
1 

 

  آسيب شناسي فر هنگي و راهكارهاي مقابله با آن

  دبير دبيرستان شهيد مدرس  ،علي اكبر فضلي

 استان آذربايجان شرقي  –شهرستان اهر 

 

 چكيده

موضوع فرهنگ و برخوردهاي فرهنگي در طول تاريخ وجود داشته ، اما آنچه امروز مهم مي نمايد، تهاجم و      

ناتوي فرهنگي و سلطه و غلبه يك فرهنگ بر ساير فرهنگهاست كه نمونه بارز آن روند رو به رشد تسلط فرهنگ 

سال اخير است ، لذا در اين مقاله سعي  در يكصد) به ويژه فرهنگ اسالمي(استعماري غرب بر ساير فرهنگ ها 

بر آن است تا با استفاده از شيوه تحقيق كتابخانه اي و تاريخي ضمن ارائه تعريفي مستدل از فرهنگ و بررسي 

آسيب هاي فرهنگي از گذشته هاي دور و دوران اسالمي و باالخص بعد از انقالب شكوهمند اسالمي مردم ايران 

روشها و شيوه هاي برخورد فرهنگي غرب با جهان اسالم و تهاجم و ناتوي ) ره(ني به رهبري حضرت امام خمي

فرهنگي كه پديده هاي عصر حاضر بشمار مي آيند و وسيله اي جديد در دست استعمار جديد مي باشد، مورد 

اسي بررسي و كندوكاو قرار دهيم تا با شناخت اين آسيب ها و ترفندهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سي

  . مهاجمان فرهنگي، راهكارهاي مقتضي و فراخور مقابله با تهديدات فرهنگي ارائه شود

در اين  همسائل مطروح. اين مقاله ابتدا مسائل را بصورت كلي در نظر گرفته سپس به جزئيات آن پرداخته است 

الش مغرضانه و اهداف مقاله جلوه هاي تهاجم فرهنگي چه بصورت بيروني و چه بصورت دروني، مصاديق بارز ت

آشكار و پنهان و شيوه ها و روشهاي آنها خصوصاً در بعد رسانه اي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي را به تفصيل 

روشن ساخته و نقاط ضعف و قوت فرهنگي ما و غرب را به تصوير مي كشد و سپس براي هر يك به تفكيك 

  .راهكارهاي عملي و نظري نشان مي دهد
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  مقدمه

وضعيت جاري كشور گوياي اين حقيقت است كه بخشي از جوانان ما نسبت به گذشته تاريخي و فرهنگ      

خود بي تفاوت شده اند و در بعضي از آنها يك نوع ميل به دنياي غرب و غرق شدن در فرهنگ غربي به وجود 

است كه با آسيب شناسي اين رخداد زنگ خطر و هشداري براي مردم ، كارگزاران و مسئوالن كشور . آمده است

  .دقيق فرهنگي نقاط قوت و مثبت فرهنگ خودي را تقويت و راه هاي نفوذ فرهنگ منفي بيگانه را سد كنيم

دشمنان با بهره گيري از كليه ي امكانات پيشرفته خود نظير ماهواره، فيلم هاي ويدئويي و سينمايي، كتاب ها و 

در تالش هستند تا با تشكل هاي سازمان يافته خود با ... ها و مجالت، امكانات كامپيوتري و اينترنت، عكس 

عنوان ناتوي فرهنگي هويت فرهنگي و تعادل شخصيتي افراد جامعه را مسخ كنند و زمينه را براي سلطه ي 

  .فرهنگي خويش مساعد سازند

روي بياوريم و در  بنابراين براي مصون ماندن از شبيخون فرهنگي بايد به تدوين استراتژي بلند مدت فرهنگي

تدوين برنامه ي مقاومت فرهنگي، بايد دشمنان و مهاجمان را دقيقاً شناسايي كرده، نقاط قوت و توانمندي آنان 

را بشناسيم، نقاط ضعف و آسيب پذيرشان را ارزيابي كنيم و روش هاي مبارزاتي و تاكتيك هاي حمله به آنان را 

ت و ضعف فرهنگي و موقعيت و توانمندي موجود خودمان را شناخته و و همانطور بايد نقاط قو. بدست بياوريم

روش هاي خودمان را نيز مشخص كنيم ، آنگاه برنامه ي فرهنگي دراز مدت و كوتاه مدت كشور را براي 

  .رويارويي با اين تهاجمات تدوين نماييم
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   اهميت و ضرورت آسيب شناسي فرهنگي

 و ملت امروز نياز اليه تريندروني و چهره ترينبرجسته و ترينمهم سياسي، و فرهنگي ثبات و امنيت      

 و اقتدار مؤلفه ترينبنيادي ملتي هر سياسي و فرهنگي ثبات و قدرت مؤلفه كه چرا .آيدمي شمار به،   دولت

 و فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، مختلف هايعرصه در تعالي و توسعه بستر در ملت آن لياقت و استعداد

  1.آوردمي فراهم را جامعه افراد اجتماعي و فردي زندگي هايعرصه تمامي در ماندگيعقب

 و فرساينده چالشي در هاحوزه ساير يابد، راه جامعه در سياست و فرهنگ حوزه دو به پذيريآسيب گاه هر

عقب وابستگي، شوم مظاهر و آثار تمامي گسترش و رشد براي مناسبي فضاي و بستر و غلطيده فرو زابحران

   .تساخ خواهد فراهم را كشور در گوناگون هايناهنجاري و اجتماعي مفاسد ماندگي،

 فرهنگي، هايبحران و هاآسيب از مبرا و مصون تواننمي را سرزميني و جامعه هيچ است، مسلم آنچه    

 اختيار در جهان هايدولت و هاملت مديريت و سردمداري امروزه  كه چرا گرفت، سراغ اقتصادي و سياسي

 كنترل و جهان بر استعمارگران اقتصادي و سياسي يسيطره دليل به و است استعماري بزرگ هايقدرت

 كره تمامي تقريباً اندتوانسته جهان اطالعاتي و تسليحاتي تعليماتي، تبليغاتي، عظيم هايبنگاه و هادستگاه

 نهادينه و جهاني يدهكده بر حاكميت ادعاي اخيراً كه شد موجب امر اين .درآورند پوشش تحت را ارض

آسيب ها،ناهنجاري روزافزون گسترش و رشد از نبايد لذا نمايند، تكرار و طرح را جهاني واحد فرهنگ نمودن

  2.گرديد متعجب چندان )ايران جمله از و( مختلف جوامع در پيدرپي هايبحران و ها

 هاآسيب اين به محققان رويكرد همچنين .هستند متنوع فرهنگي و سياسيهايآسيب كه دانست بايد     

 در متفاوتي پيامدهاي شاهد ها،ديدگاه اين از يك هر اجراي بر بنا كه پذيردمي ايچندگانه تنوعات نيز

 با مستقيم يمواجهه معرض در كه جوان نسل فرهنگي سياسي، هايآگاهي بررسي لذا .بود خواهيم اجتماع

                                                      
 )1372(انصاري ، -  1
 )1384(عليزاده پروين،  2
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آينده رويارويي ينحوه بينيپيش كه يابدمي اهميت حيث آن از دارند، قرار نقيض و ضد اطالعاتي امواج انواع

   .بخشدمي نمود نظام، هايآسيب با را كشور سازان

  

  آسيب شناسي فرهنگي چيست؟

مطالعه علل بيماري و بحث «شناسي از علوم پزشكي به علوم اجتماعي وارد شده و به معناي  واژه آسيب     

هاي علوم، اعم از كاربردي، پايه، تجربي، طبيعي  اين اصطالح در همه رشته 3.باشد مي» عوارض و عاليم غير عادي

شناسي در زمينه مسائل روان شناختي، تربيتي و يا فرهنگي  آسيب. گرفته شده استمورد استفاده قرار  و انساني

ساز، پديدآورنده و يا ثبات بخش رواني، فيزيولوژيكي، بيولوژيكي،  ل زمينهاصوالً به مطالعه و بررسي دقيق عوام

آسيب شناسي فرهنگي به بررسي آفات و  4.پردازد تربيتي و فرهنگي آفات و آسيب هاي موجود در آن زمينه مي

هاي  كنش پردازد كه رنگ و لعاب فرهنگي دارند، و عناصر شكل دهنده و سازنده عادات، رفتارها و هايي مي آسيب

  .دهند رايج افراد يك جامعه را تحت تأثير قرار مي

عوامل، عناصر و آثار تهاجم فرهنگى هنگامى كه در زنجيره واحدى در تالقى با يكديگر قرار گيرند، فرايند      

نهادينه شدن آسيب ها از مخاطره آميزترين پديده هاى . نهادينه شدن آسيب هاى فرهنگى را موجب مى گردند

در اين جاست كه بالطبع كيان يك نظام و يا يك ملّت مورد . نگى براى هر ملّت و آيينى به شمار مى رودفره

در روند تأثيرگذارى . تهديد جدى آفات و آسيب هاى فرهنگى قرار مى گيرد و ساختار آن آسيب پذير مى گردد

مگيرتر و نافذتر از نقش عوامل و عوامل و عناصر آسيب رسان، گاهى نقش عوامل و عناصر داخلى به مراتب چش

عناصر خارجى و بيگانه است، و گاه برعكس، ترفندها و فتنه گرى هاى عوامل و عناصر بيگانه و يا قلم به مزدان 

  .وابسته مشهودتر مى باشد

  

                                                      
  .فارسي - فرهنگ انگليسيعباس و منوچهر ،  آريان پور -  3
  .، ويرايش بهاالدين خرمشاهي)فرهنگ اصطالحات و علوم اجتماعي(ماري  بريجانيان  -  4
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  بررسي فرهنگ، اهميت و ضرورت آن

در پژوهشي مجموعه  5يكلوكونتا كنون بيش از دويست و هفتاد تعريف از فرهنگ ارائه شده است، كاليد     

ميراث «، »كل روش زندگي«بندي نموده است؛ فرهنگ به مثابه  تعاريف فرهنگ را در دوازده طبقه دسته

« ، »ها مخزن آموخته« ، »چگونگي رفتار«، »ذهنيت رفتار«، »روش تفكر، احساس و اعتقاد مردم«، »اجتماعي

رسوب «، »تكنيك تطبيق با محيط« ، »م قواعد هنجاري رفتارمكانيس« ، »رفتار اكتسابي« ، »معيار تكرار امور

دهد كه هر كدام از صاحبنظران با توجه به قلمرو، دامنه  بندي فوق نشان مي تحليل طبقه. و ماتريس رفتار» تاريخ

هاي اجتماعي، مادي و معنوي انساني تعريف و برداشت خود را از فرهنگ ارائه  و ميزان حضور فرهنگ در عرصه

  6.هايي صورت گرفت در ادامه، بر حسب رويكرد حاكم بر فرهنگ نيز طبقه بندي. اند هداد

تواند  تلقي و تعريف فرهنگ از منظر اين تحقيق مبتني بر ديدگاه جامع نگرانه است به گونه اي كه به راحتي مي

از باورها و ارزشهايي  فرهنگ عبارت است. باشد با دين ارتباط و تعامل برقرار كند و آن تعريف به شرح ذيل مي

زندگي ) حيات و زيست اجتماعي و فردي( گيرد و در عرصه هاي مختلف  كه از جهان بيني انسانها نشأت مي

فرهنگ مجموع ميراث هاي يك جامعه است كه با توالي زمان ها و نسل ها تشكيل و تعيين  .شود متجلي مي

آورده باشد، امروزه دانشمندان جهان فرهنگ را حاصل يافته و شايستگي انتقال در مكان و زمان را به دست 

تجربه انسان مي دانند و معتقدند كه فرهنگ به حقيقت يك شيوه زندگي است و زوال فرهنگ جز از طريق 

جذب در فرهنگ تازه اي كه جاي آن را بگيرد ميسر نيست، فرهنگ تجربه ها را ذخيره مي كند و از نسلي به 

انسان حيوان با فرهنگ «: اهميت فرهنگ همان بس كه در تعريف انسان گفته انددر . نسل ديگر مي سپارد

اهميت و قدر . و فصل مميز آدمي را از ساير حيوانات فرهنگ قرار داده اند) 143، ص 1368روح االميني (» است

  7.و ارزش هر فرد و جامعه اي بسته به فرهنگ اوست

                                                      
5  - clydekluckhohnsmansmirror 
 )1378(جانسون،  -  6
  .10آموزشي فرهنگيان بسيجي، سال چهارم، شماره _فصلنامه علمي -  7
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مندي هريك از عوامل مؤثر، از  با توجه به مسئوليتها و ميزان بهرهاي كه به عمل آمده است  با بررسي همه جانبه

هاي انقالب اسالمي عوامل ذيل به ترتيب اولويت در تقويت، بالندگي، رشد و متقابالً در  امكانات و ظرفيت

  :  رساني به انقالب اسالمي نقش اساسي دارند آسيب

  .گانه مجموعه حاكميت و قواي سه)1

  .فرهنگيهاي  خانه وزارت) 2

  .نهادها و سازمانهاي ديني وابسته به دولت) 3

  .هاي علميه حوزه)4

  .ها صدا و سيما و ساير رسانه) 5

  .نهادهاي ديني مستقل چون مسجد) 6

  .نخبگان و روشنفكران دانشگاهي) 7

  مردم) 8

  .شرايط و مسائل جهاني) 9

عوامل فوق به همان اندازه كه در صورت ارايه عملكرد مثبت، نقش اساسي در پيشرفت و بالندگي انقالب 

در صورت اهمال، غفلت، سوء مديريت و يا به هر دليل ديگر وظائف خود را در قبال  ،اسالمي در جهان دارند 

قالب اسالمي نبود، باعث خواهد شد كه انقالب اسالمي انجام ندادند يا عملكرد آنها مطابق اهداف و آرمانهاي ان

  .انقالب آسيب ببيند

  

  نقش عوامل داخلي در آسيب رساني فرهنگي

، هنگامى كه از عوامل به طور عام، اعم از ه شد همان گونه كه در بررسى عوامل سه گانه تهاجم فرهنگى اشار

داخلى و خارجى، سخن به ميان مى آيد، منظور آن دسته از عواملى است كه در ايجاد آسيب ها و يا در زمينه 

. سازى براى بروز و ظهور آسيب ها نقش دارد و يا اين كه به گونه اى برانگيزاننده انواع آسيب ها تلقى مى گردد
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مل شخصيتى نظير قدرت طلبى، منفعت جويى، لذت گرايى، تجمل گرايى، رفاه زدگى، علم ، عواجهت در اين 

زدگى، محافظه كارى، روشنفكرمĤبى و سهل انگارى در مقابل خدشه دار شدن و بى اعتبار كردن اصول و ارزش 

اطره مى ها، همه از زمره عوامل آسيب رسان فرهنگى هستند كه نهاد و ساختار يك نظام فرهنگى را به مخ

  . اندازند

برخى از اين عوامل، همچون قدرت طلبى و قدرت مدارى، منفعت طلبى و لذت جويى، صرف نظر از جنبه 

شخصيتى، در انديشه فلسفى غرب، به ويژه در دوره نوگرايى مغرب زمين از مبانى فلسفى و اخالقى خاصى 

غربى بوده اند كه از خامه انديشه خام خود اين نظريه پردازانى از ميان نويسندگان و صاحب نظران . برخوردارند

گونه ايده ها را تئوريزه كرده اند و آن ها را از جنبه شخصيتى براى انسان طبيعى جلوه داده اند و به آن ها 

ساختار شكل و مفهوم فلسفى بخشيده اند، و در بعضى مواقع در جذب افكار ديگران و جلب توجه آنان به نظرات 

  .يى حاصل كرده اندخود موفقيت ها

بدين ترتيب،قدرت طلبى،لذت گرايى، و امثال آن ها از صاحبان شخصيت هاى قدرت طلب، لذت گرا و امثال     

مى زند، و اين همان خلق و خويى است كه وقتى رسوخ يافت انسان را صاحب روحيات خاص مى   آنان سر

اين شخصيت ها و روحيات ... ه لذت گرايى، وشود روحيه قدرت طلبى، روحي مى به همين دليل گفت. گرداند

است كه افراد بشرى را از يكديگر متمايز مى گرداند و موجب تشخص آن ها مى شود، در حالى كه همه آن ها از 

  .طبيعت و فطرت يكسان و مشتركى برخوردار هستند

ر صورتى كه رنگ و لعاب اكنون روشن گرديد كه چرا آسيب ها و آفاتى را كه در ابتداى بحث ذكر شد، د     

اوالً، به اين دليل خانه . بايد آن ها را از آسيب هاى فرهنگى خانه زاد و داخلى بشماريم ،فرهنگى به خود بگيرند

زاد هستند كه كانون پيدايش و مهد پرورش آن ها شخصيت ها و روحيات شكل پذيرفته و رسوخ يافته افراد يك 
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از آسيب هاى فرهنگى داخلى به حساب مى آيند كه صرف نظر از دخالت عوامل جامعه است، و ثانياً به اين دليل 

  8.بيرونى و بيگانه در وجود انسان نقش مى بندند و رفتار انسان را جهت مى دهند

اين روحيات آسيبى و آسيب آفرين تا آنگاه كه در پرده استتار حاالت درونى افراد بماند و رخ به بيرون ننمايد، 

اما هنگامى كه در تعامل با جامعه آثار عملى خود را بروز داد و زمينه ترويج . ى خود باقى خواهد ماندبر جنبه روان

آن به ديگر افراد يا گروه هاى جامعه را فراهم آورد، شكل فرهنگى ـ اجتماعى به خود مى گيرد و رفته  سرايتو

چنين پديده اى فرهنگى اغلب به . درفته از عاليم و مشخصه هاى فرهنگى بارز يك جامعه به حساب مى آي

عنوان نمونه، در تصادم و اصطكاك فكرى و سياسى جارى ميان جناح هاى سياسى كه رقباى يكديگر مى باشند 

نتيجه  .به ظهور مى پيوندد و از كانال رقابت هاى غير معقول و ناموجه به اركان و كانون اجتماع سرايت مى كند

  . دنبال دارد اين روحيات آسيب هايي را به 

  :مهمترين آسيب هاي فرهنگي جامعه ما در حال حاضر عبارتند از

هاي بيگانه كه اين نفوذ ممكن است از طريق دشمنان يا دوستاني كه مجذوب آراي  نفوذ انديشه. 1

  .اند، صورت پذيرد ديگران شده

يا التقاط ـ و زهدگرايي تجدد گرايي افراطي؛ در مقابل تمسك به اسالم ناب، تجدد گرايي افراطي ـ . 2

  9.باشد دادن آن مي هاي غير اسالمي براي زيبا جلوه تجددگرايي افراطي تلفيق اسالم با انديشه. منفي قرار دارد

    هاي دنيوي دنيا طلبي و اشتغال به زينت.  3

   جامعه و فرآيند تبديل ثروت به ارزش و نابرابري اجتماعي دنيوي ارزشهايافزايش .  4

تأثير پذيري از جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و تبليغاتي دشمن و رجعت تدريجي به ارزشهاي .  5

  غربي فرهنگي 
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بين نوجوانان و جوانان نسل دوم و سوم انقالب و گرايش به الگوهاي  به ويژهبحران هويت اجتماعي . 6

  غربي

رت تحصيل كردگان و متخصصان و اي همه جانبه براي جلوگيري از مهاج فرار مغزها؛ نداشتن برنامه. 7

  .شود باعث ظهور پديده فرار مغزها به كشورهاي ديگر جهان مي» تخصص«و » تعهد«مشخص نبودن مرزهاي 

  درگيري و اختالفات سياسي . 8

  . عدم تحمل سياسي و نداشتن روحيه انتقاديكاهش . 9

  .اسهاي مهم و حس مسئوليتبعضي  و شيوع تبارگماري در انتخاب افراد. 10

  .عدالت اجتماعي در توزيع قدرت، ثروت كاهش توجه به. 11

  .غرق شدن در درگيري هاي داخلي و غفلت از مسائل جهاني. 12 

  . هاي مشترك جهاني هاي دين اسالم در توليد ارزش توجهي به آموزه بي. 13

  ريزي شده دشمنان خارجي جهت انحراف نسل جوان تهاجم برنامه. 14

  

  

  در آسيب هاي فرهنگي نقش عوامل خارجي

  تهاجم و ناتوي فرهنگي و اهداف آن - الف

در عصر حاضر كه نظام سرمايه داري به سرپرستي آمريكا، با تك قطبي شدن جهان و فروپاشي رژيم شوروي     

سابق، يكه تاز عرصه جهاني شده است، به شكلهاي مختلف مي كوشد تا نظرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي 

دراز مدت خود بر جهان حاكم خود را به تمام كشورهاي جهان تحميل كند و فرهنگ واحدي متناسب با منافع 

از طرف ديگر ساير ملت ها نيز در برابر اين زياده خواهي آمريكا براي حفظ و پاسداري از فرهنگ ملي و . سازد

در اين ميان فرهنگ اسالمي توانسته است در صد سال اخير در برابر اين هجوم . بومي خود مقاومت مي كنند

  .مقاومت و اصالت خود را حفظ كند
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ترتيب استعمارگران، اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه بهترين راه نفوذ در ساير كشورها، نفوذ در فرهنگ  بدين

آنان مي خواهند ارزشهاي مورد پسند خود را، ارزشهاي مترّقي جلوه دهند و . آنان و استحاله دروني آن است

ن هيچ دغدغه اي به آينده منافع خود در جايگزين معيارهاي بومي و فطري ملّت ها سازند و از اين طريق، بدو

اين جمع بندي، به ويژه در دهه ي اخير، مبناي فعاليت هاي سازمان يافته ي . اين كشورها مطمئن باشند

گسترده اي قرار گرفته كه غرب آنها را ترويج معيارهاي تمدن، رشد و توسعه معرفي مي كند؛ اما در فرهنگ 

ير مختلفي ياد مي شود كه مفهوم مشترك آنها در تغيير هجوم در تعبير هجوم ملّت ها از اين اقدامات با تعاب

  10.فرهنگي نهفته است

به شكلي هوشيارانه كه بتواند يك ملّت و جامعه را نسبت ) جايگزيني فرهنگ بيگانه با فرهنگ خودي(اين عمل 

  . وب مي شودبه فرهنگ خود بيگانه و مطيع غرايز بيگانگان كند، عمدتاً تهاجم فرهنگي محس

اينك كه به تعبير مقام معظم رهبري در مرحله استعمار فرانوين بسر مي بريم، نمادهاي اين پديده شوم در 

انقالب هاي مخملين، تهديد نرم افزاري، تهاجم فرهنگي، جابجايي مسالمت آميز قدرتها و گسترش شورش هاي 

  .دانشجويي و خياباني و كارگري رخ مي نمايد

جوانان و نخبگان و توده هاي ميليوني مردم از اين هشدارها غفلت نمايند پيامدهاي ناگواري چون در صورتي كه 

  .نابودي و ذلّت گريبان جوامع اسالمي را خواهد گرفت

  

  

  هژموني فرهنگي -ب

كه با نام آنتونيو گرامشي قرين است، وارد تحليل فرهنگ » هژموني فرهنگي«مفهوم  1970دهه  لاز اواي     

از اصطالح هژموني براي توصيف روابط سلطه اي استفاده مي شود كه به عنوان روابط سلطه، مشهود نيست،  .شد

                                                      
 15ص  1378خرم،  -  10



11 

 

مفهوم هژموني در نزد گرامشي عبارت از  11.متضمن قهر نيست و همراه با رضايت گروه هاي تحت سلطه است

قي و فرهنگي و يا در يك كالم شكلي از كنترل اجتماعي است كه قدرت فيزيكي يا زور را با اقناع فكري، اخال

  :او مي نويسد. رضايت درهم مي آميزد

اول سلطه و دوم رهبري فكري و : برتري و تفوق يك گروه اجتماعي از دو طريق خود را نشان مي دهد

  .اخالقي

 گرامشي دو ابزاري را كه مي توان به كمك آن قدرت را به دست آورد و آن را حفظ كرد زور و رضايت، اقتدار و

  .هژموني و خشونت و تمدن مي داند

  :وي براي اعمال هژموني دو سطح عمده روبنايي را در جامعه مطرح مي كند

جامعه مدني كه منظور از آن مجموعه ارگان هايي كه از آنها عموماً به عنوان خصوصي تعبير مي  - 1

  شود؛

را سرچشمه سلطه او جامعه سياسي عمومي، دولت . جامعه سياسي يا آنچه دولت ناميده مي شود - 2

12.سركوبگرانه و جامعه مدني خصوصي را سرچشمه هژموني مي داند
 

از آنجا كه فرهنگ بيشتر از آن كه به عنوان تجلي زندگي جماعتي محلي و مرتبط با هويت طبقاتي تلقي شود، 

نگي به نقد به عنوان دستگاهي مدنظر قرار مي گرفت كه در چهارچوب نظام بزرگ سلطه قرار دارد، مطالعات فره

اين عمالً . اين نقدها در آغاز عمدتاً متكي بر اشكالي از نشانه شناسي بود. آثار هژمونيك فرهنگي مي پرداختند

بدان معنا بود كه فرهنگ به پيام هاي مجزا رويه هاي معنادار يا گفتمان هايي تجزيه مي شود كه موسسات و 

  .رسانه هاي خاصي آنها را توزيع مي كنند

  

  

                                                      
 29 - 30صص . فصلنامه رسانه، شماره اول سال يازدهم -  11
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  )ابزارآسيب رساني( يل و لوازم تهاجم و هژموني فرهنگي وسا

  جمعي طوسايل ارتبا - 1

و ساخت برنامه هاي شاد و با جاذبه هنري، ... استفاده از راديو، تلويزيون، ويدئو، سينما، ماهواره، اينترنت و     

و برنامه ريزي مي مبتني بر ويژگي هاي فرهنگ مهاجم با سرعت و جديت توسط دشمنان انقالب طرح ريزي 

شود كه آنان ضمن هدف قرار دادن نسل جوان، سعي دارند آنها را به سمت معيارها و مالك هاي مورد نظر خود 

وسايل ارتباط جمعي از مصنوعات فرهنگي بشمار مي رود و بسيار حائز اهميت است؛ زيرا هر روزه  13.سوق دهند

در جامعه ايراني كمتر . شاهد گسترش كمي و كيفي اين وسايل در سطح جوامع و بخصوص جامعه خود هستيم

ا توجه به مزايا و در كسي يافت مي شود كه روزانه با هيچ يك از وسايل ارتباط جمعي برخورد نداشته باشد، ب

عين حال مضراتي كه اين ابزارها دارند، مسئوليت مربيان و معلمان و مسئوالن فرهنگي، پرورشي و تربيتي دو 

  .چندان مهم و ضروري جلوه مي كند

اين ابزار شگرف كه مظهر ارتقاي تكنولوژيك انسان اند، داراي بيشترين تأثير فرهنگي در ميان تمامي ابزار و 

  .ديدندفنون ج

  :وسايل ارتباط جمعي اهداف فرهنگي خود را در زمينه هاي زير دنبال مي كنند

  پارادايم قدرت و سياست) الف

  14جهاني شدن رسانه هاي جمعي) ب

اين ابزار چهره جديدي از قدرت را به وجود آورده كه مي توان آن را، چهره نامحسوس قدرت دانست و اين امر 

سرعت، حاصل پيشرفت تكنولوژي و پيچيدگي ، ناشي از به . چيدگي ممكن استاز طريق دو عنصر سرعت و پي

                                                      
 .52ص . 4رسانه، سال دوازدهم، ش  -  13
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اين دو عنصر به نوعي موجب پايان يافتن محدوديت هاي . هم آميختن ايده ها و نمادها ي تكنولوژيكي است

رفي اين امر بازارهاي جديد مص. جغرافيايي شده و دورترين سرزمين ها و فرهنگ ها را در دسترس قرار داده اند

براي سرمايه داري پديد آورده و به جهاني شدن اقتصاد، كمك فراواني مي كند، چرا كه رسانه هاي جهاني نظير 

  .شبكه هاي ماهواره اي، اينترنت، تلويزيون و سينما بهترين وسيله براي تقويت مصرف گرايي هستند

به گفته ناقدان، رسانه ها روند .ايجاد نياز به مصرف تا حد زيادي برخاسته از تاثير نامرئي قدرت است

سياسي را نيز منحرف كرده و سياست را به بازي تجاري تبديل كرده كه عزت و حقوق شهروندان را ناچيز 

رسانه ها در روند سياسي رفته رفته جاي . شمرده و گفتار و كردار رهبران سياسي را به باد مسخره مي گيرد

  . بازيگران صحنه ي سياست را مي گيرند 

  

  جهاني ساختن اقتصاد - 2

در فرآيند جهاني شدن، اقتصاد مي . يكي از اصلي ترين و موثرترين ابعاد جهاني شدن، جهاني شدن اقتصاد است

واقعيت آن . زمينه اي كه مقدمه سرآغاز هر نوع فعاليت جهاني است. خواهد خود را به يك زمينه تبديل بكند

بل تصور سرايت كرده و اين سرايت تا حدي است كه گاه نقش اقتصاد است كه امروز اقتصاد به همه حوزه هاي قا

اقتصاد مسلط به همراه خودش فرهنگ مسلط ايجاد مي كند و سياست را هم تا . به فراموشي سپرده مي شود

  .ابزار اين تسلط اقتصادي و فرهنگي شركت هاي فرا مليتي اند. حد زيادي تحت تاثير قرار مي دهد

شدن اقتصاد به عنوان اصلي ترين و قويترين جنبه جهاني شدن اقتصاد باعث رشد شركت  و در نتيجه جهاني

هاي چند مليتي شد و اين شركت ها نيز در راستاي كسب سود تجاري به گسترش رسانه هاي جمعي و از جمله 

ه پايمال شدن تلويزيون و ماهواره روي آوردند تا از اين طريق بتوانند به سود بيشتر دسترسي پيدا كنند و ب

معيارها و ارزش هاي فرهنگي و انساني در اين راه توجهي نكردند و يا شايد به نفع خود ديده اند و اين كار زمينه 

  .اصلي جهاني شدن رسانه هاي جمعي را فراهم آورد
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  15ترويج نافرماني مدني - 3

مبارزه بدون خشونت معنامي شود، مفهوم نافرماني مدني نقطه مقابل اطاعت و فرمانبري است و معموالً به 

اقدامي است كه شهروند يا گروهي از آنها با اتكا به ابزار مسالمت آميز، در راستاي سرپيچي علني و اعالم شده از 

  16.قانون، دستور يا فرماني مقتدرانه، كه از مافوق صادر شده ولي به نظر نامشروع مي آيد صورت مي گيرد

مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، امنيتي، رواني و حوزه ارتباطات و رايانه داراي نافرماني مدني در حوزه هاي 

اين جلوه ها با نام هاي . جلوه هاي گوناگوني است كه توسط مردم و موسسات اجتماعي بكار گرفته مي شوند

مردم شناخته گوناگوني همچون اعتراضات، تحصن ها، اعتصابات، عدم همكاريها، تحريم ها و بي ميلي نيروهاي 

  .شده اند

  راهكارهاي مقابله با تهديدات و آسيب هاي فرهنگي

  توجه به جنبه تئوريك مديريت فرهنگي - 1

 .بيشتر ناشي از نداشتن يك تئوري جامع نگر نظري پشتيبان است غيراسالميمشكل مديريت امروزي جوامع 

در برنامه هاي كشوري در مورد استراتژي كه در كشور با توجه به مباني اسالمي اين مشكل وجود ندارد لذا بايد 

به در مورد داشتن تئوري و مشاوره با تئوريسين ها اهتمام جدي   و راهبرد كلي چند ساله ، تصميم گيري شود،

  . وجود آيد 

تا به خاطر اين است كه دستگاه هاي فرهنگي و فرهيختگان و دين گريزي امروزي جوان ها و جوامع انساني عمد

موسساتي كه دائم در پي . انديشمندان جامعه در بيان تئوريك زندگي انسان و هدف آن دچار ضعف هستند

تعيين راهبرد و استراتژي در بخش هاي مختلف جامعه هستند، فراوانند و تالش هاي زيادي هم انجام مي شود، 

ه اين تالش ها توسط انديش مندان و تئوري شناسان اسالمي هدايت نشود، به جاي خوبي ولي تا زماني ك

  .نخواهد رسيد

                                                      
١٥ - civildisobedience 
  .16شماره  -آموزشي فرهنگيان بسيجي، سال ششم -فصلنامه علمي -  16
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  توجه به رسانه هاي همگاني و مطبوعات - 2

ما براي مقابله با امواج انبوه وسايل ارتباطي غرب كه همه چيز ما را هدف قرار گرفته اند، بايد به تقويت و      

از جمله مصنوعات فرهنگي مانند تلويزيون و صنعت . جه بيشتر معطوف بداريمتو» فرهنگ صنعت«پيشرفت 

بشمار مي روند و ضرورت ... هاي وابسته به آن، دانش هاي كامپيوتري، صنعت ويدئو و بعدها ماهواره، اينترنت و 

با  17.نددارد كه سياست هاي فرهنگي هر چه بيشتر به موضوع صنعت فرهنگ و فرآورده هاي آن توجه نشان ده

تشكيل اتاق فكر از متفكران، صاحبنظران، روانشناسان و جامعه شناسان و فرهنگيان مي تواند شيوه و روشي 

نوين براي وسايل ارتباط جمعي تدوين كرد كه بتواند ضمن خنثي نمودن تهديدات فرهنگي و اجتماعي دشمن 

همه ترفندها و تبليغات استعماري در  به روشن كردن افكار عمومي كمك بكند و نوعي فرهنگ سازي بكند كه

حذف برنامه هاي آگهي هاي تبليغاتي كه خود از برنامه هاي اقتصادي . برابر آن كم رنگ و كم اهميت جلوه كند

  .و فرهنگي دشمنان است ، مي تواند به انسجام فرهنگي و عدم رشد مصرف گرايي كمك شاياني بكند

  

  

  

  توجه به آموزش و پرورش - 3

آن است و تجربه نشان داده است كه  شي از مهمترين عوامل پيشرفت هر جامعه، آموزش و پروربي شك يك

چگونگي وضعيت آموزش و پرورش در كشورهاي مختلف داستان رشد و انحطاط هر كشور در طول حيات 

  .تاريخي آنها است، جامعه اي پيشرفته و فعال است كه سيستم آموزشي پيشرفته و مترقي داشته باشد

زارت آموزش و پرورش به علت زير پوشش قرار دادن حدود يك چهارم جمعيت كشور بودجه هنگفتي را به و

با توجه به كمبود منابع مالي، انساني و كسري بودجه، استفاده بهينه از منابع و . خود اختصاص داده است

ت با اين منابع آموزش و امكانات موجود از اهميتي خاص برخوردار است، ولي اين بدان معني نيست كه دول
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چرا . پرورش را به حال خود بگذارد و به بهانه كمبود بودجه و منابع توجهي به ساختار و نيروي انساني آن نكند 

كه آموزش و پرورش پايه و اساس پيشرفت و تعالي كشور است، دولت بجاي اينكه فرهنگ سازي و مقابله 

پرورش كه وظيفه اصلي آن مي باشد محول كند، فرهنگ سازي را  فرهنگي با استعمار بيگانگان را به آموزش و

به راديو و تلويزيون و مطبوعات واگذاشته است؛ اگر چه اين روش شايد نتيجه كوتاه مدتي بدست بدهد، اما 

لذا توصيه مي شود آموزش و پرورش را كه . مسلماً در دراز مدت نتيجه اي جز اتالف منابع مالي نخواهد داشت 

ل و بالقوه مي تواند ريشه اكثر فسادهاي اجتماعي را بخشكاند و حتي با انواع تهاجم فرهنگي، اقتصادي و بالفع

  .حتي نظامي مقابله كند ، به حال خود رها نكند

  توجه به عدالت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي - 4

اصول جامعه اسالمي عدالت و دوري از افراط و تفريط در تمام زمينه هاي  نيكي از مهمترين و محوري تري

قرآن مجيد در آيات متعددي بر .سياسي، اجتماعي، فرهنگي، داخلي و خارجي حتي در دوستي و دشمني است

ما «: اجراي عدالت تاكيد مي كند و حتي مهمترين فلسفه بعثت انبيا را برپايي قسط و عدل مي داند و مي فرمايد

رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم و آنها را بر كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام 

اگر عدالت در ميان مردم برقرار شود، چه عدالت اجتماعي،عدالت سياسي، عدالت اقتصادي و عدالت ».بكنند

قر و محروميت رها شده و به امنيت و فرهنگي، آنان از نگراني هاي تبعيض و ناعدالتي و از زحمت و رنج و ف

امام هفتم . آسايش برسند هيچگاه ترفندها و توطئه هاي فرهنگي و اقتصادي دشمن را نخواهند پذيرفت

  ».اگر عدالت اجتماعي در ميان مردم عملي شود آنان بي نياز مي شوند«: فرمودند

  

  توجه به آموزه هاي ديني - 5

ه تعاليم اصيل اسالمي چون جهاد و شهادت به بركت پيروزي انقالب شعار معنويت گرايي و بازگشت ب    

فرهنگ ايثار و مقاومت در راه خدا در .  اسالمي در هر كوي و برزن در مملكت ايران طنين انداز شده است 

امور  بنابراين الزم است كه متوليان. اعماق وجود مردم ايران بويژه جوانان اين مرز و بوم نفوذ و رسوخ كرده است 
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كشور بويژه در بخش فرهنگ رسالت و وظيفه خودشان را در ايجاد و گسترش معنويت و مباني اخالقي بكار 

مراقبت از اين آموزه اسالم عزيز را الزم شمردند و ) ره(امام خميني . گيرند و نبايد لحظه اي از آن غافل شوند

ين مكتب هاي انحرافي آدم را از آدميتش بيرون مي اسالم اصالً براي آدم ساختن آمده است و ا«:تأكيد كردند كه

مقام معظم رهبري  18».مهمترين چيزي كه براي كشور ما الزم است، تعهد اسالمي و تهذيب اسالمي است.كند 

آن روزي كه اين معنويت ضد ارزش به «: حضرت آيت اهللا خامنه اي با عنايت به اين روحيه در كشور فرمودند

امروز بي ديني و از اعتقاد معنوي تهي بودن يك . ستهزا قرار مي گرفت، گذشته استحساب مي آمد و مورد ا

  19».ضد ارزش است و اين ويژگي هاي عصر حاضر است كه امام اين مرد بزرگ، پرچم آن را در جهان برافراشت

رآن روي هنگامي كه فتنه ها همانند قطعه هاي سياه شب شما را فرا گرفت به ق«: پيامبر اسالم مي فرمايد

  ».آوريد

بنيادي ترين روش مقاومت فرهنگي، گسترش شناخت معارف الهي و تعميق باورهاي اصيل مذهبي است زيرا 

مي رسد و چنين فردي مفتون و مرعوب و » خودباوري«و » خودآگاهي«به » خداباور«و » خداشناس«فرد  

ر مذهبي به سه مقوله ي دانش و بينش و هر فرد مسلمان در زمينه امو. مقهور فرهنگ الحادي بيگانه نمي شود

بنابراين برنامه . گرايش نياز دارد كه ضعف و نارسايي در هر بخش، شخصيت مذهبي فرد را آسيب پذير مي سازد

  .هاي ديني بايد تأمين هر سه نياز باشد تا تعالي بخش و تكامل آفرين گردند

  انترويج روحيه علمي در ميان جوانان، معلمان، دانشگاهي - 6

اگر قرار است علم در جامعه ما نهادينه شود و توليد علم و نظريه تبديل به يك ارزش رايج گردد كه كامال     

سخن حق و صوابي است ، بايد به احيا و ترويج و تقويت خصلتهاي دانشمندانه ، روحيه علمي و اخالق اهل علم 

ان و قله هاي رفيع علم در جهان معاصر، در بپردازيم ، ارج نهادن و معرفي دانشمندان سرآمد و پرآوازه جه

تمامي رشته ها، به نسل جوان و حتي استادان تازه كار و نوپا بسيار مفيد و عبرت آموز است و اين كاري است 
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از اين رو تدوين آداب و قواعد فعاليت . كه بايد با جديت و حساسيت و به گستردگي پيگيري شود و تحقق پذيرد

  .در قالب يك پروتكل از سوي خود دانشمندان ضروري به نظر مي رسدهاي علمي ، پژوهشي 
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