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ــاالترین و واالتــرین عنصــری کــه در  هــر موجودیــت بــدون هــیچ تردیــدی ب

فرهنـگ هـر جامعـه . جامعه دخالت اساسـی دارد فرهنـگ آن جامعـه اسـت

فرهنـگ مملکـت راه اصالح یـک . هویت و موجودیت آن را تشکیل می دهد

فرهنــــگ اســــت کــــه مبــــدأ همــــه خوشــــبختی ها و .  آن مملکــــت اســــت

آن چیزی که ملت ها را می سازد فرهنگ.  بدبختی های یک ملت می باشد

اگر فرهنـگ درسـت شـود یـک مملکـت اصـالح می شـود و لـذا . صحیح است

.درباره فرهنگ هر چه گفته شود کم است

)رحمه اهللا(امام خمینی 

۲



نمای کلی

کارگاه یک روزه
در دو کالس

سرفصل آموزشی۲۰هنفر شرکت کنند۵۵

نمـــــــــــای کلی 
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.فرهنگ مثل روح در کالبد جامعه است
.غیر از فرهنگ هرچه هست جسم است و کالبد
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)مدظله العالی(مقام معظم رهبری 



پیروزمندجناب استاد دکتر 
:سوابق و همکاری ها

دبیرخانه شورای انقالب فرهنگی
عضو هیئت علمى-دفتر فرهنگستان علوم اسالمى 

هیئت علمی و مدیر گروه دانشکده مدیریت–دانشگاه عالی دفاع ملی 
راهبردی

ئول معاونت پژوهشهاى بنیادى و مس-دفتر فرهنگستان علوم اسالمى 
گروه اصول فقه احکام حکومتى

.....همکاری با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

:کتب 
نظام معقول

مبانى و راهکارهاى اسالمى شدن دانشگاه
رابطه منطقى دین و علوم کاربردی

روش تولید تعاریف کاربردی
تحلیل موضوعات برنامه حوزه

۵داستاد پیروزمن

:مقاله شامل ۱۵بیش از :مقاالت
مهندسی فرهنگی علم و فناوری

مهندسی فرهنگی علم
طبقه بندی موضوعات فرهنگی در مهندسی الگوی 

فرهنگی کشور
سازى و عرفى سازیجهانى 
شناسى رابطه دین، دولت، فرهنگآسیب 

مبانى برنامه ریزى فرهنگی
نسبتهاى ممکن بین دانش و عقیده

نظام معقول
ایرانارزیابى نقدهاى برنامه هاى توسعه اقتصادى 

......و 



سرفصل های ارائه شده
مفاهیم نظریه فرهنگ•
پرسشها در مسائل نظریه فرهنگ•
چیستی فرهنگ و تحلیل اختالف تعاریف•
مبدأ یا خاستگاه فرهنگ•
ضرورت و فایدۀ نظریۀ فرهنگ•
)مارکسیست ها(وحدت گرایی جبری در تحلیل فرهنگ •
نظریۀ فرهنگ نئومارکسیست ها•
تکثرگرایی توده ای در فرهنگ•
نظر لیبرالیست ها و نئولیبرالیست ها•
تکامل گرایی تقومی در تحلیل فرهنگ•
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۷تعاریف:تعاریف فرهنگ 
،هاباورها،هنرها،دانشازپیچیدهمجموعهرافرهنگ،تایلورادوارد

ازجامعه،ازعضویعنوانبهفردکهچهآنوهرعاداتاخالقیات،قوانین،
.میکندتعریفمیگیردفراخویشجامعه
ریهنمتعالیآثارآنبهاشارهدررافرهنگواژهراسکینجانوآرنولدماتیو

ودباشناصالحگروسازنده،آموزندهمخاطبانشانبرایکهبرندمیکاربه
.شونداشخاصپیشرفتباعث
هترینب ودرکتوفیقوسیلهبهمطلقکمالجستجویرافرهنگآرنولدماتیو

عهمطالفرهنگ.داندمیاست،شدهگفتهواندیشیدهجهاندرکهچیزهایی
.استروحوذهندرونیشرایطوروشناییلذت،کمال،جستجوییا

دانستهازمنظمایمجموعهحالعیندروهنرمجموعهرافرهنگباالندیه
.داندمیهادانستنوها
ساحساتفکر،ازپیوستههمبهایمجموعهفرهنگاستمعتقدروشهگی

وعینیشیوهدوبهواستمشترکوفراگیرکهاستمشخصعملو
.شودمیگرفتهکاربهنمادین

،علم،ادبیاتهنر،شامل:فرهنگ
اررفتفرهنگیهنجار.استدینوفلسفهآفرینش ها،

عنوانبهومی کند؛تعیینراجامعهیکقبولقابل
درحرکتوزبان،لباس،پوششرفتار،نحوهراهنمای

گروهیکدرانتظاراتهمچنینوخاصموقعیتیک
.می کندعملاجتماعی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1


۸
:موضوع اصلی که در نظریه های فرهنگی باید به آن توجه نمودسه 

:محتوا-۱
بهوکنندمیفراهمفرهنگساختماندرکبرایهاییابزارهانظریه
تبعاتهابرداشتاینازیکهرفرهنگازبسیارهایدرکوجودعلت

فرهنگمطالعهروشوفرهنگعملهایشیوهتفسیردرراخودخاص
.دارندرا

:اجتماعیهایداللت-۲
وساختاربرفرهنگتاثیرگذارهایالگونقشبهاجتماعیهایداللت
ارایهراهمگراییناکارهایوسازضمندروپرداختهاجتماعیزندگی
زاسازکارهااینگشته،کانالیزههاآنطریقازتاثیراتاینکهنموده
.گیردمیبردررااجتماعیکالنهاینظامتافردیسطح

:نفسعاملیت،کنش،-۳
عمالاتواندمیچگونهفرهنگاینکهوپرداختهفرهنگبافردرابطهبه

راکنشفضایچگونهمحققانازبرخیعقیدهبهیادهدشکلراانسان
.کندمیایجاد



۹ چه؟یعنیفرهنگیساختاریافرهنگینظام

یهمجر قوهاست،رهبریمقامکهجامعهدرفرهنگ سازکنشگرانفرهنگ ساز،عواملیعنی
دررسانهنظاماست،کشورتربیتوتعلیمنظاماست،کشورقانونگذاربخشاست،
ساختارونظامهمدیگربااینهاارتباطاست،کشوردرمرجعگروه هایاست،کشور

.می کنددرستفرهنگی
تحمایساختارکدامازوکردتقویتجریاناتکدامبایدکهآنوفرهنگیساختاراین
.بودخواهدحکمرانانفرهنگینظریهتابعنکرد



۱۰استاد پیروزمند
:ذهنیشبکه هایمشترکمعانی
.استعمومیپذیرشمانندمشترکمعانی
مفهوماین.نزنندحرفهمباهمهمی زندحرفاستادکهپذیرفتیدهمهوقتی:مثال

لشکعمومیپذیرشنباشدمشترکمعانیاینتاپس.استپذیرشموردمشترک
.مشترکفهمیعنی.بگیردشکلمشترکیدرکیکباید.نمی گیرد

ذیرشپزمینهمشترکمعانیشماتعبیربهیامشترکفهماست؛اینطوریتفصیلی در
زامالت.می کندایجادرامشترکالتزامزمینهمشترکپذیرش.می کندفراهمرامشترک
.می کندتعریفراناهنجاریوهنجارها،موضوعاینواستهنجاربامساویمشترک



محتوای کارگاه

:استبعددوشاملفرهنگ

خـط،زبــان،ادبيـــات،هنـــر،علـــم،:فرهنـــگیمظاهر.۱

.معماری

اتاخالقيعقايد،:فرهنگپيكرۀتشكيل دهندهاصلوباطن.۲

اجتماعی،آدابجامعه،موجودسننوعاداتعمومی،

ملیخصلت هایقومیوبومیخصلت هایملی،مواريث

.خطرپذيریمثل

۱۱محتوای کارگاه



۱۲گزارش تصویری



anamm.ir

ه تعالی سازمانی فرآینـدی اسـت کـ
ناشــــی از ســــرآمدی در عملکــــرد و 

شــــتابدهنده .نتــــایج مــــی باشــــد 
ــام ــری ودراســتعداد آن مســیر برت

تعـــــالی ســـــازمانی، الگـــــو ســـــازی، 
و شناســـایی و تشـــخیص، توســـعه

ــــت  ــــدیران جه ــــد ســــازی م توانمن
موفقیــــت در ســــازمانها را، برنامــــه 

. ریزی می نماید 
ر آنام بـه عنـوان مشـاور و تسـهیلگ
ه در کنار مدیران و رهبران فرهیخت

و تعالی انـدیش سـازمان، تحقـق و
وصــــول بــــه چشــــم انــــداز آرمــــانی 
ســــازمان را تســــهیل و یــــاری مــــی 

.نماید 

۱۳
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