
  راهكارهاي مقاوم سازي ساختار فرهنگي كشور

  شناسي دانشجوي دكتري جامعه ----زهرا اميني

  تهران 2آموزش و پرورش منطقه 

  چكيده

هاست كه گستره وسيع آن از يك سو و  واژه هادر زندگي اجتماعي انسان مفهوم فرهنگ يكي از پركاربردترين

اي كه بررسي روند  هاي خاصي به آن داده است به گونه ابعاد ذهني و غيرعيني آن از سوي ديگر پيچيدگي

د هاي ايدئولوژيك كه درصد ها در نظام اين دشواري .تغييرات و تحوالت در اين حوزه را بسيار دشوار نموده است

اما بايد توجه  .نمايد هاي خاصي هستند دو چندان مي دستيابي به فرهنگ مطلوب و منطبق بر ارزشها و آرمان

اي است كه در يك جلسه يا دو  به گونه يداشت كه مباحث فرهنگي نياز به زمان دارد و طبيعت مسائل فرهنگ

  .جلسه قابل پياده شدن نيست

  :گويد آنچنان كه سعدي مي

   سعدي به روزگاران مهري نشسته بر دل                     

  توان كرد اال به روزگاران بيرون نمي                           

  :در جامعه ما حوزه سه قلمرو و فرهنگ با يكديگر آميخته شده است

  حوزه فرهنگ غربي و تجدد - 3  حوزه فرهنگ ديني - 2  حوزه فرهنگ عمومي - 1

سازي  ت كه ضمن شناسايي هر حوزه راهكارهاي مناسب جهت ساماندهي و مقاومسعي بر آن اس مقالهدر اين 

  .سيستم فرهنگ ارائه گردد

  

  مقدمه

ريزي فرهنگي از مفاهيم جديدي به شمار  مفاهيمي چون راهبردهاي فرهنگي، سياست فرهنگي و برنامه   

ها  ها، باورها و ارزش نگ از حوزه نگرشتحول مفهومي فره .اند هاي اخير مورد توجه قرار گرفته آيد كه در دهه مي



ريزي فرهنگي، تنظيم سياست  هاي ارتباطي ضرورت برنامه به حوزه محصوالت فرهنگي و تحوالت شگرف در نظام

هاي گوناگوني در مطالعات فرهنگي بر  گرايش.فرهنگي و تعيين راهبردهاي فرهنگي را دو چندان نموده است

هاي مطرح شده در مطالعات و تحقيقات  شد و راهبردها پاسخ به ضرورتبا راهبردهاي فرهنگي اثرگذار مي

  .خواهند بود

. فرهنگ آن جامعه است، شك باالترين و واالترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد  بي

جامعه در دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند  اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي

اي  اگر فرهنگ جامعه .اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ و ميان تهي است ابعاد

كند و  وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا مي

استقالل و موجوديت هر . دهد بعاد از دست ميشود و موجوديت خود را در تمام ا باالخره در آن مستهلك مي

انديشي است كه گمان شود با وابستگي فرهنگي، استقالل  گيرد و ساده جامعه از استقالل فرهنگ آن، نشأت مي

  )15،جلد1368امام خميني،( پذير است در ابعاد ديگر يا يكي از آنها امكان

  

  )Culture (آشنايي با معني و مفهوم فرهنگ

يابند و از طريق نمادها  شوند و در آن غنا مي رده كه تمامي الگوهايي را كه در جامعه آموخته ميمفهومي گست

پس فرهنگ به عنوان وجه مميز انسان از ديگر موجودات شامل تمام . گيرد شوند در بر مي منتقل مي

و حتي ابزار مادي دستاوردهاي جامعه يا گروه نظير زبان، هنر، صنعت، حقوق، دانش، دين، اخالق، سنت ها 

معناي آن در مورد فرد  .گيرد شود، در برمي شود و در دانش هر آنچه را كه از طريق ارتباط متقابل آموخته مي مي

. رساند رود، معناي فرهيخته يا پرورش يافته را مي هنگامي كه در مورد فرد به كار مي. و جامعه نيز متمايز است 

            .گيرد يمها را در  ها و آموختني آيد، همه آموخته يهنگامي كه در مورد جامعه به كار م

   )175،ص1376ساروخاني، (

  



  هاي فرهنگ ويژگي

  :تواند در بر گيرد، فرهنگ صفت ويژه هر جامعه است برخالف تمدن كه چند جامعه را مي

  .يابد پس قابل اعتالء و تكامل است فرهنگ در خالل زمان انباشتگي مي -

 .سازي انسان است يز اصلي انسان و حيوان، فرهنگفرهنگ، خاص انسان است و تما -

 .توان خواند فرهنگ نسبي است و هيچ فرهنگي را فروتر و كهتر نمي -

لذا، برخالف تمدن كه متضمن شهرنشيني . شود فرهنگ در معناي علمي، شامل هر گروه يا جامعه مي -

 .اي نيز داراي فرهنگ است است هر روستا يا قبيله

شود  ل و آموختني است، از اين رو ميراث فرهنگي از نسلي به نسل ديگر منتقل ميهر فرهنگ قابل انتقا -

 .يابد اي به جامعه ديگر انتقال مي و يا از جامعه

اند، هر تغيير موجبات بروز امواجي را فراهم  در هر جامعه عناصر فرهنگي با يكديگر سخت پيوسته -

 .كند سازد كه ديگر اركان فرهنگ را دگرگون مي مي

-  

  باني نظريم

  ديدگاه كاركردگرايي- 1

 .باشد در اين جوامع نظام كلي داراي ثبات كاملي هستند و هر جزء داراي كاركرد مناسب كل نظام و سيستم مي

عنصري كه  .آنچه اهميت دارد صرفاً نتيجه است. در اين ديدگاه روابط ميان اشياء و خود اشياء موردنظر نيست

باشد مفيد است و بايد بماند و عنصري كه نتيجه مفيد براي نظام ندارد بايستي داراي نتيجه مثبت در كل نظام 

فرهنگ عبارت است از يك ساز و برگ  :گويد اسمال مي.اين ديدگاه در فرهنگ نيز به كار رفته است. از بين برود

ر وسايلي كه رسند و فرهنگ مشتمل ب اي خاص با بكارگرفتن آن به مقاصد خود مي فني، اخالقي كه براي دوره

اين تعريف براي )41،ص1359كابرال اميلكار،.(برند ها با آن هدفهاي فردي و اجتماعي خود را پيش مي انسان

جوامع در حال ثبات كاربرد دارد و در جوامعي كه اين كاركردها حالت ثبات ندارند و گاه حتي عناصر فرهنگي 



شوند و سپس در آن پيكره فرهنگي به صورت  ه ميهاي ويروسي و سرطاني از خارج وارد آن پيكر همچون غده

لذا هر لحظه جوامع جهان سوم دچار . شود اي متوقف نمي آيند و اين كاركردها لحظه عنصري همانند درمي

  .باشند بحران عنصر فرهنگي و حتي بحران در روابط ميان عناصر فرهنگي خود مي

  

  ديدگاه ساختي-2

... ع ابتدايي بسته اي است كه كليه نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي واين ديدگاه برخاسته از مطالعه جوام

باشند ولي بعداً در جوامع سرمايه داري مدرن كه داراي حالتي منظم و  در يك حالت تعامل با يكديگر مي

ار درباره فرهنگ نيز اين ديدگاه مورد استفاده قر. شود باشد داراي قدرت تحليل و تبيين مي سيستماتيك مي

  )146،ص1369توسلي،.( سازي و يا سازمان فرهنگ است ها تكيه بر الگو در اين تعريف. گيرد مي

اين نظريه برخاسته از جوامع ابتدايي امروزه بشري است و در جهان پيشرفته نيز مورد قبول واقع و براي تبيين 

پردازند و يكديگر  ني با يكديگر ميبه كار رفته است و اين تبيين براي جوامعي است كه اعضاي آن به تعامل درو

اين مدل و تعريف قابليت تحليل و تبيين براي نظام هاي فرهنگي دستكاري . كنند را در عمل كامل و تكميل مي

باشد و  شده جهان سوم كه عناصر تكنولوژيكي بدون وقفه از جهان پيشرفته به سوي اين جوامع سرازير مي

  .كند را ندارد ا دچار تغيير ميعناصر و نظام فرهنگي اين كشورها ر

  

  ديدگاه ماركسيستي- 3

داند كه براساس اقتصاد بنا شده و روابط اقتصادي تعيين كننده نوع فرهنگ  در اين ديدگاه، فرهنگ را رو بنا مي

ريزي اقتصادي داشت و كاري به رو بنا يعني  ريزي فرهنگي بايستي رويكردي به برنامه پس براي برنامه. باشد مي

  )176همان،ص.(فرهنگ نداشته باشيم خود

ريزي مكانيكي انجام گيرد  شود كه براي فرهنگ برنامه باشد و سبب مي اين ديدگاه از رنگ و بوي انساني تهي مي

و تجسم وجودي اين ديدگاه در شوروي سابق تحقق يافت و سبب شد كه انحطاط فرهنگي و عدم تراكم فكري و 



ريزي  توان فرهنگ را براساس اقتصاد تعريف و يا برنامه لذا نمي. د آيدفرهنگي در سطح خود فرهنگ به وجو

فرهنگي را براساس اقتصاد بنا كرد و روح اقتصاد نبايد بر فرهنگ مسلط شود چرا كه خود فرهنگ يك واقعيت 

  .باشد مستقل مي

  

  ديدگاه تكامل گرايان-4

اين . در تحليل مسائل علوم اجتماعي داراستهنوز قوت خويش را  و اين ديدگاه از قرن نوزدهم به وجود آمد

داند كه اين  بيند و گاهي اين تحول را در جهت كامل شدن مي ديدگاه همه چيز را در حال حركت و تحول مي

گرايي به اين تئوري خورده است و از  شود و از اينجاست كه برچسب ارزش ها معنا مي شدن براساس ارزش كامل

 )57همان،ص.(رسد ماعي بهره برده و آن گاه به يك حكم كلي و قوانين اجتماعي ميتاريخ در تحليل مسائل اجت

بدين معنا كه براساس اين ديدگاه بيان . از اين ديدگاه در مورد توسعه فرهنگي جهان سوم استفاده شده است

ايند و يك داري است بپيم شود كه كشورهاي جهان سوم بايستي براي رسيدن به توسعه، راه غرب كه سرمايه مي

  .كنند هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي را پيشنهاد مي سري شاخص

  فرهنگ عمومي

ساخته ) يا عرف جامعه(فرهنگ عمومي عبارت است از بخشي از فرهنگ كه شيوه رفتارهاي عمومي مردم 

مانند (مه مردم جامعه پذيرد و يا به عبارتي وجوه و عناصر فرهنگي مشترك بين عا شود يا تأثير مشهود مي مي

، فرهنگ پديده اجتماعي است و براي توضيح پديده اجتماعي در قدم اول بايد از ...)زبان، دين، عادات مرسوم و

شاخص هاي .(هاي رواني و زيستي متوسل شد پديده اجتماعي استفاده كرد و بعد به پديده هاي ديگر مثل پديده

  )76،ص1386فرهنگ عمومي،

هايي از فرهنگ عمومي ما  شود معنا و فرض ما اين است كه در بخش ئل فرهنگ عمومي ميوقتي صحبت از مسا

چرا فرهنگ عمومي ما .هاي غيرقابل قبولي بين واقعيت ها و آرمانها پديد آمده كه قابل از بين بردن است فاصله



ومي را در سه مسائل ومشكالت فرهنگ عم؟ .هايش انطباق ندارد هايش با آرمان در برخي موارد، واقعيت

  :توان جستجو كرد مشكل اصلي مي

هاي  شدن خيلي از خصلت ها و ويژگي عوارض ناشي از استبداد تاريخي ديرپاي ايران كه باعث جايگزين - 1

همين دوگانگي رفتاري و گفتاري كه اغلب ما كم و بيش در جامعه . فرهنگي در فرهنگ عمومي ما شده است

 .گويند و يك چيزي را باور دارند اين از نتايج آن استبداد ديرپا است ا ميبينيم، افراد يك چيزي ر خودمان مي

اعتقادي مردم  اعتقادي مردم به همديگر، بي اعتمادي عمومي كه گاه در فرهنگ عمومي ما ديده مي شود، بي بي

  .ها ناشي از استبداد ديرپاي سنتي ايران است به دولت و رسانه

عوارض ناشي از شروع تحول در تكنولوژي  ،هنگ عمومي وجود داردريشه ديگري كه براي مشكالت فر   - 2

فرهنگ عمومي ما به مقدار زيادي متناسب با فرهنگ .معيشتي غالب و تأخر فرهنگي ناشي از اين تحول است

بندي شده است در حالي كه تكنولوژي معيشتي جامعه ما از چند سال پيش  كشاورزي سنتي و ساده شكل

است و يك نوع ناهماهنگي و عدم تناسب ميان اين تكنولوژي معيشتي غالب و اين فرهنگ شروع به تحول كرده 

  . )33،ص1381رحيمي،(   .وجود دارد

مثالً در نظام سنتي كشاورزي، وقت ارزش كمتري دارد تا نظامي كه تكنولوژي جديد در آن غلبه دارد و معيشت 

  .ايم بهره ايم و از منطق كار جمعي بي شود ما هنوز با ارزش وقت بيگانه تكنولوژي تأمين مياز طريق اين 

عوارض ناشي از فقدان غلبه يك  ،آيد ويژگي سوم كه جزو علل مشكالت فرهنگ عمومي ما به حساب مي - 3

كنيم  ارائهجامعه  ري از دين بريايم تصو يعني ما هنوز نتوانسته ،زمان در مورد دين است درك متناسب با عصر و

  .كه مقتضيات زمان به تعبير شهيد مطهري مراعات شده باشد

البته يك علت ديگر هم در . ايم هاي تاريخي هستند و از مدتها پيش با آنها مواجه بوده اين سه مشكل ريشه

ادي در ثباتي دائم اقتص هاي ناشي از تحول و بي توان در نظر داشت و آن واقعيت مشكالت فرهنگ عمومي مي

ثباتي شديد اقتصادي در جامعه ما عوارضي در فرهنگ عمومي ايجاد كرده براي مثال طبق  جامعه ما است، بي



شوند و در  هاي مكرر، مردم شديداً مادي مي تحقيقاتي كه انجام شده است نشان داده كه در دوران وجود تورم

  .دهند هاي مادي را در اولويت قرار مي هايشان ارزش انتخاب

  

  روشهاي اصالح فرهنگ عمومي

  .تداوم و تسريع فرايند توسعه سياسي است حل ، نخستين راه -

 ،اگر ما بخواهيم از عوامل استبداد ديرپايي كه در ايران حاكم بوده است در فرهنگ عمومي به تدريج دور شويم

تدار و كارايي دولت، راهي نداريم جز تسريع فرايند توسعه سياسي يعني فرايندي كه طي آن ضمن افزايش اق

  .مشاركت سياسي و رقابت سياسي روز به روز در چارچوب نهادهاي قانوني جامعه افزايش پيدا كند

هاي اجتماعي مبتني بر همان چيزي كه اصطالحاً به آن توسعه  اخذ تكنولوژي جديد و افزايش ظرفيت -

. رهنگي تقويت شودهاي ف اقتصادي گويند، براي توسعه اقتصادي در يك جامعه بايد خصيصه

هايي مانند تمايل به نوآوري و نوجويي، پذيرش منطق كار جمعي، ارزش قائل شدن براي زمان،  خصيصه

هاي اكتسابي صورت گيرد نه براساس  ها در جامعه بايد براساس نقش اعتقاد به اينكه توزيع پاداش

  .هاي انتسابي نقش

ه خصايص رواني و اجتماعي افراد را بيشتر در نظر روشهاي تبليغاتي را بايد با روشهاي كارآمدتري ك -

 .ها دروني شوند گيرد به كار گرفت تا ارزش مي

براي اصالح فرهنگ عمومي بايد بينش مردم و مسئوالن نسبت به اصالح فرهنگي تغيير نمايد و باور  -

عات فني نمايند كه اصالح فرهنگي و تقويت ساختارهاي آن پيچيده، تدريجي و نيازمند دانش و اطال

 .است

هاي الزم بستر مناسب جهت تحقق اهداف فراهم گردد، روشهاي  ريزي با مهندسي فرهنگي و برنامه -

 .دستيابي به اهداف مشخص شود

 .شود بايد با ارزشيابي همراه باشد هايي كه جهت اصالح فرهنگ عمومي انجام مي تمام فعاليت -



  

  فرهنگ ديني

به اين دليل است . رسد اگرچه گاهي اين فرهنگ ايستا به نظر مي. ا نيستفرهنگ ديني، فرهنگ پويا بوده و ايست

اما بدون هيچ ترديدي بايد گفت فرهنگ ديني به طور ذاتي پويا است . شود كه مطابق دستورات دين عمل نمي

فرهنگ ديني در افكار عمومي جامعه رسوخ بسياري  )1379كديور،.( وجود و سكون برخالف باطن دين است

. اما بايد انحرافات و اشتباهات موجود در آن را تصحيح كرد. چرا كه دين در جامعه به خوبي نفوذ كرده استدارد 

لذا در . شود شود انحرافاتي بر اين فرهنگ وارد شده است كه  سكون و جمود را موجب مي زيرا گاهي ديده مي

تا به ارشاد جامعه بپردازند و اقشار اين رابطه وظيفه اصلي بر عهده مسئوالن فرهنگي و ديني جامعه است 

مختلف جامعه را به علم، دين و فرهنگ ترغيب نمايند زيرا دين با آنكه در افكار عمومي وجود دارد اما بسيار 

  .سطحي شده است

  

  فرهنگ ديني در سطح جامعهراهكارهاي ارتقاي 

  .هاي موجود در اين فرهنگ شناخت انحراف- 1

  .ها ا از طريق كتابها، رسانههاي اصالح آنه تبيين روش - 2

به سير و آساني و اجراپذيري بخش هاي ظاهري ) قرآن و سنت و سيره(در بسياري از مصادر ديني ما  - 3

هايي  ريزان فرهنگي بايد به سمت اشكال و قالب يعني در بخش بيروني فرهنگ، برنامه. فرهنگي توجه شده است

  .حركت كنند شدن است، كه به آساني در جامعه قابل پياده

كند كه پيامبر، حضرت امير و معاذ را به يمن فرستادند و به آنها توصيه كردند كه  اي را نقل مي ابن عباس جمله

  .فرمايند آسان بگيريد و سخت نگيريد شود و مي پيك و پيام دين با بشارت و شادابي و نشاط آغاز مي

ترين راه و آن را كه عموم جامعه بهتر  شدند آسان ر ميآنجا كه پيامبر ميان دوامر مخي ،در برخي روايات آمده

  .گزيدند توانستند به آن سمت تمايل پيدا كنند را برمي مي



همه انسانها در يك سطح . ست ا ها ها و به تعبير ديگر درجات و مراتب انسان توجه به تنوع نيازها و خواسته- 2

برند و اين تنوع نيازها در سنين مختلف چه در  سر نمينيستند و تمام افراد در يك سطح از نياز و خواسته به 

روايات و تأييدات ديني زيادي وجود دارد كه  .طبقات مختلف اجتماعي و در اقشار گوناگون در نظر گرفته شود

  .گفتند پيامبران به اندازه عقل مردم با آنها سخن مي

هاي فرهنگي به ويژه در آنجا كه به نام  ريزي امهبسياري از اوقات در برن .پرهيز از قالب گرايي و شكل گرايي - 3

ها بيش از روح و محتوا و آن چيزي كه دين تأكيد كرده است، تأكيد  شود، بر اشكال و قالب دين تمام مي

  .كنند مي

يكي از علل نابساماني فرهنگي در جامعه ما كه يك جامعه ديني است منقح نبودن بسياري از موضوعات - 4

سازي، بحث هنر كه در  مثل بحث موسيقي، مجسمه . شناسان است و فرهنگ از سوي دين مطرح در مرز دين

كنيم، كه در اينجا بايد به سمت  واقع مرز تالقي دين و آن چيزي است كه به عنوان فرهنگ عمومي مطرح مي

ي فرهنگي قرار ريز كند، مبناي برنامه قوانين مسلم حركت كنيم و احتياطاتي كه احياناً مسأله را دشوارتر مي

  )1377راهبردها ورويكردهاي ساماندهي فرهنگي،.(ندهيم

  

  ناتوي فرهنگي

نمايد  گر نظامي بريتانيايي طرحي ارائه مي گردد كه فولر مورخ و تحليل ميالدي برمي 1920اين تفكر به سال    

جاي استفاده از در خصوص اضمحالل حيات معنوي و اخالقي يك ملت و از بين بردن هوش و خرد انساني به 

ناتوي فرهنگي در واقع اتحاديه كنسرسيومي .  )173،ص1386سازمان بسيج فرهنگيان،.(وسايل سنتي جنگ

  :كند اي از اعضاي ناتو است  و اهداف زير را دنبال مي رسانه - افزاري نرم

  .به دست گرفتن سررشته تحوالت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي -

 .بشري با تخريب باورهاي ملي و دينينابودي هويت ملي جوامع  -



دول استعماري تا هويت جهاني را بر پايه انديشه : ها به پذيرش فرهنگ مبتذل  مجبور كردن ملت -

سكوالر شكل دهند و براي مقابله با موج بيداري در جهان اسالم در پي تشكيل ناتوي فرهنگي بوده تا 

 .ها گردد بيداري ملت با استفاده از اين انسجام امكانات فرهنگي، مانع

كند غرب را با  آمريكا با تجميع ظرفيت هاي فرهنگي تالش مي:  سازماندهي و حفظ انسجام تمدن غربي -

خود به صورت يكپارچه متحد نگهدارد و از واگرايي اروپا، ژاپن و كشورهاي طرفدار غرب در منطقه 

  .جلوگيري كند

دستگي و جنگ بين قواي اسالمي به جاي ايده با ايجاد چند :  جلوگيري از ايجاد تمدن اسالمي -

 .كنند را به طور جدي دنبال مي» تفرقه بيانداز و نابود كن«ايده » تفرقه بيانداز و حكومت كن«انگليسي 

-   

 ابزارهاي ناتوي فرهنگي

 يكي از محورهاي اساسي استراتژي اطالعاتي و ارتباطي آمريكا، استفاده از تجهيزات و امكانات پيشرفته    

اي براي نفوذ بيشتر در مناطق مختلف جهان و دسترسي به مخاطبان جهاني است و در اين  ارتباطاتي و رسانه

ها، مطبوعات، راديو و تلويزيون، بازيهاي  ها، فيلم دي هاي اينترنتي، سي راستا از ابزارهايي چون ماهواره، سايت

  .نمايد استفاده مي... گرايي و  فرقه هاي پوششي، كتابها، ترويج مذاهب الحادي و اي، مدل رايانه

  

  راهكارهاي مقابله با ناتوي فرهنگي

براي مقابله با ناتوي فرهنگي با توجه به اين كه كاركرد آن از جنس فرهنگي است بايد راهكارهاي متناسب با    

ن خصوص مقام معظم رهبري در اي .مقطع كنوني متوجه جهان اسالم استناتوي فرهنگي در . آن اتخاذ شود

اكنون . ها، سازمان نظامي ناتو تشكيل داده بودند المللي زر و زور براي تسلط بر منافع ملت باندهاي بين :فرمودند

براي نابودي هويت ملي جوامع بشري و تحقق بيشتر اهدافشان در پي تشكيل ناتوي فرهنگي هستند تا با استفاده 



اي، سررشته تحوالت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  انهاي متنوع و بسيار گسترده رس از امكانات زنجيره

  )183همان،ص.(ها را به دست بگيرند بايد هوشيارانه اين مسأله را زير نظر داشت كشورها و ملت

با توجه به اهميت مسأله بايد راهكارهاي مقابله با ناتوي فرهنگي نيز با محور قرار گرفتن اين استراتژي طراحي و 

  .اجرا شود

  :توان به موارد زير اشاره نمود از جمله اين راهكارها مي

  .ايجاد اين باور كه ناتوي فرهنگي وجود دارد- 1

 . پيرايش چهره فرهنگي كشور از مظاهر تمدني مبتذل غربي بايد فعاالنه دنبال شود:  پرهيز از برخورد انفعالي - 2

مباني نظري مقابله را ترسيم نمود و سپس با ) يانديش هم(بايد با گسترش تشكيالت شوراي فرهنگي و راهبردي 

  .اري و پروژه را به اجرا گذاشت كه در مرحله اجرا هم حمايت و نظارت ضروري استذگ تبديل آن سياست

پردازان در اين عرصه وارد شوند و محصول  بايد نظريه:  نظريه پردازي در خصوص فرهنگ ايراني و اسالمي- 3

  .ي شود تا موجودي ما مشخص شودكار توسط كارشناسان عمليات

بايد توليد نظريه و فكر تبديل به يك ارزش عمومي در حوزه و :فرمايند مقام معظم رهبري در اين خصوص مي

  .دانشگاه شود

در بسياري از موارد :  شناخت مباني نظري ناتوي فرهنگي به منظور ترسيم هر چه بهتر راهكارهاي مقابله- 4

  .كند وارد عمل شده و مقابله كرد و ابزارها كه ناتوي فرهنگي استفاده مي ها توان از همان شيوه مي

اين انسجام  . هاي فرهنگي كشور بايد اين فضا را به وجود آورند دستگاه:  ايجاد عزم همگاني و بسيج فرهنگي- 5

  .ها و بيداري آنهاست فرهنگي مسبوق به اراده ملت

هاي وحدت ملل  فرهنگي ضروري است اين پديده زمينههاي فرهنگي، تشكيل اوپك  براي تجميع ظرفيت

  .كند اسالمي را فراهم مي



اي مطلوب است كه  توسعه:  هاي ديني توسعه همراه با توجه به موضوعات انساني و اجتماعي و مبتني بر آموزه- 6

الگوي ملي و  بايد. ساز و زمينه را براي نفوذ غرب فراهم كرده است موزون باشد توسعه ناموزون همواره مشكل

  )184- 185همان،ص.(ديني در توسعه مالك عمل قرار گيرد

مهندسي فرهنگي عبارت است از طراحي، نوسازي و بازسازي سيستم :  مهندسي فرهنگي كشور - 7

ها، مقتضيات داخلي و  مهندسي فرهنگي بايد با مباني ديني، رفتار و زبان، فرهنگ كالن، خرده فرهنگ.فرهنگ

  .گردد المللي مواجه بين

مندي زندگي اين  دستيابي به اهداف مهندسي فرهنگي كه كامالً براساس بينش و انسان شناسي اسالمي و غايت

ها و مسائل و  اند، نيازمند رصد فرهنگي و شناخت صحيح از تمامي ابعاد، ويژگي جهان تعريف و تبيين شده

جهان و ارزيابي تأثير آنها بر فرهنگ گيري هاي فرهنگي روز در سطحي  مشكالت فرهنگ ملي و همچنين جهت

هاي فرهنگي  مقام معظم رهبري در اين خصوص بر توجه به تمام اليه.  )20،ص1385حسن بنائيان،.(ملي است

هاي ديني، ملي و جهاني و تمامي سطوح فرهنگي كشور يعني سطوح اقتصادي، سياسي، اجتماعي  همچون اليه

  .هاي فرهنگي كشور تأكيد دارند يگر اليهو ارزشي و اولويت دادن اليه ديني بر د

همانطور كه استكبار جهاني به اين نتيجه رسيده كه ظرفيت هاي فرهنگي خود را عليه اسالم تجميع كند، - 7

ها را  نگري جهان اسالم هم نقطه مقابل آن با تجميع ظرفيت ها و ساز و كارهاي فرهنگي جهان اسالم، سطحي

ر هم در مقابل استكبار قرار گيرند، جهان اسالم بايد دامنه محيط فرهنگي را كنار گذاشته و مسلمانان  كنا

بخش اسالم تقويت كند و از  هاي احتمالي آن را با عناصر و مؤلفه هاي حيات مهندسي و مديريت كند و ضعف

  .نفوذ جريانهاي مخرب فرهنگي جلوگيري نمايد

  

شود  نگي چون بيشتر از عوامل داخلي استفاده ابزاري ميدر تهاجم و شبيخون فره:  پايداري و مقاومت ،صبر - 8

اما در ناتوي فرهنگي چون دشمن مشخص است . تر است، بصيرت و شناخت بااليي نياز دارد مخفي تر و پيچيده



اما از آنجا كه در ناتوي فرهنگي دشمن به نحو . و مورد هجوم افكار عمومي قرار گرفته بيشتر حالت دفاعي دارد

  .آيد، مقاومت و صبر ضروري است به ميدان مي تر گسترده

به هر حال :  بيني و خودباختگي و تقليدگرايي انديشي، خود كم گرايي، تصوف تخديري، ساده پرهيز از خرافه- 9

ناتوي فرهنگي پس از ناكام شدن ناتوي نظامي وارد عمل شده است و كشورهاي مختلف به ويژه جهان اسالم 

ها و  بايد خود راشناخت و توانايي. ديدات، اين جنگ نامرئي ايدئولوژيك فرهنگي هستندخواه ناخواه در معرض ته

 روش. عرصه فرهنگ را به روي هر نامحرمي باز نگذاشت. هاي خود را باور كرد ودر اين راه به كار گرفت قابليت

ي استوار ساخته و به اجرا هاي مقابله با اين پديده را با اتحاد و همدلي بر پايه گفتمان جهاني انقالب اسالم

هاي غرب كه  اين ميدان نيازمند جوانان و نسل سوم انقالب است كه بايد از مرز انگاره سازي رسانه. گذاشت

كنند بگذرند و بايد كادرسازي كرد و نيروهاي متعهد و تازه نفس را هر  تصويري غيرواقعي از واقعيات ارائه مي

  .داي توسعه دا روز در اين جهان رسانه

  

  گيري نتيجه

هاي اصلي اعتقادي انسانها به نظام هستي و جايگاه  فرض فرهنگ، نظامي است شامل باورهاي بنيادين و پيش

گردد و اين نظام رفتارهاي انسانها را در  انسان در آن، كه از درون آن، ارزش ها و هنجارهاي زندگي استخراج مي

وقتي در قالب نظام داده . گذارد دهد و بر آنها تأثير مي ميها، خود و طبيعت شكل  برابر خالق، ديگر انسان

شويم كه هم از رهگذر تغيير  گردد و متوجه مي ها، رفتارهاي انسان مطالعه مي زش، ار وستاده، سه ركن اعتقادات

ي نوع كند و هم با پذيرش رفتارهاي جديد از محيط پيرامون، به تدريج و به آرام باورها، رفتار انسانها تغيير مي

لذا در اين راستا تغييراتي در فرهنگ عمومي ما به وجود آمده است كه اين .يابد باورهاي انسانها تغيير مي

تر بوده است، به اعتقاد ما هيچ پديده اي درجهان هستي بي خالق  تغييرات نيازمند شناسايي و بررسي عميق

  .ها هستند ساننيست و مي دانيم كه خالق وپديدآورنده پديده هاي اجتماعي ان



امواج عظيم تحوالت اجتماعي ،اقتصادي،تكنولوژيك وغيره در دنيا،هر چقدر هم كه ابعاد وگستردگي خارق 

در دنياي متحول  .العاده داشته باشند بازهم يك ويژگي اصلي دارندوآن اينكه پايه گذار آنان انسانها بوده اند

مي شود مرعوب ومفعول امواج گسترده : ادامه داد امروز  به سه شكل مي توان به زندگي وحيات اجتماعي

توان براين امواج سايه گستر وسرنوشت ساز سوار شد،ونيز مي توان موج آفريد  مي تحوالت وابعاد عظيم آن بود،

با توجه به آنكه يكي از  .ين دنياي بي مرز گسترانيد وسايه آن را از خانه و محله وجامعه خود تا اقصي نقاط ا

شخصه هاوقابليت هاي فرهنگ ،صفت تغيير پذيري آن است حال اگر شرايطي كه در جامعه ما حكمفرماست م

مجبور به تسليم وپذيرش بي چون چراي هر تحول  را نه مرعوب و ن چنان به نظر نمي رسد كه بتواند ماآ

اج تغيير است بنمايد،واز آن وتغيير برآمده از شرايط جامعه خودمان يا جامعه جهاني ،كه فعال وسوار بر امرامو

باالتر چنانچه آرمانها واهداف بلندي الهام يافته از اسالم وقرآن داريم كه فكر مي كنيم مي توانند جريان سازو 

بايد فرهنگ عمومي وضرورت تحول واصالح آن را در جامعه  ،جهت استموج آفرين باشند،كه اصول ما در اين 

  .خود دريابيم

عه چون زميني است كه مقتضيات ومشتقاتش تعيين مي كنندكه چه دانه اي در آن فرهنگ عمومي يك جام

فرصت رشد وشكوفايي مي يابدو چه نوع تخمي عقيم وزايل خواهدشد،پس براي اينكه به خصايل نيك ،ارزشهاي 

متعالي ،وگرايشات ورفتارهاي سازنده وتكامل بخش فرصت شكوفايي ببخشيم،بايد فرهنگ عمومي جامعه را 

بدون توجه به اين مهم هرگونه سرمايه گذاري ديگر وتامين منابع ديگر .راي پرورش آنها تزكيه واصالح نماييمب

براي ايجاد تحولي پايدار واصالحي معني دار دوچيز .دخيل در امر رشدوتوسعه چندان راه به جايي نخواهد برد

ما تحت تاثير شبكه نامرئي فرهنگ عمومي اول،ادراك اين واقعيت كه زندگي اجتماعي : ضروري به نظر مي رسد

اين كه مردم يك جامعه به گونه اي انديشه  .است،دوم بكارگيري قدرت وقابليت فرهنگ براي تغييرو اصالح آن

وعمل دارند كه سيستم وظايف فرهنگيشان اقتضا مي كند ،حرف تازه اي نيست،اما ادراك وتشريح واقعيت 

ه تالشهاي فكري وعملي باشد براي اينكه نحوه ليد اين ادراك مقدمه يك سلسفوق،به تنهايي كافي نيست بلكه با

تاثير عوامل فرهنگي را بر رفتار اجتماعي كشف كنيم واز همين مكانيزم در جهت رها سازي خود از بند يا زندان 



نامه ريزي مورد ديگري كه بايد مورد مالحظه قرار گيرد اين است كه هر گونه بر.فرهنگ بهره برداري نماييم

جهت تغيير يا اصالح فرهنگ عمومي بايد در بر گيرنده ميل واراده مردمي باشد كه تحت تاثير آن فرهنگ وبه 

بنابراين غلط است كه بگوييم گروهي به عنوان خبره يا نخبه يا مسئول .تبعيت از اقتضائات آن زندگي مي كنند

يك جامعه وسيع را به عهده بگيرند وپس از  مي توانندهمه پروسه شناخت وتجزيه وتحليل فرهنگ عمومي

آگاهي يافتن از نقاط ضعف وقوت ،به نسخه پيچي وسپس پياده كردن برنامه اصالح وتغيير دخالت داشته 

برنامه ما براي اصالح تا هراندازه دقيق وهمه جانبه طراحي شده باشد هرگز در جامعه قابل عمل وپياده .باشند

  .نياز وطلب عمومي وجود نداشته باشدشدن نخواهد بود اگر احساس 

توان بستر  توان گفت با شناخت هر چه بيشتر فرهنگ عمومي و فرهنگ ديني و رفع انحرافات موجود مي پس مي

تواند جوابگوي كشوري مثل ما باشد كه داراي  هاي فرهنگي غرب، نمي تئوري. رهايي از استعمار را فراهم نمود

ه بايد بين تهاجم فرهنگي و تبادل فرهنگي فرق قائل شد و نبايد اين دو را البت. فرهنگي كهن و مذهبي است

ها در عين حال كه اختصاصي  زيرا تبادل فرهنگي هميشه وجود داشته است به اين ترتيب كه فرهنگ. خلط كرد

شدن آن فرق پذيرند و اين مسأله با زير سلطه قرار دادن فرهنگي ديگر، يا از خود بيگانه  هستند از هم تأثير مي

باشند ولي از  كشورهاي جهان سوم ناگزير از اخذ مفاهيم علمي تمدني، فرهنگي و تكنولوژيكي غرب مي. دارد

  .هاي پيشين هستند طرفي خود داراي سنت ها و تمدنها و فرهنگ

ايي ه لذا در قدم اول بايد ساخت اجتماعي و فرهنگي كشور خود را شناخت و در قدم بعدي بايستي تمام جريان

كه در غرب جريان دارد را دقيقاً مطالعه و شناسايي كنيم تا با اين عمل در يك جريان باز و تعاملي هم خودرا 

توانيم بستر  زيرا بدين وسيله مي. هاي فرهنگي حاكم بر غرب دست يافت مطالعه كرده و هم به مطالعه جريان

سازي ساختار  موده و در جهت تقويت و مقاومها را فراهم ن مناسب جهت پيرايش فرهنگ جامعه از اين آسيب

  .ريزي نمود و با تالش همگاني فرهنگ ملي و اسالمي خود را استحكام بخشيد فرهنگي جامعه برنامه
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