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 شناسي فرهنگي و راهكارهاي مقابله با آن آسيب

  شناسي دانشجوي دكتري جامعه - عزت مهاجراني

  چكيده

د جمله هاي فرهنگي طوري نيست كه يك دفعه بوجود آيد و با چن مسئله فرهنگ و مسائل و آسيب   

جامعه انساني  .هاي فرهنگي مثل كندن يك صخره با سوزن است حل مسائل و آسيب.كردن از بين برود  مشورت

و فرهنگ انساني مركب از عوامل انساني و غيرانساني است كه در تاثير و تاثر با يكديگر پيكرة واحدي را پديد 

داشتن شاخص مشخص و  اي بدون در دست مجموعه ريزي و مديريت چنين بديهي است ارزيابي، برنامه .آورند مي

هاي اقتصادي است و به فرهنگ از  هاي كالن كشور همواره بر اساس مدل ريزي برنامه. معيني مشكل است 

توان در  هاي فرهنگي را مي آسيب . هاي فرهنگي است نگرد كه خود يكي از مهمترين آسيب دريچه اقتصاد مي

؛  هاي سياسي ـ فرهنگي ـ آسيب3؛  هاي اقتصادي ـ فرهنگي ـ آسيب2؛   گيهاي صرفاً فرهن ـ آسيب1 :قالب

  . دسته بندي كرد هاي ساختاري  ـ آسيب4

  

  مقدمه

  مباني مفهومي و نظري فرهنگ

هاي زندگي را در  طور گفته است كه فرهنگ تمام جنبه در تعريف فرهنگ اين 1998در سال » جان لنگ«  

زيرا هر فرهنگي زمينه و بستر تاريخي خود را  .جهان منحصر به فرد هستندها در سراسر  فرهنگ. گيرد برمي

در واقع فرهنگ نتيجه تبادالت بسيار طوالني بين انسانها ومحيط است و چون در جهان دو محيط و دو . دارد

  .فرهنگها مشابه نيستند و فرهنگ هر ملتي منحصر به فرد است ،تاريخ مشابه وجود ندارد
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گفته است در غرب صحبت از نوعي رابطه معنوي بين انسان و طبيعت است اين امر  1996سال  در» واكر ناجل«

تاييدي بر ارتباط بين انسان و محيط است كه اين ارتباط زماني منطقي و سالم است كه به صورت بخشي از 

  .فرهنگ و نظام ارزشي جامعه باشد

هاي خود انسان را به  نهادها و ارزش گ با ساختارها،گويد فرهن در رابطه با فرهنگ مي 1980در سال » آرتمن«

 فرهنگ عبارت :سازد و باالخره آنتوني گيدنز در تعريف فرهنگ گفته است محيط طبيعت و جهان مرتبط مي

هاي انتزاعي  ها آرمان كنند و ارزش هايي است كه يك گروه معين از هنجارهاي آن پيروي مي از ارزش است

حتي شيوة . رود آنها را رعايت كنند اصول و قواعد معيني دارند كه از مردم انتظار مي البته هنجارها. هستند 

زندگي،ازدواج و بسياري از فرهنگ با شيوة زندگي اعضاي يك جامعه و جامعه نيز به روابط متقابل آنها مرتبط 

بدون فرهنگ معين باشد تواند  اي نمي و هيچ جامعه. تواند بدون جامعه معين باشد هيچ فرهنگي نمي . شود مي

 مباني مفهومي و نظري فرهنگ،(.سازد پردازد و آن را از وجه حيواني انسان جدا مي فرهنگ به وجه انساني مي

  )  119ص

خالصه اينكه بعضي فرهنگ را ارتباط بين انسان و محيط از طريق تبادالت بسيار طوالني و بعضي يك ارتباط 

اند به همين دليل  ها و هنجارها دانسته عضي هم فرهنگ را مجموعه ارزشو محيط و ب انسانسالم و منطقي بين 

تعاريف ايستا بيانگر ويژگي . يك تعريف پويا و يك تعريف ايستا: توانيم از فرهنگ دو نوع تعريف داشته باشيم مي

وم ها و قوانين و مقررات رسمي و غير رسمي، سنتها، آداب و رس هاي فرهنگ است كه شامل ارزش و شاخص

مثالً اگر آداب و رسوم عوض شود وجه  . كند ترين تغيير در اينها وضعيت انسان را عوض مي باشد و كوچك مي

ها آغاز  ها و سنت از تغيير ارزش شود و بطور كلي تغيير فرهنگ انساني انسان و هويت انسان عوض مي

  )1989.53گيدنز،.(شود مي

كه اين پويايي حاصل مبارزة سازگارانه عقالني انسان با محيط پويا بودن آن است  ، و اما تعريف ديگر فرهنگ

كند و اين مبارزه مثبت است زيرا انسان در اين  است يعني انسان براي حفظ بقا و يا رسيدن به كمال مبارزه مي

 در اين دو مقوله انسانها متفاوت. خواهد محيط را متناسب با خود يا خود را متناسب با محيط كند مبارزه مي
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كنند و در دوران زندگي  كنند و بعضي محيط را با خود سازگار مي هستند يعني خود را با محيط سازگار مي

يعني انسان در طول حيات خويش همواره بدنبال اين خوديابي است كه اين  .انسان همواره اين مبارزه وجود دارد

  )22صپهلوان،.(تواند شيطاني باشد تواند الهي باشد يا مي خوديابي مي

توانيم بگوييم به تعداد انسانها، ملتها، و اقوام فرهنگ وجود دارد و فرهنگ چيزي نيست كه بتوان آن را  پس مي

مثالً خانواده فرهنگي دارد هر فرد از .در كالس خاص آموزش دارد و از مردم خواست كه يكسان رفتار كنند 

ها،  خانواده از تعامل فرهنگ. گيرد نواده شكل ميخافرهنگ خانواده داراي فرهنگي است از تعامل فرهنگ افراد 

گيرد و از تعامل فرهنگ  ها فرهنگ ملي شكل مي قوميت  آيد و از تعامل فرهنگ ها به وجود مي فرهنگ قوميت

آيد و خالصه آنكه بين سطوح مختلف فرهنگ يك ارتباط منطقي وجود دارد  ملي فرهنگ جهاني به وجود مي

يا گروهي از علما بايد داراي ايدة فرهنگي كلي باشند و بعد از اين ايده كلي يك يعني هر جامعه يا دولتي 

شودو رعايت نكردن اين  استراتژي فرهنگي مطرح است و بعد سياستهاي اجرايي و برنامه فرهنگي مطرح مي

تيم زيرا در اكنون در ايران ما شاهد آن هس آورد كه هم توالي نابساماني را در برنامه فرهنگي كشور بوجود مي

حال آنكه بايد بانيان فرهنگ به تحول  . كشور ما بعد از انقالب اسالمي به توسعه فرهنگي توجه شده است

هايي است كه در طول اين مدت به فرهنگ و  پرداختند و نتيجه پرداختن به توسعه فرهنگي آسيب فرهنگي مي

فرهنگي بدورباشيم بايد بتوانيم خودمان را تمدن اسالمي وارد شده است براي اينكه بتوانيم از آسيبهاي 

هاي اقتصادي و سياسي كشور بايد فرهنگ و  هاي فرهنگي دنيا تطبيق دهيم و در بين تمام برنامه باپيشرفت

  )دهخدا،مدخل فرهنگ. (مسائل مربوط به آن را در مركز اين مسائل قرار دهيم

  

  شناسي استراتژي فرهنگي كشور آسيب

ريزي علمي  نماي توسعه فرهنگي ايران در گذشته و حال متاسفانه ما نه در عمل برنامهسال دور  5در طي    

در طي اين سالها  .توسعه فرهنگ رسانده است به هاي موجود ما را به معناي حقيقي ريزي ايم و نه برنامه داشته

غييرات بصورت هاي زيادي صرف گرديده كه اين ت تغييرات زيادي در حوزه فرهنگي صورت گرفته و بودجه
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ريزي دقيق علمي هم استوار نبوده است و حتي هيچ راهبرد  پراكنده و ناهماهنگ بوده و بر مبناي يك برنامه

  .ريزي حاكم نبوده است فرايند برنامه برمشخص هم 

ريزي علمي بايد  منظور از توسعه فرهنگي و فرهنگ توسعه در بعد اجتماعي، اقتصادي و سياسي است كه برنامه

شناسي يعني شناخت وضعيت موجود از گذشته  در اين توسعه بايد به سه اصل هستي. ر به اين توسعه شودمنج

شناسي يعني وضعيت مطلوب فرهنگي و  دوم هدف،تا حال و پاسخ به سواالت مطرح شده در اين سير فرهنگي

اينكه چه لوب و شناسي يعني ماجراي رسيدن از وضع موجود به وضع مط سوم امكان؛چگونگي و چرايي آن

  . رو داريم،توجه شود  موانعي در پيش

شناسي خاصي  شناسي بايد چارچوب نظري جامع و كاملي داشته باشيم بايد روش دادن به هستي خما براي پاس

 و هاي اجتماعي و همچنين بايد رابطه فرهنگ محلي، ملي داشته باشيم و جايگاه و نقش فرهنگ را در حوزه

 50شخص كرده باشيم و يك ارزشيابي دقيق و علمي هم از كار داشته باشيم كه متاسفانه در المللي را هم م بين

  ريزي مشاهده نشده است سال اخير هيچ يك از مباني اين برنامه

 . نسبتاً علمي جنبه هنجاري دارد يها بينيم كه هدف شناسي اگر بخواهيم به نتيجه برسيم مي و اما در بعد هدف

هاي مختلف در ايران مراجعه كنيم و نقطه نظرات آنها  در جامعه ايران ما بايد به اقشار و گروهبراي ترسيم هدفها 

را ديده و تحليل كنيم مشاركت جمعي افراد را داشته باشيم تا بتوانيم اهداف را تنظيم كنيم و اما از لحاظ 

مقدور است و امكانات و چه عواملي و  ايم تا بدانيم چه شناسي ما هرگز از لحاظ علمي ارزيابي دقيق نداشته امكان

موانعي در حركت ما از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب مؤثر است ما اگر بخواهيم به وضع مطلوب برسيم به 

هاي مختلف  بدون توجه به واقعيتهاي پيراموني خود در حوزهو توانيم آرمانگرايانه عمل كنيم  صورت انتزاعي نمي

  رسيم ر عمل هرگز به آن نميم زيرا دياهدافي را برگزين

جويانه و  هاي عدالت ريزي ها و برنامه البته الزم به ذكر است كه در مقوله توسعه فرهنگ ما بيشتر از ايدئولوژي

  هاي دقيق به همين خاطر است كه به هدف . اسالمي  هاي دقيق ايم نه از شاخص خواهانه استفاده كرده آزادي
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 نقداستراتژي توسعه فرهنگي،عبدالهي.(كند ر اين صورت اهداف در عمل تغيير ميرسيم و د ريزي شده نمي برنامه

  )  81ص.

  

  هاي فرهنگي جامعه آسيب

زا كه امروزه گريبانگير فرهنگ ايراني است بازار و كاالي فرهنگي است كه اين بازار  يكي از مهمترين ابعاد آسيب

كتاب، فيلم سينمايي و بسياري از  ،يو و تلويزيونامروزه محصوالت راد. كاالهاي فرهنگ قابل كنترل نيست 

هاي مدرن همه جزو  اموري كه جزء تفريح و سرگرمي هستند از شهربازي گرفته تا وسايل الكترونيكي تا ورزش

كاالهاي فرهنگي هستند و در جهت رفع نيازهاي ثانويه بشر قرار دارند و اگر كاالهاي مادي و كاالهاي غير 

  .كنند نت ذات هستند كاالهاي فرهنگي در جهت تعالي ذات و نوع عمل ميفرهنگي در جهت صيا

در واقع فرهنگ هم در فرايند نهايي و  .متاسفانه امروزه مسله فرهنگ تبديل به يك مسلة  تجاري شده است

 عقالني كه انتهاي پروژة مدرنيته است به مرور به كاال تبديل شده است در جهان امروز فرهنگ به صورت كاال

هاي فرهنگي را عقالني و  اين روند تجاري شدن فرهنگ فعاليت .شود و توليد آن به بازار معطوف است عرضه مي

حصر كاالهاي فرهنگي از يك طرف و افزايش  و حد به اصطالح اقتصادي كرده است و در نتيجه موجب تنوع بي

  .المللي شده است ميزان عرضه در سطح بين

ها همواره وجود داشته است ولي در سالهاي اخير به  تبادل بين فرهنگ. است  مطلب ديگر جهاني شدن فرهنگ

شدن فرهنگ روبرو  دليل تحولي كه در تكنولوژي ارتباطات و اطالعات اتفاق افتاده است ما با فرايند جهاني

ريان اين فرايند جريان كند، ناپيوسته و محدود ارتباطات و تبادالت فرهنگي گذشته را به يك ج. هستيم 

بينيم در جاهاي  با توجه به همين جهاني شدن فرهنگ مي . زاده، پيوسته و گسترده تبديل كرده است شتاب

ها، اديان، مذاهب، عاليق و ساليق گوناگون كاالهاي فرهنگي مشابهي مصرف  ها، قوميت مختلف جهان با زبان

اين اثر نهايي فرانيد جهاني شدن . وت استهاي اجتماعي و فرهنگي آن جوامع و اقوام متفا شود كه با زمينه مي

المللي است بنابراين ما با دو  فرهنگ در واقع باز مؤيد گسترش عرضه و همين طور تنوع عرضه در سطح بين



6 

 

در خط اول افزايش تنوع تقاضا و كاهش عرضه و  .فرايند خالف در ارتباط با فرهنگ داخلي روبرو هستيم

لي با افزايش عرضه كاالهاي فرهنگي و تنوع آن، با توجه به اين روند امروزه المل محدوديت عرضه و در سطح بين

رسد و  كارهاي انتخابات به گوش كارگزاران ميوحكومت هم تابع تقاضاي مردم است و اين تقاضا از طريق ساز

 گذاري دولت در عرصه فرهنگ هم تضعيف شده اهميت يافتن افكار عمومي است از طرفي سياست مسألهدوم 

گذاري در مقوله فرهنگ نيست تا بتواند به نتايج  است يعني دولت به دليل عدم توانايي مالي قادر به سياست

 .توانيم در مقابل تهاجمات بيروني و عوامل مخل مقاومت كنيم مطلوب دست پيدا كند به همين دليل نمي

  .آن مصونيت ندارداي است كه در مقابل هجوم خارجي و عوامل   وضعيت فرهنگي كشور به گونه

  

  هاي فرهنگي شاخص

  :هاي فرهنگي متداول ميان كشورها عبارتند از امروزه شاخص

هاي بلند سينمايي، ظرفيت سرانه  هاي نمايش فيلم و تعداد توليدات فيلم ـ سينما از طريق ارزيابي تعداد سالن1

  صندلي سينماها

هاي ترجمه شده ، موقعيت و جايگاه  ، تعداد كتابشده تأليفهاي كتاب  ـ كتاب كه با شناسايي تعداد عنوان2

  كتابخانه

ها و  هاي صدا و سيما، ضريب نفوذ سرانه تعداد گيرنده هاي پخش برنامه ـ صدا و سيما ازطريق سنجش ساعت3

  ها فرستنده

  .ها ب نفوذ سرانه روزنامهيـ نشريات با احتساب تعداد عناوين، تيراژ و ضر4

  ن مصرف ساالنه آنـ وضعيت كاغذ به معني ميزا

  ـ وضعيت مصرف واردات كاالهاي فرهنگي

  ـ وضعيت توليد و صادرات كاالهاي فرهنگي
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هاي ياد  بررسي شاخص .كننده از آثار تاريخي، فرهنگي و تفريحي يك كشور ـ آمار توريسم به تعداد افراد بازديد

شاخص هاي .(كند بيان ميها را  شده از يك طرف كارآيي مثبت و از طرف ديگر نقاط ضعف و نقص آن

  )205فرهنگ،

اموري مانند تعداد فعاليت تعداد . هاي فرهنگي از دو بعد كمي و كيفي قابل شناسايي است  ضمنا فعاليت

باشند اما در سطح و درجه مرغوبيت و ميزان تطبيق اثر  مي محصوالت، ميزان امكانات از جمله پارامترهاي كمي 

هاي متداول از  امروزه در كشور در شاخص . از پارامترهاي كيفي هستندبا قواعد كارشناسي و نظاير آن 

ها پرداخته شده است در صورتي كه كميت به  پارامترهاي كيفي غفلت شده است و تنها به بررسي كمي فعاليت

  تواند بيانگر ميزان رشد و توسعه باشد تنهايي نمي

يابي است يعني هر فعاليت فرهنگي از طرفي بايد بر هاي فرهنگي از دو بعد و محتوا قابل ارز كيفيت فعاليت

ضوابط و قوانين خاص آن فعاليت استوار باشد و از طرف ديگر بايد در راستاي ارزشهاي پذيرفته شده اجتماعي، 

اي را عرضه نمايد و ميزان رعايت و هماهنگي اين دو بعد است كه معرف ارزش كيفي  محتواي صحيح و سازنده

  .باشد از طرفي بيانگر رشد فرهنگي يك جامعه مي ها است و فعاليت

  

  ها انواع شاخص

  هاي امور فرهنگي شاخص

ها در چند سطح مورد بررسي قرار  در امور فرهنگي بنابر وسعت و گستردگي و تعدد موارد كاربرد شاخص

ح در سط.  درهاي خ هاي كالن، سطح سوم شاخص هاي توسعه، سطح دوم شاخص سطح اول شاخص .گيرد مي

شود كه بسيار كلي هستند از جمله فرهنگ سياسي، فرهنگ فرهنگي،  ها به سه قسمت تقسيم مي اول شاخص

اي مورد ارزيابي و  ترين شكل به گونه طبيعي است در اين سطح وضعيت فرهنگي در كلي. فرهنگ اقتصادي 

هاي مختلف  مان جامعه را در زمانگيرد كه امكان مقايسه جامعه را با جوامع ديگر يا ارزيابي ه شناسايي قرار مي

هايي نسبت به نه دسته از امور فرهنگي ارايه گرديده است بدين معني كه  سازد در سطح دوم شاخص ممكن مي
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هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي به سه دسته فردي، خانوادگي جمعي و براي هر كدام  هر كدام از قسمت

هاي فرهنگي براساس تقسيم امور فرهنگي به اجزا  صاي خاصي معرفي شده است و سطح سوم شاخ شاخصه

اعم از فرهنگي، (هاي امور فرهنگي فردي  شود و شاخص هاي متعدد تقسيم مي وموضوعات محدودتر به قسمت

ميانساالن، ، هاي مربوط به اطفال، كودكان، نوجوانان، جوانان  هر كدام در شش دسته شاخص) سياسي، اقتصادي

هاي مربوط به امور فرهنگي خانواده به ترتيب به شهري، روستايي  شاخص. ان شده است كهنساالن به تفكيك بي

هاي رسمي و غيررسمي تقسيم شده است  ها به سازمان هاي مربوط به سازمان و عشايري ارايه گرديده و شاخص

ليتي، قومي هاي رسمي به دولتي، عمومي و خصوصي و براي سازمانهاي غيررسمي انواع صنفي، ديني، م سازمان

  )73شاخص هاي فرهنگ،.(در نظر گرفته شده است

  

  هاي صرفاً فرهنگي آسيب) 1

هر فرهنگ و تمدني در طول تاريخ و در اقصي نقاط جهان همواره توسط عواملي ذاتاً فرهنگي مورد هجمه و 

در زمان . ارندهايي نيز وجود د چرا كه در مقابل هر فرهنگ، منطقاً ضد فرهنگ يا ضد فرهنگ. صدمه بوده است

  .بندي كرد توان اين عوامل ضد فرهنگ را به دو دسته كلي تقسيم ما و درباره كشور جمهوري اسالمي ايران مي

  :  عوامل ضد فرهنگي دروني) الف

شمارند كه ريشه در  امروزه كارشناسان امر فرهنگ، عوامل متعددي را به عنوان داليل افول فرهنگي ايران برمي

توان همه اين عوامل متعدد را ذيل يك عنوان كلي بازشناسي  اما با يك نگاه كلي مي. ني داردخود فرهنگ ايرا

ريز و درشت ضد فرهنگ در ايران امروز و حتي بسياري از كشورهاي  اين نوع عنوان كلي منشاء ساير عوامل. كرد

  .ناميد» هويتي تاريخي بي«يا » گمگشتگي تاريخي«توان آن را  به اصطالح در حال توسعه جهان است كه مي

با ظهور مدرنيسم و غرب جديد در عالم و سرازير شدن افكار و در پي آن استعمارگران غربي به ممالك شرقي، 

سال اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان سوم دچار فراموشي تاريخي شدند و خود و  200ظرف كمتر از 

هاي فرهنگي و تمدني خود را يكسره از ياد برده و  ي ارزشهاي گرانبهاي خود و به طور كل تاريخ خود و ميراث
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در اين ميان كشورهايي چون ژاپن و بعدها تايوان و . مقهور نظم نوين غربي و تفكر تكنيكي و تجربي غرب شدند

اندونزي و كره جنوبي و چين و چندي ديگر از كشورهاي شرق دور،به عمد و از روي تصميم مشخص به اين 

ي تن دادند و با خود آگاهي كامل تصميم به فراموشي گذشته خود و پيوستن به تمدن غربي فراموشي تاريخ

اين كشورها پس از طي سالياني سخت ولي كوتاه توانستند از تاريخ خود جدا شوند و به تاريخ غرب . گرفتند

ولي در . تجربه نمايند شود، زندگي فكري ـ فرهنگي جديدي را اي تبديل مي بپيوندند و مانند كرمي كه به پروانه

اي از جمله ايران، بعد از گذشت سالياني طوالني  اين ميان بسياري ديگر از كشورهاي شرقي و خصوصاً خاورميانه

اند تضاد ميان فرهنگ بومي و مذهبي خود را با مباني تمدن غربي حل و  از مواجهه با غرب جديد هنوز نتوانسته

توان از يكي از طرفين اين تضاد به نفع  تضاد حل شدني نيست ولي مي البته بايد گفت كه اين. فصل نمايند

ديگري دست شست و اين امري است كه متاسفانه يا خوشبختانه هنوز در كشوري مانند ايران اتفاق نيافتاده 

در نتيجه وضعيت فرهنگي ايران مانند گياهي است كه از گلدان قبلي خود خارج شده و هنوز به گلدان . است

البته واقعه عظيمي مثل . گردد تر مي تر و ضعيف دي منتقل نشده است و اين گياه بيچاره هر روز نحيفجدي

ولي اين ريشه . گذار است  هاي معنوي و مذهبي ملت ايران بسيار قوي و تأثير انقالب اسالمي نشان داد كه ريشه

اين در . نساني بومي و ايراني اسالمي استهايي تازه و جديد نيز دارد كه همان علوم ا قوي نياز به ساقه و برگ

گيران فرهنگي و نيز اقشار مختلف  حالي است كه بعد از گذشت سه دهه از انقالب اسالمي هنوز در ميان تصميم

مردم، ترديد جدي ميان پيوستن به فرهنگ غربي از يك طرف و عالقه به فرهنگ ايراني ـ اسالمي از طرف ديگر 

ه كشوري كه از لحاظ فرهنگي دچار سرگشتگي و تضاد است مشكالت بسيار بيشتري بديهي است ك. وجود دارد

باشد زير اين تضاد و سردرگمي فرهنگي به همه شئون زندگي فردي و اجتماعي  نسبت به ساير كشورها دارا مي

  .آرود نمايد و مشكالت دو چنداني را به بار مي افراد جامعه رسوخ پيدا مي

  :  ونيعوامل ضدفرهنگي بير) ب

تكليفي فرهنگي در درون كشور، دشمن نيز براي از ميان برداشتن آثار معنوي انقالب اسالمي از روح  عالوه بر بي

هاي فراواني را انجام داده است كه ابتدا در شكل تهاجم فرهنگي و در نهايت به  ريزي و جان جوانان كشور برنامه
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) جهاني براي براندازي فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانيعني يك حركت همه جانبه و (صورت ناتوي فرهنگي 

  .ظهور و بروز يافته است

ملت ايران در طول تاريخ همواره از تبادل فرهنگي با ساير ملل استقبال كرده و هراسي به خود راه نداده است 

. استوار نيست ولي بايد گفت كه مناسبات فرهنگي در جهان معاصر به هيچ وجه بر پايه تبادالت فرهنگي سازنده

ها در صد بسيار اندكي از  اين رسانه. هاي تكنولوژيك است پايه و اساس مناسبات فرهنگي در جهان امروز رسانه

دهند و به جاي آن در پي  ظرفيت خود را به توليد و نقد انديشه و دعوت مخاطبان خود به تفكر اختصاص مي

گونه كاركرد به هيچ عنوان با مسئله تبادل فرهنگي اين . تأثيرگذاري بصري و احساسي بر مخاطبان هستند

همخواني ندارد؛ چرا كه پايه تبادالت فرهنگي همواره بر مبناي عقل و منطق نقد استوار بوده نه تاثيرگذاري 

هاي جهان امروز بيش از اينكه تفكرات انسانها را مورد خطاب قرار دهند، با اتكا به  رسانه. ناخود آگاه و احساسي

اي، بازيهاي  ساز ماهواره هاي سرگرمي هاي سينمايي، شبكه هاي پيچيده بصري مانند فيلمك ها و تكنيابزار

سعي در القائات فرهنگي خود بدون طرح دليل و برهان ... هاي بصري و تصويري اينترنتي و  اي سايت رايانه

هاي فرهنگي و رفتاري  چار ناهنجارياگر از بسياري از جواناني كه د. خاصي در اذهان جوانان ساير كشورها دارند

شويد كه هيچ گونه دليل و  اند چند سوال ساده بپرسيد به خوبي متوجه مي هاي غربي شده تحت تأثير رسانه

برهان معقول و منطقي در پس رفتار ايشان وجود ندارد بلكه فقط احساسات يا غرايز آنها درجهت خاصي تحريك 

  )هارمقانون برنامه چ105ماده .(شده است

  

  آسيبهاي اقتصادي ـ فرهنگي) 2

اند،  اند و به تمدن غربي نيز نپيوسته يكي ديگر از مشكالت جوامعي كه هنوز از فرهنگ و تمدن خود دل نكنده   

در اين . مخلوط شدن همه شئون زندگي فردي و اجتماعي در هم و ايجاد آشفتگي فزاينده در همه مراتب است

در كشور ما نيز اين . كند اي خودقرار ندارد و هويت واقعي خود را تجربه نميصورت ديگر هيچ چيزي درسر ج

موضوع وجود دارد و بايد گفت كه بخش فرهنگ از اين آشفتگي و آميختگي بيشترين صدمه و ضربه را تحمل 
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ا فرهنگ بيند كه ذاتاً فرهنگي نيستندبلكه از آميخته شدن مسائل ديگر ب كند و مشكالتي را فرا روي خود مي مي

در كشور ما نه تنها فرهنگ با . هاي نامبارك، التقاط فرهنگ و اقتصاد است يكي از اين التقاط. اند به وجود آمده

شرايط آميختگي . گردد اي آميخته شده است بلكه همواره فرهنگ قرباني اقتصاد مي اقتصاد به صورت بيمار گونه

رسد كه توجيه  ي در صورتي موجه و صحيح به نظر ميت فرهنگيفرهنگ با اقتصاد بدين معنا است كه فعال

برد و محكوم   ها و تمجيدهاي بسيار راه به جايي نمي اقتصادي نيز داشته باشد در غير اين صورت عليرغم تعريف

هاي دولتي مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تنها  به عنوان يك مثال كوچك دستگاه. به نابودي و فنا است

ايشان بازگشت اقتصادي نيز داشته باشد و در اين هدهند كه كتاب  هاي كمك هزينه مي وام ينبه نويسندگا

در اين صورت معلوم است كه كتابي با موضوع . كنند موضوع صرفاً فرهنگي باز هم انتظار اقتصادي را دنبال مي

شانس بيشتري براي دريافت وام  )ره(يا امام خميني ) س(فوتبال يا فالگيري، از كتابي در مورد زندگي ائمه اطهار

توان به تأثيرات فرهنگي شركتهاي  همچنين مي. اين مثال كوچكي از وجود ديدگاه اقتصادي در فرهنگ بود. دارد

ها بيشر از كل ادارات دولتي  المللي مانند ال جي يا سامسونگ در كشور پرداخت و بايد گفت كه اين شركت بين

هنگي در جهت كامالً مخالف اهداف انقالب و اسالم هستند ولي به دليل داشتن كشور مشغول انجام فعاليتهاي فر

هاي ميلياردي، اكثر نهادهاي فرهنگي مانند صدا و سيما، خود را محتاج ايشان  هاي كالن و بودجه سرمايه

  .دانند مي

  آسيبهاي سياسي ـ فرهنگي) 3

فرهنگ با سياست است به نحوي كه فرهنگ تابع آميز، آميختگي  بار و فاجعه هاي زيان يكي ديگر از آميختگي

هاي دولتي ناشي  وابستگي فرهنگ به سياست از وابستگي آن به دولت و دستگاه. سياست و قرباني آن باشد

هاي فرهنگي نيز تغيير و  هاي سياسي، الجرم جهت گيري مشي و اين يعني با تعويض دولتها و خط. شود مي

ن امري است كه در هيچ كدام از كشورهاي پيشرفته با وجود اينكه از منابع غني اي. نمايند تحول اساسي پيدا مي

اعم فعاليتهاي فكري و فرهنگي در اين كشورها . و با ارزش فرهنگي مانند كشور ما برخوردار نيستند، وجود ندارد

. نمايند تامين مي شود كه عموماً امكانات خود را از محل اموال وقفي توسط نهادهاي خصوصي و مردمي اداره مي



12 

 

هاي بسيار سنگيني را بر  به عنوان مثال كشوري مانند امريكا ماليات. شايد جاي تعجب باشد ولي حقيقت دارد

گيرند  ها قرار داده، و از طرفي ديگر هيچ گونه مالياتي را از اموال وقفي كه مورد استفاده عموم قرار مي ارثيه

بسياري از متمولين براي جلوگيري ضبط اموالشان توسط دولت، آنها را اين امر باعث شده كه . كند دريافت نمي

هاي  به عنوان مثال اكثر قريب به اتفاق كتابخانه. كنند وقف امور خيريه كه عمدتاً فعاليتهاي فرهنگي هستند مي

م اداره رات وقفي مردتباعمومي در اياالت متحده موسساتي خصوصي و مردمي، انتفاعي هستند كه با تكيه بر اع

ناگفته پيداست كه چنين نظام فرهنگي خصوصي و غيرانتفاعي هستند كه با تكيه بر اعتبارات وقفي . شوند مي

  .رود هاي سياسي به پيش مي گيري و همواره در مسير موردنظر خود فارغ از جهت. شوند مردم اداره مي

دارد اين است كه نه تنها در ايران نكته ديگري كه در كشور ما در رابطه با نسبت فرهنگ و سياست وجود 

بدين معنا كه بعد از روي كار آمدن هر دولت، فرهنگ . فرهنگ تابعي از سياست است، بلكه قرباني آن نيز هست

در يك . شود هاي دولتي ديد ه مي گيرد و در انتهاي فهرست اولويت و مسائل فرهنگي ذيل ساير امور قرار مي

باني سياست و سياست بازي است و در دولتي ديگر فرهنگ ذيل مسائل اقتصادي دولت، فرهنگ بيشتر ابزار و قر

هاي سينما يا سالنهاي نمايش يا  الزم به ذكر است كه مراد از فرهنگ و توجه به آن، تعداد صندلي. قرار دارد

افزار  خود سختهاي اكران شده در سينماها يا ميزان استفاده مردم از اينترنت نيست، بلكه اين موارد نيز  فيلم

  .افزاري فرهنگ بود ريزي براي توليد نرم فرهنگي هستند و بايد به فكر برنامه

  

  هاي ساختاري آسيب) 4

هاي خاص خود را به همراه  همانطور كه ذكر شد اداره امور فرهنگي در كشور ما عمدتاً دولتي است كه آسيب

نظام فرهنگي دولتي و حكومتي نيز با توجه به ولي نكته مهم ديگري كه وجود دارد اين است كه اين . دارد

دليل اين امر به صورت خالصه ضعف . هاي نسبتاً قابل توجه، كارايي و چابكي الزم را ندارد برخورداري از بودجه

يكي از ابعاد اين ضعف مشخص نبودن متولي مشخص در . هاي فرهنگي است ساختاري و اداري فعاليت

اي كه براي انجام يك عمل مشخص دو يا چند مرجع گوناگون  به گونه هاي گوناگون فرهنگي است شاخه
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به عنوان مثال در حوزه توليدات . سازند گيري وجود دارد كه در اكثر مواقع اثر يكديگر را خنثي مي تصميم

موسيقي اگر صاحب اثر موفق نشود مجوز اثر خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اخذ كند، به سراغ حوزه 

نمايد، يا براي صدور مجوز فعاليت يك  رود و مجوز مذكور را از آنجا تهيه مي هنري سازمان تبليغات اسالمي مي

نهاد مردمي و غيردولتي، سه دستگاه يعني وزارت ارشاد، وزارت كشور و سازمان ملي جوانان هر يك با ضوابط 

ه متولي حقيقي و اصلي يك فعاليت فرهنگي هايي فراوان از اينك نمايند و مثال جداگانه و مستقل اقدام مي

در نتيجه فعاليتهاي فرهنگي در كشور اوالً به دليل ساختارهاي اداري و بروكراتيك، . متعدد و متكثر است

توليدات كم محتوايي دارند و ثانياً همين توليدات كم محتوي نيز اغلب توسط فعاليت ساير دستگاههاي فرهنگي 

  .گردد اثر مي مستهلك و بي

هاي فرهنگي در جامعه فعاليتهاي دولتي و حكومتي باشند شرط  بديهي است كه اگر قرار بر اين است كه فعاليت

اول موفقيت در اين است كه تمركز و هماهنگي جامع و دقيقي مابين دستگاههاي فرهنگي وجود داشته باشد و 

ولي امري كه . ايت شده انجام پذيرندهاي فرهنگي در مورد مسائل مختلف به صورت متمركز و هد گيري تصميم

دستگاه مختلف دولتي و حكومتي در كشور متولي امور فرهنگي  30در عمل وجود دارد اين است كه بيش از 

به عنوان مثال . پيچند هستند و هر يك نيز به تشخيص و سليقه خود فرهنگ را معنا كرده و براي آن نسخه مي

ه شايد در نظر اول ارتباطي به فرهنگ نداشته باشد خود داراي معاون وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ك

فرهنگي است كه اين معاونت هيچ گونه هماهنگي و همكاري را با نهادهاي اساسي فرهنگي نظير وزارت ارشاد يا 

ين ا. گذارد سازمان تبليغات اسالمي ندارد و بر اساس مقتضيات خود تصميماتي را اتخاذ و به مرحله اجرا مي

  .هاي دولتي ديگر نيز وجود دارد ها و دستگاه خانه  موضوع در بسياري از وزارت

  :ي پيشنهادي راهكارها

  هاي فردي، اجتماعي فرهنگي هاي كمي و كيفي در حوزه ـ تمايز بين شاخص

  گيري فرهنگي سازي و تصميم ـ تقويت شوراي عالي انقالب فرهنگي بعنوان باالترين مرجع تصميم
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هاي فرهنگي  گيري فرهنگي جهت شناساندن شاخص هاي علوم ديني با مراجع تصميم تنگاتنگ حوزهـ ارتباط 

  اسالم ناب و حقيقي

  سازي فرهنگ با هدايت دولت نه دخالت دولت ـ خصوصي

  ـ محوريت قرار دادن فرهنگ نسبت به اقتصاد و سياست

  ـ بازگشت به اهداف فرهنگي انقالب اسالمي

هاجم فرهنگي و باالتر از آن ناتوي فرهنگي براي مديران و متوليان فرهنگي و عموم ـ تعريف نقد صحيح از ت

  جوانان

  هاي دانشگاهي بجاي حساسيتهاي صرفاً سياسي هاي ارزشي و فرهنگي در محيط ـ ايجاد حساسيت

  ـ عرضه محصوالت فرهنگي متناسب با نياز جامعه در تقابل با وفور محصوالت فرهنگي خارجي

  اي هاي رسانه هاي اقتصادي در توليد برنامه ردن البيـ از بين ب

  ي فرهنگيي دولتي در بخش فرهنگ با استراتژها ها و حمايت ـ هدفمند كردن يارانه

  

  نتيجه گيري

امروزه فرهنگ .مقوله فرهنگ و ابزارهاي فرهنگي با توجه به شرايط جامعه از حساسيت خاصي برخوردار است

واز طرف ديگر بر تمامي رفتارهاي فرد و جامعه اثر مي .جتماعي را در بر مي گيردتمامي ابعاد زندگي فردي و ا

پي بردن به اين نا  پس ساماندهي فرهنگي از امور بسيار مهم وحساس جامعه كنوني ايران است وبراي.گذارد

است واز وبدانيم فرهنگ ما از كجا آسيب ديده  بساماني فرهنگي بايد بدانيم نقص كجاست،آسيب هارا شناخت

راهكارها بايد با .و راهكارهاي مقابله با آسيب هاي فرهنگي را در جامعه مورد برسي قرار داد.كجا آسيب مي بيند

در اين صورت مي توان به يك وحدت و .همراه شود فرهنگ اصيل و حقيقي همراه با شناخت ومعرفت از فرهنگ

بعد ديگر اينكه فرهنگ حوزه  .اقتصادي برسيمهماهنگي كه اعم ازفرهنگ سياسي ، فرهنگ اجتماعي وفرهنگ 

ما در وضعيت  .تعقل و تفكر و گفتمان در جهت كسب معرفت و فهم مشترك الزم براي تداوم زندگي است
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. موجود دچار تشتت و تعارضي فكري و فرهنگي در زمينه باورها، ارزشها، و اصول و اهداف فرهنگي هستيم

  .هاي مردم وجود دارد ين نجبگان و تودهب ، تعارض بين نهادهاي متولي فرهنگ

، يوضعيت مطلوب ما اين است كه بايستي به وفاق نسبي براي اصول و اهداف اساسي برسيم بايستي فهم دين

هاي تفكر و  فلسفي و علمي مشترك پيدا كنيم بايد سطح آموزش رسمي و غيررسمي را ارتقاء دهيم بايد شيوه

گفتمان منطقي و خردمندانه را ايجاد كنيم ما در وضعيت موجود چند گانگي تحليل انتقادي را بوجود آوريم و 

ضعف تامين اجتماعي . تعدد و تنوع و تعارض قواي و الگوهاي عمل بين اهداف مختلف داريم. ساختاري داريم

ه اگر گرايانه داريم و باالخره تعارض بين نخبگان و مردم را داريم ك هاي جمعي كوچك و خاص داريم غلبه هويت

بخواهيم به تحوالت و توسعه فرهنگي برسيم بايد به وحدت در كثرت و انسجام جمعي در سطح ملي يعني قواعد 

پس براي رسيدن به اين هويت بايد نهادهاي  . و اصول اخالقي و قانون عام پيدا كنيم و به هويت جمعي برسيم

هاي مختلف اجتماعي را از بين ببريم تا  ن حوزهمدني ايجاد كنيم و به دنبال آن بايد تعارضي و ناهماهنگي بي

  .هاي بخش فرهنگي كشور كه دچار آن هستيم رهايي يابيم بتوانيم از آسيب
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