
 

 

 

 

 

 

 مهندسی فرهنگی: از نظریه تا عمل
 دکتر حسن روحانی

  چكيده
حوزه مطالعات در  بويژه-در جرگه ادبيات علوم انساني« مهندسي فرهنگي»ديرزماني نيست كه تعبير 

وارد شده است. در نوشتار حاضر ضمن تشريح معناي فرهنگ و مفهومي كه از  -اجتماعي و فرهنگي
ود، به پيامدهاي اقدامات فرهنگي ناسنجيده در ادوارگذشته اشاره شده و ش مهندسي فرهنگي مراد مي

« مهندسي فرهنگي كشور»شود كه چگونه در پي تأكيدات مقام معظم رهبري بر ضرورت  توضيح داده مي
له،  تدريج با ارشادات معظم ، فضاي جديدي در حوزه مطالعات فرهنگي شكل گرفته و به1381در سال 

 شود. اي، تبديل مي رشته سيپليني گسترده با ابعاد وسيع بينبالد و به دي مي
هاي فرهنگي و تأثيرات متداخل آنها بر مقوله مهندسي فرهنگي، به  پژوهش حاضر با تبيين سياست

و « امكان»پردازد و پس از بحث پيرامون  ماهيت مهندسي فرهنگي با رويكردي پديدارشناختي مي
كه زيربناي نظري براي «   نظريه ملي فرهنگ»ستگي دستيابي به از باي ،مهندسي فرهنگي« ضرورتِ»

اين مهندسي را  ،راند. مقاله در پايان فرايند تدوين اصول حاكم بر مهندسي فرهنگ است، سخن مي
نمايد. نقطه عزيمت بحث،  را احصاء مي ،دار اين مهم گردند كه بايد عهدهرا بازگشوده و متولياني 

دهد  تحقيق حاضر نشان مي و باشد بري در امر مهندسي و مديريت فرهنگ ميديدگاههاي مقام معظم ره
كه چگونه اين مهم بايستي از هرگونه تصلب، برخورد مكانيكي و آمرانگي از باال، خالي باشد. تحقيق 

را براي مهندسي فرهنگي كشور معرفي نموده و در « رحمت»و « رشد»دو بنيان  -برهمين مبنا  -حاضر 
 گذارد. ت مديريت رحماني و نظريه رشد را به آزمون ميپايان، نسب

 ها کليد واژه
نظريه رشد ،سياستهاي فرهنگي ،مديريت فرهنگ ،نظريه ملي فرهنگ مهندسي فرهنگي،فرهنگ، 


  نظام استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت تحقيقاترياست مركز 
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 مقدمه  

جامعه و  يکفرهنگ  يبه منظور طراح

حركییت و  حيصییح يسییمت و سییو  نيییيتع

فیراهم سیاختن    يدر راستا زيآن و ن شرفتيپ

 ييرشید و شیكوفا   يالزم بیرا  يها يبسترساز

براسییا   يا سییامانهكییه اسییت  ضییروريآن، 

سییاختارها  نيتییر مطمیی ن و نيتییر حيصییح

از هرگونیه  ايین سیامانه بايید     .شود يزير هيپا

تحییول و  انيییدر جر وده،در امییان بیی يبيآسیی

نشود و در هر زمیان و   جاديا يتكامل آن خلل

ي، ظرفيت ايسیتايي در برابیر تهاجمیات    مكان

دقيقیا  از همیين رو   . را داشته باشید  يلاحتما

 يضرورت پرداختن به مقوله مهندس است كه

سیامانه   يطراحی در واقع همیان  كه  -فرهنگ

و كسب  ييو كارا نانيبا حداكثر اطم ،فرهنگ

 .شود مي مطرح -است تيموفق نيشتريب

 کفرهنگي يتوان ساختار  چگونه مياما 

نمییودچ چگونییه   يرا طراحیی يجامعییه انسییان 

را سامان  يجامعه اسالم کيان فرهنگ تو مي

 توانید  میي  ييبر چه مبنا يطراح نيا دچيبخش

 يداريی پابه  يطيو تحت چه شرا گردد استوار

الگوها و  ايداشتچ آ ديامتوان  ميآن  ييايو پو

و  شیییمندان ياند يراهكارهیییا و راهبردهیییا 

 خيدر طول تیار  يجوامع انسان ارانگذ استيس

جامعییه  کيی  يارذگی دايبن يبشیر بییرا  اتيی ح

فاضله، تاكنون توانسته اسیت   نهيو مد آل دهيا

و  ريفراگ يمتكامل و گفتمان يتيبشر را به هو

و  شییرفتيو پ نيراسییت يو عییدالت اگییر تعامییل

 داريییجانبییه و پا متییوازن و همییه  يا توسییعه

 دچانگرد هنمونر

و خاصیه در   جهیان سیوم   يكشورها در

 ر،يییدو سییده اخ يكییيدر خییالل  انییه،يخاورم

بر فلسیفه   يمتك يستياليسوس يها يژودئوليا

 سییميبراليو سییپس ل کيییالكتيد سییمياليماتر

نیو   يدرانداختن طرح يمدع ب،يبه ترت ،يغرب

 يشیمول بیرا   و جهان شرفتهيپ ييو ارائه الگو

. گرديدند امعجو يو فرهنگ ياقتصاد ينوساز

در  -ه سییتناخواو ه سییتخوا - نيییزكشییور مییا 

از قیرار گرفتیه و    نشیيب و فرازهیا   نيی ا ريمس

مشیروطه بیه بعید تیا دوره رضیاخان و       زمیان 

 راتيدوم در معرض تیأث  يسپس تا دوره پهلو

از آنهیا قیرار    يناشی  يهیا  بيو تحوالت و آسی 

از  کيیی چيدر هییبییا ايیین حییال داشییته اسییت. 

فرهنیگ ملیت    يمهندسی  شیده،  ادي يها دوره

 ،"محیور  فطیرت " يهیا  تيی هو يبر مبنا رانيا

نگرفتیه  شیكل   "ريپذ تعامل"و  "ابندهي تكامل"

 کيی  يو همیواره در دو سیو   افتهيو انسجام ن

سرگردان و معطل مانده اسیت.   ي،تيهو فيط

 خياز تیار  ييهیا  سو در برهه کياز  تيهو نيا

 اتيهمیه خصوصی   ،دهييی بیه افیراگ گرا   ران،يا

را  رانيی به وجود آورنده ملیت ا  يو قوم يفطر

 نيییانكییار و رد ا يدر راسییتا و گرفتییه دهيییناد
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قیرار   زيبسته و با دسیتاو كمر همت  ها يژگيو

پیان  » دهيی عق جيبیه تیرو   ،يرانيا تيدادن هو

در كنار آن ترويج فرهنگ غرب و و  «سميرانيا

اقیوام   ليو اصی  يفطیر  تيی هونابود سیاختن  

 گیر، يد ياست. و از سیو  دهياهتمام ورز يرانيا

 يرانيا تيهو يبه كل ،گشته ليمتما طيبه تفر

و بیه  را انكیار نمیوده    رانياقوام ساكن فالت ا

 تيییجسییتن از هو يو دور يییيواگرا ريمسیی

و تسیليم فرهنیگ   افتیاده   ر،يپیذ  تكامل يفطر

از  يلیذا در هیر دوره و زمیان   غرب شده است. 

 يهیا  بحیران  ران،يب ملت ايپرفراز و نش خيتار

رخ  يگونیاگون  ياسی يو س يو اجتماع يفرهنگ

اره وهمی  يرانيجامعه ا سان نينموده است و بد

و  يو ملی  يقوم و يفرد يها بيآسدستخوش 

 ها بوده است. از آن بحران يناش ينيد

 

 بيان مسئله

 ،ياسیییت جمعییی يفرهنیییگ مفهیییوم 

 شرفتيو قابل پ ايپو فراينديفعال،  يا سامانه

انسیان را تحیت    يو اجتمیاع  يفرد اتيكه ح

و  ريز آنجا كه جهت و مسادهد.  قرار مي ريتأث

اره در معییرض وسییامانه همیی  نيییا يمحتییوا

خیل و تصیرع عوامیل    و د يجید  يهیا  بيآس

 نيقیرار دارد، بنیابرا   يطيمح و يمتعدد انسان

و  از انحیراع  تاالزم است  يهوشمند تيريمد

و  هدونمییی يريشیییگيسیییقوگ آن پ افیییول و

آن را فییراهم  ييرشیید و شییكوفا يهییا نییهيزم

 .دينما

اقیدامات   جينتیا  توان مي طور خالصه به

 نانیه يب واقع ريآلود و غ شتاب ريو تدابنسنجيده 

فرهنیگ جامعیه    يمهندس يدر راستاگذشته 

 را به شرح زير احصاء نمود: ياسالم رانيا

 انيییدر م تيیی. اسییتمرار بحییران هو 1

 ؛جوانان

 ؛و فساد يعدالتي ب جي. ترو2

 دهيییپد يريپییذ بيو آسیی گي. شییكنند3

   ي؛اجتماع تيامن

تهییاجم  يهییا نییهي. فییراهم شییدن زم4

 ي غرب؛فرهنگ

مردم در  تي. عدم مشاركت فعال اكثر5

 شور؛ور كام

بیه   يتفیاوت  يبار بی  انيخصلت ز جا. رو6

 يو حتی  شيخیو  يو اجتمیاع  يسرنوشت فرد

 يبرخی  ياز سو يمدن يمبارزه منف هياتخاذ رو

 ؛از اقشار جامعه

 يها بيدرصد آس شيافزاو تداوم و  . 7

 يطالق، سیرخوردگ  اد،ياعت لياز قب ياجتماع

 .ها يو بزهكار يمسخ فرهنگ ،يديو ناام

در  يمقیام معظیم رهبیر    داتيتأكپيرو 

 يفیرهنییگ  يمهندسی »بر ضیرورت   81سیال 

 يفضیییا يريی گ شییاهد شیكل اينیک  ، «كشیور 

 ؛هسییتيمدر حیییوزه فیرهنیییگ   يیديییجید
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جامعییه  يربنییايعنییییوان ز اي كییه بیییه حییوزه

حركییت جامعییه را  تيییشییكل و ماه ،يانسییان

 يبسیتر  يفرهنگ ي. مهندسدينما مشخص مي

 هيبه فرهنیگ مطلیوب در سیا    يابيدست يابر

ابعیاد   ميمنابع و مقدورات موجود است. ترسی 

و  يجهیت طراحی   يفرهنگی  يمختلف مهندس

نقشیه  »جانبیه   و همیه  قيی دق ح،يصیح  ياجرا

 رافزونتی تحیر    ازمندي، ن«يفرهنگ يمهندس

 يعیال  يون شیورا همچی  ساز فرهنگ ينهادها

له  مكرر معظم داتياست. تأك يانقالب فرهنگ

میا   فيلتكا نيتر از مهم يكي»كه  نكته نيبر ا

 «فرهنگ كشور اسیت  يدر درجه اول مهندس

هیا و مراكیز    دانشگاهنقش و رسالت  ،(1383)

تیر   برجسیته  ريمسی  نيی را در ا فرهنگي كشور

ي داريی در د يمقیام معظیم رهبیر    نمايید.  مي

 يعییال يشییورا يبییا اعضییا( 86/ 17/9) ديگییر

را بسیتر   يرهنگی ف يمهندس ،يانقالب فرهنگ

به اهداع  يابيدانسته و دست يعدالت اجتماع

 نيی ا قيی دق نييانقالب را مستلزم تب يفرهنگ

بیودن   يو با اشاره بیه ناكیاف   ندمقوله برشمرد

 ديیی، تأكنییهيزم نيییانجییام شییده در ا يكارهییا

 يلییيمسی له مهیم را خ   نيییا ديی با» :نید فرمود

 نييجهت تب مقالة حاضر در «.تر گرفت يجد

و ابعییاد آن صییورت  مفهییوم  نيییا تییر قيییدق

 گيرد. مي

 فرهنگ  تحول معنای

 يمفهییوم ،شيدايییپ ياز ابتییدا فرهنییگ

امیا ظیاهرا  از اواخیر     ،واحد و مشخص نداشته

و  نيكییه مستشییرق  يدر مطالعییات 18قییرن 

انید،   در باب تمدن جوامیع داشیته  دانان  تاريخ

مفهوم شكل گرفته و ظیاهر شیده اسیت.     نيا

 خيبیه تیار   يتوجیه چنیدان   ،مورخان نالبته آ

بیه  شیتر  بيند بلكیه  شیت ندا يو نظیام  ياسيس

داشیته و اسیناد   توجیه  جوامیع   يروش زنیدگ 

جوامع شناخته  يخيدرباره ادوار تارنيز  ياديز

 خيتیار معتقد بودند كه آنان  ، گردآوردند.شده

است و مطالعیه   تيبشر شرفتيپ خيتار ،جهان

 شیرفت يپ نيی ها آثار ا جوامع و تمدن يقيتطب

 خيآنیان تیار   دياز د .دهد نشان مي يرا به خوب

ادوار  صيو تشیخ  زيی امكیان تم  ديی با  يقيتطب

 شرفتيجوامع را كه مراحل متفاوت پ يخيتار

 نيبید . فیراهم آورد  دهنید،  مينشان را  يبشر

 خيتیار  بايستي مقاطعي ازمحققان  نيمنظور ا

معرفیت، گسیترش هنرهیا،     شيرا كه بیا افیزا  

همراه  ياجتماع يآداب، رسوم و بهبود نهادها

از  دتیا بتواننی  كردنید   مشخص میي  ،استبوده 

 سخن برانند.  ،شرفتيپ ةدور کي

كییه بییه عنییوان ترجمییة   فرهنییگ واژه

"Culture" در ه، گرفته شد تياز فرانسه عار

ه بیود  يپرستش مذهب يبه معنا يقرون وسط

بكار  ،نيبذر در زم دنيپاش يسپس به معنا و
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 تيی ترب در مفهوم 18و سرانجام در قرن ه رفت

اروپیا  دوران در  نيا در. به كار گرفته شدروح 

 در معنییايفرهنییگ  ةواژ -از جملییه آلمییان  -

در  رفیت.  میي كیار  ه ب شرفتيتكامل در پ انيب

اي تحت  آدلونگ مقاله ستفيكر وهاني 1782

فرهناگ   خیتاار »اي راجع بیه   مقالهعنوان 

را  يخيمرحله تار 8كرد و  ن، تدوي«رنوع بش

داده و آن را بیا مراحیل    صيانسان تشخ يبرا

پییس از او  ود.نمیی سییهيمقا يفییرد يزنییدگ

واژه  نيدر تبی  دنديكوش يگريظران دن صاحب

در همیين  . رنديتمدن بهره گ خيفرهنگ از تار

 يفكیر  شیرفت يپ يمعنا ،واژه فرهنگ ،دوران

پیس از آن  بیه خیود گرفیت؛ امیا     شخص  کي

 يافیت و بیه نحیوي تمثيلیي    تر عيوسی  ييمعنا

و  يفكییر شییرفتيمشییخص كییردن پ  يبییرا

رفته شید و  كار گه ب تيانسان و بشر ياجتماع

، كیرد  دايی پ يجمعی  ييعنابار م نخستين يبرا

، متضییمن در بطیین خییود اگرچییه همچنییان

 . نيز بود بهتر شدن وبه جلو حركت 

با وجیود اينكیه هگیل يیک شخصیيت      

بزرگ فلسفي در همين ادوار بود، با اين حال 

او از اين واژه در پرداخت فلسفه خود استفاده 

و « عقییل»نكییرد و بییه جییاي آن از واژگییان   

اسییتفاده كییرد و دولییت و تییاريخ را « مطلییق»

دانست. ايین در حیالي    محصول تجلي آنها مي

شناسیان بیا گیرايش بیه تهيیه       بود كه جامعه

آثاري در باب زندگي مردم ناگزير به اسیتفاده  

گسترده از  واژه فرهنگ بودند. آنان حتي بیه  

شییناختي  اي بییه نییام جامعییه گسییترش رشییته

 فرهنگ دامن زدند.

مفهییوم عییالم آنگلوساكسییون،  البتییه در

 نيی ا. ابید ي میي  يگريفرهنگ تحوالت د ةكلم

در كتییاب  1لوريبییار توسییط تییا   نيواژه اولیی

Primitive Culture   1871كییه در سییال 

 يعناصیر  لوريتا ، به كار گرفته شد.نوشته شد

ساختن مفهوم فرهنگ الزم داشت  يرا كه برا

اثیر   1852او در سیال   .گرفت 2از گوستاوكلم

 یجهاان  خیتاار »ود تحیت عنیوان   خ ميعظ

بیه   و را در ده جلید منتشیر كیرد    «فرهنگ

علا   »با عنیوان  دو جلد كتاب نيز دنبال آن 

فرهنیگ را متیرادع    لوريتا نگاشت. «فرهنگ

كتیاب خیود    ياو در ابتدا دانست. با تمدن مي

دهد كه پیس از او   از فرهنگ ارائه مي يفيتعر

 ،تمیدن  ايی فرهنیگ  » :بارها نقیل شیده اسیت   

اي است مشتمل بر معیارع،   دهيچيوعه پمجم

اخالق، رسیوم و تمیام    ،معتقدات، هنر، حقوق

از  يعنیوان عضیو   كه بشر به يتاو عاد ييتوانا

 کيی  فيتعر ني. ا«كند مي افتيجامعه در کي

دارد كیه   ديله تأك مس نياست و بر ا فيتوص

شیدن   ايی  شیرفت يپ يبیه معنیا   گريفرهنگ د


1 .E. B.Tylor   
2 .Gustav Klem 
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قع است كه اي از امور وا بلكه مجموعه ؛ستين

خیا    يمقطیع زمیان   کيدر طور مستقيم  به

تیوان آنهیا را    میي  يحتی بیوده و  قابل مشاهده 

 دنبال نمود. 

 يبعیید مفهییوم انسییان شییناخت   يكمیی

مفهوم توسط اسپنسر  نيا .فرهنگ متولد شد

 نيو بعیید توسییط نخسییت    كییار رفییت  ه بیی

ماننیید  ييكییايو آمر يسییيشناسییان انگل انسیان 

 و بییوا  ،ي، لییوينوفسییكيكلییر، مال سییافر،

گفتنیي اسیت كیه    شد.  به كار گرفته كتيبند

 يعيطب يشناس انسان انيمتحده، م االتيدر ا

قائییل  فییاوتت ياجتمییاع يشناسیی و انسییان

اي  . در تحوالت بعدي در اروپاي قارهشدند مي

، يانپیییس از جنیییگ دوم جهیییو بیییه ويیییژه 

و  فرانسه شروع بیه رشید كیرد    يشناس جامعه

بیه   كیا يآمر يشناسی  واژه فرهنگ را از جامعیه 

واژه فرهنیگ  بیه ايین ترتيیب    گرفیت.  عاريت 

)كولتور( ابتدا از فرانسه گرفته شده، سپس به 

، سپس از آنجیا بیه دنيیاي    ترجمه شد يآلمان

آنگلوساكسون پاگذاشت و دوبیاره بیه فرانسیه    

 يو معنی  رييی تغ ينیوع  ،در هر بیار بازگشت و 

 ابه آن اضافه شید تی   ميمفاهاي  رشتهو  ديجد

اكنون چنين به نظر  درآمد. ينزبه شكل امرو

بیا   ييكیا يشناسان آمر مردم شتريبرسد كه  مي

 در میورد فرهنیگ   سيكیه هرسیكوت   توصيفي

او  موافقت داشته باشیند. كند، اساسا   ميبيان 

 :معتقد بود

  ؛است يگرفتن ادفرهنگ، ي ▪

از عوامیییییل  فرهنیییییگ، ناشیییییي  ▪

 يشناخت ، روانيستيز طي، محيشناخت ستيز

  ؛تبشر اس خيو تار

  ؛است فرهنگ، ساختاري ▪

  ؛)و متحول( است افرهنگ، پوي ▪

  ؛است ريپذرفرهنگ، تغيي ▪

اسییت كییه  فرهنییگ شییامل قواعییدي ▪

 يعلمیی يهیا  آن را بیه روش  ليی و تحل هيی تجز

   سازد؛ ممكن مي

قابیل   يگونیاگون  هاي فرهنگ به جنبه ▪

  ؛است ميتقس

اي اسیت كیه فیرد بیه      لهفرهنگ وسي ▪

شیود و   سیازگار میي  خیود   طيكمک آن با مح

وجیود  ه بی  يخیود ابیزار   تيی ابیراز خالق  يبرا

 آورد. مي

 

 از فرهنگ  فیچند تعر

 تيی تمیدن، كل  افرهنگ ي لوريتااز ديد  

دانش، هنیر،   بر: ملتشماي است  هنيددر هم ت

، آداب و رسیوم و هیر   اتيی ، قیانون، اخالق نيد

همچییون  يكییه آدمیی يو عییادت ييگونییه توانییا
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از ديیدگاه  آورد.  از جامعه به دست مي يعضو

 : ، فرهنگ عبارت است از(1929) 3كسونيد

كاركردها رسوم و  ي( مجموعه تمامالف

   ؛باورها

( مجموعه فیرآورده هیا و كاركردهیا،    ب

 کيی  ي، رسوم و باورهايو اجتماع ينينظام د

 .  مينام آنها را تمدن مي شتريقوم كه ب

نيز معتقد است كیه   ( 1929) 4كتيبند

 هیايي از تمیام عادت   فتیه تا درهم تيكل فرهنگ

از جامعیه فیرا    يچون عضورا  يكه آدماست 

باورهیا،   ،(1929) 5لیر يهاز ديیدگاه  . رنديگ مي

 يهیا  ، راه و روشي، فنون علميفكر يها نظام

 يهیا  وهيشی  يها و تمام و سنت وم، رسيزندگ

بخشید،   كردار كه جامعیه بیدان سیازمان میي    

، فيتعر ه موجب اينشود. ب مي دهيفرهنگ نام

اسیت كیه    ييكاركردها يرهنگ شامل تمامف

 رديگ مي كلها ش آدم انيدر جامعه از روابط م

ولي شود،  آموخته مي يگروه اجتماع کياز  اي

كیه زاده سرشیت    رديگ يرا دربرنم هاييرفتار

 .باشند يارثآدمي بوده و يا 

را  فرهنییگنيییز  (1946) 6ينوفسییكيمال

 يها يژگياي شامل و پارچهكي تيعبارت از كل


3 .Dixon  
4 .Benedict  
5 .Hiller  
6 .Malinowski  

ها،  شهيگوناگون، پ ياجتماع يها گروه يساسا

دانید و بیه    ي میي بشیر  و رسیوم باورها، رسیم  

فرهنگ ، (1946 ) 7يكل و كالكن موجب نظر

انباشته از  ةنيگنج ي، به معنيفيوصت شكلبه 

هیا،   ينقاشی  ،هیا  كتیاب  :بشر اسیت  يِنندگيآفر

دانش هماهنگ كیردن   زينو  بناها و مانند آن

 نيهمچنی  ي؛عی يبطو  يانسیان  طيخود با محی 

، ياخالقی  يها لتينظام آداب، فض رسوم،زبان، 

كییه بییا  سییتيو ناشا سییتيم شااحكییاو  نيیید

 آمده است.  ديگذشت روزگاران پد

در را  فرهنییگ (1948) 8سيتهرسییكوو

باورهیا،   يتمام انگريكه بداند  مي يياسا  بنا

كیه  باشد  مي ييها ها و خواسته رفتارها، ارزش

 .ديی نما میي  گوزهیر ملیت را بیا    يزنیدگ  وهيش

ملیت   کيی عبارت است از هیر آنچیه    فرهنگ

كنیید و هییر آنچییه  كییه مییي يهییر كییار ،دارد

 ،(921) 9ريسییاپ و از ديییدگاه  شییدياند مییي

از اي  بیه هیم پيوسیته   مجموعه يعني فرهنگ 

جامعیه بیه ار     طريقكردارها و باورها كه از 

. از ايین  سیازد  میي  ما را يو بافت زندگ دهيرس

است كه از گذشته  يزيآن چ فرهنگديدگاه 

عمییل  شییانيا اكنییونِدر  ،بازمانییده انيییآدم

   .دهد شان را شكل مي ندهيكند و آ مي


7 .Kely & Kluckhohn  
8 .Herskovits   
9 .Sapir  
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 معتقیید اسییت كییه   (1929 ) 10بییو 

دانسیت   ييشامل رفتارهیا توان  ميفرهنگ را 

 ها مشتر  است از انسان يگروه انيكه در م

 يبیه كشیور   يو از كشور يبه نسل ياز نسل و

نيیز گمیان   (1937) 11ديی مو  است يافتنيراه 

 تيیییكل يبیییه معنیییا  فرهنیییگدارد كیییه 

كه نیژاد  ي است اي از رفتار ارتباط دهيتن درهم

آموختیه   نيیز  و بشر پرورانده و نسل به نسیل 

تیوان   يرا به دقیت نمی   يفرهنگ چيشود. ه مي

توانید اشیكال    میي آن  يكرد. معنا يحدگذار

گیروه   کيی جامعه،  کيخا   يرفتار قرارداد

دوره خیا   يیک   او يی حیوزه   کيی از جامعه، 

 .  دباش 

نيز در بیاب   (1949) 12براون فيرادكل

كه مین آن   يتي: واقعگويد معناي فرهنگ مي

 يارتبیاگ فرهنگی   نید يم، فرانیام  فرهنگ ميرا 

 کيی كیه از راه آن در   ينید ايفريعنیي   ؛است

، زبیان، باورهیا،   نيمعی  يطبقه اجتماع ايگروه 

 هیا  انواع عرع و ها يدست رهيپسندها، دانش، چ

 ي وبیه شخصی   يز شخصبه دست و ا دست –

 .يابد انتقال مي - يبه نسل ياز نسل

 


10 .Boas  
11 .Mead  
12 .Radeliffe Brown   

 انواع و اجزاء فرهنگ  

، مسیتلزم  فرهنیگ  يشناخت و مهندس

، يتوجه به انواع و اجزاء آن است. در كشاورز

صورت  اهيكه در مورد گ يتيريو مد يمهندس

اسیت.   آنانیواع و اجیزاء   ، متوجیه  رديپیذ  میي 

ء آن قابل شیناخت  اجزا در انواع و زيفرهنگ ن

 است.  تيريو مد يو مهندس

 انواع: ديفرهنگ با يدر مهندس نيابنابر

 نيبد ؛نمود ي، مهندسآنفرهنگ را در اجزاء 

 يهیا  تيكه انواع فرهنیگ را در وضیع   بيترت

اسییا  بر، موجییود، مطلییوب )هییدع( يآرمییان

 د. نمومشخص  آناجزاء 

 

 اجزاء فرهنگ  

شیامل  به مثابیه يیک سيسیتم    فرهنگ 

دو تیا   اسیت و برخیي   ياجزاء مختلف ايها  هيال

انید.   آن برشیمرده  يبرا يجزء اصلاليه يا  جپن

بر هم اسیتوار بیوده و    ديباها  و اليهاجزاء  نيا

 گريخود در تعامل مؤثر با د يهر كدام در جا

و اجییزاء  يمعظیم رهبیر   مقییاماجیزاء باشیند.   

میورد اشیاره    نيفرهنگ را چن ياصلهاي  اليه

 دهند:   قرار مي

اعییم از  گیوييم،  هییم كیه مییي  فرهنیگ »

خیط و امثیال    مانند زبیان و ) يمظاهر فرهنگ

دهنیده   ليآنچه بیاطن و اصیل تشیك    اي (نهايا
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، آداب ديی عقا اننید م ؛است يفرهنگ مل كرهيپ

و  يبیوم  يهیا  خصلت ي(مل ثيموار) ياجتماع

دهنده فرهنیگ   لياركان و مصالح تشكي؛ قوم

  «.ملت است کي

فرهنیگ  كه  توان گفت مي بيترت نيبد

 است:  ياصلدو اليه  يدارا

 مظاهر و ظواهر فرهنگ -1

   اصول و بواطن فرهنگ.  -2

دو جیزء   يیا  هيی دو ال نياز ا کيهرالبته 

 يگیر يمشتمل بیر اجیزاء متعیدد د    زين ياصل

 يمهندسی  درالزم بیه ذكیر اسیت كیه     اسیت.  

اجیزاء   هیم و  ياجزاء فرع هم فرهنگ ستميس

 هفی يخود و در نقیش و وظ  يدر جا ديبا ياصل

يكديگر در نظر در تعامل با گرفته و خود قرار 

 گرفته شوند.

 

 انواع فرهنگ  

و  شیده ذكر  يفرهنگ انواع مختلف يبرا

 هیا  يبنید  ميتقسی اين  يبرا نيز يمتفاوت يمبان

ها  يبند ميتقساين از  يكبيان گرديده است. ي

 ةو جامعی  يزمیان  تيشیمول  ةدامنی  يبر مبنیا 

فته ي صورت پذيرفرهنگ طيمح پوششِ تحتِ

فرهنییگ انیواع   ي،بنید  ميتقسی  نيی در ا اسیت. 

، فرهنییگ يفرهنییگ ملیی»عبییارت اسییت از: 

 «.ي، فرهنگ سازماني، فرهنگ تخصصيعموم

 از اين قرار:

اسیت كیه    ي: فرهنگيی فرهنگ مل  الف

عنیوان   و به بوده نسل در آن مشتر  نيچند

، قلمداد  ملتيک  تيهو نييعامل مؤثر در تع

 شود.   مي

است كه  يفرهنگ: يی فرهنگ عموم  ب

دارد  يبیا فرهنیگ ملی    ياديی ز  وجوه مشتر

متناسیب   راتييی با تغ يدر مظاهر فرهنگ يول

همراه است. به  يطيمح اتيو مقتض طيبا شرا

، يفرهنیگ عمیوم  تیوان گفیت    میي معنیا   کي

 فرصیت هیاي  در  يظهور و نمود فرهنیگ ملی  

 يزمیان  طيشرا ريكوتاه مدت و تحت تأث يزمان

فرهنییگ  ازه جامعییيییک اسییت. عمییوم افییراد 

 . برخوردارند مشتر  يعموم

اسیت   ي: فرهنگی يی فرهنگ تخصصی   ج

جامعه براسا  حرفیه   کياز افراد  يكه بخش

در آن  شيخییو يِشییغل ةو تخصییص و حییوز 

 :عبارتنید از  يتخصصی  يها مشتركند. فرهنگ

ي، تمیاع اج ،ياسی ي، سياقتصیاد  هیاي  فرهنگ

 .يفرهنگ امنيتي و

است كه  ي، فرهنگيی فرهنگ سازمان  د

 .دارند   اشتراسازمان در آن  کيفراد ا

 

انواع فرهناگ از دیادهاه مقااع معظا      

 رهبری

انیواع فرهنییگ را   يمعظیم رهبیر   مقیام 

 اند:  صورت مورد اشاره قرار داده نيبد
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 ی:مل فرهنگ -1

ملییت را بییه ركییود و  کيییكییه  يعییامل»

، صییبر و يسییتادگيتحییر  و اي يییا خمییود

، اظهیار  يحوصیلگ  يو ب يپرخاشگر يا حوصله

احسیا  غیرور و    يیا  گیران يذلّت در مقابیل د 

 تيی به تحیر  و فعال  ؛گرانيعزّت در مقابل د

 کيی تحر يو خمیود  يكیارگ يبیه ب  اي يديتول

 نيهمی است. فرهنگ با  يفرهنگ مل ،كند مي

 کيی از  يجمعی  فيی محصول تعر ژهيو فيتعر

 مؤثر در همه حركیات و  است كه خودجامعه 

جامعیه   کيی  تيی دهنده هو ليتشك تحوالت و

 8/10/1383. «تاس

 

 ی:عموم فرهنگ -2

در فرهنییگ آنچییه در داخییل كشییور، »

؛ كیم اسیت   شيجا ااست، ي فيما ضع يعموم

 ي،اعتمیاد بیه نفیس ملی     ،انضیباگ  عبارتند از:

فرهنگ  ي، غيرت ملي،ريپذ انونق ي،اعتزار مل

، فرهنیگ خیانواده،   يازدواج، فرهنگ راننیدگ 

  26/9/1381«.اداره و فرهنگ لبا  هنگفر

 

 ی:تخصص هنگفر -3

، خیدمات،  ديی در تول ديی كه با يفرهنگ»

 اسیت ي، صنعت، سي، كشاورزيساختمان ساز

 تيیییرعا يتیییيامن ماتيو تصیییم يخیییارج

 26/9/1381.«شود

 سازمانی: فرهنگ -4

اداره )رشوه بگيريم يا نگيريم،  فرهنگ»

گير چه كار كنيم، كار مردم را چگونه  با رشوه

 26/9/1381.«راه بيندازيم( 

 

و  یفاارد یهنااگ در زناادهفر تاهمياا

   یاجتماع

كه از فرهنگ ارائیه   يفيتوجه به تعار با

و  يفیرد  اتيی آن در ح تياهمديديم كه شد 

 ي، انكارناپیذير اسیت. در واقیع،   نظام اجتمیاع 

ها، عادات، رسیوم و...   ها، نگرش دانش ةمجموع

 باشیند  جامعه مي کيفرهنگ  ةدهند كه شكل

و  يموجییب انسییجام اجتمییاع يياز سییوهییم 

وحییدت نییوع بشییر  يو حتیی يملیی يپییارچگكي

كیاركرد   ت،يی وا ليی دل نيبیه همی   )و باشد مي

نیوع   يو با دوام ساختن زندگ منيفرهنگ را ا

 نيهمی  گیر يد ياز سیو هیم  و  (دانید  بشر میي 

 تيشخصی  يريگ در شكل ينقش مهم ،عوامل

: جامعه، فرهنیگ و  به عبارت ديگرد. نفرد دار

د نی دار يوستگيپ گريكديآنچنان با  ت،يشخص

 ، درسییتپژوهنییدگان رسیید ه بییه نظییر مییيكیی

 گريكید ياز  اآنهیا ر  كنند مي يكه سع يهنگام

از همیين  شیوند.   جدا كنند دچار اشیتباه میي  

 يموجیود  چیرا انسیان را   شود روشن ميامر، 

 فيی تعر)بلكه تنها موجود فرهنگیي(   يفرهنگ

، علیومي  ديدر مطالعات جدچرا  زياند و ن كرده
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 نضییج ي،فرهنگیی يشناسیی نسییاناهمچییون 

شود چرا  اند و مهمتر اينكه مشخص مي گرفته

تیا  خیود   هیاي  شيدر فرما يمقام معظم رهبر

دارنیید.  ديییمسیی له فرهنییگ تأك ايیین حیید بییر

جمالت زير، گوياي ديدگاه ايشیان در زمينیه   

 اهميت اين مس له است:

آن جامعه  تياسا  هو ؛جامعه کيفرهنگ »

 «.است

دهنیده بیه ذهین و     عنوان شیكل  فرهنگ، به»

و  دنيشییيجامعییه اسییت. اند يعمییوم رفتییار

اسیت   يجامعه براسا  فرهنگی  يريگ ميتصم

 «.كه بر ذهن آنها حاكم است

 ماتيدهنده به تصیم  عنوان جهت فرهنگ، به»

 ،ياقتصییاد يهیا  ميتصیم  يكیالن كشیور حتی   

 ميخواه ما مي ياست. وقت يتيريو مد ياسيس

در واقع  ،ميكن يو شهرساز ميساختمان بساز

 ديتول و دهيم و يا ترويج ياشاعه م را يفرهنگ

 «.ميكن مي

 

 آن  یاصل یو کارکردها ینظاع فرهنگ

اي از  ، مجموعییییهيفرهنگیییی نظییییام

 فياسییت كییه وظییا  يفرهنگیی يهییا دسییتگاه

و  يزيی ر ، برنامیه يگیذار  استي، سيگذار هدع

و  نيیي تع يبرارا  يفرهنگ يها تيفعال ياجرا

آنجا كه  ازفرهنگ هدع برعهده دارند.  نييتب

 ي، اهیداف ياسالم ينظام جمهور ياهداع اصل

بیر   ديباي نظام فرهنگ نيبنابرا ؛است يفرهنگ

 يو اجتمییاع ياقتصییاد ي،اسییيس يهییا نظییام

هیا بیا    نظام ريسا يگذار باشد و كاركردهاريتأث

 سیازگار بیوده و  كشور،  يكاركرد نظام فرهنگ

 .  مقوم آن باشد

انقیالب   يعال يچون شورا ييساختارها

رورش، وزارت وزارت آمییوزش و پیی ، يفرهنگیی

وزارت فرهنیگ و  علوم، تحقيقیات و فنیاوري،   

، ياسییالم غییاتي، سییازمان تبليارشییاد اسییالم

، هيییعلم يهییا ، حییوزهمايسییازمان صییدا و سیی

و صدها سیازمان   يعلوم انسان يها پژوهشكده

در حیوزه فرهنیگ    يیي و اجرا يو نهاد پژوهش

، اجییزاء نظییام ي(دولتیی ريییو غ ياعییم از دولتیی)

 .  دهند ميرا شكل كشور  يفرهنگ

بايید  مجموعیه سیاختارها هركیدام     نيا

در تعامیل بیا   و برعهده داشته  يكاركرد خاص

 ينظییام فرهنگیی ياصییل ي، كاركردهییاگريكییدي

. اين كاركردها در ادامه، دهند را سامان كشور 

 گردد: تشريح مي

 ا کارکرد اول الف

 ي،كیار كیرد نظیام فرهنگی     نيتیر  ياصیل 

 نِيیي تعهیدع اسیت.    فرهنگِ نِييو تب نييتع

فرهنییگ  يمهندسیی قيییهییدع از طر فرهنییگِ

 ي. پییس از آنكییه مهندسییرديپییذ صییورت مییي

فرهنیگ،   نيی ا ديی با رفتيفرهنگ صورت پیذ 

شییده و آمییوزش داده شییود.  غيییو تبل نيییيتب
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 نيچنیی يفرهنگیی يهییا دسییتگاه تيريمیید

 اي بر عهده دارند.   فهيوظ

فرهنیگ، كیاركرد    يمهندس هنقش هيته

اسیت و   يانقیالب فرهنگی   يعال يشورا ياصل

هركیدام  نيیز   يفرهنگی  يپژوهش يها دستگاه

مثابییه   را بییه وظيفییه نيییاز ا يبخشیی ياجییرا

از سیوي  بر عهیده دارنید.    خود يكاركرد اصل

 ،غيتبل زين يفرهنگاجرايي  يها دستگاهديگر، 

برعهییده را و آمییوزش فرهنییگ هییدع  نيییيتب

   .دارند

 ا کارکرد دوع ب

عنیوان   بیه )فرهنیگ   يبر مهندسی  عالوه

، ي(نظیام فرهنگی   ياصیل  ياركردهیا از ك يكي

 ينقشیه مهندسی   هينظام ته نيا گريكاركرد د

 ينقشییه مهندسیی دركشییور اسییت.  يفرهنگیی

مجیاريِ   شیود  كشیور، مشیخص میي    يفرهنگ

مطلیوب چگونیه   فرهنگِ هدع و شدن  يجار

و  ياقتصیاد  ي،اسی يس يهیا  باشیدچ نظیام   ديبا

مجموعیه آنهیا و    ريی ز يها و دستگاه ياجتماع

 و اجیرا  ميكه در حوزه تصم ييسازوكارها نيز

 فرهنییگِ شییدنِ يجییار ، مجییاريِداردقییرار 

و موجبیات تحقیق    محسوب گرديیده  وبمطل

 نيی سیازند. اگیر ا   فرهنگ هدع را فراهم میي 

 ،ناسازگار باشند ايد و نوجود نداشته باشها  راه

بیه   تيی مطلیوب و در نها  به فرهنیگِ  دنيرس

 نخواهد بود.   سريم ي،آرمان فرهنگِ

 يفرهنگیی ير مهندسیید بيییترت نيبیید

و انسیجام   يابيی  و جهیت  يريی گ كشور، جهت

فراهم  ،تحقق فرهنگ مطلوب يها برا دستگاه

 .شود مي

 ا کارکرد سوع ج

 ينقشیه مهندسی   ياجیرا سیازي و   پياده

برخیوردار   ياساساز يک الزام كشور  يفرهنگ

نظییام در  ياهیداع فرهنگی  اسیت و آن اينكیه   

ل قابو  يكمّ ،قابل حصولبايد مشخص  يزمان

فهیم و در  عمیوم   بوده و از قابليیت   يابيارز

منظیور   نيا يبراباشد. برخوردار افراد جامعه 

 يهیا  با شیاخص  يموجود فرهنگ تيوضع ديبا

خییا ،  يابيییو متناسییب و روش ارز نيمعیی

و  طيمشییخص شییده و بییا توجییه بییه شییرا    

نیزول نیرخ    ايرشد  زاني، ميطيمح اتيمقتض

 د.گیرد  نيمع ي،مثبت و منف اعم از ها شاخص

ها در  ها و دستگاه ساختاراز  کيهر ريسهم تأث

و شیده  مشیخص   اه شاخص نينزول ا ايرشد 

ده و گرديی منید   فیه ياسیا  وظ  نيبر ا رانيمد

در . رنید يگ میي قیرار   يابيارزاقداماتشان مورد 

هیاي پیيش رو از اهميیت     اين ميان، سياسیت 

، رو شيپیی يهییا اسییتيسزيییادي برخوردارنیید. 

 تياز وضیع  دنيهستند كه رسی  ييها استيس

 يمطلوب فرهنگی  تيبه وضع يموجود فرهنگ

هییدع مشییخص شییده را جهییت  يهییا و نییرخ

و  يگیذار  هیدع بیه ايین ترتيیب،    بخشند.  مي
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از  يكیالن فرهنگی   يابيی و ارز يگیذار  استيس

كشییور  يفرهنگیی يراهبییرد تيريمیید فيوظییا

كیاركرد   نيسیوم  نيشود. بنیابرا  محسوب مي

 يراهبییرد تيري، مییدينظییام فرهنگیی ياصییل

 كشور خواهد بود. يگفرهن

 

  جمهوری  فرهنگیهای  و سياست  اهداف

  اسالمی

  جمهیوري   در نظام  فرهنگي  كلي  اهداع

را  آن  و غايیت   نيیت   كه  و نيز اهدافي  اسالمي

قابیل    ذيل  شرح  سازد به مي  فرهنگي  سياست

 : استذكر 

  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  اهداف -  الف

 -اسییالمي  فرهنییگ  تعییالي و رشیید (1

  فرهنیگ  و  پيیام دامن گستر نمودن  و  انساني 

 ؛ و جهان  در جامعه  اسالمي  انقالب

مظییاهر   و زوال  فرهنگییي  ( اسییتقالل2

و   بيگانیه   هاي فرهنگ  نادرست  و مباني  منحط

  منحرع  و رسوم  از آداب  جامعه  شدن  پيراسته

 ؛ و خرافات

و   خالقییه  قییواي  رسییيدن  كمییال  ( بییه3

  و بیه   ون شی   در همیه   وجیود آدمیي    شايسته

و  يخییداداد  هاياسییتعداد  درآمییدن  فعاليییت

  و ذخاير وجیودي   عقول  هاي ينهدف  استحصال

 ؛ انسان

و   اخالقیي   فضیايل   بیه   شدن  ( آراسته4

  انسیان   مقام  به  در مسير وصول  خدايي  صفات

 ؛متعالي

 در  فرهنگییي  انقییالب  كامییل  ( تحقییق5

و   مورد نظیر اسیالم    هاي تقرار ارزشاس  جهت

و   و فیردي   جمعیي   در زندگي  اسالمي  انقالب

  فرهنگیي   از آنها و اسیتمرار حركیت    پاسداري

 ؛ مطلوب  جامعه  به  رسيدن  براي

و   زمیان   و تحیوالت   مقتضیيات   ( در 6

  جوامیع   فرهنگیي   دسیتاوردهاي   نقد و تنقیيح 

و   با اصیول   ايرغيرمغ  از نتايج  و استفاده  بشري

 .اسالمي  هاي ارزش

  فرهنگی  سياست  اهداف -  ب

راهنمییا و   اصییول  و تییدوين  ( تعيییين1

  فرهنگیي   در حركیت   الرعايیه  الزم  هاي اولويت

از   ، بییا الهییام آن  بییه  دادن  كشییور و رسییميت

هیا و   ظرفيیت   به  ، با توجه ها و اعتقادات آرمان

و   داخلي  تجربياتاز   گيري و با بهره  ها واقعيت

و   مختلییف   و ابزارهییاي  و امكانییات   جهییاني

 ؛مناسب

  و همییاهنگي  رويییه  ( ايجییاد وحییدت 2

  نظیام   مختلیف   هاي دستگاه  در ميان  فرهنگي

ها و  ، تالش امكانات  و بسيج  اسالمي  جمهوري

  بیه   پاسیخگويي   در جهت  فرهنگي  هاي برنامه

هیا و   تیالش   هدايت و  جامعه  فرهنگي  نيازهاي

 ؛موجود  نيازهاي
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هیییا و  و تأكيییید بیییر آرمیییان  ( تكيییه 3

  و حفی    اسالمي  و فرهنگ  معنوي  هاي ارزش

ايثار   روحيه  و تقويت  بسيجي  فرهنگ  و ترويج

  اسیالمي   مقید    هاي ارزش  در راه  و فداكاري

  و تحیوالت   مقتضیيات   در   لیزوم   به  با توجه

  و رفیع   قیوت   گنقیا   تقويیت   و همچنين  زمان

  صحيح  ةمواجه  براي  و مهيا شدن  ضعف  نقاگ

 ؛ ها و تحوالت با ضرورت  جانبه  و همه

  در جهیییت  الزم  ( تمهيییید و تیییدار 4

  هیاي  ها و برنامه طرح  مغايرت  و عدم  همسويي

  دارايامیا    فرهنگي و غير  ، اجتماعي اقتصادي

 ؛كشور  فرهنگي  ، با سياست فرهنگي  نتايج

،  ريیزي  امور برنامیه   و تقويت  ( تسهيل5

از   حمايیت   درعیين   فرهنگي  ارزيابي و  نظارت

  فرهنگییي  هییاي فعاليییت  و آزادي  تعییدد، تنییوع

  ميییان  فرهنگییي  و مرابطییه  ، مبادلییه مردمییي

  در جهییت  و غيردولتییي  دولتییي  هییاي بخییش

،  ، جهییاد و اجتهییادفرهنگي  تحییر   افییزايش

  روحيیه   و اعتالي  وميعم و آگاهي  ارتقاءدانش

 و ابتكار.  ، تحقيق تتبع

  فرهنگی  سياست  اصول -  ج

  اصیول هاي پيش گفته  با توجه به بحث

عمیل    راهنمیاي   كشیور كیه    فرهنگي  سياست

  و كیارگزاران   ريیزان  برنامیه  ،مديران ،الن ومس

  شیرح   بیدين  ،خواهد بود  فرهنگي  هاي فعاليت

 : استقابل تبيين 

  سینن  و  مواريث  و ارزيابي  يبازشناس (1

،  دينیي   مختلیف   هاي در عرصه  و ملي  تاريخي

،  عمییومي  فرهنییگ ،هنییري ، ، ادبییي علمییي

 و  حفی   ،و ملیي   اسیالمي   از مواريث  نگاهباني

  و ارزشیمند تمیدن    مثبت  احياء دستاوردهاي

 ؛ در ايران  اسالم

  و مییدنيت  فرهنییگ  جییامع  ( شییناخت2

  اسیالمي   و معارع  اخالق  ترويج ، و ايران  اسالم

  تیاريخ   نقیاگ عطیف  هیا و   شخصیيت   و معرفي

 ؛ايران و  اسالم

 ،هیا  با كشیورها و ملیت    فعال  ( ارتباگ3

بیا    همبسیتگي   تقويیت  و  تپيوند مودّ  تحكيم

  ؛ ديگر جهان  و ملل  مسلمانان

  بشري  هاي و تجربه  فرهنگ  ( شناخت4

  و فرهنگیي   میي عل  از دسیتاوردهاي   و استفاده

هییا و  روش  از كليییه  گيییري بییا بهییره  جهییاني

 ؛مفيد و مناسب  ابزارهاي

  با توجیه   و ديني  ملي  وحدت  ( تحكيم5

در   و تیالش   و میذهبي   قیومي   هیاي  ويژگي  به

 ؛ وحدت  موانع  حذع  جهت

،  رشد علمیي   مستمر در جهت  ( تالش6

امیر    و فراگيیر شیدن    جامعیه   و فنیي   فرهنگي

 ؛تربيت و  و تعليم ادسو

 ،فارسي  و ادبيات  امر زبان  به  ( اهتمام7

 ؛ آن  و گسترش  ترويج، تقويت
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  شكوفايي  براي  الزم  هاي زمينه  ( بسط8

  از ابتكیارات   ها و حمايت استعدادها و خالقيت

 ؛ و ابداعات

  انسیان   و امنيیت   از حريت  ( پاسداري9

،  ياسیي ، س فرهنگیي   گونیاگون   هیاي  در عرصه

 ؛و اقتصادي  قضايي

  و امكانیات   شیرايط   سیاختن   ( فراهم10

از   گيیري  و بهیره   و تحقيق  مطالعه  براي  كافي

 ؛ها زمينه  در همه  آن  نتايج

  و قییدرت  تفكییر و تعقییل   ( تقويییت11

  و تعیارض   تالقیي   در عرصیه   و انتخیاب   نقادي

 ؛افكار

 ، جمود و موهومات  با خرافات  (مقابله12

و   و ظیاهرگرايي   میببي  ، مقد  فكري تحجر و

  و خودبیاختگي   در تجددطلبي  با افراگ  مقابله

 ؛ گرايي شعار واقع  تحت  در برابر بيگانگان

و   قسییط  بییه  قيییام  روحيییه  ( تییرويج13

 ؛ اجتماعي  عدالت

  كیییار و اهميیییت  بیییه  دادن  ( ارزش14

  در جهییت  و كوشییش  تییالش  بییه  بخشییيدن

  بییه  التییزام  در عییين  وداتكییاييو خ  اسییتقالل

  ، اسراع اتراع  با روحيه  و مبارزه  ، قناعت كفاع

 ؛و تبذير

  بییا اهتمییام  و جسییم  روح  ( پییرورش15

  بییدني  و تربيییت  امییر ورزش  بییه  جانبییه همییه

 ؛ اجتماعي  مهم  ضرورت  يک  عنوان  به

  هنر اصيل  و احياء و معرفي  ( تقويت16

  هیاي  هیا و زمينیه   عرصیه   در تمیامي   و سازنده

 ؛ اسالمي  تعاليم  سازگار با روح

منظور   به  جانبه  همه  و اقدام  ( اهتمام17

و   جسمي  مقتضيات نيروها و نيازها و  شناخت

  آوردن  كشییور و فییراهم  جییوان  نسییل  روحییي

و   تكامیل   و مسیاعد بیراي    مناسیب   هاي زمينه

 و  جوانیان   و عقيیدتي   علمیي   شخصيت  تعالي

 مشاركت و  و حضور مستقيم  پذيري ليت ومس

  مختلیف   هیاي  در عرصیه   آنیان  بيشیتر   چه هر 

 ؛ و اجتماعي  فردي  حيات

  واقعیي   و جايگیاه   شخصيت  ( تقويت18

  فیراهم  و  میادر و تیرويج    عنوان به  مسلمان  زن

و   نقیش   ايفیاي   بیراي   الزم  هیاي  زمينه  آوردن

  نسیل   مربیي »  عنیوان  بیه  يو  اساسیي   رسالت

در   زنیان   فعیال   مشیاركت   به  و اهتمام«  آينده

و   و سياسیي   ، هنیري  ، فرهنگیي  امور اجتماعي

  ايین  در  نادرست  ها و اعتقادات با بينش  مبارزه

 ؛ زمينه

و   مشیییاركت  زمينیییه  ( گسیییترش19

،  هنییري و  در امییور فرهنگییي  مییردم  مباشییرت

 از  حمايییت  و همچنییين  و اجتمییاعي  علمییي

منظیور    بیه   غيردولتیي   هیا و اقیدامات   فعاليت

  امور فرهنگیي   و توسعه  فرهنگ  شدن  همگاني

 ؛ دولت  با نظارت
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  و مثبت  ايجابي  هاي ( اتخاذ سياست20

ايجیاد   ، اجتمیاعي  و   ، هنیري  در امور فرهنگي

 جاذبه  به  ، اهتمام افراد و جامعه  براي  مصونيت

 ، دورانديشیي  و  نگیري  جامع اسالمي،  رحمت و

 ، شتابزدگي ،پرهيز از خشونت ،شور و مشورت

 ؛ و استبداد رأي  يكسونگري

 حيیه رو  تقويیت   تشیويق  و  ( آموزش21

بیر    جمعیي   مصیالح   داشیتن   و مقدم  اجتماعي

  و نظم  قانون  به  گذاشتن  ، احترام فردي  منافع

  اجتمیاعي   و سنت  عادت  يک  عنوان به  عمومي

  از حرمییت  در دفییاع  دولییت  نبییود  و پيشییقدم

 ؛ اشخا   و حقوق  قانون

  و معرفییي  شییناخت  بییراي  ( تییالش22

منظیور    بیه   و ملیي   دينیي   اصيل  هويت  اركان

و   اسیتحكام   و همچنیين   هويیت   ايین استقرار 

 ؛ فرهنگي  استمرار استقالل

  نقد و انتقادپذيري  روحيه  ( گسترش23

  بیراي   میاعي و اجت  فیردي   از حقوق  و حمايت

  معیروع   امر به  شدن  خير و همگاني  به  دعوت

  ، موعظیه  حكمیت   از منكیر بیر مبنیاي     و نهي

  احسین   آنچیه   بیه   صدر و جدال  ، شرح حسنه

 ؛ است

  فرهنگیي   تبليغات  و اعتالي  ( توسعه24

و   منظیور تیرويج    بیه   مناسیب  نحو  به  و هنري

 ؛ اخالقي  فضايل  تحكيم

  و هنر روسیتا بیه    فرهنگ  به  ( توجه25

در روستاها و   فرهنگي  سطح  بردن منظور باال

  و باارزش  اصيل  هاي خالقيت  تقويت  همچنين

 . و عشايري  روستايي

 

های امااع ممينایهرهد در ماورد     دیدهاه

 های فرهنگی سياست

هییا و  انديشییهپییس از انقییالب اسییالمي، 

اهلل  )رضیوان   خمينیي  امیام   حضیرت  يهاهديدگا

  و معیرع   شیاخص   بهترين  عنوان به ( عليه  تعالي

  از انیواع   ( و تمييز آن )   محمدي  ناب  اسالم

و   در داخییل  نمییايي اسییالم  مختلییف  و اشییكال

  نظییام  فرهنگییي  كشییور، بییر سياسییت  خییارج

و   معیاني   دايرهاينک،  . است پرتوافكن گرديده

  سياست  اتمصوب  در متن  كه  كلماتي  مصاديق

  حیدودي   محیدود بیه    رود كار میي   به  رهنگيف

در   مجسیم   و ديني  اسالمي  از مباني  كه  است

قیدر   گیران   و وصاياي  امام  و فقهي  فكري  خط

و  گيیرد  میي   سرچشیمه   ايشان  سياسي - الهي

  هییايي همچییون موضییوع  دربییاره  امییام  آنچییه

انید،   فرموده ...و  ، ورزش ، سريال ، فيلم موسيقي

و   كیالم هنوز اين  . است ي نظامراهنما يتابلو

بیر    فكر و فرهنیگ   مرد در باب  بزرگ  آن  پيام

 : كه است   ها نقش دل  صحيفه

هیا و   خوشیبختي   مبیدأ همیه    فرهنگ»

از نظرگاه امیام،   .« است  ملت  يک  هاي بدبختي
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و نفییوذ و   بییدآموز غربییي  از فرهنییگ  خییروج

  ، ملي مياسال  آموزنده  فرهنگ  شدن  جايگزين

  ها در سیطح  زمينه  در تمام  فرهنگي  و انقالب

  اسیت   و كوشیش   تالش  محتاج  كشور آنچنان

  دراز بايید زحمیت    ساليان  آن  تحقق  براي  كه

و   خطیر تحجرگرايیان  »به بيان ايشان  .كشيد

در  ؛« نيسییت  كییم؛ احمییق  نماهییاي  مقیید 

 ، اسیالم   كیه   جز در مواردي  اسالمي  جمهوري

در خطیر  امنيیت و منیافع ملّیي      نظام  ثيتحي

  از طیرع   موضیوع   با تشیخيص   هم  آن - باشد

  توانید رأي  نمیي   كیس   هيچ -دانا   كارشناسان

جايگاه فرهنگ كند   تحميل  خود را بر ديگري

سازد  در گفتمان امام، آنجا خود را متجلي مي

بیر    نظامي  ما اگر توانستيم»... فرمايند:  كه مي

 و اسیالم   واقعیي   غربي  و نه  شرقي  نه  يها پايه

  معرفیي را   و فريب  ريا و خدعهپا  و منزه از 

  اصیالح   . راه اسیت   پيیروز شیده    انقالب  نماييم

  . اصالح است  مملكت  آن  ، فرهنگ مملكت  يک

  بشر بیه   شود. اميدواريم  شروع  بايد از فرهنگ

  يلتبید   قلیم   ها را به مسلسل  برسد كه  رشدي

بشیر    در خیدمت   و بيیان   قلم  كه  قدر كند. آن

  كیه   نيز  اند... اسالم ها نبوده مسلسل  است  بوده

  بر ايین   جهاد بكنند... اسا   است  امر فرموده

را   علیم  و  بكننید و حیق    از حق  دفاع  كه  است

  همیان   كیه   بكنند. تبليغیات   مسلسل  جانشين

و   آن  انجیام   بیه   ها و تشیويق  خوبي  شناساندن

از   گريز و منیع   راه  دادن نشان ها و بدي  ترسيم

.  عزيیز اسیت    اسیالم   بسیيار مهیم    از اصول  آن

در   ( كیه  )   محمیدي   ناب  اسالم  چهارچوب

  و انقالبیي   مقید    و كينه  قهر و خشم  ترسيم

متجیاوز    مزو كمیوني   غیرب   داري سرمايه  عليه

و   ريیا و حيلیه    يیه عل  مبارزه  و راه - است  شرق

  جوانییان  خصییو   و بییه  مییردم  بییه را  خدعییه

  نظیام   كه  له مس  دهيد اين  نشان  سلحشورمان

  بیه   و در صیورت   اسیت   خود جدي  در اهداع

در   با هیركس   اسالمي  هاي ارزش  خطر افتادن

نمايید بايید    برخیورد میي    قاطعانه  هر موقعيت

  تمیامي   رايناپذير بی  خدشه  اصل  يک  عنوان  به

  يیين تب  و میردم امور فرهنگي   اندركاران دست

 «.شود

 

 فرهنگ  ماهيت مهندسی

 رياخ ةكه در طول ده ينياز مباحث نو

، دهيی مطیرح گرد  يصنعت يدر سطح كشورها

بیا ايین حیال    فرهنیگ اسیت.    يمهندس بحث

مفهوم در  نآالبته نبايد از نظر دور داشت كه 

مورد  است كه يزياخص از آن چ اريغرب بس

 است. اين گزارش توجه 

 ،يمقام معظیم رهبیر   اناتيبابتناء بر  با

 ي:عنی يمهیم   فیه يفرهنیگ سیه وظ   يمهندس

فرهنییگ  نيییيموجییود، تع تيوضییع يابيییارز

و  (مطلیوب  يفرهنگ تيهمان وضع ا)ي يآرمان
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 نيیي همیان تع  ا)يی  قيی ارائیه طر  و ارائه برنامه

را بیر   (مطلیوب  تيبه وضیع  دنيرس يچگونگ

از  يكییي»: نییديفرما مییي شییانيعهییده دارد. ا

 يمهندسی  ،ما در درجه اول فيتكال نيتر مهم

 ميمشیخص كنی   يعنی يفرهنگ كشور اسیت؛  

 ميحركت عظی  ي،فرهنگ عموم ،يفرهنگ مل

كیه اسیمش فرهنیگ     يبخش تيفيدرونزا و ك

ها و جامعیه بیه وجیود     است و در درون انسان

باشد، اشكاالت و نواقصیش   ديچگونه با ديآ مي

و  هیا  يرفع شیود؛ كنید   ديو چگونه با ستيچ

 «معارضاتش كجاستچ

همییواره همییراه بییا مفهییوم   يمهندسیی

نيیز داراي اجزايیي    سیتم يس و اسیت  ستميس

 مي)تصییم پییردازش ،يورود :همچییوناسییت 

 و بازخورد.  ي(، خروجيريگ

تقاضییاها و  سییتم،يس کيیی يهییا يورود

افراد جامعه اسیت كیه در بخیش     يها تيحما

 يومشی  و خیط  اسیت يآنهیا س  يپردازش، بیرا 

 هیا  يمش و خط ها استيس نيو ا شود اتخاذ مي

در سیطح جامعیه    سیتم يس يعنوان خروجی  به

و  هیا  اسیت يس نيی چنانچیه ا  .دگیرد  اجرا میي 

متناسییب بییا تقاضییاها نباشیید، در  اهیی ميتصییم

دوبییاره بییازخورد شییده و بییه ديگییر  ينییديافر

 .  شود مي ستميصورت تقاضا وارد س

ا  براسی )فرهنیگ كشیور    يمهندس در

 (مفهیییوم گذشیییت نيیییا فيیییآنچیییه در تعر

كاالهیا، ابزارهیا و    يتمیام  ستميس يها يورود

 ،يرفرهنگییيو غ ياعییم از فرهنگیی هییا مصیینوع

 ينظام ،ياسيس ،ياقتصاد يها استيس)حتي 

براسیا  فرهنیگ    دياست كه با (و... يتيو امن

 يد و در راستانريمورد سنجش قرار گ يآرمان

و  هییا د. سییپس آن كییاالنشییو فيییآن بییاز تعر

و مطلیوب،   يبه فرهنگ آرمان ختهيخدمات آم

فاقید كیاركرد   به سطح جامعه وارد و چنانچه 

 قيییاز طر يمطلییوبمطلییوب بییود، بییار ديگییر 

. هرگیاه  رديی قرار گ ستميس نديبازخورد در فرا

كاالهیا، خیدمات،    يدر مورد تمیام  نديفرا نيا

در جامعیه   ودموجی  يهیا  اسیت يو س ها تيفعال

فرهنگ  يت مهندسگف توان شكل گرفت، مي

 ، سیخن نیه يزم نيی صورت گرفتیه اسیت. در ا  

 تيرهبر معظم انقیالب كیامال  روشین و هیدا    

فرهنیگ میا   » گويند: ، آنجا كه ميكننده است

ما اثیر بگیذارد؛ میا چیه      يصنعت ديدر تول ديبا

 مچيكن ديچه تول يبرا مچيكن مي ديتول يزيچ

زنیدان   تيفياداره زندان، ك ،ما ييدستگاه قضا

 ريتحت تیأث  ديرهنگ ارتباگ دارد و بابا ف همه

 :دارنیید حيتصییر نيهمچنیی شییانيا .«آن باشید 

و  ميسیاختمان بسیاز   ميخیواه  ما میي  يوقت»

اشیاعه   را يدر واقیع فرهنگی   ميكن يشهرساز

 ديتول يوقت .ميكن مي ديتول و جيترو دهيم، مي

 قيی طر نيی در واقع از ا ميكن هم مي يتصاداق

 اسیت يدر س... اگیر  ميكن مي ديرا تول يفرهنگ
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 يميو تصییم ميكنیی مییذاكره مییي  يخییارج

  .«معنا وجود دارد نيهم نا يع ميريگ مي

فرهنگ كشور،  يمهندسبه اين ترتيب، 

 ،نظییام كشییور  كییالن يو بازسییاز ينوسییاز

و  نيهیا و قیوان   استيس ا،ههدستگا ،ها ساختار

و  يتحقییق فرهنییگ آرمییان يسییازوكارها بییرا

 . است فرهنگ هدع

 ،نظیام يیک   كشیور و  ياهداع اصیل  اگر

نظامیات   ديآن كشور با باشد ياهداع اقتصاد

 ي اقتصییاديخییود را مهندسیی يهییا و سییازمان

، ياسی ياگیر اهیداع س   بيی ترت نيكند. به هم

 گیر يبیر د  هو غالب باشند و سلط ياهداع اصل

كیالن   ديی آن كشیور با  ؛كشورها مد نظر باشد

 راخیود   يهیا  و سازمان ينظام و نظامات داخل

 يمهندسیی نيانییابربكنیید.  يمهندسییسياسیي  

 ،كیالن نظیام كشیور    يفرهنگ كشور، مهندس

و  نيهیا و قیوان   اسیت يس ،هیا  سازمان ،نظامات

 است.  يبر اهداع فرهنگ يسازوكارها، مبتن

 «ياسیالم  ي، جمهیور يستقالل، آزادا»

كشیور و   يآن است كه اگر اهداع اصیل  انگريب

عنوان  به «ياستقالل و آزاد» يحكومت و ملت

نییوع  ديییباشیید با ينآرمییا ياهییداع فرهنگیی 

 يمهییورج»حییاكم بییر آن نظییام   يمهندسیی

 ياصیل  يكاركردها قتيباشد. در حق «ياسالم

و  لاسییتقال» ياسییالم يسییاختارِ جمهییور 

 ياسالم يجمهور ياساس قانوناست.  «يآزاد

كشیور   يفرهنگ يمعمار ةنقش قتيدر حقنيز 

اسیتقالل،   ساختارِ»و  ،«كاركرد»در چارچوب 

 است.  «ياسالم ي، جمهوريآزاد

عنییوان  )ره( بییه ينییيامییام خم حضییرت

معمار » گريد ريو به تعب يمعمار انقالب اسالم

 يفرهنگی  يدر مورد مهندس «انقالب يفرهنگ

و آن  انیید كییرده يرا معرفیی يكشییور، چییارچوب

كلمه كم و  کينه  ،است« ياسالم يجمهور»

 يدر زمیان ايین چیارچوب   . اديی كلمه ز کينه 

دن بییو حییاكمبییه خییاطر كییه مطییرح گرديیید 

برخیییي جهیییان،  رد گیییريد يهیییاكرديرو

 يبیرا را  يمهندسی انواع ديگیر   استمدارانيس

. گردنیید مییي يريییگ يو پیی يكشییور معرفیی 

از  ينیییوع در واقیییع« ياسیییالم يجمهیییور»

بیار   واجید كشور است كیه   يفرهنگ يمهندس

بوده و  ياسالم يها ، فرهنگ و ارزشيفرهنگ

 را محقق سازد.  يفرهنگ آرمان قصد دارد

ارائه طرح و  هدع ،هنگفر يمهندس در

 يديهمراه با نگاه و د رياي جامع و فراگ برنامه

در  هیا  تيی هیا و فعال  حیوزه  يتمام به يفرهنگ

و  ياسییيس ،يمختلییف اجتمییاع يهییا طییهيح

كیه مقیام معظیم     گونیه  همان. ي استاقتصاد

 ديی با يهیر طرحی  » نید: اراشیاره د نيز  يرهبر

نگیرش   نيی ا .«داشته باشید  يفرهنگ وستيپ

متضیمن آن   ،يم معظیم رهبیر  مقیا  مانهيحك

هر  ديو تول هي، ساخت، تهيكه در طراحاست 
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و  ژهيی و گاهيجابايد ابتدا  ي،تيفعالهر برنامه و 

در خییور شییأن فرهنییگ خییا  و مییرتبط بییا 

خروجییي آن بازتییاب تییا و  نيییيموضییوع را تع

 دهنده فرهنگ باشد.

سیاخت هیر    يامیروزه بیرا   كیه  همچنان

 يهیا  گاهمجوز دست يكارگاه، كارخانه و شركت

مجیوز   افیت يدر زيی و ن ستيز طيحفاظت مح

 ديتول يكاال تيفيك ديياستاندارد، به جهت تأ

 يسیم يمكانكوشیيد بیه    ديشده الزم است، با

لحاظ  زين يبحث فرهنگدست يافت كه مقوله 

تیوانيم   مياست كه  قيطر نيتنها از ا 13گردد.

طور كامل  به يفرهنگ يمهندس نديفرابگوييم 

 است. جامع اجرا شده  و

تیوان اذعیان داشیت     میي  ريتفاس نيا با

 وسیت يفرهنیگ و موضیوع پ   يبحث مهندسی 

 نيیی و ا گرنیید يكديملییزوم   الزم و يفرهنگیی 

 ياست كیه ضیمانت و بیازو    يفرهنگ وستيپ

 شیود.  فرهنگ محسوب میي  يمهندس يياجرا


توانید مثیال    بازي در اين میورد میي   توليد و عرضه اسباب. 13

 يبیرا  ياسیباب بیاز   ديی در تولخوبي باشد. در حال حاضر ما 

بیه نیام دارا و سیارا     ييهیا  تيخرد ساالن از شخص كودكان و

در فرهنگ كشیور میا    تيدو شخص نيكه ا ميكن استفاده مي

و فرهنیگ   خيتیار  انگريی و ب باشیند  مي شهيو ر نهيشيپ يدارا

دو نمیاد   نيی ا يمرزو بیوم هسیتند. اگیر بیه جیا      نيا نهيريد

ضیمن   م،ياسیتفاده كنی   يبیارب   از عروسکالمثل  في يفرهنگ

دسیت خودمیان    بیا  كودكان تيدر شخص ناسازه ينوع جاديا

نفوذ فرهنیگ   گريد يو به عبارت يريو اثرپذ ياثرگذار نهيزم

  .ماي ختهسا نمان فراهم فرزندا شهيغرب را در نهاد و اند

 

در تمیام   دهيا نيشدن ا يو سار يبا جارتنها 

اجیرا و   ي،ريی گ ميتصیم سیازي،   تصميماركان 

فرهنیگ   ظهورشاهد  ما نظام است كه نظارت

)اعم از ظاهر و باطن(  اضالع و ابعاد يدر تمام

 .  خواهد گرديد

با توجه به مجموعه مباحث پيش گفته، 

تییر از  شییايد اكنییون بتییوانيم تصییويري واضییح

 يمهندسی  مهندسي فرهنیگ بدسیت بیدهيم.   

كییردن و سییامان  ريتییدب» يفرهنییگ بییه معنیی

ن امیور و  جهت دادن و اندازه كیرد  دن،يبخش

و  يفرهنگ يارهايبا مع ،يش ون از نوع فرهنگ

 ي. در عبارت مهندسباشد فرهنگ مي هياز زاو

 ريمتعلیق تیدب   توانند همه ش ون مي ،فرهنگ

در مهندسییي  بيییترت ني. بییدشییوندقلمییداد 

 گرفتیه در نظیر   عيوسی  اريمتعلق بس فرهنگ،

 ياريعالوه بر فرهنگ، بسی  تواند و مي شود مي

 «دربر بگيرد. زيا نر گريد يها مقوله

 

های متفاوت در ماورد مهندسای    دیدهاه

 فرهنگ

فرهنگییي شناسییان و مبلغییان  فرهنییگ

قییرار  يفرهنگیی تيريمیید گییاهيدر جا يوقتیی

روبرو  فهيوظ نيا يها يدگيچيو با پ دنريگ مي

   :رسند متفاوت مي سه ديدگاهد به نشو مي

و  ابندي مي ريناپذ تيريفرهنگ را مد. 1

 كسییانينییگ را بییه  حییوزه فره جییهيدر نت
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و مطالعیه و   تيی سپارند كیه بیا علیم و درا    مي

پییژوهش در اجییزاء و انییواع فرهنییگ و بییا     

به بسط و توسعه  تيرياز دانش مد يريگ بهره

 پردازند.   مي شيفرهنگ خو

از  عيفمحدود و ضی  يفيمفهوم و تعر. 2

 ي،كيمكان يستميرا س سازند و آن فرهنگ مي

خشیک و   يساده و بسته تصور نموده و رفتار

 يمعقیول بیرا   ريی غچیه بسیا   و  ريناپذ انعطاع

 .  رنديگ مي شيآن در پ يده شكل

. به فرهنگ از ديیدگاه اسیالمي نگیاه    3

كیه مقیام    ينگیاه يعني مبتنیي بیر   ، كنند مي

 انيی را ب به فرهنگ دارنید و آن  يمعظم رهبر

 اند. فرموده

 

 فرهنگ  یمهندس یها ستهبای

 يبیرا كیه  گرفت  جهينت توان مي اكنون

هیاي زيیر مطیرح     ، بايستگيفرهنگ يهندسم

 :  شوند مي

فرهنییگ  يمطلییوب و آرمییان توضییعي▪

 يايی توپيو)میا   يهمان جامعه آرمیان  ايكشور 

آن  يايی ابعیاد و زوا  يبا توجه به تمیام  (اسالم

 است،ياعتقادات، هنرها، اقتصاد، س ها، ي)آگاه

 شود.  نييتببايد لبا  و...(  ،يمعمار

و  فرهنگیي فرهنگ، عناصر و مقوالت  ▪

فیرد و   يريی گ در شیكل بايد آنها را  ژهينقش و

 مورد شناسايي قرار داد. يجامعه به خوب

ابعیاد   تمیامي جیامع،   يبیا نگیاه  بايد  ▪

هیا، هنیر،    ها، نگیرش  دانش )همچون يفرهنگ

را  يگیر يدک بر ي هر ريو تأث (آداب، رسوم و...

 قرار داد.   يمورد بررس

 ديی فرهنیگ كشیور با   موجود توضعي ▪

 يهیا  بیر پیژوهش   يو مبتنی  نانیه يب واقع بنحو

 شناخته شود.  ي،دانيم

نقیییاگ ضیییعف فرهنیییگ كشیییور و   ▪

 نمیوده  ديرا تهد يكه جامعه اسالم خطرهايي

 يبیه خیوب  بايید   گذارد مي يمنف ريو بر آن تأث

 . رديمورد سنجش قرار گ

نقییاگ قییوت فرهنییگ كشییور بايیید     ▪

 هيدسیتما  توانید  كه میي  ييها هعنوان سرماي به

 شناخته شود.  ،باشد يوالت تكاملتح ياصل

 دنيحركت از وضع موجود و رس براي ▪

 . طراحي گردد به وضع مطلوب، نقشه راه

گیام   ياجیرا  يالزم برا اقدامات عملي ▪

 د.  گردآغاز  ميحركت عظ نيابه گام 

 

 فرهنگ امكان و ضرورت مهندسی

معتقدنییید كنتیییرل عناصیییر   يبرخییی

قل حیدا  ايی محال و  يامر ،ساز جامعه فرهنگ

 ي. مقیام معظیم رهبیر   باشید  مي يضرور ريغ

 نيچنی  يتحیوالت فرهنگی   جاديدرباره امكان ا

بیا   شیود  ملت را مي کيفرهنگ »: نديفرما مي

 کيی عیوض كیرد.    جيبه تدر رگذاريعوامل تأث
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ملیت   کيی را بیه   زيعز يملتِ از لحاظ فرهنگ

ملت تنبیل را بیه    کيمتقابال   و ليتبد فيعض

رنیگ ثابیت    نيی ا .كرد ليملت زرنگ تبد کي

و  تيی اهم دربیاره  .«سیت ين يزوليو ال يزاليال

: نید يفرما میي  شیان يا زيی مس له ن نيضرورت ا

میا در درجیه اول    فيتكیال  نيتر از مهم يكي»

 يمهندسی »و  «فرهنگ كشور اسیت  يمهندس

 يدارا يفرهنگ تيريو مد يفرهنگ و مهندس

 «.است يريپذ و ضرورت و امكان تياهم

كليیدي،  در اينجا توجه بیه يیک نكتیه    

 نيتر ييربنايزكند و آن اينكه  اهميت پيدا مي

جامعه و  کياعتقادات  گ،عنصر سازنده فرهن

 نيست. والرشتاا برخاسته از آن يارزش يمبان

فرهنیگ و   يبیه بررسی  كه به نحوي مبسیوگ  

در  يدر عرصه فرهنگ کيدئولوژيا يها منازعه

را بیه   يپرداخته توسیعه فرهنگی   ينظام جهان

در حییوزه  راتييییغت جییادياكییه بییا  ينییديفرا

آن بییه دنبییال هییا و  سییپس ارزش ،ادراكییات

 فيی تعر ديی آ انسان به وجیود میي   يها شيگرا

نظییام  نيییيتعترديییدي نيسییت  . كنیید مییي

نظیام   ي وارزشی  ،ييقضیا  ،ياسی يس ،ياقتصاد

 هكی  ددار يبسیتگ بیه ايین   و...  تيو ترب ميتعل

او و  مییتيو نقطییه عز شيدايییانسییان، مبییدأ پ

از هیم  . ميكنی  فيی تعر را چگونه يجهان هست

 يو اعتقییاد يفكییر يرو اسییت كییه مبییان نايیی

فرهنیگ آن جامعیه دانسیته     يربنايجامعه، ز

 .  شود مي

 

 فرهنگ  انتظارات ما از مهندسی

از  يفییيبییا هییر تعردرسییت اسییت كییه 

فرهنییگ كییه نییاظر بییه وضییع موجییود باشیید، 

؛ امیا  سخن گفت« اصالح فرهنگ»از  توان مي

 يهیا  شدر عرصیه عمیل، پرسی    با ايین حیال  

كه بدون پاسخ بیه آن،   شود ميمطرح  يفراوان

تحقق نخواهید   نه،يو به داريپا ،ياساصالحِ اس

 سیتچ يچ ياصیالحات فرهنگی  میراد از  . افتي

آغیاز كیردچ    ديی را از كجا با ياصالحات فرهنگ

انجام دادچ تا  ديرا چگونه با ياصالحات فرهنگ

روشین نشیده     پرسیش سه  نيپاسخ به ا يوقت

 فرهنیگ اصیالح   تيی كه با ن ييها باشد، تالش

و يییا  متنییافر ييهییا تییالش شییود، مییي اعمییال

 يفرهنگی  يةهر نظر لبتها خواهد بود. متعارض

 هیا خواهید داد   پرسش نيمتفاوت به ا يپاسخ

نظريه توافق بر سر  ولذا در همين جا ضرورت

 .  دهد يخود را نشان مفرهنگ 

« فرهنییگ يمهندسیی»كییه از  يانتظییار

 يكنیون  تيبیه وضیع   ييداشت، از سو توان مي

 يفرهنییگ و مراجییع و ابزارهییا ديییمنییابع تول

 يوابسیته اسیت و از سیو    يفرهنگی  رگذاريثأت

فرهنیگ مطیرح    ةيكه در نظر يبه اصول گريد

 يمهندسی  ريثأت ةطيحاز سوي ديگر . شود مي
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به عیواملي  جامعه  يفرهنگ هرگستفرهنگ بر 

كنتییرل  زانيی مچنید وابسیته اسییت: نخسیت    

مولید   يهیا  تيز و شخصی ابزارها، نهادها، مراك

حاصیل از   يفرهنگی  ةنقش طبعا فرهنگ است. 

 ا)يی كیه همیه    يفرهنگ را تا هنگام يمهندس

 رنید ينپذ نگعوامل مولد فره (دست كم اكثر

 جينتیا واجید   تیوان  يو بدان ملتزم نباشند، نم

و درجیه   رانيپیذ  فرهنیگ  دوم. مثبت دانست

 يا دهيچيمراحل پپذيرندگي آنهاست. در واقع 

مانع از آن  د،فرهنگ وجود دار رشيذكه در پ

 را به رانيپذ فرهنگ يريرپذثااست كه بتوان 

، عامیل  ني. سیوم راحتي مورد تأييید قیرار داد  

 مهندسیي  . در واقیع است نقش عوامل دروني

ت  نشی  يرونيجامعه، فقط از عوامل ب يفرهنگ

و آنچیه در درون تیک تیک افیراد      رديپذي نم

هیا   ر نگرشخود را د نديو برآ گذرد جامعه مي

 بخشید،  بروز و ظهور مي ي،فرهنگ يو رفتارها

چیه  اسیت.   فراينید  نيدر ا يمهم اريبسعامل 

 كنید  را دنبال میي  يريمس ،فرهنگ ةنقشبسا 

افراد جامعه همسو و  يدرون يكه با بروندادها

 نيست.هماهنگ 

ي برخاسیته از حيطیه تیأثير    هیا  چالش

مهندسي فرهنیگ، چنیان دشیوار و پيچيیده     

كه  دادهسوق  هينظر نيرا به اي است كه برخ

محییال و  يفرهنییگ، امییر يمهندسیی ا اساسیی

رغیم   بیه  رسید  ينامطلوب است. اما به نظر می 

از ضیرورت   توان ينم ها، يدگيچيپ نياتمامي 

، دنمیو نظیر   فرهنیگ صیرع   يو امكان مهندس

موجیب شیود    ديی با ها يدگيچيپبلكه برعكس 

فرهنیگ   يانتظار از مهندس زانيم نخستكه 

 يدر مبیان  ا يی و ثان هكیرد  نيیي تع نانهيب را واقع

 يملی  هينظر»فرهنگ و آنچه به عنوان  ينظر

ها  چالش نيا ،فراهم آورده شود ديبا« فرهنگ

بییه  افتنيیی. دسییت نه شییوندتییدر نظییر گرف

فرهنگ، هرگیز   يصددرصد مهندس ياثرگذار

آن، كیه در   ينسیب  ريثأتی  نسبت بهما را  دينبا

 اريجامعیه بسی   يبه تحول فرهنگی  يده جهت

 ديی بیه آن ناام نمیوده و يیا   مهم اسیت، غافیل   

 سازد.

 

 فرهنگ یمهندس اصول حاک  بر

 يفرهنگی  يفرهنگ با مهندس يمهندس

 يهییا و نهادهییا دسییتگاه يبییا مهندسیی زيییو ن

فرهنیگ،   يمتفیاوت اسیت. مهندسی    يفرهنگ

 يينسبت اجزا نييو تع ييمحتوا ةنقش ميترس

 دهید؛  فرهنیگ را شیكل میي    تيی است كه كلّ

بیه وضیع موجیود باشید و      ره نیاظ ك يا نقشه

وضیع  حركت بیه سیمت    يها حال گام نيدرع

و  ءنقشه، اجزا ني. در ادينما ميمطلوب را ترس

فرهنگ به  يو رفتار يارزش ،ينگرشهاي  اليه

 انيی مورد توجه قرار گرفته و نسبت م ليتفص

و اجزا  ريبر سا کيهر  يرگذاريثأت زانيآنها، م
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 وموجیود   در وضیع ها )مثبت يیا منفیي(    اليه

 ميمطلوب مشخص و شبكه تعامل آنهیا ترسی  

جامعییه،  يفرهنگیی ي. امییا مهندسییدگییرد مییي

 ياجتمیاع  يو مهم از مهندسی  ياساس يبخش

 يمتقابیل ضیلع فرهنگی   اي  است كه در رابطه

مختلییف   يكاركردهییا  انيیی جامعییه را در م

 يهییا بخییش يو اجتمییاع ياسییيس ،ياقتصییاد

 يو بیرا  دهید  گوناگون، مورد توجیه قیرار میي   

منسیجم از  اي  هآن، مجموعی  تيو تقو تاقبمر

 .  كند راهكارها را ارائه مي

فقییط نییاظر بییه   ،يفرهنگیی يمهندسیی

بلكییه همییه  ؛سییتين يفرهنگیی يهییا دسییتگاه

كیه   ييهیا  ها، نهادها و بخش ها، دستگاه برنامه

داشیته   يفرهنگی  يكاركرد ايبازتاب  تواند مي

را  ييهیا  يسیتگ يو با ديی نما میي  يباشد، بررس

ها مخاطبیان آن   كه همه بخش دكن مي نييتع

ناظر بیه   ا فرهنگ، اساس يهستند، اما مهندس

 ،بلكیه در آن  ؛سیت يهیا ن  بخیش  ايی  ها گاهدست

ي فرهنگ جامعیه و كیاركرد آن نقید و بررسی    

و با  ييآن شناسا يها بيو آس ها يكاست ،شده

 ياجییزا يكییه بییرا يتوجییه بییه وضییع مطلییوب

روابیط   زيو ن)شده ،  فيتعر يگوناگون فرهنگ

خر آنهیا و ارتبیاگ   أاجزا، تقدم و تی  نيا يروند

نقشه اصالح  ،(گريكديآنها با  يو كاركرد يذات

گردد. بايد توجه داشت كه  مي ميفرهنگ ترس

مقوله  يفرهنگ يها و نهادها دستگاه يمهندس

 ياست كه بیا هیر دو مفهیوم مهندسی     يسوم

اگرچه با هیر دو  ) يفرهنگ يفرهنگ و مهندس

خر أبیه هیر دو، متی   و نسیبت   باشد مرتبط مي

 يمهندسی (، متفاوت اسیت. در حقيقیت   است

 و متناسیب  يسیامانده  ،يفرهنگ يها دستگاه

 يهییا هییا و عرصییه هییا، بخییش دسییتگاه يسییاز

 يسییاز نییهيبییه منظییور به يگونییاگون فرهنگیی

آنهاسیت كیه    يها تيها، اقدامات و فعال برنامه

تر اهداع و  تحقق كامل نهيزم شود  موجب مي

فیراهم   ي،فرهنگی  يهیا  تالش لياصالح و تكم

 آيد.

هیر   نيی ا امكاندرباره  يو داور يبررس 

 تيییسییه مقولییه، بییا توجییه بییه جییوهر و ماه 

و  يگونیاگون بیه مبیان    يها فرهنگ، به نسبت

باب فرهنیگ   وابسته است كه در ييها دگاهيد

تیابع   فرهنیگ، اساسیا    ي. مهندسشود ارائه مي

 يامیا مهندسی   ؛ما در باب فرهنگ است هينظر

 يفرهنگ يها دستگاه يمهندس زين و يفرهنگ

و  ياتيی عمل گذارانیه،  استيس يتياگرچه ماه -

از  ياريبس فيتكل نييبدون تع -دارند يياجرا

دسیت كیم    ايی باب فرهنگ  در يمباحث نظر

اصییول و  هرشییت کيییبییدون توافییق بییر سییر  

در . ابنید ي يتحقیق نمی   ،ينظیر  يها چارچوب

الرعايه كه قبیل   اينجا ما به شماري اصول الزم

از تییدوين نقشییه مطلییوب بییراي مهندسییي   
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فرهنگ، بايد مطمح نظر قیرار گيرنید، اشیاره    

 نماييم: مي

 

 / تخصصتيد جامع1

محصیول  اي كه  جامعيت در تهيه نقشه

اهميیت بییه  فرهنیگ خواهیید بیود،    يمهندسی 

مراجییع و منییابع مختلییف سییزايي دارد. بايیید 

و  ها شهيفرهنگ، ر يورود يساز، مباد فرهنگ

 زيی تحول فرهنیگ و ن  اي ديتول يها سرچشمه

نقشییه  نيییهییا، ابزارهییا و... در ا الگوهییا، روش

بیا ايین   . ندينما نييتبو  نييخود را تع گاهيجا

تخصیص   ديی نبا تيی اصیل جامع  تيرعا همه،

 دربییاره هییر باعیید از فرهنییگ را تحییت يعلمیی

 ، بدين معني كه بايستيالشعاع خود قرار دهد

 نيی و ابعیاد فرهنیگ در ا   هیا  اليیه  هر كدام از

 يبیه دانیش تخصصی    ينقشه، مسیتند و متكی  

ه و از اتقیان و اسیتحكام   يددگرمطرح ذيربط، 

 برخوردار باشد.  يعلم

 

 ینگر ندهی/ آینيب / واقعییهرا د آرمان2

از هیر   شي، پفرهنگ قطعا  يمهندس در

مطلییوب  تيوضییع بايسییتي نسییبت بییه زيییچ

توافیق حاصیل    اريی عنوان الگو و مع فرهنگ به

 هيی نظر»جريان تیدوين   دربايد مهم  نيد. اكر

تحقق پذيرد. كامال  واضح است « فرهنگ يمل

نبايد  و توجه به وضع مطلوب ييگرا آرمانكه 

بايید وقیوع   د. سیاز غافیل   ينی يب واقیع  ما را از

 ييداشیتن نمیا   اريی بیدون در اخت داشت كیه  

و  نیییاتاز امكا قيیییو عم حيجیییامع، صیییح 

هیا،   و چیالش  هیا  يكاست ،يفرهنگ يها هيسرما

 يرامونيپ طيمح دها،يضعف، تهدنقاگ قوت و 

كه در وضیع موجیود فرهنیگ     يو همه عوامل

 نانیه يب واقع يابيبدون ارز زيثرند، و نؤجامعه م

و  يفكیر  هيسیرما  روهیا، ياز لوازم، امكانیات، ن 

و... كییه در بهبییود و اصییالح وضییع  ياجتمییاع

نقشه میورد   تواني نم ت،اس ازيموجود مورد ن

و  يیي گرا نكیرد. در كنیار آرمیا    مينظر را ترس

از اصیول مهیم در    زيی ن ينگر ندهيآ ،ينيب واقع

و  هیا  ليی فرهنیگ اسیت. البتیه تحل    يمهندس

برخاسیته از   كیامال   نگرانیه،  نیده يآ يها يبررس

 رفتیه يپذ يِفلسیف  يها افتيو در ينظر يمبان

« فرهنیگ  يملی  هينظر» نياست و بنابرا شده

ثر ؤمی  اريآن بسی  يسیمت و سیو   يدر چگونگ

 خواهد بود.  

و فرهنگ اسیالم   يدينگرش توح يمبان

در  ينگییر نییدهيآ ينظییر ياگییر مبنییا  ،نییاب

روشین   يانیداز  فرهنگ باشد، چشم يمهندس

كییه در ارائییه  گشییود خواهیید  يرو شيپیی

 قيی خواهد بیود. تلف  ديمف ،ياساس يراهكارها

همزمیییان سیییه ركییین  تيیییمناسیییب و رعا

از اصیول   ينگر ندهيو آ ينيب واقع ،ييگرا انآرم

 شود.   ميشمرده فرهنگ  يمهندس ياساس
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 د مشارکت/ اجماع3

انیدركاران بیر سیر نقشیه،      اجماع دست

 آن خواهد بیود. قطعیا    قيتوف در يعامل اساس

طیرح   کيی  ديفرهنگ، تول يمهندس ازمنظور 

محییـ یییی امییا  يو پژوهشیی يسییند علمیی ايیی

بلكیه تیالش    ؛سیت يییی ن  رمیوثر يناكارآمد و غ

راهگشیییا و بیییراي دسیییتيابي بیییه طرحیییي  

توانیید در سییطوح بخییش اسییت كییه ب  جهییت

فرهنیگ را   ياصالح و ارتقا يمختلف، چگونگ

 اي هگونی  به ديآن با يطراح نيرقم بزند. بنابرا

حد توافق و اجمیاع را   نيشود كه باالترانجام 

و اصیول   يبر مبان ابتناء نيو در ع ديجلب نما

نقشیه را   نيا تيمعتبر و مقبول یی كه مشروع

 كییرد یییی از اعتمییاد و توجییه خواهیید  نيمأتیی

برخوردار باشد. كنندگان هم  مجريان و تدوين

اصییل، جلییب  نيییتحقییق ا يشییرگ الزم بییرا

 ،نظران، فعاالن مشاركت و حضور همه صاحب

 نییدايو كارشناسییان در فر رانينخبگییان، میید

 ازهییا،يفرهنییگ اسییت. توجییه بییه ن يمهندسیی

و  يافییزار و امكانییات نییرم طيمطالبییات، شییرا

و بیه   مناطق، قشرها و اقوام يفرهنگ ييمحتوا

و  هییا ليییو تحل هییا دگاهيی كیار گییرفتن همییه د 

حضیور فعیال و اثیربخش     يبیرا  يسیاز  نهيزم

 يو علمی  ي، آموزشی يفرهنگی  ،يمراكز پژوهش

 نییهيزم توانیید مییي نیید،يفرا نيییجامعییه در ا

همچنیين  . آورد را فیراهم  يمشاركت حداكثر

جامعیه  آحیاد  كه بتواند  ييسازوكارها يطراح

 هنییگفر يمهندسیی ييكییه مخاطبییان نهییا)را 

و تعامییل و  هدوموضییوع نمیی ريییدرگ (دهسییتن

 زيی و ن زد،يی همه قشرها را برانگ يفكر يتعاط

 ةدر مجموعی  يگسیترده و كیاف   يرسیان  اطالع

است كیه   يمهم امرفرهنگ،  يمهندس نديفرا

اصل مشاركت و  تيبدون رعا شود.لحاظ  ديبا

نقشییه  يدر طراحیی يتحقییق اجمییاع حییداكثر

ورد نظیر  م جهينتبه  توان ياصالح فرهنگ، نم

 داشت. اميد 

 

 د انسجاع/ استناد4

 طيو انسجام از اصول و شیرا  يكپارچگي

مهندسي فرهنیگ اسیت؛ در عیين     يالزم برا

 بايید  شیده  ارائه يرهنمودها و راهكارها اينكه

مسیتند   ي،پژوهشی  يها افتهي ،ينظر يبه مبان

و  يلی يتمث يهیا  باشند. مشهورات و اسیتدالل 

 يگییاهياامییر مهییم ج نيییدر ا ديیینبا ،يخطییاب

 يمهندسی  يشناس رو روش نيداشته باشند. ازا

كیه   يو اصول واعدق نييو تع ميفرهنگ و ترس

 ديی و با توانید  فرهنگ میي  يمهندس نديدر فرا

 يخاصی  تيی اهم ،رديی مبنا و چارچوب قرار گ

اصیل اسیتناد،    تيی رعا يدارد. گام نخست برا

بییه  يابيدسییت يهییا منییابع و روش حيتنقیی

اسیت   يكالن ياو راهكاره ياساس يراهبردها

خواهد بود. اصل انسجام  نديفرا نيا جهيكه نت
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تیابع اصیل    ياديی ز حدود تا زين يكپارچگيو 

 کيی عنیوان   به)توجه به آن  ياستناد است، ول

از  يريشییگيو پ زيییپره يبییرا (اصییل مسییتقل

 . ي خواهد بودضرور يگسست و پراكندگ

 د مراتب متكامل / اکمال متقابل۵

اراي داسییت  يفرهنییگ امییر يمهندسیی

. نقشیه  ابندهي تكامل يها مراحل و گام ،مراتب

مطلیق و   يطرحی  توانید  ينمی  ياصالح فرهنگ

است كه مرحله بیه   يبلكه، طرح ؛باشد يدفع

و در هییر مرحلییه،  گییردد مییيمرحلییه ارائییه 

به كیار   ،نيشياز مراحل پرآمده ب يبازخوردها

 نيدر نخسییتچییه بسییا كییه . شییود بسییته مییي

شیود و   هيوصت ،طرح يشيآزما يمرحله، اجرا

و  ياز درسیت  ينسیب  نیان يپس از حصول اطم

. اصل اكمیال  ابدي ميآن تعم ي، اجرايكارآمد

و  صالحطراحان، رابطه ا كند اقتضا مي متقابل

 ريفرهنگ را با سیا  ياز اجزا يهر جزئ يارتقا

كننید و در ارائیه    ياجزا و نوع آن رابطه بررس

بیه آن   ياساس يكالن و راهكارها يراهبردها

از  تیر  قيی اصیل فراتیر و عم   ني. انديماتوجه ن

 ونییديفقییط نییاظر بییه پ بییوده و اصییلِ انسییجام

بلكیه   ؛سیت ينقشیه ن  نيی مختلف ا يها بخش

مورد مالحظه  يسلب اي يجابيمتقابل ا راتيثأت

 يمهندسی  نید ياصیل، فرا  نيی . ادهید  قرار میي 

 هم و به يحلقو ينديفرهنگ را به صورت فرا

. نید ك میي  ميترسي خط يندينه فرا و وستهيپ

همیه   نید، يفرا نيی در هر حلقه از ا قتيدر حق

نقشه اصالح فرهنیگ   نيتدو يكه برا يمراحل

و  ابنیده ي بیه صیورت تكامیل    سیت، ا ازيمورد ن

مختلیف   يهیا  و گیام  هشد شونده، تكرار  اصالح

 .زند را رقم ميبعدي 

 

 فرهنگ  یمهندس ندیفرا

 يداراو اسییت  سییتميس کيیی، فرهنییگ

تعامیل بیا هیم    اجزاء در  نياست كه ا يياجزا

 يفرهنییگ، مهندسیی  يباشییند. مهندسیی  مییي

ها از سیاده بیه    ستميسفرهنگ است.  ستميس

 سییتميند. سشییو مییي يبنیید طبقییه دهيییچيپ

اي اسییت كییه   دهيییچيپ سییتميفرهنییگ، س

و  ياجتمیاع  يهیا  سازمان ،انسان يها ستميس

اندازه  هر .رديگ ناشناخته را دربرميهاي  حوزه

نهیا  آ يتیر شیوند مهندسی    دهيی چيها پ ستميس

 زيی نآنهیا(   يو بازساز ي، نوسازيطراح يعن)ي

 شود.  تر مي دهيچيپ

كیه بیدون    سیت ين يسیتم ي، سفرهنگ

است  يستميبلكه س ،سابقه وجود داشته باشد

انسییان و  سییتميس اتيییبییا ح گییامكییه هییم 

 يمهندس نياست. بنابرا ياجتماع يها سازمان

و  ينوسییاز ايی مجیدد و   يفرهنیگ بیه طراحی   

 ينوساز يبراد شد. آن مربوگ خواه يبازساز

 يطراحی  ستميس دي، باستميس کي يو بازساز

كامل را مد نظر قرار داد و بر آن اسیا    ةشد



 

 

 

34 

 ،موجیود  سیتم يرا در س هیا  ييها و نارسا ضعف

دن آن نمونسبت به برطرع سپس مشخص و 

   .اقدام كرد

شده، نقیش و   يمهندس ستميس کي در

مشخص شده  ياز اجزا به خوب کيهر  فهيوظ

 زيی اجیزا ن  گیر ياز اجیزا بیا د   کيی هر و تعامل 

، سیتم ياي كیه س  گونیه  هبی  ،باشید  مشخص مي

كاركرد الزم را داشته و به هدع خیود دسیت   

انیواع و اجیزاء    ،ها ستميس يمهندس يبرا. ابدي

بییا  دهنیید و قییرار مییينظر مییدرا  سییتميسهییر 

، ليییو تحل هيییتجز يهییا از روش يريییگ بهییره

 ازند. رسیان  انجیام میي  به را  ستميس يمهندس

 يها ش كه در رو اي يو مبان اصولسوي ديگر 

، سیتم يمختلف وجود دارد، با توجه به نیوع س 

ساده  يها ستميس يمهندس دراست. متفاوت 

بر منطق  ي، مبتنليو تحل هيتجز يها از روش

در  يشییود ولیی بهییره گرفتییه مییي  کيكالسیی

 دهيییچيو پ ايییپو يهییا سییتميس يمهندسیی

 يهییا ، از روش(فرهنییگ سییتميچییون س)هم

 (Fuzzy) يبر منطق فاز يتر مبتن يغن يعلم

بهییره  ديییبا (Chaosآشییوب ) يهییا هيییو نظر

 گرفت.

 ميفرهنییگ، ترسیی يمهندسیی در فراينیید

منید و   زمیان  يیی و حت ياتيو عمل قيدق روند

بيني  پيشاست.  يیی ضرور شدهي بند مرحله

 نيتدو ياصل يها ستگاهيعنوان ا كه به يمراحل

 :  باشد ير ميالزم است، اجماال  به شرح ز طرح

 نیییهيدر زم ازيیییمیییورد ن يهیییا پیییژوهش( 1

 و...؛   يگذار تياولو ،يشناس بيآس ،يازسنجين

از  ديی و اسیتنباگ سیازنده و مف   يكارشناس( 2

 ها؛   پژوهش جينتا

ارائه راهبردها، الگوها و راهكارها، و  نيتدو( 3

و  ريپیذ  نيجانشی  هیاي  ميتصیم  براي شنهاديپ

 [؛ يساز مي]تصم ريپذ ليتبد

 ياهیی ميتصییم يو اعتبارسیینج يظرخییواهن( 4

در  يرفتنيپیذ  ياجزا نشيو گز شده شنهاديپ

 نظر؛  نقشه مورد

 مطلوب؛  يراهبردها و راهكارها نييتع( 5

   ج؛ينتا يابيو ارز يشيآزما ياجرا( 6

طییییرح و  ياجییییرا مياصییییالح و تعمیییی( 7

مرحلیه   يو مطالعه مجدد بیرا  يبازخوردسنج

 .  يبعد

 ؛فیوق  از مراحیل  کيی هیر   ياجرا يبرا

سسیات  ؤها، مراكز و م دستگاه ربط، يمراجع ذ

مشییخص شییوند و  کيی بییه تفك ديییمسی ول با 

فرهنیگ،   يهیا  عرصیه هیا و   اليیه متناسب بیا  

 يبیرا  ژهيی ، بیه و شیود  نييهركدام تع فيوظا

 ي متشیكل فعال ميت ديبا ،يساز ميمرحله تصم

ل يتشیك  ينظران و طراحان فرهنگی  از صاحب

 د.  گرد
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مسییتلزم  ،نییديفرا نيییدرسییت ا ياجییرا

 يتيريمتناسیب و مید   يسیاختار  يريی گ شكل

است كیه   ريپذ حال مشاركت نيتوانمند و درع

 فيوظیا  يانقالب فرهنگ يعال ينظر شورا ريز

 د.برسانانجام  به محوله را

 

 فرهنگ   یمهندس انيمتول

بییا  يفرهنییگ در هیر كشییور  يمهندسی 

خیا  آن   طيحیاكم و شیرا   نيتوجه به قیوان 

 امدر كشور  رد.متولي خا  خود را دا ،كشور

بر عهده  يمقام معظم رهبر يمهم از سو نيا

 گیذارده شیده   يانقیالب فرهنگی   يعال يشورا

 يعییال يشییورا» :نییديفرما مییي شییانياسییت. ا

اق فرمیان  تی ا ديی را در واقع با يانقالب فرهنگ

 يو علم يفرهنگ يستاد عال ايكشور  يفرهنگ

 يهییا كشییور اعییم از دسییتگاه  يهییا دسییتگاه

 يها و مركیز مهندسی   گاهدست ريو سا يفرهنگ

 شییانيا «.كشییور بییه حسییاب آورد  يفرهنگیی

 يفرهنگی  يمهندسی »: نید يفرما میي  نيهمچن

انقیالب   يعیال  يكشور منحصرا  توسیط شیورا  

 .«است ريپذ نامكا يفرهنگ

با توجه به  ايشود آ پرسيدهاست  ممكن

 يمجلیس شیورا  هاي بزرگي همچون  سازواره

 ،مصیلحت  صيمجمع تشیخ  ايدولت  ،ياسالم

 يرا از شیورا  يفرهنگی  يمهندسی  ديهم باباز 

مقام معظیم   طلب كردچ يانقالب فرهنگ يعال

 نيی ا»تأكيد دارند كیه:   نهيزم نيدر ا يرهبر

( در يگی انقیالب فرهن  يعیال  يمجموعه )شورا

 يراهبیرد  تيرياست، در مید  ليبدي كشور، ب

 چيمجموعیه، هی   نيی از ا ريی ما بیه غ  ،يفرهنگ

مختلف  يها . بخشميرا در كشور ندار يمركز

 صيمجمیع تشیخ   يحت وچه دولت، مجلس، 

اي  فهيوظ كدام چيدارند اما ه يفيمصلحت وظا

 «.شورا بر عهده دارد بر عهده ندارند نيرا كه ا

 يفیا يو ا گیاه يجا نيوجود چنی به لحاظ 

كشور اسیت كیه    يفرهنگ يمهندس تيمأمور

معنیا و مفهیوم    «يانقالب فرهنگ»توان به  مي

هیوم انقیالب   مفو اينگونیه اسیت كیه     ديبخش

 يتییوان بییا مفهییوم مهندسیی  را مییي يفرهنگیی

 يفرهنییگ كشییور روشیین سییاخت و بییه خییوب

 چيبیا هی   يانقیالب فرهنگی  تحقق كه  افتيدر

 باشد. قابل حصول نمي يگرياقدام د

 

 تیریو ماد  یدرست در مهندس كردروی

 فرهنگ 

مهندسیي   رويكیرد  يمعظم رهبیر  مقام

میا  »دهنید:   میي اين چنين توضيح را فرهنگ 

به مقولیه فرهنیگ    يبا نگاه افراط مياهخو ينم

را میال    ينگاه معقول اسالم يد، بامينگاه كن

قییرار داد و نییوع برخییورد بییا آن را بییر طبییق  

بیه میا    ياسالم يكه معارع و الگوها يضوابط

از  يكرد. برخورد افراطی  ميدهد، تنظ نشان مي
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. يیک  شود است و تصور مي ريپذ دو سو امكان

 ريغ اي رهنگ را مقولهما مقوله ف تفكر اين كه

 اي مقوله ميبدان تيريقابل مد ريقابل اداره و غ

سر به سرش گذاشت و  ديرها و خودرو كه نبا

 ييتفكر در جاها نيوارد شد. متأسفانه ابه آن 

 ياي طرفییدار رهییا كییردن و بیی هسییت و عییده

در امر فرهنگ هسیتند.   ينظارت يو ب يياعتنا

است.  يو افراط ستين يتفكر، تفكر درست نيا

وجود دارد  يگريد ير افراطكدر مقابل آن، تف

 زيی آم خشین و نظیارت كنتیرل    يريكه سختگ

بیه همیان   نيیز  تفكیر   نيی است. ا قيدق اريبس

 21/10/1382. «اندازه غلط است

مطلیب  ، بیا ياي ز استعارهبه مدد  يرهبر

 شكافند:   را به خوبي مي

 ديی فرهنگ، رفتار حكومت با ةدر مقول»

بییه  باغبییاناغبییان باشیید. ب اننییددلسییوزانه و م

ي اريییآببییه هنگییام  كییارد نهییال مییي ،هنگییام

بیه هنگیام    ،كنید  مي هر كند، به هنگام  مي

 ينی يچ وهيی مبیه هنگیام    كنید و  ي ميسمپاش

 يكشور را باغبیان  يفرهنگ يفضا ديباكند.  مي

مقولیه را   نيی مس والنه و با دقت ا يعنيكرد، 

 23/10/1382 «نمود.دنبال 

 كیرد يدر رو را ابهامهرگونه استعاره  نيا

زدايید   ميكشور  يفرهنگ تيريو مد يمهندس

 تيريو مید  يمهندسدر كه سازد  و روشن مي

 ،نگییاه متصییلّب هرگونییه  ،كشییور يفرهنگیی

 .مردود است نييو آمرانه از باال به پا يكيمكان

 

 ی  اسالم یمدل فرهنگ

 ينظیام فكیر  »بیه عنیوان   اسالم را  اگر

میدل   انتو ؛ ميدر نظر بگيريم «رشيمورد پذ

متعیال   تيريرا با اقتبیا  از مید   ريز يفرهنگ

و  ياسیالم  يمیدل  ،يبر جهان هسیت حقتعالي 

سیت.  نادانسیان   يفطیر  يها يژگيمنطبق با و

را نظیام  تیوانيم آن   ميكه ) يفرهنگ مدل نيا

 ليتشیك  ياز دو ركین اصیل   (مبخواني يرحمان

 شده است: 

 

 د رشد الف

ي اسالم متوناست كه در  اي ، واژهرشد

بیا   يو رهبیر  تيريمترادع بیا واژه مید  ي گاه

. در رود آن بییه كییار مییي   گسییتردگيتمییام 

است كه به انیدام   يرشد صفت ،ياصطالح عرف

در اصطالح فقیه   ، اماشود بدن نسبت داده مي

اطیالق   يبلیو  روحی   يرشد بیه نیوع   ،ياسالم

كیود    شیود  عنوان مثال گفته مي بهشود.  مي

  از بلیو  يبیه حید   ديی با يپس از بلو  جسیم 

بیر   يحيصیح  تيريبرسد كه بتواند مد يروح

، رشید  گرياموال خود داشته باشد. به عبارت د

 يبییرا اقییتيو ل يسییتگياش»عبییارت اسییت از 
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 يها هياز سرما حيصح يبردار و بهره ينگهدار

   «.يزندگ

) (  اكیرم  امبريی دربیاره پ  ميكیر  قرآن

 ليی كه در تورات و انج امبريپ نيا» :ديفرما يم

 كند خوب را حالل مي يزهايشده چ ادياز او 

را از  نيو بیار سینگ   سازد را حرام مي ها يو بد

را از میردم بیاز    زنجيرهاو  دارد ها بر مي دوش

   «.دماين يم

 يروهیا يكیه ن  ) (امبريی راهبیرد پ  نيا

اسیتعدادها را شیكوفا    ،كنید  بسته را آزاد میي 

 نيتیر  يافیراد، قیو   نيتیر  فيو از ضع سازد مي

 بر چند امر است:  يمبتن سازد؛ ها را مي ملت

هیییر اجتمیییاع،  يانسیییان هيسیییرما( 1

 نيآن است. اسالم به ا يها هيسرما نيتر بزرگ

 دهد. مي يفراوان هميتا  هيسرما

اكتشییاع و  ازمنییدين ،هيسییرما نيییا( 2

  ؛استخراج است

خیا  خیود    نيقیوان  يها دارا انسان( 3

 يزيی ر آنان برنامه يبرا ميهستند و اگر بخواه

. ميالزم است آنان را بشناس بنماييم، يفرهنگ

را  يحاكم بر رفتار انسان نيقوان گر،يد انيبه ب

كشیف   يميو شی  کيزيف نيهمچون قوان ديبا

 كرد؛ نه وضع.  

فرعیون را   يمیدل حكیومت   ميقرآن كیر 

است كه فرعیون   يدر حال ني. اداندي نم درش

در سیطح  ظاهري  شرفتيو پ يورااز لحاظ فن

 تیوان  میي  انجی يا از .قرار داشیته اسیت   ييباال

 ريی ز بیه شیرح  رشد را  هيقواعد نظر نيتر مهم

 برشمرد: 

 ريتییأث شيو افییزا شییرفتصییرع پي ▪

 ينشانه رشد مدل فرهنگ گران،يبر د يفرهنگ

  ؛ستين

 ژهيی توجه و د،رش الزمه مدل فرهنگي ▪

  ؛آنها است يها و ابعاد وجود به انسان

اسیت كیه    يمیدل  د،رش مدل فرهنگي ▪

ها را همزمان ارائه  انسان يو معنو يرشد ماد

 كند.

 

 د رحمت ب

مطلیوب،   ينقشه فرهنگ ةرو كه ارائ آناز

ضیعف   نيی فرع بیر شیناخت انسیان اسیت و ا    

از سوي  يغلط يشناخت منجر به ارائه الگوها

 يالزم اسییت بییرا ؛شییدهبرخییي انديشییمندان 

تیدبير  بیه نحیوه    ح،يصیح  يبه الگو يابيدست

مراجعیه   يبیر جهیان هسیت   حضرت حقتعالي 

مییدل  يبییرا ازيییو اصییول مییورد نم نمییايي مییي

. مياقتبا  كنی اليزال منبع  نيا زرا ا يفرهنگ

بیر اصیل رحمیت     يمبتنی  يمدل فرهنگی  نيا

محور اعمیال   نيتر يعنوان راهبرد است كه به

 تيی . ربوبشیود  شناخته میي  ،خداوند تيريمد

 بییودن رو مییدبّ تيريخداونیید كییه همییان میید

خداوند شیكل   ةاوست؛ بر اسا  رحمت سابق



 

 

 

38 

 زيی ن ياسیالم  تيريو قواعد و اصول مد گرفته

بیه ايین   باشد.  واز رحمت واسعه ا يبازتاب ديبا

اي  گونه به ديبا ينقشه فرهنگ يطراحترتيب، 

حسن ظینّ،  همچون: برائت،  يباشد كه موارد

مجموعییه اصییل  ريییكرامییت و مغفییرت كییه ز

 . شودرحمت هستند، در آن لحاظ 

 رشد  هیو نظر یرحمان تیرنسبت مدی

 هيی دو نظر نيی اكیه  گفیت  توان شايد ب 

مییدل نییوعي  گر،يكییدي مهيبییه ضییم ياسییالم

در ايین  . دهنید  را ارائیه میي   ياسالم يفرهنگ

تیوانيم بعنیوان هیدع و     را میي « راشد»زمينه 

را بعنوان استراتژي میدّ نظیر قیرار    « رحمت»

 انيمنسبت  يبرا انيب نيچه بسا بهتردهيم. 

باشیید كییه  كییالم نییوراني آن هيییدو نظر نيییا

: دارد میي  انيی ب ديد متعال در قرآن مجخداون

لَنَا مِنْ أَمْرِنَا  ئْيِّرَبَنَا آتِنَا مِنْ لَدانْکَ رَحْمَهً وَهَ»

خییودت  يپروردگییارا م مییا را از سییو  رَشَییدًا؛

فیراهم   مانيعطا كن و راه رشد را برا يرحمت

دو  نيی اسیازد كیه    روشن میي  انيب نيا «.ساز

و اصول  رنديگ قرار مي گريكديدر طول  هينظر

 زنند. را رقم ميمورد نظر اسالم  يمدل فرهنگ

 يفرهنیگ، اجیزا   سیتم يس يدر مهندس

خیود   يگاهدر جا ديبا فرعي ياجزا همو  اصلي

همچنیين   .قرار بگيرنید  گريكديو در تعامل با 

 ريز يفرهنگ الزم است محورها در مهندسي

 :رديقرار گخا  مورد توجه 

هیا و مظیاهر    ارزش ي،شناخت مبیان ( 1

و بیه   نيی رابطیه فرهنیگ و د   ي؛هنگ آرمانفر

 نيیي ) ( در تعيخصو  اسالم ناب محمید 

عامیل میورد    نيتر يعنوان اصل فرهنگ به نيا

 توجه خواهد بود.

  شناخت فرهنگ موجود (2

 يفرهنگی  طيكه امروز محی  يفرهنگ آن

جامعییه و سیازد و براسییا  آن   جامعیه را مییي 

عنیوان فرهنیگ    و بهنمايند ) افراد آن رفتار مي

و  ييمیورد شناسیا   (شیود  ول نام برده ميمعم

فاصله آن از و با توجه به  واقع ليو تحل هيتجز

 .شودمشخص  ي،فرهنگ آرمان

   فرهنگ مطلوب )هدع( نييتع (3

توجه به عطف فرهنگ موجود با  اصالح

موجیود در   يهیا  هیا و ضیعف   قوت ،اتيمقتض

 ريسییا طيشییراتوجییه بییه  نيجامعیه و همچنیی 

 ،ياسيس ،ينگفره يها طيمحديگر كشورها و 

خواهید بیود.    ريپذ امكان ،يو اجتماع ياقتصاد

 ،مطلیوب  ايی فرهنگ هدع تعريف در  نيبنابرا

كییه در فرهنییگ موجییود امكییان   يزانییيمآن 

 شود. اصالح وجود دارد مشخص مي

 

 اننكات مورد تأکيد در پای

 زيی از هر چ شيفرهنگ پ يمهندس -1

 يملی  ةيی نظر»و توافق بر سیر   نيمستلزم تدو

و  يمبییان نيییيبییدون تع اسییت.« فرهنییگ
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و توافق مراكیز و مراجیع    ينظر هاي چارچوب

 تواني نم فرهنگ، قيدق فيمرتبط بر سر تعر

فرهنییگ شیید و آن را  يمهندسیی ةوارد مقولیی

كشییور و  يفرهنگی  يسیاخت. مهندسی   يعملی 

خر بیر  أمتی نيز  يفرهنگ يها دستگاه يمهندس

 فرهنگ است.  يمهندس

فرهنییییگ،  يبرونییییداد مهندسیییی -2

 يد بود كیه راهبردهیا  نخواه يكالن يها نقش

اصیالح و   يبیرا  يكاربرد يو راهكارها ياساس

و مراحیل و مراتیب    ميفرهنگ را ترسی  يارتقا

 نيی به ا يابيدست ي. برادماينن مي نييآن را تع

و  نيیي تع ديی باكیار را   ندياصول و فرا ،حاصل

 كرد.   ميترس

 يانقییالب فرهنگیی  يعییال يشییورا -3

به  دياببوده و  ريامر خط نياموظف به تحقق 

اقییدام كنیید. اصییول    آن بيو تصییو نيتییدو

 نید يفرا نيی ا يكیه بیرا   يو مراحل هيالرعا الزم

برنامیه و   بيو تصیو  دار تی  نیه يشد، زم انيب

را فراهم خواهد سیاخت.   ازيطرح عملِ مورد ن

فرهنیگ، مسیتلزم    ياتقان و استحكام مهندس

 جییاديو ابییه ايیین امییر مهییم    يتوجییه جیید 

به مقصود  يابيدست يبرامناسب  يسازوكارها

 است.

 

 پانوشتها :  

جايگیییاه ابزارهیییاي  ،مسیییعود ،الميعییی .1

، گذاري در مهندسي فرهنگیي كشیور   سياست

   .1386، پاييز 45فصلنامه راهبرد، شماره 

139.  

شییريف  ،ميییثم ،گرامییي، غالمحسییين  .2

هییا و  مهندسییي فرهنگییي، بايسییته ،اصییفهاني

، دي 52ماهنامیه معیارع، شییماره    ،راهبردهیا 

1386   12.  

پژوهش در نقشه مهندسي  ،رضا ،ميغال .3

، تيییر 58ماهنامییه زمانییه، شییماره  ،فرهنگییي

1386   49. 

مهندسییي  ،اميییر محمیید ،شییيخ نییوري .4

 ،راهكار مقابلیه بیا تهیاجم فرهنگیي     ؛فرهنگي

   .52   1386، تير 58ماهنامه زمانه، شماره 

سیازمان آيسسیكو و    ،غالمرضیا  ،كريمي .5

ماهنامییه  ،مهندسییي فرهنگییي جهییان اسییالم

 .64   1386، تير 58نه، شماره زما

 ؛مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگیي  .6

وگو با علي اكبر  گفت ،مباني و مسائل ،ماهيت

 .1386، تيیر  58ماهنامه زمانه، شیماره   ،رشاد

  4.   

تیاريخ و مهندسیي    ،داريوش، رحمانيان .7

، تيییر 58ماهنامییه زمانییه، شییماره ، فرهنگییي
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1386   14. 

ر جايگیییاه رسیییانه د ،حیییاكم ،قاسیییمي .8

، 58ماهنامه زمانه، شماره ، مهندسي فرهنگي

  .38   1386تير 

مهندسییي فرهنگییي؛ پییادزهر نییاتوي     .9

، 135ماهنامه آشنا خانواده، شیماره   ،فرهنگي

 .2   1385دي 

ماهنامیه   ،سرمقاله / مهندسي فرهنگیي  .10

   1385، آبیان  83انديشه دانشجو، شیماره  

2.   

امیام   شیه يفرهنیگ در اند  اكبر، ،ياشراف .11

 پار .  يبر گزارخ )ره(،

 يهندسییم مهییدي، ،ياردكییان ينییاظم .12

كشیور   تيريو مد يفرهنگ يفرهنگ، مهندس

 پار .  ي، خبرگزاريدر نگاه مقام معظم رهبر

در جمیع   يمقیام معظیم رهبیر    اناتيب  .13

 .  1381سال  يانقالب فرهنگ ياعضاء شورا

در جمییع  يمقییام معظییم رهبییر انییاتيب .14

 .  1382سال  يانقالب فرهنگ ياعضاء شورا

در جمییع  يمقییام معظییم رهبییر انییاتيب .15

 .  1383سال  يانقالب فرهنگ ياعضاء شورا

و مفهیوم   هیا  فيی تعر ،وشيی دارآشوري،  .16

 يفرهنییگ، تهییران، مركییز اسییناد فرهنگیی    

  15یی 17، صص 1357،ايآس

نقیش و   يبررس .بيحب ي،اردكان يفتاح .17

قسیمت اول،   ي،فرهنگی  يهیا  دسیتگاه  گاهيجا

 پار .  يخبرگزار

ابعیاد و   يد فرهنگی بابک. رص ي،نگاهدار .18

انقییالب  يعییال يخانییه شییوراريراهكارهییا، دب

 .يفرهنگ

 


