مهندسی فرهنگی :از نظریه تا عمل


دکتر حسن روحانی

چكيده
ديرزماني نيست كه تعبير «مهندسي فرهنگي» در جرگه ادبيات علوم انساني-بويژه در حوزه مطالعات
اجتماعي و فرهنگي -وارد شده است .در نوشتار حاضر ضمن تشريح معناي فرهنگ و مفهومي كه از
مهندسي فرهنگي مراد ميش ود ،به پيامدهاي اقدامات فرهنگي ناسنجيده در ادوارگذشته اشاره شده و
توضيح داده ميشود كه چگونه در پي تأكيدات مقام معظم رهبري بر ضرورت «مهندسي فرهنگي كشور»
در سال  ،1381فضاي جديدي در حوزه مطالعات فرهنگي شكل گرفته و بهتدريج با ارشادات معظمله،
ميبالد و به ديسيپليني گسترده با ابعاد وسيع بينرشتهاي ،تبديل ميشود.
پژوهش حاضر با تبيين سياست هاي فرهنگي و تأثيرات متداخل آنها بر مقوله مهندسي فرهنگي ،به
ماهيت مهندسي فرهنگي با رويكردي پديدارشناختي ميپردازد و پس از بحث پيرامون «امكان» و
«ضرورتِ» مهندسي فرهنگي ،از بايستگي دستيابي به «نظريه ملي فرهنگ» كه زيربناي نظري براي
تدوين اصول حاكم بر مهندسي فرهنگ است ،سخن ميراند .مقاله در پايان فرايند ،اين مهندسي را
بازگشوده و متولياني را كه بايد عهدهدار اين مهم گردند ،را احصاء مينمايد .نقطه عزيمت بحث،
ديدگاههاي مقام معظم رهبري در امر مهندسي و مديريت فرهنگ ميباشد و تحقيق حاضر نشان ميدهد
كه چگونه اين مهم بايستي از هرگونه تصلب ،برخورد مكانيكي و آمرانگي از باال ،خالي باشد .تحقيق
حاضر  -برهمين مبنا  -دو بنيان «رشد» و «رحمت» را براي مهندسي فرهنگي كشور معرفي نموده و در
پايان ،نسبت مديريت رحماني و نظريه رشد را به آزمون ميگذارد.

کليد واژهها
فرهنگ ،مهندسي فرهنگي ،نظريه ملي فرهنگ ،مديريت فرهنگ ،سياستهاي فرهنگي ،نظريه رشد
 



رياست مركز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام

مقدمه
به منظور طراحي فرهنگ يک جامعه و

تعامییلگییرا و عییدالتي راسییتين و پيشییرفت و

تعيییين سییمت و سییوي صییحيح حركییت و

توسییعهاي متییوازن و همییهجانبییه و پايییدار

پيشرفت آن و نيز در راستاي فیراهم سیاختن

رهنمون گرداندچ

بسترسازيهاي الزم بیراي رشید و شیكوفايي
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بشر را به هويتي متكامل و گفتماني فراگير و

در كشورهاي جهیان سیوم و خاصیه در

آن ،ضییروري اسییت كییه سییامانهاي براسییا

خاورميانییه ،در خییالل يك یي دو سییده اخي یر،

صییحيحتییرين و مطمیی نتییرين سییاختارها

ايدئولوژيهاي سوسياليستي متكي بر فلسیفه

پايه ريزي شود .ايین سیامانه بايید از هرگونیه

ماترياليسییم ديالكتي یک و سییپس ليبراليسییم

آس یيبي در امییان ب یوده ،در جري یان تحییول و

غربي ،به ترتيب ،مدعي درانداختن طرحي نیو

تكامل آن خللي ايجاد نشود و در هر زمیان و

و ارائه الگويي پيشرفته و جهان شیمول بیراي

مكاني ،ظرفيت ايسیتايي در برابیر تهاجمیات

نوسازي اقتصادي و فرهنگي جوامع گرديدند.

احتمالي را داشته باشید .دقيقیا از همیين رو

كشییور مییا نيییز  -خواسییته و ناخواسییته  -در

است كه ضرورت پرداختن به مقوله مهندسي

مسير ايین نشیيب و فرازهیا قیرار گرفتیه و از

فرهنگ -كه در واقع همیان طراحیي سیامانه

زمیان مشیروطه بیه بعید تیا دوره رضیاخان و

فرهنگ ،با حداكثر اطمينان و كارايي و كسب

سپس تا دوره پهلوي دوم در معرض تیأثيرات

بيشترين موفقيت است -مطرح ميشود.

و تحوالت و آسیيبهیاي ناشیي از آنهیا قیرار

اما چگونه ميتوان ساختار فرهنگي يک

داشییته اسییت .بییا ايیین حییال در هیيچيیک از

جامعییه انسییاني را طراحییي نمییودچ چگونییه

دورههاي ياد شیده ،مهندسیي فرهنیگ ملیت

مي توان فرهنگ يک جامعه اسالمي را سامان

ايران بر مبناي هويیتهیاي "فطیرتمحیور"،

بخشيدچ اين طراحي بر چه مبنايي میيتوانید

"تكامليابنده" و "تعاملپذير" شیكل نگرفتیه

استوار گردد و تحت چه شرايطي به پايیداري

و انسجام نيافته و همیواره در دو سیوي يیک

و پويايي آن ميتوان اميد داشتچ آيا الگوها و

طيف هويتي ،سرگردان و معطل مانده اسیت.

راهكارهیییا و راهبردهیییاي انديشیییمندان و

اين هويت از يک سو در برهههیايي از تیاريخ

سياستگذاران جوامع انساني در طول تیاريخ

ايران ،بیه افیراگ گراييیده ،همیه خصوصیيات

حيیات بشیر بییراي بنيادگیذاري يیک جامعییه

فطري و قومي به وجود آورنده ملیت ايیران را

ايده آل و مدينه فاضله ،تاكنون توانسته اسیت

ناديیده گرفتییه و در راسییتاي انكییار و رد ايین

دادن هويت ايراني ،بیه تیرويج عقيیده «پیان

نمايد.

نابود سیاختن هويیت فطیري و اصیيل اقیوام

نسنجيده و تدابير شتاب آلود و غيرواقعبينانیه

ايراني اهتمام ورزيده است .و از سیوي ديگیر،

گذشته در راستاي مهندسي فرهنیگ جامعیه

به تفريط متمايل گشته ،به كلي هويت ايراني

ايران اسالمي را به شرح زير احصاء نمود:

اقوام ساكن فالت ايران را انكیار نمیوده و بیه
مسییير واگرايییي و دوري جسییتن از هويییت

 .1اسییتمرار بحییران هويییت در ميییان
جوانان؛

فطري تكاملپیذير ،افتیاده و تسیليم فرهنیگ

 .2ترويج بي عدالتي و فساد؛

غرب شده است .لیذا در هیر دوره و زمیاني از

 .3شییكنندگي و آسیيبپییذيري پديیده

تاريخ پرفراز و نشيب ملت ايران ،بحیرانهیاي
فرهنگي و اجتماعي و سياسیي گونیاگوني رخ
نموده است و بدينسان جامعه ايراني همیواره
دستخوش آسيبهاي فردي و قومي و ملیي و
ديني ناشي از آن بحرانها بوده است.



ايرانيسم» و در كنار آن ترويج فرهنگ غرب و

به طور خالصه ميتوان نتیايج اقیدامات
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ويژگيها كمر همت بسته و با دسیتاويز قیرار

زمينییههییاي رشیید و شییكوفايي آن را فییراهم

امنيت اجتماعي؛
 .4فییراهم شییدن زمينییههییاي تهییاجم
فرهنگي غرب؛
 .5عدم مشاركت فعال اكثريت مردم در
امور كشور؛
 .6رواج خصلت زيانبار بیي تفیاوتي بیه

بيان مسئله
فرهنیییگ مفهیییومي اسیییت جمعی یي،
سامانه اي فعال ،فرايندي پويا و قابل پيشرفت

سرنوشت فردي و اجتمیاعي خیويش و حتیي
اتخاذ رويه مبارزه منفي مدني از سوي برخیي
از اقشار جامعه؛

كه حيات فردي و اجتمیاعي انسیان را تحیت

 .7و تداوم و افزايش درصد آسيب هاي

تأثير قرار ميدهد .از آنجا كه جهت و مسير و

اجتماعي از قبيل اعتياد ،طالق ،سیرخوردگي

محتییواي ايیین سییامانه همییواره در معییرض

و نااميدي ،مسخ فرهنگي و بزهكاريها.

آسيبهیاي جیدي و دخیل و تصیرع عوامیل

پيرو تأكيدات مقیام معظیم رهبیري در

متعدد انساني و محيطي قیرار دارد ،بنیابراين

سیال  81بر ضیرورت «مهندسیي فیرهنییگي

مديريت هوشمندي الزم است تا از انحیراع و

كشیور» ،اينیک شییاهد شیكلگيیري فضیییاي

افیییول و سیییقوگ آن پيشیییگيري نمیییوده و

جیديیییدي در حیییوزه فیرهنیییگ هسییتيم؛
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حییوزهاي كییه بیییهعنییییوان زيربنییاي جامعییه
انسییاني ،شییكل و ماهي یت حركییت جامعییه را

فرهنییگ از ابتییداي پيیدايش ،مفهییومي

مشخص مينمايد .مهندسي فرهنگي بسیتري

واحد و مشخص نداشته ،امیا ظیاهرا از اواخیر

براي دستيابي به فرهنیگ مطلیوب در سیايه

قییرن  18در مطالعییاتي كییه مستشییرقين و

منابع و مقدورات موجود است .ترسیيم ابعیاد

تاريخ دانان در باب تمدن جوامیع داشیته انید،

مختلف مهندسي فرهنگیي جهیت طراحیي و

اين مفهوم شكل گرفته و ظیاهر شیده اسیت.

اجراي صیحيح ،دقيیق و همیهجانبیه «نقشیه

البته آن مورخان ،توجیه چنیداني بیه تیاريخ

افزونتیر

سياسي و نظیامي نداشیتند بلكیه بيشیتر بیه

نهادهاي فرهنگ ساز همچیون شیوراي عیالي

روش زنیدگي جوامیع توجیه داشیته و اسیناد

انقالب فرهنگي است .تأكيدات مكرر معظمله

زيادي نيز درباره ادوار تاريخي جوامع شناخته

بر اين نكته كه «يكي از مهمترين تكاليف میا

شده ،گردآوردند .آنان معتقد بودند كه تیاريخ

در درجه اول مهندسي فرهنگ كشور اسیت»

جهان ،تاريخ پيشرفت بشريت است و مطالعیه

( ،)1383نقش و رسالت دانشگاههیا و مراكیز

تطبيقي جوامع و تمدنها آثار ايین پيشیرفت

فرهنگي كشور را در ايین مسیير برجسیتهتیر

را به خوبي نشان ميدهد .از ديد آنیان تیاريخ

مينمايید .مقیام معظیم رهبیري در ديیداري

تطبيقي بايید امكیان تميیز و تشیخيص ادوار

ديگییر ( )86 /9/17بییا اعضییاي شییوراي عییالي

تاريخي جوامع را كه مراحل متفاوت پيشرفت

انقالب فرهنگي ،مهندسي فرهنگیي را بسیتر

بشري را نشان ميدهنید ،فیراهم آورد .بیدين

عدالت اجتماعي دانسته و دستيابي به اهداع

منظور اين محققان بايستي مقاطعي از تیاريخ

فرهنگي انقالب را مستلزم تبيين دقيیق ايین

را كه بیا افیزايش معرفیت ،گسیترش هنرهیا،

مقوله برشمردند و با اشاره بیه ناكیافي بیودن

آداب ،رسوم و بهبود نهادهاي اجتماعي همراه

كارهییاي انجییام شییده در ايین زمينییه ،تأكيید

بوده است ،مشخص میيكردنید تیا بتواننید از

فرمودنید« :بايید ايین مسی له مهیم را خيلیي

يک دورة پيشرفت ،سخن برانند.

مهندسي فرهنگي» ،نيازمند تحیر
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تحول معنای فرهنگ

جدي تر گرفت» .مقالة حاضر در جهت تبيين

واژه فرهنییگ كییه بییه عنییوان ترجمییة

دقيییقتییر ايیین مفهییوم و ابعییاد آن صییورت

" "Cultureاز فرانسه عاريت گرفته شده ،در

ميگيرد.

قرون وسطي به معناي پرستش مذهبي بیوده
و سپس به معناي پاشيدن بذر در زمين ،بكار

 -از جملییه آلمییان  -واژة فرهنییگ در معنییاي

گسییترش رشییتهاي بییه نییام جامعییهشییناختي

بيان تكامل در پيشرفت به كیار میيرفیت .در

فرهنگ دامن زدند.

 1782يوهان كريستف آدلونگ مقالهاي تحت

البتییه در عییالم آنگلوساكسییون ،مفهییوم

عنوان مقاله اي راجع بیه «تااریخ فرهناگ

كلمة فرهنگ تحوالت ديگري میييابید .ايین

نوع بشر» ،تدوين كرد و  8مرحله تاريخي را

واژه اولییين بییار توسییط تییايلور 1در كتییاب

براي انسان تشخيص داده و آن را بیا مراحیل

 Primitive Cultureكییه در سییال 1871

زنییدگي فییردي مقايسییه نمییود .پییس از او

نوشته شد ،به كار گرفته شد .تايلور عناصیري

صاحبنظران ديگري كوشيدند در تبیين واژه

را كه براي ساختن مفهوم فرهنگ الزم داشت
2

فرهنگ از تاريخ تمدن بهره گيرند .در همیين

از گوستاوكلم گرفت .او در سیال  1852اثیر

دوران ،واژه فرهنگ ،معناي پيشیرفت فكیري

عظيم خود تحیت عنیوان «تااریخ جهاانی

يک شخص بیه خیود گرفیت؛ امیا پیس از آن

فرهنگ» را در ده جلید منتشیر كیرد و بیه

معنايي وسیيعتر يافیت و بیه نحیوي تمثيلیي

دنبال آن نيز دو جلد كتاب با عنیوان «علا

بییراي مشییخص كییردن پيشییرفت فكییري و

فرهنگ» نگاشت .تايلور فرهنیگ را متیرادع

اجتماعي انسان و بشريت به كار گرفته شید و

با تمدن ميدانست .او در ابتداي كتیاب خیود

براي نخستين بار معنايي جمعیي پيیدا كیرد،

تعريفي از فرهنگ ارائه ميدهد كه پیس از او

اگرچییه همچنییان در بطیین خییود ،متضییمن

بارها نقیل شیده اسیت« :فرهنیگ يیا تمیدن،

حركت به جلو و بهتر شدن نيز بود.

مجموعه پيچيده اي است مشتمل بر معیارع،

با وجیود اينكیه هگیل يیک شخصیيت

معتقدات ،هنر ،حقوق ،اخالق ،رسیوم و تمیام

بزرگ فلسفي در همين ادوار بود ،با اين حال

توانايي و عاداتي كه بشر به عنیوان عضیوي از

او از اين واژه در پرداخت فلسفه خود استفاده

يک جامعه دريافت ميكند» .اين تعريف يیک

نكییرد و بییه جییاي آن از واژگییان «عقییل» و

توصيف است و بر اين مس له تأكيد دارد كیه

«مطلییق» اسییتفاده كییرد و دولییت و تییاريخ را

فرهنگ ديگر بیه معنیاي پيشیرفت يیا شیدن

محصول تجلي آنها ميدانست .ايین در حیالي

 

بود كه جامعه شناسیان بیا گیرايش بیه تهيیه

E. B.Tylor .1
Gustav Klem .2





روح به كار گرفته شد .در اين دوران در اروپیا

گسترده از واژه فرهنگ بودند .آنان حتي بیه

شماره چهل و هفتم تابستان 1387

رفته و سرانجام در قرن  18در مفهوم تربيیت

آثاري در باب زندگي مردم ناگزير به اسیتفاده
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نيست؛ بلكه مجموعه اي از امور واقع است كه

بيان مي كند ،اساسا موافقت داشته باشیند .او

بهطور مستقيم در يک مقطیع زمیاني خیا

معتقد بود:

قابل مشاهده بیوده و حتیي میيتیوان آنهیا را

▪ فرهنگ ،ياد گرفتني است؛

دنبال نمود.

▪ فرهنیییییگ ،ناشیییییي از عوامیییییل

كمییي بعیید مفهییوم انسییان شییناختي
فرهنگ متولد شد .اين مفهوم توسط اسپنسر

زيست شناختي ،محيط زيستي ،روان شناختي
و تاريخ بشر است؛

بییه كییار رفییت و بعیید توسییط نخسییتين

▪ فرهنگ ،ساختاري است؛

انسیانشناسییان انگليسیي و آمريكییايي ماننیید

▪ فرهنگ ،پويا (و متحول) است؛

سییافر ،كلییر ،مالينوفسییكي ،لییوي ،بییوا

و

▪ فرهنگ ،تغييرپذير است؛

بنديكت به كار گرفته شد .گفتنیي اسیت كیه

▪ فرهنییگ شییامل قواعییدي اسییت كییه

در اياالت متحده ،ميان انسان شناسي طبيعي

تجزيیه و تحليیل آن را بیه روشهیاي علمیي

و انسییانشناسییي اجتمییاعي تفییاوت قائییل

ممكن ميسازد؛

مي شدند .در تحوالت بعدي در اروپاي قارهاي
و بیییه ويیییژه پیییس از جنیییگ دوم جهی یاني،

▪ فرهنگ به جنبههاي گونیاگوني قابیل
تقسيم است؛

جامعه شناسي فرانسه شروع بیه رشید كیرد و

▪ فرهنگ وسيله اي اسیت كیه فیرد بیه

واژه فرهنگ را از جامعیهشناسیي آمريكیا بیه

كمک آن با محيط خیود سیازگار میيشیود و

عاريت گرفیت .بیه ايین ترتيیب واژه فرهنیگ

براي ابیراز خالقيیت خیود ابیزاري بیه وجیود

(كولتور) ابتدا از فرانسه گرفته شده ،سپس به

ميآورد.

آلماني ترجمه شد ،سپس از آنجیا بیه دنيیاي
آنگلوساكسون پاگذاشت و دوبیاره بیه فرانسیه
بازگشت و در هر بیار ،نیوعي تغييیر و معنیي

از ديد تايلور فرهنگ يا تمیدن ،كليیت

جديد و رشتهاي مفاهيم به آن اضافه شید تیا

در هم تنيدهاي است مشتمل بر :دانش ،هنیر،

به شكل امروزين درآمد .اكنون چنين به نظر

دين ،قیانون ،اخالقيیات ،آداب و رسیوم و هیر

ميرسد كه بيشتر مردمشناسان آمريكیايي بیا

گونییه توانییايي و عییادتي كییه آدمیي همچییون

توصيفي كیه هرسیكوتيس در میورد فرهنیگ
12

چند تعریف از فرهنگ

ديكسون ،)1929( 3فرهنگ عبارت است از:

باورها ،رسیم و رسیوم بشیري میيدانید و بیه

الف) مجموعه تمامي كاركردها رسوم و

به شكل توصيفي ،به معني گنجينة انباشته از

ب) مجموعه فیرآورده هیا و كاركردهیا،

آفرينندگيِ بشر اسیت :كتیابهیا ،نقاشیيهیا،

نظام ديني و اجتماعي ،رسوم و باورهاي يیک

بناها و مانند آن و نيز دانش هماهنگ كیردن

قوم كه بيشتر آنها را تمدن ميناميم.

خود با محیيط انسیاني و طبيعیي؛ همچنیين

بنديكت ) 1929( 4نيز معتقد است كیه

زبان ،رسوم ،نظام آداب ،فضيلتهاي اخالقیي،

فرهنگ كليت درهمتافتیه از تمیام عادتهیايي

دي ین و احك یام شايسییت و ناشايسییت كییه بییا

است كه آدمي را چون عضوي از جامعیه فیرا

گذشت روزگاران پديد آمده است.

ميگيرند .از ديیدگاه هيلیر ،)1929( 5باورهیا،

8

هرسییكوويتس ( )1948فرهنییگ را در

نظامهاي فكري ،فنون علمي ،راه و روشهیاي

اسا

زندگي ،رسوم و سنتها و تمامي شیيوههیاي

رفتارها ،ارزش ها و خواسته هايي ميباشد كیه

كردار كه جامعیه بیدان سیازمان میيبخشید،

شيوه زنیدگي هیر ملیت را بیازگو میينمايید.

فرهنگ ناميده ميشود .به موجب اين تعريف،

فرهنگ عبارت است از هیر آنچیه يیک ملیت

فرهنگ شامل تمامي كاركردهايي اسیت كیه

دارد ،هییر كییاري كییه مییيكنیید و هییر آنچییه

بنايي مي داند كه بيانگر تمامي باورهیا،

9

در جامعه از روابط ميان آدمها شكل ميگيرد

مییيانديشیید و از ديییدگاه سییاپير (،)921

يا از يک گروه اجتماعي آموخته ميشود ،ولي

فرهنگ يعني مجموعه بیه هیم پيوسیتهاي از

رفتارهايي را دربرنمي گيرد كیه زاده سرشیت

كردارها و باورها كه از طريق جامعیه بیه ار

آدمي بوده و يا ارثي باشند.

رسيده و بافت زندگي ما را میيسیازد .از ايین

مالينوفسییكي )1946( 6نيییز فرهنییگ را

ديدگاه فرهنگ آن چيزي است كه از گذشته

عبارت از كليت يكپارچه اي شامل ويژگيهاي

آدميییان بازمانییده ،در اكنییونِ ايشییان عمییل

 

ميكند و آيندهشان را شكل ميدهد.

Dixon .3

 

Benedict .4

Kely & Kluckhohn .7

Hiller .5

Herskovits .8

Malinowski .6

Sapir .9





باورها؛

موجب نظر كالكن و كلي ،)1946 ( 7فرهنگ
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عضوي از جامعه به دست ميآورد .از ديیدگاه

اساسي گروه هاي اجتماعي گوناگون ،پيشهها،

13

بییو  )1929 ( 10معتقیید اسییت كییه

انواع و اجزاء فرهنگ

فرهنگ را مي توان شامل رفتارهیايي دانسیت

شناخت و مهندسي فرهنیگ ،مسیتلزم

است

توجه به انواع و اجزاء آن است .در كشاورزي،

و از نسلي به نسلي و از كشوري بیه كشیوري

مهندسي و مديريتي كه در مورد گياه صورت

راه يافتني است و ميید)1937( 11نيیز گمیان

میيپیذيرد ،متوجیه انیواع و اجیزاء آن اسیت.

دارد كیییه فرهنیییگ بیییه معنیییاي كليیییت

فرهنگ نيز در انواع و اجزاء آن قابل شیناخت

درهمتنيده اي از رفتار ارتباطي است كه نیژاد

و مهندسي و مديريت است.

كه در ميان گروهي از انسانها مشتر

و بشر پرورانده و نسل به نسیل نيیز آموختیه

بنابراين در مهندسي فرهنگ بايد :انواع

مي شود .هيچ فرهنگي را به دقیت نمیيتیوان

فرهنگ را در اجزاء آن ،مهندسي نمود؛ بدين

حدگذاري كرد .معناي آن میي توانید اشیكال

ترتيب كه انواع فرهنیگ را در وضیعيت هیاي

رفتار قراردادي خا

يک جامعه ،يیک گیروه

از جامعه ،يیک حیوزه و يیا يیک دوره خیا

آرمییاني ،موجییود ،مطلییوب (هییدع) براسییا
اجزاء آن مشخص نمود.

باشد.
رادكليف براون )1949( 12نيز در بیاب

اجزاء فرهنگ

معناي فرهنگ مي گويد :واقعيتي كه مین آن

فرهنگ به مثابیه يیک سيسیتم شیامل

را فرهنگ مينیامم ،فراينید ارتبیاگ فرهنگیي

اليهها يا اجزاء مختلفي اسیت و برخیي دو تیا

است؛ يعنیي فراينیدي كیه از راه آن در يیک

پنج اليه يا جزء اصلي براي آن برشیمردهانید.

گروه يا طبقه اجتماعي معیين ،زبیان ،باورهیا،

اين اجزاء و اليهها بايد بر هم اسیتوار بیوده و

پسندها ،دانش ،چيرهدستيها و انواع عرعهیا

هر كدام در جاي خود در تعامل مؤثر با ديگر

– دست به دست و از شخصي بیه شخصیي و

اجیزاء باشیند .مقییام معظیم رهبیري اجییزاء و

از نسلي به نسلي  -انتقال مييابد.

اليههاي اصلي فرهنگ را چنين میورد اشیاره
قرار ميدهند:

 
Boas .10

14

Mead .11
Radeliffe Brown .12

«فرهنیگ هییم كیه مییيگیوييم ،اعییم از
مظاهر فرهنگي (مانند زبیان و خیط و امثیال
اينها) يا آنچه بیاطن و اصیل تشیكيل دهنیده

قومي؛ اركان و مصالح تشكيل دهنده فرهنیگ

عامل مؤثر در تعيين هويت يک ملت  ،قلمداد

يک ملت است».

ميشود.

بدين ترتيب مي توان گفت كه فرهنیگ
داراي دو اليه اصلي است:



اجتماعي (مواريث ملي) خصلتهیاي بیومي و

چندين نسل در آن مشتر

بوده و بهعنیوان

ب ی فرهنگ عمومي :فرهنگي است كه
وجوه مشتر

زيیادي بیا فرهنیگ ملیي دارد

 -1مظاهر و ظواهر فرهنگ

ولي در مظاهر فرهنگي با تغييیرات متناسیب

 -2اصول و بواطن فرهنگ.

با شرايط و مقتضيات محيطي همراه است .به

البته هريک از اين دو اليیه يیا دو جیزء

يک معنیا میيتیوان گفیت فرهنیگ عمیومي،

اصلي نيز مشتمل بیر اجیزاء متعیدد ديگیري

ظهور و نمود فرهنیگ ملیي در فرصیت هیاي

اسیت .الزم بیه ذكیر اسیت كیه در مهندسیي

زماني كوتاه مدت و تحت تأثير شرايط زمیاني

سيستم فرهنگ هم اجزاء فرعي و هیم اجیزاء

اسییت .عمییوم افییراد يییک جامع یه از فرهنییگ

اصلي بايد در جاي خود و در نقیش و وظيفیه

برخوردارند.

خود قرار گرفته و در تعامل با يكديگر در نظر
گرفته شوند.

عمومي مشتر
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پيكره فرهنگ ملي است؛ ماننید عقايید ،آداب

الف ی فرهنگ ملي :فرهنگي اسیت كیه

ج ی فرهنگ تخصصیي :فرهنگیي اسیت
كه بخشي از افراد يک جامعه براسا

حرفیه

و تخصییص و حییوزة شییغليِ خییويش در آن
انواع فرهنگ
براي فرهنگ انواع مختلفي ذكر شیده و
مباني متفاوتي نيز براي اين تقسیيمبنیديهیا
بيان گرديده است .يكي از اين تقسيمبنديها
بر مبنیاي دامنیة شیموليت زمیاني و جامعیة

مشتركند .فرهنگهاي تخصصیي عبارتنید از:
فرهنگ هیاي اقتصیادي ،سياسیي ،اجتمیاعي،
امنيتي و فرهنگي.
د ی فرهنگ سازماني ،فرهنگي است كه
افراد يک سازمان در آن اشترا

دارند.

تحتِ پوششِ محيط فرهنگي صورت پذيرفته
اسیت .در ايین تقسیيمبنیدي ،انیواع فرهنییگ

انواع فرهناگ از دیادهاه مقااع معظا

عبییارت اسییت از« :فرهنییگ ملییي ،فرهنییگ

رهبری

عمومي ،فرهنگ تخصصي ،فرهنگ سازماني».
از اين قرار:



مقیام معظیم رهبیري انیواع فرهنییگ را
بدين صورت مورد اشاره قرار دادهاند:
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 -4فرهنگ سازمانی:

 -1فرهنگ ملی:
«عییاملي كییه يیک ملییت را بییه ركییود و

«فرهنگ اداره (رشوه بگيريم يا نگيريم،

و ايسییتادگي ،صییبر و

با رشوه گير چه كار كنيم ،كار مردم را چگونه

خمییودي يییا تحییر

حوصله يا پرخاشگري و بي حوصیلگي ،اظهیار
ذلّت در مقابیل ديگیران يیا احسیا
عزّت در مقابل ديگران؛ به تحیر

راه بيندازيم) »1381/9/26.

غیرور و
و فعاليیت

توليدي يا بیه بيكیارگي و خمیودي تحريیک

اهمياات فرهنااگ در زناادهی فااردی و
اجتماعی

ميكند ،فرهنگ ملي است .فرهنگ با همیين

با توجه به تعاريفي كه از فرهنگ ارائیه

تعريف ويژه محصول تعريیف جمعیي از يیک

شد ديديم كه اهميت آن در حيیات فیردي و

جامعه است كه خود مؤثر در همه حركیات و

نظام اجتمیاعي ،انكارناپیذير اسیت .در واقیع،

تحوالت و تشكيلدهنده هويیت يیک جامعیه

مجموعة دانشها ،نگرشها ،عادات ،رسیوم و...

است»1383/10/8 .

كه شكلدهندة فرهنگ يک جامعه ميباشیند
هییم از سییويي موجییب انسییجام اجتمییاعي و

 -2فرهنگ عمومی:

يكپییارچگي ملیي و حتیي وحییدت نییوع بشییر

«در داخییل كشییور ،آنچییه در فرهنییگ

ميباشد (و بیه همیين دليیل وايیت ،كیاركرد

عمومي ما ضعيف است ،يا جايش كیم اسیت؛

فرهنگ را ايمن و با دوام ساختن زندگي نیوع

عبارتند از :انضیباگ ،اعتمیاد بیه نفیس ملیي،

بشر میيدانید) و هیم از سیوي ديگیر همیين

اعتزار ملي ،قانون پذيري ،غيرت ملي ،فرهنگ

عوامل ،نقش مهمي در شكلگيري شخصیيت

ازدواج ،فرهنگ راننیدگي ،فرهنیگ خیانواده،

فرد دارند .به عبارت ديگر :جامعه ،فرهنیگ و

فرهنگ اداره و فرهنگ لبا »1381/9/26.

شخصيت ،آنچنان با يكديگر پيوستگي دارنید
كیه بییه نظییر مییيرسیید پژوهنییدگان ،درسییت

 -3فرهنگ تخصصی:

16

هنگامي كه سعي ميكنند آنهیا را از يكیديگر

«فرهنگي كه بايید در توليید ،خیدمات،

جدا كنند دچار اشیتباه میيشیوند .از همیين

ساختمان سازي ،كشاورزي ،صنعت ،سياسیت

امر ،روشن ميشود چیرا انسیان را موجیودي

خیییارجي و تصیییميمات امنيتیییي رعايیییت

فرهنگي (بلكه تنها موجود فرهنگیي) تعريیف

شود»1381/9/26.

كردهاند و نيز چرا در مطالعات جديد ،علیومي

مقام معظم رهبري در فرمايشهیاي خیود تیا

تأثيرگذار باشد و كاركردهاي ساير نظامهیا بیا

ايیین حیید بییر مسی له فرهنییگ تأكيید دارنیید.

كاركرد نظام فرهنگي كشور ،سیازگار بیوده و

جمالت زير ،گوياي ديدگاه ايشیان در زمينیه

مقوم آن باشد.

اهميت اين مس له است:

«فرهنگ يک جامعه؛ اسا

ساختارهايي چون شوراي عالي انقیالب

هويت آن جامعه

فرهنگییي ،وزارت آمییوزش و پییرورش ،وزارت

است».

علوم ،تحقيقیات و فنیاوري ،وزارت فرهنیگ و

«فرهنگ ،به عنوان شیكل دهنیده بیه ذهین و

ارشییاد اسییالمي ،سییازمان تبليغییات اسییالمي،

رفتییار عمییومي جامعییه اسییت .انديشییيدن و

سییازمان صییدا و س یيما ،حییوزههییاي علمي یه،

فرهنگیي اسیت

پژوهشكده هاي علوم انساني و صدها سیازمان

تصميم گيري جامعه براسا



گرفته اند و مهمتر اينكه مشخص ميشود چرا

نظییامهییاي سياس یي ،اقتصییادي و اجتمییاعي
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همچییون انسییانشناسییي فرهنگییي ،نضییج

فرهنگي است؛ بنابراين نظام فرهنگي بايد بیر

كه بر ذهن آنها حاكم است».

و نهاد پژوهشي و اجرايیي در حیوزه فرهنیگ

«فرهنگ ،بهعنوان جهتدهنده به تصیميمات

(اعییم از دولت یي و غي یردولت یي) ،اجییزاء نظییام

كیالن كشیور حتیي تصیميمهیاي اقتصییادي،

فرهنگي كشور را شكل ميدهند.

سياسي و مديريتي است .وقتي ما ميخواهيم

اين مجموعیه سیاختارها هركیدام بايید

ساختمان بسازيم و شهرسازي كنيم ،در واقع

كاركرد خاصي برعهده داشته و در تعامیل بیا

فرهنگي را اشاعه ميدهيم و يا ترويج و توليد

يكییديگر ،كاركردهییاي اصییلي نظییام فرهنگیي

ميكنيم».

كشور را سامان دهند .اين كاركردها در ادامه،
تشريح ميگردد:

نظاع فرهنگی و کارکردهای اصلی آن

الف ا کارکرد اول

نظییییام فرهنگییییي ،مجموعییییهاي از

اصیليتیرين كیار كیرد نظیام فرهنگیي،

دسییتگاههییاي فرهنگییي اسییت كییه وظییايف

تعيين و تبيينِ فرهنگِ هیدع اسیت .تعيیينِ

هدعگذاري ،سياستگیذاري ،برنامیهريیزي و

فرهنیگِ هییدع از طريیق مهندسیي فرهنییگ

اجراي فعاليت هاي فرهنگي را براي تعيیين و

صییورت مییيپییذيرد .پییس از آنكییه مهندس یي

تبيين فرهنگ هدع برعهده دارند .از آنجا كه

فرهنگ صورت پیذيرفت بايید ايین فرهنیگ،

اهداع اصلي نظام جمهوري اسالمي ،اهیدافي

تبيییين و تبلي یغ شییده و آمییوزش داده شییود.
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مییديريت دسییتگاههییاي فرهنگییي چنییين
وظيفهاي بر عهده دارند.
تهيه نقشه مهندسي فرهنیگ ،كیاركرد
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بییدين ترتيییب در مهندسییي فرهنگییي
كشور ،جهت گيیري و جهیتيیابي و انسیجام
دستگاه ها براي تحقق فرهنگ مطلوب ،فراهم

اصلي شوراي عالي انقیالب فرهنگیي اسیت و

ميشود.

دستگاه هاي پژوهشي فرهنگیي نيیز هركیدام

ج ا کارکرد سوع

اجییراي بخش یي از اي ین وظيفییه را بییه مثابییه

پيادهسیازي و اجیراي نقشیه مهندسیي

كاركرد اصلي خود بر عهیده دارنید .از سیوي

فرهنگي كشور از يک الزام اساسي برخیوردار

ديگر ،دستگاه هاي اجرايي فرهنگي نيز تبليغ،

اسیت و آن اينكیه اهیداع فرهنگیي نظییام در

تبيییين و آمییوزش فرهنییگ هییدع را برعهییده

زماني مشخص بايد قابل حصول ،كمّي و قابل
عمیوم

دارند.

ارزيابي بوده و از قابليیت فهیم و در

ب ا کارکرد دوع

افراد جامعه برخوردار باشد .براي اين منظیور

عالوه بر مهندسیي فرهنیگ (بیهعنیوان

بايد وضعيت موجود فرهنگي با شیاخصهیاي

يكي از كاركردهیاي اصیلي نظیام فرهنگیي)،

معییين و متناسییب و روش ارزيییابي خییا ،

كاركرد ديگر اين نظام تهيه نقشیه مهندسیي

مشییخص شییده و بییا توجییه بییه شییرايط و

فرهنگ یي كشییور اسییت .در نقشییه مهندس یي

مقتضيات محيطي ،ميزان رشد يا نیزول نیرخ

فرهنگي كشیور ،مشیخص میيشیود مجیاريِ

شاخصها اعم از مثبت و منفي ،معين گیردد.

جاري شدن فرهنگِ هدع و مطلیوب چگونیه

سهم تأثير هريک از ساختارها و دستگاهها در

بايد باشیدچ نظیامهیاي سياسیي ،اقتصیادي و

رشد يا نزول اين شاخصها مشیخص شیده و

اجتماعي و دستگاههاي زيیر مجموعیه آنهیا و

مديران بر اين اسیا

وظيفیهمنید گرديیده و

نيز سازوكارهايي كه در حوزه تصميم و اجیرا

اقداماتشان مورد ارزيابي قیرار میيگيرنید .در

قییرار دارد ،مجییاريِ جییاري شییدنِ فرهنییگِ

اين ميان ،سياسیتهیاي پیيش رو از اهميیت

مطلوب محسوب گرديیده و موجبیات تحقیق

زيییادي برخوردارنیید .سياسییتهییاي پ یيشرو،

فرهنگ هدع را فراهم میي سیازند .اگیر ايین

سياستهايي هستند كه رسیيدن از وضیعيت

راهها وجود نداشته باشند و يا ناسازگار باشند،

موجود فرهنگي به وضعيت مطلوب فرهنگیي

رسيدن به فرهنیگِ مطلیوب و در نهايیت بیه

و نییرخهییاي هییدع مشییخص شییده را جهییت

فرهنگِ آرماني ،ميسر نخواهد بود.

ميبخشند .بیه ايین ترتيیب ،هیدعگیذاري و

وظییايف مییديريت راهبییردي فرهنگیي كشییور

صفات خدايي در مسير وصول به مقام انسیان

محسوب مي شود .بنیابراين سیومين كیاركرد

متعالي؛

فرهنگي كشور خواهد بود.

جهت استقرار ارزش هاي مورد نظیر اسیالم و
انقالب اسالمي در زندگي جمعیي و فیردي و

اهداف و سياستهای فرهنگی جمهوری

پاسداري از آنها و اسیتمرار حركیت فرهنگیي

اسالمی

براي رسيدن به جامعه مطلوب؛

اهداع كلي فرهنگي در نظام جمهیوري

 )6در

مقتضیيات و تحیوالت زمیان و

اسالمي و نيز اهدافي كه نيیت و غايیت آن را

نقد و تنقیيح دسیتاوردهاي فرهنگیي جوامیع

سياست فرهنگي مي سازد به شرح ذيل قابیل

بشري و استفاده از نتايج غيرمغاير با اصیول و

ذكر است:

ارزشهاي اسالمي.

الف  -اهداف فرهنگی جمهوری اسالمی

ب  -اهداف سياست فرهنگی

 )1رشیید و تعییالي فرهنییگ اسییالمي-

 )1تعيییين و تییدوين اصییول راهنمییا و

انساني و دامن گستر نمودن پيیام و فرهنیگ

اولويت هاي الزم الرعايیه در حركیت فرهنگیي

انقالب اسالمي در جامعه و جهان؛

كشییور و رسییميت دادن بییه آن ،بییا الهییام از

 )2اسییتقالل فرهنگییي و زوال مظییاهر

آرمانها و اعتقادات ،با توجه به ظرفيیتهیا و

منحط و مباني نادرست فرهنگهاي بيگانیه و

واقعيتها و با بهرهگيري از تجربيات داخلي و

پيراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحرع

جهییاني و امكانییات و ابزارهییاي مختلییف و

و خرافات؛

مناسب؛

 )3بییه كمییال رسییيدن قییواي خالقییه و

 )2ايجییاد وحییدت رويییه و همییاهنگي

شايسته وجیود آدمیي در همیه شی ون و بیه

فرهنگي در ميان دستگاه هاي مختلیف نظیام

فعاليییت درآمییدن اسییتعدادهاي خییدادادي و

جمهوري اسالمي و بسيج امكانات ،تالشها و

استحصال دفينه هاي عقول و ذخاير وجیودي

برنامه هاي فرهنگي در جهت پاسیخگويي بیه

انسان؛

نيازهاي فرهنگي جامعه و هدايت تیالشهیا و
نيازهاي موجود؛





اصییلي نظییام فرهنگییي ،مییديريت راهبییردي

 )5تحقییق كامییل انقییالب فرهنگییي در

شماره چهل و هفتم تابستان 1387

سياستگیذاري و ارزيیابي كیالن فرهنگیي از

 )4آراسته شدن بیه فضیايل اخالقیي و
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 )3تكيییه و تأكيییید بیییر آرمیییانهیییا و
ارزش هاي معنوي و فرهنگ اسالمي و حفی

تاريخي و ملي در عرصههاي مختلیف دينیي،

و ترويج فرهنگ بسيجي و تقويت روحيه ايثار

علمییي ،ادبییي ،هنییري ،فرهنییگ عمییومي،

اسیالمي

نگاهباني از مواريث اسیالمي و ملیي ،حفی و

مقتضیيات و تحیوالت

احياء دستاوردهاي مثبت و ارزشیمند تمیدن

و فداكاري در راه ارزشهاي مقید
با توجه به لیزوم در

زمان و همچنين تقويیت نقیاگ قیوت و رفیع
نقاگ ضعف و مهيا شدن براي مواجهة صحيح
و همه جانبه با ضرورتها و تحوالت؛
 )4تمهيییید و تیییدار

الزم در جهیییت

همسويي و عدم مغايرت طرحها و برنامههیاي
اقتصادي  ،اجتماعي و غير فرهنگي امیا داراي
نتايج فرهنگي ،با سياست فرهنگي كشور؛
 )5تسهيل و تقويت امور برنامیه ريیزي،

اسالم در ايران؛
 )2شییناخت جییامع فرهنییگ و مییدنيت
اسالم و ايران ،ترويج اخالق و معارع اسیالمي
و معرفي شخصیيتهیا و نقیاگ عطیف تیاريخ
اسالم و ايران؛
 )3ارتباگ فعال با كشیورها و ملیتهیا،
تحكيم پيوند مودّت و تقويیت همبسیتگي بیا
مسلمانان و ملل ديگر جهان؛

نظارت و ارزيابي فرهنگي درعیين حمايیت از

 )4شناخت فرهنگ و تجربههاي بشري

تعییدد ،تنییوع و آزادي فعاليییتهییاي فرهنگییي

و استفاده از دسیتاوردهاي علمیي و فرهنگیي

مردمییي ،مبادلییه و مرابطییه فرهنگییي ميییان

جهییاني بییا بهییرهگيییري از كليییه روشهییا و

بخییشهییاي دولتییي و غيردولتییي در جهییت

ابزارهاي مفيد و مناسب؛

افییزايش تحییر  ،جهییاد و اجتهییادفرهنگي،

 )5تحكيم وحدت ملي و ديني با توجیه

ارتقاءدانش و آگاهي عمومي و اعتالي روحيیه

به ويژگيهیاي قیومي و میذهبي و تیالش در

تتبع ،تحقيق و ابتكار.

جهت حذع موانع وحدت؛

ج  -اصول سياست فرهنگی
با توجه به بحث هاي پيش گفته اصیول
سياست فرهنگي كشیور كیه راهنمیاي عمیل
مس والن ،مديران ،برنامیهريیزان و كیارگزاران
فعاليتهاي فرهنگي خواهد بود ،بیدين شیرح
20

 )1بازشناسي و ارزيابي مواريث و سینن

قابل تبيين است:

 )6تالش مستمر در جهت رشد علمیي،
فرهنگي و فنیي جامعیه و فراگيیر شیدن امیر
سواد و تعليم و تربيت؛
 )7اهتمام به امر زبان و ادبيات فارسي،
تقويت،ترويج و گسترش آن؛

استعدادها و خالقيتها و حمايت از ابتكیارات

و سازنده در تمیامي عرصیههیا و زمينیههیاي

و ابداعات؛

سازگار با روح تعاليم اسالمي؛

در عرصه هیاي گونیاگون فرهنگیي ،سياسیي،

شناخت نيروها و نيازها و مقتضيات جسمي و

قضايي و اقتصادي؛

روحییي نسییل جییوان كشییور و فییراهم آوردن

 )10فراهم سیاختن شیرايط و امكانیات

زمينههاي مناسیب و مسیاعد بیراي تكامیل و

كافي براي مطالعه و تحقيق و بهیرهگيیري از

تعالي شخصيت علمیي و عقيیدتي جوانیان و

نتايج آن در همه زمينهها؛

مس وليتپذيري و حضور مستقيم و مشاركت

 )11تقويییت تفكییر و تعقییل و قییدرت
نقادي و انتخیاب در عرصیه تالقیي و تعیارض
افكار؛

هر چه بيشیتر آنیان در عرصیههیاي مختلیف
حيات فردي و اجتماعي؛
 )18تقويت شخصيت و جايگیاه واقعیي

)12مقابله با خرافات و موهومات ،جمود

زن مسلمان بهعنوان میادر و تیرويج و فیراهم

و تحجر فكري  ،مقد میببي و ظیاهرگرايي و

آوردن زمينههیاي الزم بیراي ايفیاي نقیش و

مقابله با افراگ در تجددطلبي و خودبیاختگي

رسالت اساسیي وي بیه عنیوان «مربیي نسیل

در برابر بيگانگان تحت شعار واقعگرايي؛

آينده» و اهتمام به مشیاركت فعیال زنیان در

 )13تییرويج روحيییه قيییام بییه قسییط و
عدالت اجتماعي؛
 )14ارزش دادن بیییه كیییار و اهميیییت

امور اجتماعي ،فرهنگیي ،هنیري و سياسیي و
مبارزه با بينشها و اعتقادات نادرست در ايین
زمينه؛

بخشییيدن بییه تییالش و كوشییش در جهییت

 )19گسیییترش زمينیییه مشیییاركت و

اسییتقالل و خوداتكییايي در عییين التییزام بییه

مباشییرت مییردم در امییور فرهنگییي و هنییري،

كفاع ،قناعت و مبارزه با روحيه اتراع ،اسراع

علمییي و اجتمییاعي و همچنییين حمايییت از

و تبذير؛

فعاليت هیا و اقیدامات غيردولتیي بیه منظیور

 )15پییرورش روح و جسییم بییا اهتمییام
همییهجانبییه بییه امییر ورزش و تربيییت بییدني
بهعنوان يک ضرورت مهم اجتماعي؛





 )9پاسداري از حريت و امنيیت انسیان

 )17اهتمام و اقدام همهجانبه به منظور

شماره چهل و هفتم تابستان 1387

 )8بسط زمينههاي الزم براي شكوفايي

 )16تقويت و احياء و معرفي هنر اصيل

همگاني شدن فرهنگ و توسعه امور فرهنگیي
با نظارت دولت؛
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 )20اتخاذ سياست هاي ايجابي و مثبت

 )25توجه به فرهنگ و هنر روسیتا بیه

در امور فرهنگي ،هنیري و اجتمیاعي ،ايجیاد

منظور باال بردن سطح فرهنگي در روستاها و

مصونيت براي افراد و جامعه ،اهتمام به جاذبه

همچنين تقويت خالقيتهاي اصيل و باارزش

و رحمت اسالمي ،جامعنگیري و دورانديشیي،

روستايي و عشايري.

شور و مشورت ،پرهيز از خشونت ،شتابزدگي،
يكسونگري و استبداد رأي؛
 )21آموزش و تشیويق تقويیت روحيیه

سياستهای فرهنگی

اجتماعي و مقدم داشیتن مصیالح جمعیي بیر

پییس از انقییالب اسییالمي ،انديشییههییا و

منافع فردي  ،احترام گذاشتن به قانون و نظم

ديدگاههاي حضیرت

امیام خمينیي (رضیوان اهلل

عمومي بهعنوان يک عادت و سنت اجتمیاعي

تعالي عليه) بهعنوان بهترين شیاخص و معیرع

و پيشییقدم بییودن دولییت در دفییاع از حرمییت

اسالم ناب محمدي ( ) و تمييز آن از انیواع

قانون و حقوق اشخا ؛

و اشییكال مختلییف اسییالمنمییايي در داخییل و

 )22تییالش بییراي شییناخت و معرفییي

خییارج كشییور ،بییر سياسییت فرهنگییي نظییام

اركان هويت اصيل دينیي و ملیي بیه منظیور

پرتوافكن گرديده است .اينک ،دايره معیاني و

استقرار ايین هويیت و همچنیين اسیتحكام و

مصاديق كلماتي كه در متن مصوبات سياست

استمرار استقالل فرهنگي؛

فرهنگي به كار میيرود محیدود بیه حیدودي

 )23گسترش روحيه نقد و انتقادپذيري

است كه از مباني اسالمي و ديني مجسیم در

و حمايت از حقوق فیردي و اجتمیاعي بیراي

خط فكري و فقهي امام و وصاياي گیرانقیدر

دعوت به خير و همگاني شدن امر به معیروع

الهي -سياسي ايشان سرچشیمه میي گيیرد و

و نهي از منكیر بیر مبنیاي حكمیت ،موعظیه

آنچییه امییام دربییاره موضییوعهییايي همچییون

حسنه  ،شرح صدر و جدال بیه آنچیه احسین

موسيقي ،فيلم ،سريال ،ورزش و ...فرمودهانید،

است؛

تابلوي راهنماي نظام است .هنوز اين كیالم و
 )24توسعه و اعتالي تبليغات فرهنگیي

و هنري به نحو مناسیب بیه منظیور تیرويج و
تحكيم فضايل اخالقي؛
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دیدهاههای امااع ممينایهرهد در ماورد

پيام آن بزرگ مرد در باب فكر و فرهنیگ بیر
صحيفه دلها نقش است كه:
«فرهنگ مبیدأ همیه خوشیبختي هیا و
بدبختيهاي يک ملت است» .از نظرگاه امیام،

و انقالب فرهنگي در تمام زمينه ها در سیطح

چهارچوب اسالم ناب محمیدي ( ) كیه در

كشور آنچنان محتاج تالش و كوشیش اسیت

ترسيم قهر و خشم و كينه مقید

و انقالبیي

كه براي تحقق آن ساليان دراز بايید زحمیت

عليه سرمايه داري غیرب و كمیونيزم متجیاوز

كشيد .به بيان ايشان «خطیر تحجرگرايیان و

شرق است -و راه مبارزه عليیه ريیا و حيلیه و

مقیید نماهییاي احمییق؛ كییم نيسییت»؛ در

خدعییه را بییه مییردم و بییه خصییو

جوانییان

جمهوري اسالمي جز در مواردي كیه اسیالم،

سلحشورمان نشان دهيد اين مس له كه نظیام

حيثيت نظام امنيیت و منیافع ملّیي در خطیر

در اهداع خود جدي اسیت و در صیورت بیه

باشد  -آن هم با تشیخيص موضیوع از طیرع

خطر افتادن ارزشهاي اسالمي با هیركس در

كارشناسان دانا  -هيچ كیس نمیي توانید رأي

هر موقعيت قاطعانه برخیورد میينمايید بايید

خود را بر ديگري تحميل كند جايگاه فرهنگ

به عنوان يک اصل خدشهناپذير بیراي تمیامي

در گفتمان امام ،آنجا خود را متجلي ميسازد

دست اندركاران امور فرهنگي و میردم تبيیين

كه ميفرمايند ...« :ما اگر توانستيم نظامي بیر

شود».



جايگزين شدن فرهنگ آموزنده اسالمي ،ملي

آن از اصول بسیيار مهیم اسیالم عزيیز اسیت.
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خییروج از فرهنییگ بییدآموز غربییي و نفییوذ و

ترسيم بديها و نشاندادن راه گريز و منیع از

پايههاي نه شرقي و نه غربي واقعیي و اسیالم
پا

و منزه از ريا و خدعه و فريب را معرفیي

ماهيت مهندسی فرهنگ

نماييم انقالب پيیروز شیده اسیت .راه اصیالح

از مباحث نويني كه در طول دهة اخير

يک مملكت ،فرهنگ آن مملكت است .اصالح

در سطح كشورهاي صنعتي مطیرح گرديیده،

بايد از فرهنگ شروع شود .اميدواريم بشر بیه

بحث مهندسي فرهنیگ اسیت .بیا ايین حیال

رشدي برسد كه مسلسلها را به قلیم تبیديل

نبايد از نظر دور داشت كه البته آن مفهوم در

كند .آن قدر كه قلم و بيیان در خیدمت بشیر

غرب بسيار اخص از آن چيزي است كه مورد

بوده است مسلسلها نبودهاند ...اسالم نيز كیه

توجه اين گزارش است.

بر ايین

با ابتناء بر بيانات مقام معظیم رهبیري،

امر فرموده است جهاد بكنند ...اسا

است كه دفاع از حق بكننید و حیق و علیم را

مهندسي فرهنیگ سیه وظيفیه مهیم يعنیي:

جانشين مسلسل بكنند .تبليغیات كیه همیان

ارزيییابي وضییعيت موجییود ،تعيییين فرهنییگ

شناساندن خوبيها و تشیويق بیه انجیام آن و

آرماني (يا همان وضعيت فرهنگي مطلیوب) و
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ارائه برنامه و ارائیه طريیق (يیا همیان تعيیين

وروديهاي سيستم تمیامي كاالهیا ،ابزارهیا و

چگونگي رسيدن به وضیعيت مطلیوب) را بیر

مصیینوعهییا اعییم از فرهنگ یي و غيرفرهنگ یي،

عهییده دارد .ايشییان مییيفرماينیید« :يكییي از

(حتي سياست هاي اقتصادي ،سياسي ،نظامي

مهم ترين تكاليف ما در درجه اول ،مهندسیي

و امنيتي و )...است كه بايد براسیا

فرهنیگ

فرهنگ كشور اسیت؛ يعنیي مشیخص كنیيم

آرماني مورد سنجش قرار گيرند و در راستاي

فرهنگ ملي ،فرهنگ عمومي ،حركت عظیيم

آن بییاز تعري یف شییوند .سییپس آن كییاالهییا و

درونزا و كيفيت بخشي كیه اسیمش فرهنیگ

خدمات آميخته به فرهنگ آرماني و مطلیوب،

است و در درون انسانها و جامعیه بیه وجیود

به سطح جامعه وارد و چنانچه فاقید كیاركرد

ميآيد چگونه بايد باشد ،اشكاالت و نواقصیش

مطلییوب بییود ،بییار ديگییر مطلییوبي از طري یق

چيست و چگونه بايد رفع شیود؛ كنیديهیا و

بازخورد در فرايند سيستم قرار گيیرد .هرگیاه

معارضاتش كجاستچ»

اين فرايند در مورد تمیامي كاالهیا ،خیدمات،

مهندسییي همییواره همییراه بییا مفهییوم

فعاليتها و سياسیتهیاي موجیود در جامعیه

سيستم اسیت و سيسیتم نيیز داراي اجزايیي

شكل گرفت ،ميتوان گفت مهندسي فرهنگ

اسییت همچییون :ورودي ،پییردازش (تصییميم

صورت گرفتیه اسیت .در ايین زمينیه ،سیخن

گيري) ،خروجي و بازخورد.

رهبر معظم انقیالب كیامال روشین و هیدايت

وروديهییاي ي یک سيسییتم ،تقاضییاها و

كننده است ،آنجا كه ميگويند« :فرهنیگ میا

حمايتهاي افراد جامعه اسیت كیه در بخیش

بايد در توليد صنعتي ما اثیر بگیذارد؛ میا چیه

پردازش ،بیراي آنهیا سياسیت و خیطومشیي

چيزي توليد ميكنيمچ براي چه توليد كنيمچ

اتخاذ ميشود و اين سياستها و خطمشيهیا

دستگاه قضايي ما ،اداره زندان ،كيفيت زنیدان

بهعنوان خروجیي سيسیتم در سیطح جامعیه

همه با فرهنگ ارتباگ دارد و بايد تحت تیأثير

اجرا میيگیردد .چنانچیه ايین سياسیت هیا و

آن باشید» .ايشییان همچنیين تصییريح دارنیید:

تصییميمه یا متناسییب بییا تقاضییاها نباشیید ،در

«وقتي ما میيخیواهيم سیاختمان بسیازيم و

فراينییدي ديگییر دوبییاره بییازخورد شییده و بییه

شهرسازي كنيم در واقیع فرهنگیي را اشیاعه

صورت تقاضا وارد سيستم ميشود.

ميدهيم ،ترويج و توليد ميكنيم .وقتي توليد

در مهندسي فرهنیگ كشیور (براسیا
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آنچیییه در تعريییف ايیین مفهیییوم گذشیییت)

اقتصادي هم ميكنيم در واقع از ايین طريیق
فرهنگي را توليد ميكنيم ...اگیر در سياسیت

ميگيريم عينا همين معنا وجود دارد».

در چارچوب «كاركرد» ،و «ساختارِ اسیتقالل،

به اين ترتيب ،مهندسي فرهنگ كشور،

آزادي ،جمهوري اسالمي» است.

ساختار ها ،دستگاهها ،سياستهیا و قیوانين و

معمار انقالب اسالمي و به تعبير ديگر «معمار

سییازوكارها بییراي تحقییق فرهنییگ آرمییاني و

فرهنگي انقالب» در مورد مهندسي فرهنگیي

فرهنگ هدع است.

كشییور ،چییارچوبي را معرف یي كییردهانیید و آن

اگر اهداع اصیلي كشیور و يیک نظیام،

«جمهوري اسالمي» است ،نه يک كلمه كم و

اهداع اقتصادي باشد آن كشور بايد نظامیات

نه يک كلمه زيیاد .ايین چیارچوب در زمیاني

و سییازمانهییاي خییود را مهندسیي اقتصییادي

مطییرح گرديیید كییه بییه خییاطر حییاكمبییودن

كند .به همين ترتيیب اگیر اهیداع سياسیي،

رويكردهیییاي ديگیییر در جهیییان ،برخیییي

اهداع اصلي و غالب باشند و سلطه بیر ديگیر

سياستمداران انواع ديگیر مهندسیي را بیراي

كشورها مد نظر باشد؛ آن كشیور بايید كیالن

كشییور معرفییي و پییي گيییري مییيگردنیید.

نظام و نظامات داخلي و سازمانهیاي خیود را

«جمهیییوري اسیییالمي» در واقیییع نیییوعي از

سياسیي مهندسیي كنیید .بنییابراين مهندسیي

مهندسي فرهنگي كشور است كیه واجید بیار

فرهنگ كشور ،مهندسي كیالن نظیام كشیور،

فرهنگي ،فرهنگ و ارزش هاي اسالمي بوده و

نظامات ،سازمان هیا ،سياسیت هیا و قیوانين و

قصد دارد فرهنگ آرماني را محقق سازد.

سازوكارها ،مبتني بر اهداع فرهنگي است.

در مهندسي فرهنگ ،هدع ارائه طرح و

«استقالل ،آزادي ،جمهیوري اسیالمي»

برنامهاي جامع و فراگير همراه با نگاه و ديدي

بيانگر آن است كه اگر اهداع اصیلي كشیور و

فرهنگي به تمامي حیوزههیا و فعاليیتهیا در

حكومت و ملتي «استقالل و آزادي» به عنوان

حيطییههییاي مختلییف اجتمییاعي ،سياسییي و

اهییداع فرهنگییي آرمییاني باشیید بايیید نییوع

اقتصادي است .همان گونیه كیه مقیام معظیم

مهندسییي حییاكم بییر آن نظییام «جمهییوري

رهبري نيز اشیاره دارنید« :هیر طرحیي بايید

اسالمي» باشد .در حقيقت كاركردهاي اصیلي

پيوست فرهنگي داشته باشید» .ايین نگیرش

سییاختارِ جمهییوري اسییالمي «اسییتقالل و

حكيمانه مقیام معظیم رهبیري ،متضیمن آن

آزادي» است .قانون اساسي جمهوري اسالمي

است كه در طراحي ،ساخت ،تهيه و توليد هر





نوسییازي و بازسییازي كییالن نظییام كشییور،

حضییرت امییام خمين یي (ره) بییهعنییوان
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خییارجي مییذاكره مییيكنییيم و تصییميمي

نيز در حقيقت نقشة معماري فرهنگي كشیور
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برنامه و هر فعاليتي ،ابتدا بايد جايگاه ويیژه و

تنها با جاري و ساري شدن اين ايده در تمیام

و مییرتبط بییا

اركان تصميم سیازي ،تصیميمگيیري ،اجیرا و

موضییوع را تعيییين و تییا خروجییي آن بازتییاب

نظارت است كه نظام ما شاهد ظهور فرهنیگ

دهنده فرهنگ باشد.

در تمامي ابعاد و اضالع (اعم از ظاهر و باطن)

در خییور شییأن فرهنییگ خییا

همچنانكیه امیروزه بیراي سیاخت هیر

خواهد گرديد.

كارگاه ،كارخانه و شركتي مجوز دستگاههیاي

با توجه به مجموعه مباحث پيش گفته،

حفاظت محيط زيست و نيیز دريافیت مجیوز

شییايد اكنییون بتییوانيم تصییويري واضییحتییر از

استاندارد ،به جهت تأييد كيفيت كاالي توليد

مهندسي فرهنیگ بدسیت بیدهيم .مهندسیي

شده الزم است ،بايد كوشیيد بیه مكانيسیمي

فرهنییگ بییه معنیي «تییدبير كییردن و سییامان

دست يافت كه مقوله بحث فرهنگي نيز لحاظ

بخشيدن ،جهت دادن و اندازه كیردن امیور و

گردد 13.تنها از اين طريق است كه ميتیوانيم

ش ون از نوع فرهنگي ،با معيارهاي فرهنگي و

بگوييم فرايند مهندسي فرهنگي به طور كامل

از زاويه فرهنگ ميباشد .در عبارت مهندسي

و جامع اجرا شده است.

فرهنگ ،همه ش ون ميتوانند متعلیق تیدبير

با اين تفاسير میي تیوان اذعیان داشیت

قلمییداد شییوند .بییدين ترتي یب در مهندسییي

بحث مهندسیي فرهنیگ و موضیوع پيوسیت

فرهنگ ،متعلق بسيار وسیيع در نظیر گرفتیه

فرهنگییي الزم و ملییزوم يكديگرنیید و ايیین

مي شود و ميتواند عالوه بر فرهنگ ،بسیياري

پيوست فرهنگي است كیه ضیمانت و بیازوي

مقولههاي ديگر را نيز دربر بگيرد».

اجرايي مهندسي فرهنگ محسوب میيشیود.
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 .توليد و عرضه اسباببازي در اين میورد میيتوانید مثیال

خوبي باشد .در حال حاضر ما در توليید اسیباب بیازي بیراي
كودكان و خرد ساالن از شخصيتهیايي بیه نیام دارا و سیارا
استفاده ميكنيم كه اين دو شخصيت در فرهنگ كشیور میا
داراي پيشينه و ريشه ميباشیند و بيیانگر تیاريخ و فرهنیگ
ديرينه اين مرزو بیوم هسیتند .اگیر بیه جیاي ايین دو نمیاد
فرهنگي في المثل از عروسک بیاربي اسیتفاده كنیيم ،ضیمن
ايجاد نوعي ناسازه در شخصيت كودكان بیا دسیت خودمیان
زمينه اثرگذاري و اثرپذيري و به عبارتي ديگر نفوذ فرهنیگ
غرب را در نهاد و انديشه فرزندانمان فراهم ساختهايم.

دیدهاههای متفاوت در ماورد مهندسای
فرهنگ
فرهنییگشناسییان و مبلغییان فرهنگییي
وقتییي در جايگییاه مییديريت فرهنگییي قییرار
ميگيرند و با پيچيدگيهاي اين وظيفه روبرو
ميشوند به سه ديدگاه متفاوت ميرسند:
 .1فرهنگ را مديريت ناپذير مييابند و
در نتيجییه حییوزه فرهنییگ را بییه كسییاني

بهرهگيري از دانش مديريت به بسط و توسعه

آداب ،رسوم و )...و تأثير هر يک بر ديگیري را

فرهنگ خويش ميپردازند.

مورد بررسي قرار داد.

 .2مفهوم و تعريفي محدود و ضیعيف از

▪ وضعيت موجود فرهنیگ كشیور بايید

فرهنگ مي سازند و آن را سيستمي مكانيكي،

بنحو واقع بينانیه و مبتنیي بیر پیژوهشهیاي

ساده و بسته تصور نموده و رفتاري خشیک و

ميداني ،شناخته شود.

انعطاع ناپذير و چیه بسیا غيیر معقیول بیراي
شكلدهي آن در پيش ميگيرند.
 .3به فرهنگ از ديیدگاه اسیالمي نگیاه
ميكنند ،يعني مبتنیي بیر نگیاهي كیه مقیام
معظم رهبري به فرهنگ دارنید و آن را بيیان
فرمودهاند.



پییژوهش در اجییزاء و انییواع فرهنییگ و بییا

فرهنگي (همچون دانش ها ،نگیرش هیا ،هنیر،
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ميسپارند كیه بیا علیم و درايیت و مطالعیه و

▪ بايد بیا نگیاهي جیامع ،تمیامي ابعیاد

▪ نقیییاگ ضیییعف فرهنیییگ كشیییور و
خطرهايي كه جامعه اسالمي را تهديد نمیوده
و بر آن تأثير منفي ميگذارد بايید بیه خیوبي
مورد سنجش قرار گيرد.
▪ نقییاگ قییوت فرهنییگ كشییور بايیید
بهعنوان سرمايههايي كه میيتوانید دسیتمايه
اصلي تحوالت تكاملي باشد ،شناخته شود.

بایستههای مهندسی فرهنگ
اكنون ميتوان نتيجه گرفت كیه بیراي
مهندسي فرهنگ ،بايستگيهیاي زيیر مطیرح
ميشوند:

▪ براي حركت از وضع موجود و رسيدن
به وضع مطلوب ،نقشه راه طراحي گردد.
▪ اقدامات عملي الزم براي اجیراي گیام
به گام اين حركت عظيم آغاز گردد.

▪وضییعيت مطلییوب و آرمییاني فرهنییگ
كشور يا همان جامعه آرمیاني میا (يوتوپيیاي

امكان و ضرورت مهندسی فرهنگ

اسالم) با توجه به تمیامي ابعیاد و زوايیاي آن

برخیییي معتقدنییید كنتیییرل عناصیییر

(آگاهي ها ،اعتقادات ،هنرها ،اقتصاد ،سياست،

فرهنگ ساز جامعه ،امري محال و يیا حیداقل

و )...بايد تبيين شود.

غير ضروري ميباشید .مقیام معظیم رهبیري

معماري ،لبا

▪ فرهنگ ،عناصر و مقوالت فرهنگیي و

درباره امكان ايجاد تحیوالت فرهنگیي چنیين

نقش ويژه آنها را بايد در شیكلگيیري فیرد و

ميفرمايند« :فرهنگ يک ملت را ميشیود بیا

جامعه به خوبي مورد شناسايي قرار داد.

عوامل تأثيرگذار به تدريج عیوض كیرد .يیک
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ملتِ از لحاظ فرهنگي عزيز را بیه يیک ملیت

جامعه ،زيربناي فرهنیگ آن جامعیه دانسیته

ضعيف تبديل و متقابال يک ملت تنبیل را بیه

ميشود.

يک ملت زرنگ تبديل كرد .ايین رنیگ ثابیت
اليزالي و اليزولي نيسیت ».دربیاره اهميیت و
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انتظارات ما از مهندسی فرهنگ

ضرورت اين مس له نيیز ايشیان میيفرماينید:

درسییت اسییت كییه بییا هییر تعريف یي از

«يكي از مهمترين تكیاليف میا در درجیه اول

فرهنییگ كییه نییاظر بییه وضییع موجییود باشیید،

مهندسي فرهنگ كشور اسیت» و «مهندسیي

ميتوان از «اصالح فرهنگ» سخن گفت؛ امیا

فرهنگ و مهندسي و مديريت فرهنگي داراي

با ايین حیال در عرصیه عمیل ،پرسیشهیاي

اهميت و ضرورت و امكانپذيري است».

فراواني مطرح ميشود كه بدون پاسخ بیه آن،

در اينجا توجه بیه يیک نكتیه كليیدي،

اصالحِ اساسي ،پايدار و بهينه ،تحقق نخواهید

اهميت پيدا مي كند و آن اينكه زيربناييترين

يافت .میراد از اصیالحات فرهنگیي چيسیتچ

عنصر سازنده فرهنگ ،اعتقادات يک جامعه و

اصالحات فرهنگي را از كجا بايید آغیاز كیردچ

مباني ارزشي برخاسته از آن است .والرشتاين

اصالحات فرهنگي را چگونه بايد انجام دادچ تا

كه به نحوي مبسیوگ بیه بررسیي فرهنیگ و

وقتي پاسخ به اين سه پرسیش روشین نشیده

منازعه هاي ايدئولوژيک در عرصه فرهنگي در

باشد ،تالشهايي كه با نيیت اصیالح فرهنیگ

نظام جهاني پرداخته توسیعه فرهنگیي را بیه

اعمییال مییيشییود ،تییالشهییايي متنییافر و يییا

فراينییدي كییه بییا ايجییاد تغيي یرات در حییوزه

متعارض خواهد بود .البته هر نظرية فرهنگیي

ادراكییات ،سییپس ارزشهییا و بییه دنبییال آن

پاسخي متفاوت به اين پرسشهیا خواهید داد

گرايشهاي انسان به وجیود میيآيید تعريیف

ولذا در همين جا ضرورت توافق بر سر نظريه

مییيكنیید .ترديییدي نيسییت تعيییين نظییام

فرهنگ خود را نشان ميدهد.

اقتصادي ،سياسیي ،قضیايي ،ارزشیي و نظیام

انتظییاري كییه از «مهندس یي فرهنییگ»

تعليم و تربيت و ...بیه ايین بسیتگي دارد كیه

ميتوان داشت ،از سويي بیه وضیعيت كنیوني

انسییان ،مبییدأ پيیدايش و نقطییه عزيمییت او و

منییابع تولي ید فرهنییگ و مراجییع و ابزارهییاي

جهان هستي را چگونه تعريیف كنیيم .هیم از

تأثيرگذار فرهنگیي وابسیته اسیت و از سیوي

ايین رو اسییت كییه مبییاني فكییري و اعتقییادي

ديگر به اصولي كه در نظرية فرهنیگ مطیرح
ميشود .از سوي ديگرحيطة تأثير مهندسیي

ابزارها ،نهادها ،مراكز و شخصیيتهیاي مولید

بلكه برعكس پيچيدگيها بايید موجیب شیود

فرهنگ است .طبعا نقشة فرهنگیي حاصیل از

كه نخست ميزان انتظار از مهندسي فرهنیگ

مهندسي فرهنگ را تا هنگامي كیه همیه (يیا

را واقعبينانه تعيیين كیرده و ثانيیا در مبیاني

دست كم اكثر) عوامل مولد فرهنگ نپذيرنید

نظري فرهنگ و آنچه به عنوان «نظريه ملیي

و بدان ملتزم نباشند ،نميتیوان واجید نتیايج

فرهنگ» بايد فراهم آورده شود ،اين چالشها

مثبت دانست .دوم فرهنیگ پیذيران و درجیه

در نظییر گرفتییه شییوند .دسییت نيییافتن بییه

پذيرندگي آنهاست .در واقع مراحل پيچيدهاي

اثرگذاري صددرصد مهندسي فرهنگ ،هرگیز

كه در پذيرش فرهنگ وجود دارد ،مانع از آن

نبايد ما را نسبت به تیأثير نسیبي آن ،كیه در

است كه بتوان اثرپذيري فرهنگ پذيران را به

جهت دهي به تحول فرهنگیي جامعیه بسیيار

راحتي مورد تأييید قیرار داد .سیومين عامیل،

مهم اسیت ،غافیل نمیوده و يیا بیه آن نااميید

نقش عوامل دروني است .در واقیع مهندسیي

سازد.



چنید وابسیته اسییت :نخسیت ميیزان كنتییرل

و امكان مهندسي فرهنیگ صیرعنظیر نمیود،

شماره چهل و هفتم تابستان 1387

فرهنگ بر گستره فرهنگي جامعه به عیواملي

تمامي اين پيچيدگيها ،نمي توان از ضیرورت

فرهنگي جامعه ،فقط از عوامل بيروني نشی ت
نمي پذيرد و آنچیه در درون تیک تیک افیراد

اصول حاک بر مهندسی فرهنگ

جامعه ميگذرد و برآيند خود را در نگرشهیا

مهندسي فرهنگ با مهندسي فرهنگیي

و رفتارهاي فرهنگي ،بروز و ظهور ميبخشید،

و ني یز بییا مهندس یي دسییتگاههییا و نهادهییاي

عامل بسيار مهمي در اين فراينید اسیت .چیه

فرهنگي متفیاوت اسیت .مهندسیي فرهنیگ،

بسا نقشة فرهنگ ،مسيري را دنبال میيكنید

ترسيم نقشة محتوايي و تعيين نسبت اجزايي

كه با بروندادهاي دروني افراد جامعه همسو و

است كه كلّيیت فرهنیگ را شیكل میيدهید؛

هماهنگ نيست.

نقشهاي كه نیاظر بیه وضیع موجیود باشید و

چالش هیاي برخاسیته از حيطیه تیأثير

درعين حال گامهاي حركت بیه سیمت وضیع

مهندسي فرهنیگ ،چنیان دشیوار و پيچيیده

مطلوب را ترسيم نمايد .در اين نقشه ،اجزاء و

است كه برخي را به اين نظريه سوق داده كه

اليه هاي نگرشي ،ارزشي و رفتاري فرهنگ به

اساسییا مهندسییي فرهنییگ ،امییري محییال و

تفصيل مورد توجه قرار گرفته و نسبت ميیان

نامطلوب است .اما به نظر میيرسید بیه رغیم

آنها ،ميزان تأثيرگذاري هر يک بر ساير اجزا و
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اليه ها (مثبت يیا منفیي) در وضیع موجیود و

سومي است كه بیا هیر دو مفهیوم مهندسیي

مطلوب مشخص و شبكه تعامل آنهیا ترسیيم

فرهنگ و مهندسي فرهنگي (اگرچه با هیر دو

مییيگییردد .امییا مهندس یي فرهنگ یي جامعییه،

مرتبط ميباشد و نسیبت بیه هیر دو ،متیأخر

بخشي اساسي و مهم از مهندسیي اجتمیاعي

است) ،متفاوت اسیت .در حقيقیت مهندسیي

است كه در رابطه اي متقابیل ضیلع فرهنگیي

دستگاه هاي فرهنگي ،سیاماندهي و متناسیب

جامعییه را در ميییان كاركردهییاي مختلییف

سییازي دسییتگاههییا ،بخییشهییا و عرصییههییاي

اقتصییادي ،سياس یي و اجتمییاعي بخییشهییاي

گونییاگون فرهنگیي بییه منظییور بهينییهسییازي

گوناگون ،مورد توجیه قیرار میيدهید و بیراي

برنامه ها ،اقدامات و فعاليتهاي آنهاسیت كیه

مراقبت و تقويت آن ،مجموعیهاي منسیجم از

موجب ميشود زمينه تحقق كامل تر اهداع و

راهكارها را ارائه ميكند.

اصالح و تكميل تالشهیاي فرهنگیي ،فیراهم

مهندسییي فرهنگییي ،فقییط نییاظر بییه
دسییتگاههییاي فرهنگ یي نيسییت؛ بلكییه همییه

بررسي و داوري درباره امكان ايین هیر

برنامهها ،دستگاهها ،نهادها و بخشهیايي كیه

سییه مقولییه ،بییا توجییه بییه جییوهر و ماهي یت

ميتواند بازتاب يا كاركردي فرهنگیي داشیته

فرهنگ ،به نسبتهاي گونیاگون بیه مبیاني و

باشد ،بررسي میينمايید و بايسیتگي هیايي را

ديدگاه هايي وابسته است كه در باب فرهنیگ

تعيين ميكند كه همه بخشها مخاطبیان آن

ارائه ميشود .مهندسي فرهنیگ ،اساسیا تیابع

هستند ،اما مهندسي فرهنگ ،اساسا ناظر بیه

نظريه ما در باب فرهنگ است؛ امیا مهندسیي

دستگاهها يیا بخیشهیا نيسیت؛ بلكیه در آن،
فرهنگ جامعیه و كیاركرد آن نقید و بررسیي
شده ،كاستيها و آسيبهاي آن شناسايي و با
توجییه بییه وضییع مطلییوبي كییه بییراي اجییزاي
گوناگون فرهنگي تعريف شده ( ،و نيز روابیط
دروني اين اجزا ،تقدم و تیأخر آنهیا و ارتبیاگ
ذاتي و كاركردي آنها با يكديگر) ،نقشه اصالح
فرهنگ ترسيم مي گردد .بايد توجه داشت كه
30

آيد.

مهندسي دستگاهها و نهادهاي فرهنگي مقوله

فرهنگي و نيز مهندسي دستگاه هاي فرهنگي
 اگرچه ماهيتي سياستگذارانیه ،عمليیاتي واجرايي دارند -بدون تعيين تكليف بسياري از
مباحث نظري در باب فرهنگ يیا دسیت كیم
بییدون توافییق بییر سییر ي یک رشییته اصییول و
چارچوبهاي نظیري ،تحقیق نمیي يابنید .در
اينجا ما به شماري اصول الزمالرعايه كه قبیل
از تییدوين نقشییه مطلییوب بییراي مهندسییي

مينماييم:

داشت كیه بیدون در اختيیار داشیتن نمیايي
جیییامع ،صیییحيح و عميیییق از امكانیییات و

جامعيت در تهيه نقشه اي كه محصیول

نقاگ قوت و ضعف ،تهديدها ،محيط پيراموني

مهندسیي فرهنیگ خواهیید بیود ،اهميیت بییه

و همه عواملي كه در وضیع موجیود فرهنیگ

سییزايي دارد .بايیید مراجییع و منییابع مختلییف

جامعه مؤثرند ،و نيز بدون ارزيابي واقعبينانیه

فرهنگساز ،مبادي ورودي فرهنگ ،ريشهها و

از لوازم ،امكانیات ،نيروهیا ،سیرمايه فكیري و

سرچشمه هاي توليد يا تحول فرهنیگ و نيیز

اجتمییاعي و ...كییه در بهبییود و اصییالح وضییع

الگوهییا ،روشهییا ،ابزارهییا و ...در ايیین نقشییه

موجود مورد نياز است ،نمي توان نقشه میورد

جايگاه خود را تعيين و تبيين نمايند .بیا ايین

نظر را ترسيم كیرد .در كنیار آرمیانگرايیي و

همه ،رعايت اصیل جامعيیت نبايید تخصیص

واقع بيني ،آيندهنگري نيیز از اصیول مهیم در

علم یي دربییاره هییر باعیید از فرهنییگ را تحییت

مهندسي فرهنیگ اسیت .البتیه تحليیلهیا و

الشعاع خود قرار دهد ،بدين معني كه بايستي

بررسيهاي آينیدهنگرانیه ،كیامال برخاسیته از

هر كدام از اليیههیا و ابعیاد فرهنیگ در ايین

مباني نظري و دريافت هاي فلسیفيِ پذيرفتیه

نقشه ،مسیتند و متكیي بیه دانیش تخصصیي

شده است و بنابراين «نظريه ملیي فرهنیگ»

ذيربط ،مطرح گرديده و از اتقیان و اسیتحكام

در چگونگي سیمت و سیوي آن بسیيار میؤثر

علمي برخوردار باشد.

خواهد بود.



1د جامعيت /تخصص

سرمايههاي فرهنگي ،كاستيهیا و چیالشهیا،

شماره چهل و هفتم تابستان 1387

فرهنگ ،بايد مطمح نظر قیرار گيرنید ،اشیاره

ما را از واقیعبينیي غافیل سیازد .بايید وقیوع

مباني نگرش توحيدي و فرهنگ اسیالم
2د آرمان هرایی /واقع بينی /آینده نگری

نییاب ،اگییر مبنییاي نظییري آينییدهنگییري در

در مهندسي فرهنگ قطعا ،پيش از هیر

مهندسي فرهنگ باشد ،چشم انیدازي روشین

چي یز بايسییتي نسییبت بییه وضییعيت مطلییوب

پییيش روي خواهیید گشییود كییه در ارائییه

فرهنگ به عنوان الگو و معيیار توافیق حاصیل

راهكارهاي اساسي ،مفيد خواهد بیود .تلفيیق

كرد .اين مهم بايد در جريان تیدوين «نظريیه

مناسیییب و رعايی یت همزمیییان سیییه ركییین

ملي فرهنگ» تحقق پذيرد .كامال واضح است

آرمانگرايي ،واقعبيني و آيندهنگري از اصیول

كه آرمانگرايي و توجه به وضع مطلوب نبايد

اساسي مهندسي فرهنگ شمرده ميشود.
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3د مشارکت /اجماع

طراحي سازوكارهايي كه بتواند آحیاد جامعیه

اجماع دست انیدركاران بیر سیر نقشیه،

را (كییه مخاطبییان نهییايي مهندسیي فرهنییگ

عامل اساسي در توفيق آن خواهد بیود .قطعیا

هسییتند) درگي یر موضییوع نم یوده و تعامییل و

منظور از مهندسي فرهنگ ،توليد يیک طیرح

تعاطي فكري همه قشرها را برانگيیزد ،و نيیز

ي یا سییند علم یي و پژوهش یي محییـ یییی امییا

اطالع رسیاني گسیترده و كیافي در مجموعیة

ناكارآمد و غيرمیوثر ییی نيسیت؛ بلكیه تیالش

فرايند مهندسي فرهنگ ،امر مهمي است كیه

بیییراي دسیییتيابي بیییه طرحیییي راهگشیییا و

بايد لحاظ شود .بدون رعايت اصل مشاركت و

جهییتبخییش اسییت كییه بتوانیید در سییطوح

تحقییق اجمییاع حییداكثري در طراحیي نقشییه

مختلف ،چگونگي اصالح و ارتقاي فرهنیگ را

اصالح فرهنگ ،نميتوان به نتيجه مورد نظیر

رقم بزند .بنابراين طراحي آن بايد به گونیهاي

اميد داشت.

انجام شود كه باالترين حد توافق و اجمیاع را
جلب نمايد و در عين ابتناء بر مباني و اصیول
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4د انسجاع /استناد

معتبر و مقبول یی كه مشروعيت اين نقشیه را

يكپارچگي و انسجام از اصول و شیرايط

ت یأمين خواهیید كییرد یییی از اعتمییاد و توجییه

الزم براي مهندسي فرهنیگ اسیت؛ در عیين

مجريان و تدوين كنندگان هم برخوردار باشد.

اينكه رهنمودها و راهكارهاي ارائه شیده بايید

شییرگ الزم بییراي تحقییق اي ین اصییل ،جلییب

به مباني نظري ،يافتههاي پژوهشیي ،مسیتند

مشاركت و حضور همه صاحب نظران ،فعاالن،

باشند .مشهورات و اسیتداللهیاي تمثيلیي و

نخبگییان ،مییديران و كارشناسییان در فراينیید

خطییابي ،نباي ید در ايین امییر مهییم جايگییاهي

مهندسیي فرهنییگ اسییت .توجییه بییه نيازهییا،

داشته باشند .ازاين رو روش شناسي مهندسیي

مطالبییات ،شییرايط و امكانییات نییرمافییزاري و

فرهنگ و ترسيم و تعيين قواعد و اصولي كیه

محتوايي فرهنگي مناطق ،قشرها و اقوام و بیه

در فرايند مهندسي فرهنگ میيتوانید و بايید

كیار گییرفتن همییه ديیدگاههییا و تحليیلهییا و

مبنا و چارچوب قرار گيیرد ،اهميیت خاصیي

زمينه سیازي بیراي حضیور فعیال و اثیربخش

دارد .گام نخست براي رعايیت اصیل اسیتناد،

مراكز پژوهشي ،فرهنگیي ،آموزشیي و علمیي

تنقییيح منییابع و روشهییاي دسییتيابي بییه

جامعییه در ايیین فراينیید ،مییيتوانیید زمينییه

راهبردهاي اساسي و راهكارهاي كالني اسیت

مشاركت حداكثري را فیراهم آورد .همچنیين

كه نتيجه اين فرايند خواهد بود .اصل انسجام

اصییل مسییتقل) بییراي پرهيیز و پيشییگيري از

مورد نياز اسیت ،بیه صیورت تكامیليابنیده و

گسست و پراكندگي ضروري خواهد بود.

اصالحشونده ،تكرار شده و گیامهیاي مختلیف

۵د مراتب متكامل  /اکمال متقابل

بعدي را رقم ميزند.

مهندس یي فرهنییگ امییري اسییت داراي
مراتب ،مراحل و گام هاي تكامليابنده .نقشیه

فرایند مهندسی فرهنگ

اصالح فرهنگي نمیي توانید طرحیي مطلیق و

فرهنییگ ،ي یک سيسییتم اسییت و داراي

دفعي باشد؛ بلكه ،طرحي است كه مرحله بیه

اجزايي است كه اين اجزاء در تعامیل بیا هیم

مرحلییه ارائییه مییيگییردد و در هییر مرحلییه،

مییيباشییند .مهندسییي فرهنییگ ،مهندسییي

بازخوردهاي برآمده از مراحل پيشين ،به كیار

سيستم فرهنگ است .سيستمها از سیاده بیه

بسییته مییيشییود .چییه بسییا كییه در نخسییتين

پيچيییده طبقییهبنییدي مییيشییوند .سيسییتم

مرحله ،اجراي آزمايشي طرح ،توصيه شیود و

فرهنییگ ،سيسییتم پيچيییدهاي اسییت كییه

پس از حصول اطمينیان نسیبي از درسیتي و

سيستم هاي انسان ،سازمانهیاي اجتمیاعي و

كارآمدي ،اجراي آن تعميم يابد .اصل اكمیال

حوزه هاي ناشناخته را دربرميگيرد .هر اندازه

متقابل اقتضا ميكند طراحان ،رابطه اصالح و

سيستم ها پيچيیده تیر شیوند مهندسیي آنهیا

ارتقاي هر جزئي از اجزاي فرهنگ را با سیاير

(يعني طراحي ،نوسازي و بازسازي آنهیا) نيیز

اجزا و نوع آن رابطه بررسي كننید و در ارائیه

پيچيدهتر ميشود.

راهبردهاي كالن و راهكارهاي اساسي بیه آن

فرهنگ ،سيسیتمي نيسیت كیه بیدون

توجه نمايند .اين اصیل فراتیر و عميیقتیر از

سابقه وجود داشته باشد ،بلكه سيستمي است

اصیلِ انسییجام بییوده و فقییط نییاظر بییه پيونیید

كییه هییم گییام بییا حي یات سيسییتم انسییان و

بخش هاي مختلف ايین نقشیه نيسیت؛ بلكیه

سازمانهاي اجتماعي است .بنابراين مهندسي

تأثيرات متقابل ايجابي يا سلبي مورد مالحظه

فرهنیگ بیه طراحیي مجیدد و يیا نوسییازي و

قرار میيدهید .ايین اصیل ،فراينید مهندسیي

بازسازي آن مربوگ خواهد شد .براي نوسازي

فرهنگ را به صورت فرايندي حلقوي و به هم

و بازسازي يک سيستم ،بايد سيستم طراحیي

پيوسته و نه فرايندي خطي ترسيم میيكنید.

شدة كامل را مد نظر قرار داد و بر آن اسیا





استناد است ،ولي توجه به آن (بهعنیوان يیک

مراحلي كه براي تدوين نقشه اصالح فرهنیگ
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و يكپارچگي نيز تا حدود زيیادي تیابع اصیل

در حقيقت در هر حلقه از ايین فراينید ،همیه
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ضعفها و نارساييهیا را در سيسیتم موجیود،

مراحلي كه بهعنوان ايستگاههاي اصلي تدوين

مشخص و سپس نسبت به برطرع نمودن آن

طرح الزم است ،اجماال به شرح زير ميباشد:

اقدام كرد.

 )1پیییژوهشهیییاي میییورد نيی یاز در زمينیییه

در يک سيستم مهندسي شده ،نقیش و
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نيازسنجي ،آسيبشناسي ،اولويتگذاري و...؛

وظيفه هر يک از اجزا به خوبي مشخص شده

 )2كارشناسي و اسیتنباگ سیازنده و مفيید از

و تعامل هر يیک از اجیزا بیا ديگیر اجیزا نيیز

نتايج پژوهشها؛

مشخص ميباشید ،بیهگونیه اي كیه سيسیتم،

 )3تدوين راهبردها ،الگوها و راهكارها ،و ارائه

كاركرد الزم را داشته و به هدع خیود دسیت

پيشنهاد براي تصیميم هیاي جانشیينپیذير و

يابد .براي مهندسي سيستمها ،انیواع و اجیزاء

تبديلپذير [تصميمسازي]؛

هییر سيسییتم را مییدنظر قییرار مییيدهنیید و بییا

 )4نظرخییواهي و اعتبارسیینجي تصییميمهیاي

بهییرهگي یري از روشهییاي تجزي یه و تحلي یل،

پيشنهاد شده و گزينش اجزاي پیذيرفتني در

مهندسي سيستم را به انجیام میيرسیانند .از

نقشه مورد نظر؛

سوي ديگر اصول و مبانياي كه در روشهاي

 )5تعيين راهبردها و راهكارهاي مطلوب؛

مختلف وجود دارد ،با توجه به نیوع سيسیتم،

 )6اجراي آزمايشي و ارزيابي نتايج؛

متفاوت است .در مهندسي سيستم هاي ساده

 )7اصییییالح و تعمیی یيم اجییییراي طییییرح و

از روشهاي تجزيه و تحليل ،مبتني بر منطق

بازخوردسنجي و مطالعه مجدد بیراي مرحلیه

كالسییيک بهییره گرفتییه مییيشییود ولییي در

بعدي.

مهندسییي سيسییتمهییاي پويییا و پيچيییده

براي اجراي هیر يیک از مراحیل فیوق؛

(همچییون سيسییتم فرهنییگ) ،از روشهییاي

مراجع ذيربط ،دستگاهها ،مراكز و مؤسسیات

علمي غني تر مبتني بر منطق فازي ()Fuzzy

مسی ول بايید بییه تفكيیک مشییخص شییوند و

و نظريییههییاي آشییوب ( )Chaosبايیید بهییره

متناسب بیا اليیه هیا و عرصیههیاي فرهنیگ،

گرفت.

وظايف هركدام تعيين شیود ،بیه ويیژه بیراي

در فراينیید مهندس یي فرهنییگ ،ترس یيم

مرحله تصميم سازي ،بايد تيم فعالي متشیكل

روند دقيق و عملياتي یی و حتي زمیانمنید و

از صاحب نظران و طراحان فرهنگیي تشیكيل

مرحله بندي شده یی ضروري است .پيشبيني

گردد.

توانمند و درعين حال مشاركتپذير است كیه

كشور ،بي بديل است ،در میديريت راهبیردي

زير نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي وظیايف

فرهنگي ،ما بیه غيیر از ايین مجموعیه ،هیيچ

محوله را به انجام برساند.

مركزي را در كشور نداريم .بخشهاي مختلف
چه دولت ،مجلس ،و حتي مجمیع تشیخيص

متوليان مهندسی فرهنگ

مصلحت وظايفي دارند اما هيچكدام وظيفهاي

مهندسیي فرهنییگ در هیر كشییوري بییا

را كه اين شورا بر عهده دارد بر عهده ندارند».

آن

به لحاظ وجود چنیين جايگیاه و ايفیاي

خود را دارد .در كشور ما

مأموريت مهندسي فرهنگي كشور اسیت كیه

اين مهم از سوي مقام معظم رهبري بر عهده

ميتوان به «انقالب فرهنگي» معنیا و مفهیوم

شوراي عالي انقیالب فرهنگیي گیذارده شیده

بخشيد و اينگونیه اسیت كیه مفهیوم انقیالب

اسییت .ايشییان مییيفرماينیید« :شییوراي عییالي

فرهنگ یي را مییيتییوان بییا مفهییوم مهندس یي

انقالب فرهنگي را در واقع بايید اتیاق فرمیان

فرهنییگ كشییور روشیین سییاخت و بییه خییوبي

فرهنگي كشور يا ستاد عالي فرهنگي و علمي

دريافت كه تحقق انقیالب فرهنگیي بیا هیيچ

دسییتگاههییاي كشییور اعییم از دسییتگاههییاي

اقدام ديگري قابل حصول نميباشد.

توجه به قیوانين حیاكم و شیرايط خیا
كشور ،متولي خا



شكلگيیري سیاختاري متناسیب و میديريتي

مجموعه (شوراي عیالي انقیالب فرهنگیي) در
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اجییراي درسییت اي ین فراينیید ،مسییتلزم

رهبري در اين زمينه تأكيد دارند كیه« :ايین

فرهنگي و ساير دستگاه ها و مركیز مهندسیي
فرهنگییي كشییور بییه حسییاب آورد» .ايشییان

رویكرد درست در مهندسی و مادیریت

همچنين میيفرماينید« :مهندسیي فرهنگیي

فرهنگ

كشور منحصرا توسیط شیوراي عیالي انقیالب
فرهنگي امكانپذير است».
ممكن است پرسيده شود آيا با توجه به

مقام معظم رهبیري رويكیرد مهندسیي
فرهنگ را اين چنين توضيح میيدهنید« :میا
نميخواهيم با نگاه افراطي به مقولیه فرهنیگ

سازواره هاي بزرگي همچون مجلیس شیوراي

نگاه كنيم ،بايد نگاه معقول اسالمي را میال

اسالمي ،دولت يا مجمع تشیخيص مصیلحت،

قییرار داد و نییوع برخییورد بییا آن را بییر طبییق

باز هم بايد مهندسیي فرهنگیي را از شیوراي

ضوابطي كه معارع و الگوهاي اسالمي بیه میا

عالي انقالب فرهنگي طلب كردچ مقام معظیم

نشان ميدهد ،تنظيم كرد .برخورد افراطیي از
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دو سو امكانپذير است و تصور ميشود .يیک

فرهنگییي كشییور ،هرگونییه نگییاه متصییلّب،

تفكر اين كه ما مقوله فرهنگ را مقولهاي غير

مكانيكي و آمرانه از باال به پايين مردود است.

قابل اداره و غير قابل مديريت بدانيم مقولهاي
رها و خودرو كه نبايد سر به سرش گذاشت و

مدل فرهنگی اسالمی

به آن وارد شد .متأسفانه اين تفكر در جاهايي

اگر اسالم را بیه عنیوان «نظیام فكیري

هسییت و عییدهاي طرفییدار رهییا كییردن و ب یي

مورد پذيرش» در نظر بگيريم؛ ميتوان میدل

اعتنايي و بي نظارتي در امر فرهنگ هسیتند.

فرهنگي زير را با اقتبیا

از میديريت متعیال

اين تفكر ،تفكر درستي نيست و افراطي است.

حقتعالي بر جهان هسیتي ،میدلي اسیالمي و

در مقابل آن ،تفكر افراطي ديگري وجود دارد

منطبق با ويژگيهاي فطیري انسیان دانسیت.

كه سختگيري خشین و نظیارت كنتیرلآميیز

اين مدل فرهنگي (كه مي تیوانيم آن را نظیام

بسيار دقيق است .ايین تفكیر نيیز بیه همیان

رحماني بخوانيم) از دو ركین اصیلي تشیكيل

اندازه غلط است»1382/10/21 .

شده است:

رهبري به مدد استعارهاي زيبیا ،مطلیب
الفد رشد

را به خوبي ميشكافند:
«در مقولة فرهنگ ،رفتار حكومت بايید

رشد ،واژه اي است كه در متون اسالمي

دلسییوزانه و ماننیید باغبییان باشیید .باغبییان بییه

گاهي مترادع بیا واژه میديريت و رهبیري بیا

هنگییام ،نهییال مییيكییارد بییه هنگییام آبي یاري

تمییام گسییتردگي آن بییه كییار مییيرود .در

ميكنید ،بیه هنگیام

اصطالح عرفي ،رشد صفتي است كه به انیدام

سمپاشي ميكنید و بیه هنگیام ميیوه چينیي

بدن نسبت داده ميشود ،اما در اصطالح فقیه

ميكند .بايد فضاي فرهنگي كشور را باغبیاني

اسالمي ،رشد بیه نیوعي بلیو روحیي اطیالق

كرد ،يعني مس والنه و با دقت ايین مقولیه را

ميشود .بهعنوان مثال گفته ميشیود كیود

دنبال نمود1382/10/23 ».

پس از بلو جسیمي بايید بیه حیدي از بلیو

مي كند ،به هنگام هر
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اين استعاره هرگونه ابهام را در رويكیرد

روحي برسد كه بتواند مديريت صیحيحي بیر

مهندسي و مديريت فرهنگي كشور ميزدايید

اموال خود داشته باشد .به عبارت ديگر ،رشید

و روشن مي سازد كه در مهندسي و میديريت

عبییارت اسییت از «شايسییتگي و لياقییت بییراي

زندگي».

مهم ترين قواعد نظريه رشد را بیه شیرح زيیر

قرآن كیريم دربیاره پيیامبر اكیرم ( )

برشمرد:

از او ياد شده چيزهاي خوب را حالل ميكند

فرهنگي بر ديگران ،نشانه رشد مدل فرهنگي

و بديها را حرام ميسازد و بیار سینگين را از

نيست؛
▪ الزمه مدل فرهنگي رشد ،توجه ويیژه

دوش ها بر ميدارد و زنجيرها را از میردم بیاز
مينمايد».
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▪ صییرع پيشییرفت و افییزايش تییأثير
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نگهداري و بهره برداري صحيح از سرمايه هاي

بااليي قرار داشیته اسیت .از اينجیا میيتیوان

به انسانها و ابعاد وجودي آنها است؛

اين راهبیرد پيیامبر( ) كیه نيروهیاي

▪ مدل فرهنگي رشد ،میدلي اسیت كیه

بسته را آزاد میيكنید ،اسیتعدادها را شیكوفا

رشد مادي و معنوي انسانها را همزمان ارائه

ميسازد و از ضعيف تیرين افیراد ،قیوي تیرين

كند.

ملتها را ميسازد؛ مبتني بر چند امر است:
 )1سیییرمايه انسیییاني هیییر اجتمیییاع،
بزرگترين سرمايههاي آن است .اسالم به اين
سرمايه اهميت فراواني ميدهد.

ازآنرو كه ارائة نقشه فرهنگي مطلیوب،
فرع بیر شیناخت انسیان اسیت و ايین ضیعف

 )2ايیین سییرمايه ،نيازمنیید اكتشییاع و
استخراج است؛
 )3انسانها داراي قیوانين خیا

بد رحمت

شناخت منجر به ارائه الگوهاي غلطي از سوي
برخییي انديشییمندان شییده؛ الزم اسییت بییراي

خیود

دستيابي به الگوي صیحيح ،بیه نحیوه تیدبير

هستند و اگر بخواهيم براي آنان برنامه ريیزي

حضرت حقتعالي بیر جهیان هسیتي مراجعیه

فرهنگي بنماييم ،الزم است آنان را بشناسيم.

مییينمییاييم و اصییول مییورد نيیاز بییراي مییدل

به بيان ديگر ،قوانين حاكم بر رفتار انساني را

فرهنگي را از اين منبع اليزال اقتبا

كنیيم.

بايد همچون قوانين فيزيک و شیيمي كشیف

اين مدل فرهنگیي مبتنیي بیر اصیل رحمیت

كرد؛ نه وضع.

است كه به عنوان راهبرديترين محور اعمیال

قرآن كیريم میدل حكیومتي فرعیون را

مديريت خداوند ،شناخته میيشیود .ربوبيیت

رشد نمي داند .اين در حالي است كه فرعیون

خداونیید كییه همییان مییديريت و مییدبّر بییودن

از لحاظ فناوري و پيشرفت ظاهري در سیطح

رحمت سابقة خداوند شیكل



اوست؛ بر اسا
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گرفته و قواعد و اصول مديريت اسیالمي نيیز

 )1شناخت مبیاني ،ارزش هیا و مظیاهر

بايد بازتابي از رحمت واسعه او باشد .بیه ايین

فرهنگ آرماني؛ رابطیه فرهنیگ و ديین و بیه

ترتيب ،طراحي نقشه فرهنگي بايد به گونهاي

خصو

اسالم ناب محمیدي( ) در تعيیين

باشد كه مواردي همچون :برائت ،حسن ظینّ،

اين فرهنگ به عنوان اصلي ترين عامیل میورد

كرامییت و مغفییرت كییه زي یر مجموعییه اصییل

توجه خواهد بود.

رحمت هستند ،در آن لحاظ شود.

 )2شناخت فرهنگ موجود

نسبت مدیریت رحمانی و نظریه رشد

آن فرهنگي كه امروز محیيط فرهنگیي

شايد بتوان گفیت كیه ايین دو نظريیه

جامعیه را مییيسیازد و براسییا

آن جامعییه و

اسییالمي بییه ضییميمه يكییديگر ،نییوعي مییدل

افراد آن رفتار مينمايند (و بهعنیوان فرهنیگ

فرهنگي اسالمي را ارائیه میيدهنید .در ايین

معمول نام برده مي شیود) میورد شناسیايي و

زمينه «راشد» را میيتیوانيم بعنیوان هیدع و

تجزيه و تحليل واقع و با توجه به فاصله آن از

«رحمت» را بعنوان استراتژي میدّ نظیر قیرار

فرهنگ آرماني ،مشخص شود.

دهيم .چه بسا بهترين بيان براي نسبت ميان

 )3تعيين فرهنگ مطلوب (هدع)

اي ین دو نظري یه آن كییالم نییوراني باشیید كییه

اصالح فرهنگ موجود با عطف توجه به

خداوند متعال در قرآن مجيد بيیان میيدارد:

مقتضيات ،قوت هیا و ضیعفهیاي موجیود در

«رَبَنَا آتِنَا مِنْ لَدانْکَ رَحْمَهً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا

جامعیه و همچنیين توجییه بییه شییرايط سییاير

رَشَییدًا؛ پروردگییارا م مییا را از سییوي خییودت

كشورها و ديگر محيطهاي فرهنگي ،سياسي،

رحمتي عطا كن و راه رشد را برايمان فیراهم

اقتصادي و اجتماعي ،امكانپذير خواهید بیود.

ساز» .اين بيان روشن میيسیازد كیه ايین دو

بنابراين در تعريف فرهنگ هدع يیا مطلیوب،

نظريه در طول يكديگر قرار ميگيرند و اصول

آن ميزان یي كییه در فرهنییگ موجییود امكییان

مدل فرهنگي مورد نظر اسالم را رقم ميزنند.

اصالح وجود دارد مشخص ميشود.

در مهندسي سيسیتم فرهنیگ ،اجیزاي
اصلي و هم اجزاي فرعي بايد در جايگاه خیود

38

نكات مورد تأکيد در پایان

و در تعامل با يكديگر قرار بگيرنید .همچنیين

 -1مهندسي فرهنگ پيش از هر چيیز

در مهندسي فرهنگ الزم است محورهاي زير

مستلزم تدوين و توافق بر سیر «نظريیة ملیي

قرار گيرد:

فرهنییگ» اسییت .بییدون تعيییين مبییاني و

مورد توجه خا

مرتبط بر سر تعريف دقيق فرهنگ ،نمي توان
وارد مقولییة مهندسییي فرهنییگ شیید و آن را
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عملیي سیاخت .مهندسیي فرهنگیي كشییور و

فصلنامه راهبرد ،شماره  ،45پاييز .1386

مهندسي دستگاههاي فرهنگي نيز متیأخر بیر

.2

مهندسي فرهنگ است.

اصییفهاني ،مهندسییي فرهنگییي ،بايسییتههییا و

 -2برونییییداد مهندسیی یي فرهنییییگ،
نقشهاي كالني خواهند بود كیه راهبردهیاي
اساسي و راهكارهاي كاربردي بیراي اصیالح و
ارتقاي فرهنگ را ترسیيم و مراحیل و مراتیب
آن را تعيين مينمايند .براي دستيابي به ايین
حاصل ،اصول و فرايند كیار را بايید تعيیين و
ترسيم كرد.
موظف به تحقق اين امر خطير بوده و بايد به
تییدوين و تصییويب آن اقییدام كنیید .اصییول
الزم الرعايه و مراحلي كیه بیراي ايین فراينید
بيان شد ،زمينیه تیدار

و تصیويب برنامیه و

طرح عملِ مورد نياز را فراهم خواهد سیاخت.
اتقان و استحكام مهندسي فرهنیگ ،مسیتلزم
توجییه جییدي بییه ايیین امییر مهییم و ايجییاد
سازوكارهاي مناسب براي دستيابي به مقصود

گرامییي ،غالمحسییين ،ميییثم ،شییريف

راهبردهیا ،ماهنامیه معیارع ،شییماره  ،52دي
1386
.3

.12

غالمي ،رضا ،پژوهش در نقشه مهندسي

فرهنگییي ،ماهنامییه زمانییه ،شییماره  ،58تيییر
1386
.4

 -3شییوراي عییالي انقییالب فرهنگییي

شماره چهل و هفتم تابستان 1387

چارچوبهاي نظري و توافق مراكیز و مراجیع

سياستگذاري در مهندسي فرهنگیي كشیور،

.49

شییيخ نییوري ،محمیید اميییر ،مهندسییي

فرهنگي؛ راهكار مقابلیه بیا تهیاجم فرهنگیي،
ماهنامه زمانه ،شماره  ،58تير 1386
.5

.52

كريمي ،غالمرضیا ،سیازمان آيسسیكو و

مهندسییي فرهنگییي جهییان اسییالم ،ماهنامییه
زمانه ،شماره  ،58تير 1386
.6

.64

مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگیي؛

ماهيت ،مباني و مسائل ،گفت وگو با علي اكبر
رشاد ،ماهنامه زمانه ،شیماره  ،58تيیر .1386

است.

.4
پانوشتها :
.1



عی یالمي ،مسیییعود ،جايگیییاه ابزارهیییاي

.7

رحمانيان ،داريوش ،تیاريخ و مهندسیي

فرهنگییي ،ماهنامییه زمانییه ،شییماره  ،58تيییر

39

1386
.8

فرهنییگ ،تهییران ،مركییز اسییناد فرهنگییي

.14

قاسیییمي ،حیییاكم ،جايگیییاه رسیییانه در

مهندسي فرهنگي ،ماهنامه زمانه ،شماره ،58
تير 1386
.9

.38

مهندسییي فرهنگییي؛ پییادزهر نییاتوي

فرهنگي ،ماهنامه آشنا خانواده ،شیماره ،135
دي 1385
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