعت»كتاب 
مقوله صنعت و فرهنگ را در يك چارچوب تاريخي و با توجه به تأكيد ويژه دارد. نويسنده كتاب حاضر، پيوند بين دو 

 1811شرايط ايران بررسي كرده است. اين اثر، توسط گروه صنعت و فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 
نگي هتوسط انتشارات آگاه به چاپ دوم رسيد. جنبه نظري، مفهومي و تجربي براي تحليل فر 1811منتشر شد و در سال 

هاي آورد تا بتواند به شناختي از وضعيت صنعتي كشور و چالشصنعت در اين اثر، مقدماتي براي خواننده فراهم مي
 فرهنگي موجود در آن، نائل آيد. 

 ويسنده كتاب كيست؟ن -2

 

 

 شناسراد: جامعهسيد محمدامين قانعي
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شناسي مركز هيئت علمي دانشگاه تهران و گروه جامعهشناس، عضو (، جامعه1880-1811راد )دكتر سيد محمدامين قانعي
عنوان كتاب در قالب تأليف، ترجمه و تصحيح در كارنامه علمي و  81تحقيقات سياست علمي كشور بودند. بيش از 

راد در رساله دكتري خود به واكاوي تاريخ اجتماعي علم در ايران و رابطه خورد. دكتر قانعيتخصصي ايشان به چشم مي
شناسي شناسي حوزه عمومي، جامعههاي علمي و تحقيقاتي ايشان شامل جامعهبا روح فرهنگ ايراني پرداختند. زمينه آن

هاي پيشرو در حوزه شناسي علم، سياستگذاري علمي و فرهنگ است. ايشان، عالوه بر پژوهشمدار، جامعهمردم
شناسي سي ايران، موفق شدند نقش مؤثري در توسعه جامعهشناشناسي علم ايران در دو دوره مديريت انجمن جامعهجامعه
 مدار در پيوند با حوزه عمومي و مسائل اجتماعي ايفا كنند.مردم

 آن فصولهاي اصلي كتاب بر مبناي تلخيص ايده -3

هاي اصلي هر فصل در جدول زير تأمالت و تتبعات نويسنده در هشت فصل كتاب گردآوري شده است كه به همراه ايده
 شود:اهده ميمش

 مركزي )هاي( ايده  نام فصل

رويكردهاي نظري براي تحليل 

 فرهنگي صنعت

صنعت با سه حوزه فرهنگ، اقتصاد و سياست، ابعاد و قلمروهاي مفهومي و شناختي  پيوند
 ،شناختي، نظريه انتقادي، مطالعات فرهنگيدهد. رويكردهاي جامعهمتنوعي را پيش رو قرار مي

ء هر كدام به انحا شناسي اقتصادياقتصاد خالق، اقتصاد سياسي، اقتصاد نهادگرا و جامعه
 اند. ههاي مذكور پرداختگوناگون به توصيف و تشريح الگوهاي نظري ارتباط صنعت با عرصه

هاي توسعه و مصرف مدل

 مصنوعات فناورانه

 گرايانههاي مادهمدل. 1صور بود: توان سه مدل براي توسعه و مصرف مصنوعات فناورانه متمي
)تمركز بر نقش  هاي شناختيمدل. 8گرايي فناورانه(، بر توسعه مستقالنه فناورانه و تعين )تأكيد

: گيري اجتماعيهاي شكلمدل. 8حل مسئله با استفاده از دانش فناورانه در توسعه صنعتي(، 
 تماعي(.هاي اجمصنوعات توسط گروهگيري اجتماعي فناوري و كاربرد و مصرف )تأكيد بر شكل

 تصاوير فرهنگي از فناوري
هايي را به ها و ارزشتصوير مردم از فناوري چيست؟ مردم از لحاظ فرهنگي چه انديشه

بعدي هاي تككنند؟ اين تصويرهاي فرهنگي اغلب در كليتهاي فناورانه منسوب ميپديده
 شوند.صورتبندي مي

 بعد فرهنگي توسعه صنعتي
اي اجتماعي و اقتصادي اي فرهنگي و هر رويداد فرهنگي، پديدههر رويداد اقتصادي، پديده

ين توان از رهگذر تحليل رابطه باست. وجود رابطه بين عناصر فرهنگي و توسعه صنعتي را مي
 صنعت با فرهنگ عمومي، دين، هنر، ادبيات، آموزش و دانش، مورد ارزيابي قرار داد.

 سياستصنعت، فرهنگ و 

ليد ها به توها و ضدفرهنگها يا با انواع فرهنگها و ضدهويتكارگزاران صنعتي با انواع هويت
هاي فرهنگي، رابطه بين فرهنگ و سياست را پردازند. سياستها ميها و مقاومتانواع قدرت

اي هي هستكند. در ايران مقوالت نفت، ويدئو، ماهواره، مد، لباس، آرايش و اخيرا فناوربيان مي
  با فرهنگ سياسي پيوند دارند. 
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گيري فرهنگي و استقالل ريشه

 نهادي صنعت

، داري نوين و ديگر انديشمندانهاي فرهنگي سرمايهبا بررسي مطالعه ماكس وبر در مورد ريشه
توان در سه مرحله منطق نهادهاي اقتصادي و صنعتي و رابطه بين فرهنگ و صنعت را مي

. 8گيري )اثرپذيري فعاليت صنعتي يا فناورانه از عناصر فرهنگي(، . ريشه1بندي كرد: صورت
 هاي اوليه فرهنگي خود و بازتوليد در قلمروي درونياستقالل )استقالل فرهنگ صنعتي از زمينه

. انتقال )اثر عناصر وابسته به فرهنگ صنعتي و قلمروهاي اقتصادي و فني بر فرهنگ 8خود(، 
 عمومي(.

اث فرهنگي در جهان تداوم مير

 صنعتي

عت شناختي وجود ندارد، صنهاي هستيهاي فناورانه و ميراث فرهنگي، تعاملدر ايران بين كانون
جديد از دل ميراث ما بيرون نيامده است و سازگاري خالق و پوياي ميراث براي توسعه صنعت 

 دهد.رخ نمي

 فرهنگ، توليد و مصرف خالق
هاي ها و ارزشها، ديدگاهاالذهاني كه در رفتارها، نگرشطي و بينفرهنگ به مثابه هستي ارتبا

 رونده است. آفرينشگري و خالقيت، ويژگييابد، داراي موجوديتي خالق و پيشآدميان تجلي مي
 فرهنگ است. 

 آيد؟اين كتاب به چه كار مي چيست؟مساله  -4

به توسعه صنعتي در ايران است. ورود هر صنعت و فناوري  شده در اين كتاب، وجود رويكرد كاالييمساله مركزي پرداخته
اي زنده و در پيوند وثيق با بافت فرهنگي، بلكه به عنوان عنصري منفك از حيات اجتماعي جديد به ايران نه به مثابه پديده

اين  متعددي بربا مقاومت اوليه و واكنش منفي نخبگان جامعه، مردم و سياستگذاران مواجه بوده است. اسناد تاريخي 
اند و بخش مهمي از ناكامي در پيشبرد پروژه صنعتي كردن كشور را ناشي از حيرت و اضطراب فرهنگي صحه گذاشته

از جامعه تحليلي، ني -اند. كتاب حاضر در قالب يك چارچوب تجربيفقدان همگرايي الزم بين صنعت و فرهنگ، دانسته
 كند و در تالش براي فائق آمدن بر شكاف فرهنگيو صنعت را برجسته ميبه ايجاد رويكرد همگرايي خالق بين فرهنگ 

موجود بين اين دو مقوله است. نگاه به صنعت از موضع فرهنگ و تبيين پيامدهاي فرهنگي توسعه صنعتي، دو محور 

 تعگسترش تحليل فرهنگي صنو، مطالعه موضوعات زير به رناپذير در عرصه سياستگذاري است. از اينجدايي
 كند:كمك مي

 بازتاب مسائل صنعتي در توليدات فرهنگي )ادبيات، هنر، سينما و...( -

 صنعت، فناوري و نخبگان فرهنگي -

 هاي مصرف صنعتي زنان و جوانانفرهنگخرده -

 محلي و جماعتي و بازار اقتصاد صنعتي -هاي ملي، قوميفرهنگخرده -

 صنايع ظاهرآرايي و زيبايي در ايران -

 كاركردهاي فرهنگي صنعت دانششناخت معاني و  -

 در ايران« شناسي صنعت فرهنگجامعه»و « تاريخ فرهنگي صنعت»تدوين  -

 فرهنگ، خالقيت و نوآوري صنعتي و فناورانه -
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 هاي نوفرهنگ و فناوري -

 آيد؟هاي كتاب: اين كتاب به چه كار نميمحدوديت -5

تأمالت مفهومي و نظري در زمينه مطالعات  ، تالش ارزشمندي در جهت پر كردن خالء«تحليل فرهنگي صنعت»كتاب 
. با اين برداي براي ايجاد همگرايي بين صنعت و فرهنگ بهره ميمربوط به توسعه صنعتي است و از رويكرد خالقانه

 شود:  هايي است كه در ادامه به دو مورد آن اشاره ميوجود، مانند هر اثر ديگري، داراي محدوديت

له اصلي كتاب برقرار نشده است. مدعاي نويسنده بر ئ( با مسيك)به ويژه در فصل هاي نظري نسبت بين مدل -

است كه وضعيت صنعتي يك جامعه را بايد در ابعاد و قلمروهاي مفهومي گوناگوني اعم از رويكردهاي پايه اين 

ايران وابسته  رگيري از مفاهيم نظري براي تبيين صنعتي شدن دشناختي و اقتصادي بررسي كرد. اما بهرهجامعه

جهت  ها و كاربرد آن دربه بستر فرهنگي در عمل ممكن نشده است؛ يا دست كم، نسبت ضعيفي بين نظريه

 تحليل فرهنگي صنعت در ايران برقرار است.

 يافته از مباحث مربوط به سياستگذاريتوان به فقدان فصل يا عنواني سازمانهاي كتاب مياز ديگر محدوديت -

ا فرهنگي، راهكارهاي سازگار ب كرد. در بخش پاياني و به منظور بهبود و اصالح سياستگذاريفرهنگي اشاره 

سازي مفهومي و شرح طي مسير تحليل فرهنگي صنعت در ايران به اختصار بيان شده است. اما بدون زمينه

ها به ويژه استي نهادتوان به تصوير كاملي از اقدامات سيسياستگذاري فرهنگي به ويژه در چند سال اخير، نمي

 دولت براي پاسخگويي فرهنگي به مسائل توسعه صنعتي در كشور، دست يافت.
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