
 

 

 

 

 

 بازیابی پیکره فرهنگ در اندیشه مقام معظم رهبری

 *مسلم خسروی زارگز

 **سمیه بخشی

 چکیده

اسههمنمب گ گوسههبگوی وسههی  و  ی فرهنههد رارای منههبسی بسههیبر و مقولههه

-توای گفت، فرهند مقولهه  ای است. رر علت پیچیدگی فرهند می پیچیده

ای ممجبسس سیست، بلکه ممشکل از عنبصر ممندری اسهت، بهب ا هج و هور      

سبپذ ر و پو ب را تشکیل  فرهند اسسجبم خور را حفظ کرره و  ک کل تجز ه 

ههب و رو کررههب ی    بهب تخصه   راره است و رر گذر زمبی از ر هدگبه افهرار   

ممفبوگ )اعم از مبری و مننوی(، بب تنبر ف و مفبهیمی ممنهدر بیهبی ههده    

ی پیچیده و چندبندی بب ببر ارزهی و علمی پررسگی که رر  است. ا ج مقوله

ای از ببورههب و   تواسد بهه عنهوای مجموعهه    ای از ابهبم فرو رفمه است، می هبله

ی اعضبی  ک  بمنهه ممهر ر ببههد و     و اسد شه هبی مشمرک بر رفمبر ارزش

ههمبر  ی هروعی برای حرکت و پو ب ی و  ب مبسنی رر راه پیشرفت بهه  سقطه

 آ د. 

ی  وامه  بشهری    هبی مهم و امروزی همه ی فرهند  کی از رغدغه همسئل

ی فرهنگی خور هسمند.  مهوری اسهممی   سگرای آ نده هبی آس همهاست و 

کشورهب ی است کهه بهب تو هه بهه ا هدیولوفی ممفهبوت  بهب        ا رای از  مله 

ی  ی فرهنگی از رروی رر ا ج زمینه، رغدغهه  هژموسی غرب و خطر اسمحبله

 دی رارر و از  مله کسبسی که ترکید مؤکهدی رر ا هج حهوزه رارر، مقهبم     

ی فرهند راره و  ای به مقوله النبره  منظم رهبری است. ا شبی اهمیت فوق
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راسد. رر بیبی اهمیهت فرهنهد    ی کشور می ی خیزش و توسنه هآی را مقدم

فرمب د مج حبضرم  بسم را رر  ی رهبری همیج بس که ا شبی می رر اسد شه

راه فرهند فدا کنم. رر ا ج سوهمبر بب تو ه به آسچه گفمه هد، به ههنبخت  

 هب ی کهه ههم   ی فرهند، کبرکررهبی فرهند، آسیب پیکره و اهمیت مقوله

هب از  رفت از ا ج آسیب  هبی بروی اکنوی فرهند مب گرفمبر آی است و به راه 

 ر دگبه مقبم منظم رهبری پرراخمه خواهد هد.

 واژگان کلیدی:

 هبی فرهنگی. فرهند، اهمیت فرهند، کبرکررهبی فرهند، آسیب 

 مقدمه

 کردن و پرسـتش   حراستکردن،   گزیدن، کشت  ای مانند مسکن ی فرهنگ طیف معنایی گسترده واژه

 "فـرهن  "ای پهلـوی دارد و معـرآ آن را   گیرد. این واژه در زبان فارسی ریشـه  کردن و ...، را دربرمی 

ی فرهنگ به زبان پهلوی همان تعلیم و تربیـت اسـت و در زبـان فارسـی،      اند. معنی اصلی واژه گفته

و به معنی جلو، باال، بر و پـیش آمـده    پیشوند "فر"است.  "هنگ "و  "فر"جزء  ای مرکب از دو واژه

باشـد. بـا ایـن    به معنی کشـیدن و سـنگینی و وزن مـی    "تنگ"ی اوستایی  از ریشه "هنگ"است و 

ی کلمات باشد، نیامده است، بلکه به  گاه به مفهومی که برخاسته از ریشه وجود، در ادبیات فارسی هیچ

مده است که بر حسب زمان با مفاهیم مختلف به کـار  معنی علم، ادآ، هنر، بزرگی، سنجیدگی و ...، آ

 (.55 - 59: 5977االمینی،   )روح رفته است

ده اسـت کـه در   ای به عمل آمـ  های گسترده پیرامون چیستی و مفهوم فرهنگ تعاریف و برداشت

تر درقالب حفظ وضع موجود و بـه   ی مجموعه عناصری است که بیش ها فرهنگ، دربرگیرندهاغلب آن

ی  بنابراین، فرهنگ عبارت است از مجموعـه  .کند تعبیر بهتر، در راستای حفظ تعادل نظام حرکت می

ی زمـانی   های پایدار در بستر زمینی و بـازه  ها و کنش ها، منش ای از بینش تافته و تنیده و سازوار شده

باشـد.  بـه طـور     ها صورت بسته مشخصی که همچون هویت و طبیعت ثانوی جمعی طیفی از انسان

اجمالی فرهنگ عبارت است از زیست جهان مشهود و نامشهود جمعی آدمیان در زمان و زمینی معین 

 (.51 - 55: 5995)رشاد، رشاد، 

 59شناسـی نخسـتین بـار در انگلسـتان در قـرن        شناسی و انسان مفهوم فرهنگ در دانش مردم 
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مطـرح شـد. بـه نظـر وی      "5برنـت تـایلر    وارداد"ی انگلیسی  شناس برجسته میالدی از سوی انسان 

ای کامل است شامل: معرفت )دانش(، اعتقاد، هنر، اخالقیات، قانون، آداآ و رسـوم   فرهنگ، مجموعه

کند )جاللـی   ها و عادات مکتسب انسان که به مثابه عضوی از جامعه، آنها را اخذ می ی توانایی و همه

ی عقایـد  و آداآ و رسـوم و    ختصاص مفهوم فرهنگ بـه همـه  (. این نظریه یعنی ا61: 5976مقدم،  

کند و در آغاز از تضاد بین طبیعـت و فرهنـگ    هایی که انسان در جامعه کسب می استعدادها و مهارت

پیوست و   ای از وجوه مباینت که بین انسان و حیوان وجود دارد، می گرفت و به مجموعه سرچشمه می

های مادی یا غیر مادی دارد مـورد   ی فنون و ساخته هایی که در زمینه شرفتانسان را با تحوالت و پی

های زنـده در   فرهنگ نمودار فعالیت انسان"شود،  دهد و براین اساس است که گفته می توجه قرار می

 (. 44 - 11: 5913)طبیعی،  "ای در عین حال مادی و ایده ال جامعه است، سرمایه

سـال پـا از تـایلر،     93شناسان خدمت کرد و تا   سال به انسان 11حدود این تعریف از فرهنگ 

م،  به بعد بود که تالش بزرگی بـرای توضـیو و   5931کسی به تعریف فرهنگ مبادرت نکرد. از سال 

اشاره نمـود کـه عقیـده     3توان به تعریف اولسون تبیین فرهنگ صورت گرفت. از میان این تعاریف می

شـناختی معاصـر، فرهنـگ اسـت  بـه       های مشترک محل رجوع مفاهیم جامعـه  دارد: مجموعه اندیشه

تواننـد مشـمول    های انتزاعی، مـی  ی ساختن آتش تا فلسفه ای، از فن ساده طوری که هر گونه اندیشه

یک فرهنگ شوند. اولسون چهار جزء اصلی برای فرهنگ قایل است کـه عبارتنـد از باورهـا کـه بـه      

پردازند   هنجارها  کـه بـه    می "چه باید باشد "ها که به سؤال گویند  ارزش پاسخ می "چیست"سؤال 

-پاسـخ مـی   "چگونه انجـام شـوند   "ها که به سؤال آوری و سرانجام فن "چه باید انجام شود "سؤال 

 (. 57: 5971دهند. )چلبی،  

 اجزای اصلی فرهنگ از دیدگاه اولسون

 اجــــزاء اصــــلی ها آوری فن هنجارها ها ارزش باورها

 ها( )پاسخ

ــام   چه باید باشد؟ چیست؟ ــد انج ــه بای چ

 شود؟

چگونـــه انجـــام 

 شوند؟

 سؤاالت

 

تـوان الگوهـای مشـترک     با توجه به تعاریف مختلف فرهنگ و عناصراساسی آن، فرهنگ را مـی 

 فکری و رفتاری تلقی نمود که شامل عناصر اساسی ذیل است:
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 ها است  بخش ارزش  دهد و مشروعیت هستی شکل میباورها: که به نگرش انسان به جهان و 

دهـد و اهـداو و وسـایل     ها: که محیط را برای انسان معنا بخشیده و به کنش او جهت می ارزش

 بخش هنجارها است   کند و مشروعیت نیل به اهداو را برای وی ترسیم می

ی بـازی را در   ی عمل و قاعده ها است و قواعدی است که نحوه هنجارها: که برآمده از دل ارزش

 کند و مشتمل بر حقوق و وظایف مورد انتظار است  زندگی اجتماعی برای انسان تعیین می

 سازد  که امکان ذخیره و تبادل دانش و تجربه را برای انسان فراهم می :نمادها

 دهـد. )محبـوبی   مـی آوری: که ابزار، مهارت و دانش استفاده از ابزار را در اختیار انسـان قـرار     فن

 (.515: 5941منش،  

توان گفت فرهنگ امری اکتسابی است که انسان از بدو تولد تا پایان حیات از جامعـه   بنابراین می

ی ارگانیـک دارنـد و نظـام     گیرد  همچنین اجزای فرهنگ با یکـدیگر رابطـه   و گروه طبقاتی خود می

ء کـل مجموعـه را تغییـر دهـد و دیگـر وی گـی       شود که تغییر در هر یک از اجزا فرهنگی موجب می

کنند  های انسانی ذاتا پویایی دارند و همواره تغییر می فرهنگ تغییر مداوم و پویایی آن است،  فرهنگ

گـردد. نظـام فرهنگـی      یابد و به رفاه انسان منتهـی مـی   ها بهبود میو در جریان این تغییر، کارکرد آن

ن معنی که هر فرهنگی در سیر خـود الزامـا بـا مـوانعی طبیعـی یـا       همواره در حال تحول است به ای

گردد و در نهایت تحت تأثیر عوامل پویای درونی و نیز عوامل پویای بیرونـی راه   رو می اجتماعی روبه

کند. منظور از پویایی درونی حرکت درنگ ناپـذیری   گشاید  و سیر تکاملی خود را دنبال می خود را می

یابد و مراد از عوامل بیرونی این است که هیچ نظام  ون یک نظام فرهنگی  جریان میاست که  در در

های فرهنگی دیگر برکنار بماند. بـه عبـارت دیگـر برخـورد فرهنگـی بـین        تواند از نظام فرهنگی نمی

(. برخورد فرهنگی ممکن اسـت از  34: 5946ناپذیر است )یوسفیان،   های فرهنگی امری اجتناآ نظام

های دیگری صورت گیرد و ضرورتا به تحرک ذهنی و آگـاهی و   طریق تجارت، جنگ، مهاجرت و راه

انجامد. از سـوی دیگـر انـزوای فرهنگـی      خالقیت و به وضعی که انفجار فرهنگی نام گرفته است می

 گـردد.  بنـابراین   عموما به سکون ذهنی و ایستایی شخصیت و نازایی فرهنگی یا اجتماعی منتهی می

ی فرهنگی و تـراوش فرهنگـی ضـرورت دارد. زیـرا      برخورد فرهنگی امری اجتناآ ناپذیراست. مبادله

رو نـاگزیر بایـد از     ی عناصر موجود در قلمرو خـود را بیافرینـد و از ایـن    تواند همه هیچ فرهنگی نمی

 (.34 - 31: 5946های دیگر چیزهایی را دریافت کند )یوسفیان،  فرهنگ

توان مطرح کرد کـه  در اندیشـه مقـام معظـم رهبـری       وهش حاضر راینگونه میسؤال اصلی پ 

ی ایشـان چیسـت    ها و راهکارهـای آن  در اندیشـه   فرهنگ چه تعریفی دارد و جایگاه، اهمیت، آسیب
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ای از فرهنگ دارد و آن را روح کالبد جامعه  رسد مقام معظم رهبری تعریف اندامواره است؟ به نظر می

 بخشی است.  سازی و هویت  جایگاه و اهمیت فرهنگ در نظر ایشان هویت داند، می

 چارچوب نظری

های فرهنگی در سراسر تاریخ، شالوده و اساس رفتـار انسـان را شـکل داده اسـت و      فرهنگ و تفاوت

توان به طور کامل و جامع تعریف کرد. این امر تـا حـدودی بـه ایـن      گاه نمی  بنابراین فرهنگ را هیچ

است که فرهنگ بسیار پیچیده و پویا است. در عمل، دیدن از زوایای هزارتوی فرهنگی نیازمنـد   علت

هایی که به  ها و روش شناخت نمادها و مظاهر هویت فرهنگی است، تصاویر، مفاهیم، هنجارها، ارزش

فرهنـگ،   رسد در تعیین حیات سیاسی یا اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه ادراکات نظری از نظر می

هـا ضـمن جلـوگیری از تکـرار اشـتباهات      ی آن ادبیات انبوهی پدید آورده که مرور گزینشی و منتقدانه

 دهد. گذشته، دستاوردهای حاصل شده را مورد توجه قرار می

 های مختلف در باب فرهنگ  نظریه

 : 1. فرهنگ از منظر خردگرایی 1 - 1

و ...(، اصـوال عوامـل    1، نئولیبرالیسـم 4، لیبرالیسم9گرایی نئوواقع  ،3گرایی واقع  های این جریان )نظریه

دهند و لیکن اصول حاکم بر این جریـان بـه پدیـد آمـدن فرهنـگ       غیر مادی را مورد توجه قرار نمی

الملل عمـال   بین  الملل انجامیده است.  فشارهای سیستماتیک و ساختاری نظام   خاصی در روابط بین

ای که با  دهد به گونه سازی رفتارها قرار می پذیری از لحاظ همگون  ایند نوعی جامعه ها را در فر دولت

کننـد بـه    ها از لحاظ فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیکی، آنها مشـابه هـم عمـل مـی     وجود تعلقات نظام

ه فرهنگ سازی نموده و هنجارهای خاصی را ب الملل مبادرت به نوعی عبارت دیگر ساختار نظام بین 

زدگی همچنان به   پذیری، ترس، تعارض و آشوآ نماید. در این فرایند جامعه  کلیه بازیگران تجویز می

الملل وجود دارند. ادراکات و رفتارهای خـارجی دولتهـا نیـز بـه      های اصلی سیاست بین  عنوان وی گی

گذارد )قـوام،   ثر میشدت متأثر از این فضای هنجاری است  و این فضا بر ایستارها و اجزای سیستم ا

                                                                        

1 Rationalism 
2 Realism 
3 Neo-Realism 
4 Liberalism 
5 Neo-Liberalism 
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5944 :911.) 

 : 1. فرهنگ از دیدگاه مارکسیسم 1 – 2

کنـد.   داری جهـانی عمـل مـی     در این جریان فرهنگ به عنوان یک ابزار در خدمت نظام سرمایه

داری ابـزار تولیـد فرهنـگ را در اختیـار دارد و فرهنـگ بـه        ها اعتقاد دارند، نظام سرمایه  مارکسیست

الملل است که با ایجاد چـارچوبی   شکال روبنا در خدمت ایدئولوژی حاکم بر نظام بین عنوان یکی از ا

هـای فرهنگـی    به پدیـده  3و انگلا 1دهد. مارکا الملل را شکل می ی بین  فرهنگی ذهنیت جامعه

تولیـدی  هـای اقتصـادی جامعـه از نیروهـا و روابـط       اند، از نظر آنها شالوده هایی گذرا داشته تنها اشاره

هـای اجتمـاعی    شود که در آن فرهنگ و ایدئولوژی به منظور کمک به حفظ سیادت گروه تشکیل می

هـایی را   های فرهنگی هر عصـر در خـدمت منـافع حـاکم، ایـدئولوژی      اند، اندیشه حاکم برساخته شده

 (.545 - 549: 5949بخشند )کلنر،  ی طبقاتی را مشروعیت می آورند که سلسله فراهم می

 : 4. فرهنگ از منظر مکتب انتقادی 1 – 3

ی جهـانی   این نظریه که به مکتب فرانکفورت نیز معروو است، معتقد است یک فرهنـگ در جامعـه   

گر حاکم شده است  و راه بـرون رفـت از ایـن     ها توسط نیروهای سلطه داری بر دیگر فرهنگ سرمایه 

-الملل مـی  گوهای میان فرهنگی در روابط بین  و  وضعیت بازگشت به اخالق هنجاری از طریق گفت

هایی که زمانی با آن مواجه بود  داری مدرن توانسته است بر بسیاری از تضادها و بحران باشد. سرمایه  

باشـد. در نتیجـه،    فائق آید و یکی از مسائلی که این روند را تسهیل نموده است، صنعت فرهنگ مـی 

داری نوین  های جامعه سرمایه  ه سطو فرهنگی  و آنچه که واقعیتگیری این مکتب، معطوو ب جهت 

خواند، بوده است. به این معنا که کانون تسلط در جهان نوین از اقتصاد به قلمرو فرهنگـی انتقـال    می

(. این مکتب با تحلیل انتقادی صنعت فرهنگ به دنبال تبیـین  99 - 94: 5993یافته است )محمدی، 

ی عقالنیـت   ای است تا از این رهگذر بتواند فرهنگ واال و متعالی شکوفاکننده ودهو ارزیابی فرهنگ ت

پردازان مکتب انتقادی بـر ایـن بـاور اسـت کـه        از نظریه 1ها معرفی کند. بنیامین راستین را به انسان

محصوالت فرهنگی با پیشرفت تکنولوژی دستخوش تحول واقع شده است، اما بـا ایـن وجـود وفـور     
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ی مردم بتوانند با تکثیر محصوالت فرهنگی  از آنها بهـره   شود که توده ت فرهنگی سبب میمحصوال

ببرند. بنابراین اگر چه امروز فرهنگ ارزش تجاری دارد اما در میان مردم جای گرفته و بـر زنـدگی و   

 (17: 5999شان تأثیر دارد )یاراحمدیان،  موقعیت اجتماعی

 : 1انگاری . فرهنگ از منظر سازه  1 - 4

دانـد و بـه بعـد معنـای حیـات       انگاری واقعیت اجتماعی را متفاوت با واقعیات مادی مـی  دیدگاه سازه 

اجتماعی نیز توجه دارد  و بیش از آنکه به دنبال تبیین باشد به دنبال تفسیر و فهـم روابـط اجتمـاعی    

نگی آن توجه دارد و جامعـه  های غیرمادی هویت دولت به وی ه بعد فره است. به طور خاص به بنیان

 –بیند. این جریان  معتقد است بدون توجه به عوامل هنجاری   الملل را تحت حکومت قواعد می بین 

الملل نخواهیم رسید. لذا  بـراین بـاور هسـتند کـه در تحلیـل        فرهنگی به شناخت الزم از مقوله بین

ها بهره بـرد.   توجه کرد و از هنجارها و ارزشالمللی بایستی به عوامل مادی و غیر انسانی  مسائل بین 

انگاران عبارتند از اینکه نخست، عوامـل مـادی و سـاختارها و عوامـل      شناسی سازه   سه فرض هستی

معنایی نقش برابر در شکل دادن به هویت و رفتار  بازیگران سیاسی و اجتماعی دارنـد  دوم، رفتـار و   

ها کـه ناشـی از    از این رو امکان بروز رفتارهای متفاوت از دولتها تابع هویت آنها است،  منافع دولت

ی داخلی است وجود دارد و سـوم ایـن کـه بـین سـاختار و کـارگزار        گفتمان فرهنگی حاکم بر جامعه

 - 9: 5943گذارد )کالرک،  سازندگی متقابل وجود دارد و هویت و فرهنگ کارگزار بر ساختار تأثیر می

هـای مـادی    با وجود اینکـه توانمنـدی   انگاری ی سازه  متفکر اصلی نظریه 3ر ونت(. از منظر الکساند4

ی  تر در مورد ساختار اندیشید و بـه جـای تصـویر بدبینانـه     توان به شکل فرهنگی اهمیت دارند اما می

ن ناشی از تمرکز بر قدرت، با تأکید بر بعد فرهنگی ساختار به امکانات جدید برای تغییـر رسـید. از ایـ   

کننـد و بـه آنهـا     اند که به عنوان بستر منابع مادی عمل مـی  منظر، این ساختارهای شناختی مشترک

 (.936: 5949دهند )مشیرزاده،  معنای الزم را برای کنش انسانی می

  :3. فرهنگ از منظر کارکردگرایی 1 - 5

بـرد.   بشر به سر می در این دیدگاه، فرهنگ نوعی عقل جمعی است که در حال حیات با زیست جاری

باشد، اما در ایـن   در این دیدگاه فرهنگ، ارتباط یک سویه با فرد ندارد بلکه مستعد تأثیرپذیری نیز می
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تـری برخـوردار اسـت. همچنـین      ارتباط متقابل همواره فرهنگ است که از قدرت تأثیرگـذاری بـیش  

ی   انتزاع یک جامعه است و همههای بستارمند تاریخی است و کامال فرهنگ چیزی متفاوت از ارزش

، 5رفتارهای اجتماعی و حتی بسیاری از رفتارهای فردی محصـول فرهنـگ اسـت. تـالکوت پارسـونز     

ی فرهنگ را از یک طرو، محصول روابط اجتمـاعی متقابـل و از طـرو دیگـر عامـل تعیـین        پدیده

هنگ را نظام مناسبات انسـانی  شناسان که فر داند. وی به پیروی از سنت مردم ی این روابط می کننده

داند. در تعریف پارسونز فرهنـگ عبـارت    دانند، فرهنگ را آموزش و پرورش انتقالی و مشترک می می

های کنش و اجـزاء   گیری ای از نمادها که تحت جهت  های الگو شده یا سازمان یافته است از، سیستم

سیستم اجتمـاعی درآیـد )سـوین  وود، آلـن       ی شده  ی شخصیت افراد و الگوهای نهادی درونی شده

 (.379 - 341: 5941رضایی، محمد، 

 : 2. فرهنگ از دیدگاه ساختارگرایی 1 - 6

نگرش ساختارگرایان به فرهنگ متکی بر نگرشی است که به زبان دارند. از آنجـا کـه سـاختارگرایان    

براساس تحلیـل همزمـانی و رویکـرد ذات    گیرند،  بنابراین فرهنگ  ای پایدار در نظر می زبان را مقوله

ی ارتباطـات اجتمـاعی،    باشد و سـاختارهای فرهنگـی نتیجـه    ای منسجم و یکپارچه می گرایانه مقوله

کنـد: هـر    فرهنـگ را اینگونـه توصـیف مـی     9نیازهای انسانی و ناخودآگاه جمعی است. لئواشـتراوس 

مادی در نظر گرفت که در ردیف نخسـت آنهـا   های ن ای از نظام توان همچون مجموعه فرهنگ را می

هـا، بیـان    نظـام   ی ایـن  زبان، مقررات زناشویی، روابط اقتصادی، هنر، علم و مذهب جای دارند، همـه 

هایی از واقعیت فیزیکی و واقعی اجتماعی و بیان روابطی که که این دو نوع واقعیت بین خـود و   جنبه

: 5949دهنـد )اسـمیت،    اند، هدو قرار می با یکدیگر برقرار کردههای نمادین، خود  روابطی را که نظام

579) 

های موجود از زاویه خاصـی بـه مقولـه فرهنـگ توجـه      همانگونه که گفته شد هر کدام از نظریه

 ا به کلیت و شاکله فرهنگ پی برد.توان با کنار هم قرار دادن این زوایاند که مینموده
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 دهد.های مختلف درباآ فرهنگ را نشان میریهخالصه دیدگاه نظ 5 - 5جدول

 دیدگاه درباره فرهنگ نظریه ردیف

 عدم توجه به عوامل غیر مادی - خردگرایان 5

 تاکید بر همگون سازی رفتارها -

 تجویز هنجارهای فرهنگی -

 فرهنگ ابزار سرمایه داری - ها مارکسیست 3

 فرهنگ یکی از اشکال روبنا -

 منافع حاکمانفرهنگ در خدمت  -

 صنعت فرهنگ - )فرانکفورت( انتقادی 9

 ای فرهنگ توده -

 گفتگوهای میان فرهنگی -

 فرهنگی - شناخت عوامل هنجاری - انگاری سازه 4

 گفتمان فرهنگی حاکم -

 ارتباط دو سویه فرهنگ و جامعه - کارکردگرایی 1

 فرهنگ نوعی عقل جمعی -

 منسجم و یکپارچهای  فرهنگ مقوله - ساختارگرایی 6

 های نمادی ای از نظام فرهنگ مجموعه -

 . بررسی نقش و جایگاه فرهنگ در نظام سیاسی از منظر مقام معظم رهبری  2

های متعدد و متواتر اسالم در باآ تأکید اصالت فرهنـگ اسـت کـه آن هـم اعتقـاد بـه        تحلیل آموزه

ی اسالمی نشـانگر   ی رهبری در جامعه کاوش در اندیشهانسانی دارد.  -ی فرا انسانی  خاستگاه دوگانه

های فرهنگی مقـام معظـم رهبـری     (. اندیشه97 - 94: 5949پوش  آقایی،   همین دیدگاه است )سیاه

دهد که بررسی  ای از پارامترهای نهفته در فرهنگ ایرانی و اسالمی جامعه ایران را نشان می مجموعه

های فرهنگی  ای از اندیشه سو بخش عمده ممکن است. از یک  و مسیروجوه گسترده و متنوع آن از د

هـای   ریـزی  اسالمی از مجرای شورای عالی انقالآ فرهنگی تئوریزه و در برنامـه  رهبر معظم انقالآ

هـای   توسط شخص ایشان و به مناسـبت  شوند، و از سوی دیگر کالن نظام مقدس اسالمی لحاظ می

اساسـی   گذاری در چارچوآ قانون   گردند. در واقع سیاست گوناگون بیان میهای  مختلف در سخنرانی
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تنها با در نظر گرفتن اصول اساسی حاکم بر این دو منبـع عظـیم و گرانقـدر     جمهوری اسالمی ایران

تواند مفید واقع شود و مردم و نظام مقدس اسالمی را هر روز در مسیرهای جدید ترقی و  که می است

 .ر توسعه پایدار بوی ه در حوزه مسائل فرهنگی به پیش راندمنازل استوا

 تعریف مقوله فرهنگ از دیدگاه رهبری: .  2 - 1

مقام معظم رهبری معتقدند: فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، آن چیزهایی کـه  

حرکات و اعمال آنها است بخش مردم در  مردم در زندگی روزمره با آن سر و کار دائمی دارند و الهام 

ــل دســترس، ســایت:    (،15/15/5999ای، ســیدعلی ) )خامنــه ــات در حــرم مطهــر رضــوی، قاب بیان

farsi.khamenei.ir/newspart    یا  در جای دیگر ایشان با تلقی فرهنگ به عنـوان یـک عنصـر ،)

هـر کشـور، بسـتر    دانیم. فرهنگ  ما فرهنگ را بستر اصلی زندگی انسان می»مهم در جانعه، معتقدند: 

اش هـم در بسـتر فرهنگـی اسـت.      اصلی حرکت عمومی آن کشور اسـت، حرکـت سیاسـی و علمـی    

هایش  اینهـا   فرهنگ، یعنی خلقیات و ذاتیات یک جامعه و بومی یک ملت  تفکراتش، ایمانش، آرمان

و  ی مبانی فرهنگ یک کشور است  اینهاست که یک ملت را شجاع و غیـور و جسـور   دهنده تشکیل 

کند. فرهنگ عنصر خیلی مهمی  نشین و فقیر می کند، یا سرافکنده، ذلیل، فرودست، خاک  مستقل می

 (.37: 5993)جعفرزاده، «  است

 نقش حکومت در حوزه فرهنگ از دیدگاه رهبری.  2 - 2

ی حکومت است، عبـارت اسـت از نظـارت هوشـمندانه، متفکرانـه،       ی فرهنگ بر عهده آنچه در مقوله

آگاهانه، هدایت جامعه به سمت درست، کمک به رشد و ترقی فرهنگـی افـراد جامعـه  بایـد بـه ایـن       

هـای   مجموعه کمک کرد تا بتوانند راه صحیو و رشد خویش را پیش ببرنـد. امـروز بـا وجـود رسـانه     

ود ش های خاص مراکز قدرت جهانی دارند، نمی ی جدیدی در تزریق و تلقین فرهنگ جهانی که انگیزه

-بودن می  خواهند، بکنند. همان افرادی که دم از لیبرال میدان را رها کرد تا دیگران هر کاری که می

کننـد و درصـدد    ی کنترل را بر روی فرهنگ کشورهای خودشـان اعمـال مـی    ترین شیوه زنند، دقیق 

هسـت، ولـی   ی فرهنگ خود به کشورهای دیگر هستند. در این فرهنگ تحمیلی، اسـم آزادی   اشاعه

های قدرتمند و ثروتمند  دارها و مجموعه حقیقت آزادی نیست  آزادی تا آنجا هست که با منابع سرمایه

جهانی اصطکاک پیدا نکند  اما این فرهنگ در قبال مسائل اخالقی و فضیلت، ... کـامال آزاد اسـت و   

ای کـه امـروز    ر قبال هجمـه در قبال تعدی و تجاوز به معنویت، هم در آزادی مطلق است. بنابراین د

ریـزی کـرد      وجود دارد، بایستی با دقت، مراقب رفتار و حرکت فرهنگی جامعه بود و برای آن برنامـه 
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ترین وظایف حکومت است و حق بزرگی است که مردم بر گـردن حکومـت  دارنـد      این یکی از مهم

 ید حکومت ایفا کند و برایش برنامهی معنویات  این حق را با ها و پیشرفت در زمینه حق رشد فضیلت

)جعفـر زاده،  های اثرگذار بر روی فرهنگ عمومی مردم و رشد فضایل شـناخته شـود    ریزی شود و راه 

5993 :513.) 

ند و باری نیفتیم. ما برای آزادی احتـرام و ارزش  آ باید مراقب بود که به نام آزادی در گرداآ بی

یم که آزادی باید در جامعه باشد  آزادی فکـر، عقیـده و رفتـار، و    قائلیم و به صورت مبنایی هم معتقد

ها باید در فضای آزاد تعالی و تکامل پیدا کند، منتهـا آزادی   ی ما بر این است که استعداد انسان عقیده

ی فرهنگ، باید فضای  ی دیگری است  در مقوله یک مسئله است، عدم مدیریت، عدم نظارت، مسئله

ای برای این که  ا باغبانی کرد  یعنی مسئوالنه و با دقت این مقوله را دنبال کرد. عدهفرهنگی کشور ر

ریـزی    جامعه را از لحاظ فکری، ایمانی و فضایل اخالقی از مسیر هدایت اسـالمی دور کننـد، برنامـه   

(، 39/51/5943ای، سـیدعلی )  خامنـه  ی حکومت است که با این افـراد مقابلـه کنـد )    اند. وظیفه کرده

بیانــات در دیــدار بــا اعضــای شــورای عــالی انقــالآ فرهنگــی، قابــل دســترس، ســایت:           

(http://nahad.um.ac.ir. 
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گیـری خشـن    مند باشد، نه افراطی. رهاسازی کامل فرهنگ و یا سخت دخالت در فرهنگ باید ضابطه

ی فرهنگ نگاه کنیم  بایستی نگـاه معقـول    خواهیم با نگاه افراطی به مقوله هر دو غلط است، ما نمی

اسالمی را مالک قرار داد و نوع برخورد با آن را طبق ضوابطی که معارو و الگوهای اسالمی بـه مـا   

-پذیر است: یکی از این طرو که ما مقوله  تنظیم کرد. برخورد افراطی، از دوسو امکاندهد،  نشان می

ای رها که نباید وارد آن شد و با این منطق که  ای غیر قابل مدیریت بدانیم  مقوله ی فرهنگ را مقوله 

پـیش بـرد،    ی مسائل فرهنگـی  شود مردم را در زمینه شود الگوهای فرهنگی را به مردم داد  نمی نمی

ها را رها کرد. این تفکر، تفکر افراطی است. در مقابـل آن،  ی فرهنگ عمومی و رشد فرهنگی آن مقوله

چـه در   - آمیز بسیار دقیـق  گیری خشن و نظارت کنترل تفکر افراطی دیگری وجود دارد که آن سخت

هـا   یری کردن و قالبگ ی مسائل و اخالق شخصی  قالب ی فرهنگ عمومی، چه حتی در زمینه زمینه

شـود فرهنـگ را  در جامعـه     است. این تفکر هم به همان اندازه غلط است. نه می - را تحمیل کردن

های غلطی را که نه ممکـن   گیری طور سخت شود آن رها کرد که هر چه پیش آمد، پیش بیاید، نه می

  (.513: 5993)جعفرزاده، است و نه مفید، الگو قرار داد 
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 اهمیت فرهنگ در حکمرانی مطلوب از دیدگاه رهبری . 2 - 4

ی فرهنگ، عبارت اسـت از عقیـده، برداشـت و تلقـی هـر       مقام معظم رهبری معتقدند اساس و ریشه

انسانی از واقعیات و حقایق عالم و نیز خلقیات فردی و خلقیات اجتماعی. خلقیات اجتماعی کـه بـرای   

عزم و اراده، غرور ملی، احساس توانایی، احسـاس قـدرت بـر     یک ملت تعیین کننده است، عبارتند از:

ای  اقدام و عمل و سازندگی، انضباط، نشاط، همکاری و مشارکت. اگر ملتی همراه بـا ایمـان و عقیـده   

تـر خواهـد بـود.     هـایش، موفـق   که دارد، این اخالقیات را هم دارا باشد، در رسیدن به اهداو و آرمان

ی یک ملت و یک کشور، با هیچ چیز دیگری قابل  هنگ از نظر تأثیرش در آیندهی فر بنابراین، مقوله

 (.59: 5995، ان ی فرهنگ از این جا است )بی مقایسه نیست، اهمیت مقوله

 شود: اهمیت فرهنگ از منظر رهبری در موارد زیر خالصه می

 . فرهنگ زیربنا و اساس جامعه:  2 – 4 – 1

مالتی برای جامعه نیست  فرهنگ، اساس است. اگر فرهنـگ در یـک   فرهنگ به معنای یک چیز تج

جامعه، با فرهنگی که با مبانی اسالمی و منطق و عقل و خرد، همسان و همگام باشد، آن جامعـه بـه   

سمت رشد اقتصادی و رفاه و پیشرفت حرکت خواهد کرد  یعنی این فرهنگ، زمینه خواهـد شـد کـه    

م بشود، از لحاظ سیاسی هم قدرت پیدا کند، از لحاظ آزادی هم بـه  جامعه، ثروتمند هم بشود، عالم ه

(، بیانات در دیدار با اعضـای شـواری عـالی    51/51/5977ای، سید علی ) اهداو خودش برسد )خامنه

 (. hawzahnews.com/ text version detailانقالآ فرهنگی:  قابل دسترس، سایت: 

 .  فرهنگ به مثابه هویت جامعه:   2 - 4 – 2

های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت است، همـه چیـز    فرهنگ هویت یک ملت است. ارزش

مترتب بر فرهنگ است، فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد و سیاست نیست، اقتصاد و سیاسـت حاشـیه و   

 (.34: 5993منفک کنیم )جعفرزاده،  های دیگر توانیم فرهنگ را از عرصه اند. نمی ذیل بر فرهنگ

 . فرهنگ به مثابه عقل جامعه:  2 – 4 – 3

های بشرند، پیدا اسـت کـه کـه عقـل و      ی بخش ی امور  بقیه فرهنگ، ذهنیت و عقلیت جامعه و بقیه

ذهن انسان، راهنما و تعیین کننده است. اگر فرهنگ یک کشور، فرهنگ منحطی بود  چنانچه آزادی، 

و حق رأی و اینها هم  داشته باشد، موجب هرج و مرج و موجب فساد و تباهی او خواهـد  دموکراسی 

(، بیانات در دیدار با اعضای شورای عـالی انقـالآ فرهنگـی:     51/51/5977ای، سید علی ) شد )خامنه

(. رهبر انقالآ اسالمی با تأکیـد بـر اینکـه    farsi.khamenei.ir/newspartقابل دسترس، سایت: 
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های فرهنگی، هویت و روح یک ملت است، بر لزوم وجـود پیوسـت فرهنگـی بـرای      و ارزشفرهنگ 

های مختلف اشـاره کردنـد: برخـی اوقـات ممکـن اسـت،        ی موضوعات و مسائل مهم در عرصه همه

ها و مصوبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی علمی، تبعات منفی فرهنگی در جامعه  گیری تصمیم

ریـزی   هـای فرهنگـی، برنامـه    که دلیل آن نبود پیوست فرهنگی است. لذا برای فعالیتوجود آورد  به 

(، بیانات در دیدار رئیا  و اعضـای شـورای عـالی    5993/ 59/19ای، سیدعلی ) ضروری است )خامنه

 (.farsi.khamenei.ir/newspartانقالآ فرهنگی، قابل دسترس، سایت: 

 ی تصمیمات کالن کشور است:  دهنده . فرهنگ، جهت  2 - 4 - 4

هـای اقتصـادی، سیاسـی،     های کالن کشور، حتـی تصـمیم   دهنده به تصمیم  فرهنگ به عنوان جهت

سـازی، کشـاورزی،     مدیریتی و یا در تولید، نقش دارد. فرهنگی که باید در تولید، خـدمات، سـاختمان  

جی و تصمیمات امنیتی، رعایت شود و حدود را معین و جهت را مشخص کنـد و  خار  صنعت، سیاست

ی  های کالن کشور باشد. بنابراین فرهنگ مثل روحی است که در کالبد همـه  دهنده به تصمیم جهت 

های گوناگون کالن کشوری، حضور و جریان دارد  این در واقع، اهمیـت و بنـا گذاشـتن یـک      فعالیت

 ( 36: 5949نا،  دهد  )بی نشان میمبنای فرهنگی را 

 دهنده به ذهن و رفتار عمومی جامعه است:   .  فرهنگ شکل 2 - 4 – 5

گیری جامعـه براسـاس فرهنگـی     حرکت جامعه براساس فرهنگ آن جامعه است. اندیشیدن و تصمیم

خود را کنار  تواند از این واقعیت مهم، است که بر ذهن آنها حاکم است. دولت و دستگاه حکومت نمی

نگه دارد، ... بگذارید ما لباسی داشته باشیم که بگوییم ایرانی است  به مد گرایش داشـته باشـیم  امـا    

زدن مـا   مدی که از داخل جوشیده باشد نه چیزی که از بیرون بیاید، مد، آرایش مـو، لبـاس و حـرو    

شـود نادیـده    اینهـا را نمـی   آید. الگوی مصرو وسایل زنـدگی مهـم اسـت     اش دارد از بیرون می همه

ی اینها معین کنیم.  گرفت. این موارد نیاز به سرمایه، فکر، هنر و همت دارد. باید موضع خود را درباره

ی فرهنگی باید صاحبی داشته باشد. بنابراین فرهنـگ بـه عنـوان شـکل      و باألخره این انبار مجموعه

 - 369: 5949نـا،   های اساسـی اسـت )بـی    میدان دهنده به ذهن و رفتار عمومی جامعه، هم، یکی از 

367) 

 های موظف دولت است:  های کالن آموزشی و علمی دستگاه . فرهنگ به عنوان سیاست  2 - 4 – 6

هـای   های موظف دولـت بایـد سیاسـت    آموزش  پرورش و آموزش عالی و بهداشت و درمان، دستگاه

ای، ســیدعلی  انقــالآ فرهنگــی بگیرنــد )خامنــهشــان را از شــورای عــالی  کــالن آموزشــی و علمــی
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(،  بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقـالآ فرهنگـی: قابـل دسـترس، سـایت:      36/19/5949)

mf.farhangoelm.ir/Home گیری و اجـرا شـود،    (. یکی از کارهایی که باید در این شورا، تصمیم

های کلیـدی   ن و نظام اسالمی و انقالآ است. عرصهی استفاده از مدیران و اساتید وفادار به دی نحوه

و اساسی فرهنگ عمومی، همچون تولید علم، سبک زندگی، آموزش و پ وهش، مهندسـی فرهنگـی،   

های مهمی هستند که ساماندهی آن در جمهوری اسالمی بـه شـورای عـالی انقـالآ فرهنگـی       حوزه

 (.994 - 991: 5993سپرده شده است )جعفرزاده، 

ی که در تلقی مقام رهبری نسبت به فرهنگ باید گفت این است که دیدگاه ایشان راجع به ا نکته

فرهنگ خصلت انتزاعی، ذهنی و پیچیده ندارد، بلکه با زبانی ساده به معرفی وجوه عینـی و ملمـوس   

ی رهبـری از   پردازد. همچنین با توجه به تأکید بر مصادیق و عناصر فرهنـگ در اندیشـه   فرهنگ می

های فکری، هنجارهـا، باورهـا و    له  دانش، ادآ، تعلیم و تربیت، اعتقادات، اخالق  و عمل، گرایشجم

توان نتیجه گرفت که بخش غیر مـادی فرهنـگ بـرای     ها، هنر، اجتماع و قواعد می ها، برداشت ارزش

 رود.   میتر این بخش از فرهنگ را نشانه  تر اهمیت دارد و تهاجم فرهنگی نیز بیش ایشان بیش

 های فرهنگ در نظام سیاسی از دیدگاه رهبری  کارویژه . 3

هـای   شود و کاروی ه فرهنگ از دیدگاه رهبری به مثابه روح کالبد اجتماعی، نظام سیاسی محسوآ می

 های فرهنگ عبارتند از: ترین کاروی ه تواند داشته باشد، با توجه به سخنان ایشان مهم گوناگونی می

 مهندسی فرهنگی   . 3 - 1

های همگرای فرهنگ در یک کلیت منسجم و هدفدار است که  مهندسی فرهنگی، سامان دادن مؤلفه

دهد و بحث مهندسـی فرهنگـی،    ی آن رفتار و نگرش فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می شاکله

نیازهای مورد توجـه   های فرهنگی جامعه برای پاسخ به هدایت، ساماندهی و مطلوبیت فعالیت دستگاه

ی  است و در واقع پرداختن به این امر است که با یک بصیرت  و یک فکر کالن و نگـاه برتـر، همـه   

های فرهنگی داخل و خارج کشور دیده شده و مشخص شود که عناصر فرهنگی با چه کیفیتی  جریان

رکت فرهنـگ بـه سـمت    باید باشند و حقیقت فرهنگ باید به کدام سمت برود. از سوی دیگر باید ح

(. در نتیجه یکی از سـندهای باالدسـتی مـورد    511: 5993مطلوآ، هدایت و مراقبت شود )جعفرزاده، 

ی مهندسی فرهنگی است که باید در آن، ضمن ترسیم وضع مطلوآ، نیازهـا   نیاز کشور، تدوین نقشه

به مواردی کـه در ایـن مـدت     تر دارد  بندی شود، کجا احتیاج به مراقبت بیش نیز دیده شود و اولویت 
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تـری   گـذاری بـیش   عنه باقی مانده است برسیم و مسئله را دنبال کنیم  یک جاهایی سـرمایه   مغفول 

(، 5991/ 19/ 39) ای، سـید علـی   الزم دارد، به اینها توجه کنیم. اینها مهندسی فرهنگی است )خامنه

رس، ســـایت: بیانـــات در دیـــدار بـــا شـــورای عـــالی انقـــالآ فرهنگـــی، قابـــل دســـت        

www.sccr.ir/UserFiles/entesharat.)  

 اقتدار فرهنگی )اثرگذاری فرهنگی(  . 3 - 2

اقتدارفرهنگی یعنی از لحاظ فرهنگی، فرهنگ کشور اثرگذار باشد و اثرپذیر نباشد و تهـاجم فرهنگـی   

 ی (. اقتدار ملی دسـت قدرتمنـدی اسـت کـه مجموعـه     91: 5949نا،  به شکل صحیحی دفع شود )بی

ی خودشان را با شجاعت و اقتدار  گانه در تشکیل آن سهم دارند و باید وظیفه نیروهای فعال قوای سه

های مختلف اقتدار ملـی داشـته باشـد،     و امید و با همکاری کامل انجام دهند. یک ملت اگر در زمینه

(، بیانـات در دیـدار   5941/ 15/15ای، سـیدعلی )  اش حل خواهد شد )خامنه مشکالت مادی و معنوی

  (.farsi.khamenei.ir/newspartزائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی، قابل دسـترس، سـایت:   

شدنی مثل نفت و امثال نفت، پیشـرفت نیسـت، مـا بایـد اول      تحصیل ثروت از راه فروش منابع تمام 

های نفـت خـود    یم که کشور به جایی برسد که بتواند با اختیار، هرگاه اراده کرد، سر چاهاعتقاد پیدا کن

های مختلف مواد خام و معدنی همچنـان وجـود دارد و ایـن یکـی از      ها در بخشفروشی را ببندد. خام

 مشکالت کشور ما است، ما اگر بخواهیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم و به رشد اقتصـادی حقیقـی  

بنیـان علمـی     هـای دانـش   نائل شویم، راهش تکیه بر علم است  این هم از راه تقویت همین شرکت

- تواند ملت خود را اداره کند و به دیگر ملت است. وقتی یک کشوری احساس کرد که با علم خود می

وز های مسلمان امـر  کند  این درست همان چیزی است که ملت ها خدمت برساند، احساس هویت می

ی دانش را پیش ببریم و به وجه  گذاری کارهای اقتصادی برپایه  به آن احتیاج دارند. اگر بتوانیم بنیان

غالب اقتصاد کشور تبدیل کنیم، این نه تنها به کشور قدرت اقتصادی خواهد داد، بلکه قدرت سیاسی 

 (519 - 514: 5993هم خواهد داد، قدرت فرهنگی هم خواهد داد )جعفرزاده، 

 جهاد فرهنگی . 3 - 3

ی جهـاد   جهاد، عبارت از جهاد نظامی، جهاد سیاسی و جهاد فرهنگی است. کار سیاسی، باید پشـتوانه 

-ی جهاد وحـدت مـی   ثمر خواهد بود. الزمه ها، بدون کار فرهنگی بیننظامی داشته باشد وهر دوی ای

َن کَانَ  "دا هم کمک خواهد کرد، باشد. منظور از وحدت، هماهنگی است. اکر این هماهنگی باشد، خ 
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  "وَالََّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْددِيَنََّهُْْ ُُدلُنَنَا  "، برای خدا باشیم، تا خدا هم برای ما باشد"لِلََّهِ کانَ اللَّهُ لَه

حـدت و  نشینی نخواهد کرد و جهـاد هـم جـز بـا اتحـاد و و       بدون جهاد هیچ دشمنی از صحنه عقب

: 5995نـا،   بـی )ی صحیو در جامعه، جهاد اسـت   ایجاد فرهنگ و اندیشهپذیر نیست.  هماهنگی امکان

564)  

 مبارزه با تهاجم و شبیخون فرهنگی . 3 - 4

شـود،   ی تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی در این کشور به شدت از طرو دشمن دنبال مـی  مسئله

از جاهای دیگر متمرکـز اسـت. دشـمن و    بینید که تبلیغات دشمن در جمهوری اسالمی بیش  شما می

هـر انسـانی، قابـل    "گوینـد:   پذیر است. می اند که انسان آسیب  نهادهای دشمن، بر اثر تجربه فهمیده

إِلََّدا  "گویند  با یـک اسـتثناء:    . البته راست می"توان فاسدش کرد فاسد شدن است. هر کا باشد، می

کنـد، در   کند، در سیاست هم اثر می کرد. تقوا در قیامت هم اثر می توان فاسد . متقین را نمی"الْمُتََّقِينَ

ایـد   ایـد و دیـده   کند و این را خود شما هم لما کرده کند، در جنگ هم اثر می حفظ نظام هم اثر می

سپاه پاسداران انقالآ »(، بیانات در دیدار با فرماندهان و اعضای 5979/ 51/ 51ای، سیدعلی ) )خامنه

(. موج حمالت فرهنگی دشـمن،  farsi.khamenei.ir/newspart، قابل دسترس، سایت: «یاسالم

- هایی که جوانان حضور دارنـد، دشـمن مـی    ی  محیط ایمان جوانان را هدو قرار داده است. در همه

یعنـی تهـاجم فرهنگـی، مسـئوالن      ی آنها را نسبت به انقالآ و دین و امام برگردانـد.  خواهد، عقیده

کند. اگر فهمیدند، بیـدار خواهنـد    کشور، این خودآگاهی را الزم دارند تا بدانند دشمن از کجا حمله می

گاه شجاعت، تقوا و پاکدامنی آنها به کار این ملت خواهد آمد. امروز تهاجم فرهنگی با استفاده  بود. آن

-ی خیلی جدی است  دشمن در تهاجم فرهنگی خود سـعی مـی  های جدید ارتباط از ابزارها و فناوری

ترین سنگر یک انسان عقیده و ایمان او است،  شکنی کند و سنگرها را از بین ببرد. مهم کند، مقاومت  

 (.553 - 557: 5991نا،  نباید اجازه دهید این سنگر را از بین ببرند )بی

 دگاه رهبریهای مبارزه با تهاجم فرهنگی از دی راه . 3 - 5

 روشنگری . 3 - 5 - 1

باشد، آشنایی آنهـا   مؤثرترین حربه علیه این تهاجم فرهنگی، تعلیم دین صحیو و پیراسته به مردم می

ی آنها به رحمت الهی اسـت، آشـنایی آنهـا بـا مسـائل       با فضایل و اخالق اسالمی است، انذار و م ده

http://www.farsi/


     262...     ببز ببی پیکره فرهند رر اسد شه مقبم منظم رهبری

شود آن مشعل فروزانی کـه هـر یـک از     این میاساسی جهان اسالم و با مسائل اساسی کشور است. 

شما عزیزان این مشعل را در هر جا روشن  کنید، آگاهی به وجود خواهد آمد. حرکت به وجود خواهـد  

- فکر، در محـیط   آمد  هدو دشمن این است که نگذارند روحانیون جوان، مؤمن، شجاع، آگاه و خوش

  ی مقابل کار آنها، همین کـار و مجاهـدت فـی    قطههای مختلف کار خودشان را انجام دهند. درست ن

َمْ يَكُدنِ الََّدذِ     ":گیرد اهلل شما است که با اتقان و با دقت و باالتر از همه با اخالص انجام می سبیل 

 - 394: 5993)جعفـرزاده،   "كَانَ مِنََّا مُنَافَسَةً فِي ُُنْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَديْ ٍ  مِدنْ فُوُد اِ الَُْطَدامِ    

394.) 

 . موسیقی 3 - 5 – 2

های مبارزه با تهاجم فرهنگی، موسیقی است. اما این که ما بگـوییم موسـیقی بهتـرین راه     یکی از راه

(، بیانـات در جلسـه پرسـش و    5977/ 55/ 59ای، سیدعلی ) مقابله با تهاجم فرهنگی است، نه )خامنه

  (.www.hawzah.net/fa/Articleپاسخ با جوانان: قابل دسترس، سایت: 

 ورزش . 3 - 5 - 3

 ورزش به عنوان یک ابزار قوی در برابر تهاجم فرهنگی قابل طرح است. اما در این زمینه اول، برنامه

گـذاری کـرد،     گیری اساسی در مورد  گزینش ورزشی که باید، برای آن سرمایه ریزی کالن و تصمیم 

هـای  ورزشـی    م و تدبیر نماییم، بالشک در میدانگذاری کنی  الزم است. اگر ما در این بخش سرمایه

ی تجهیزات مـدرن   های ما که از همه ی بسیجی وسیله  دنیا همان اتفاقی خواهد افتاد که در جنگ به

دنیا تقریبا منقطع بودند، اتفاق افتاد، .... برای رفتن به مصاو تهاجم فرهنگـی، بایسـتی متمسـک بـه     

 (.117: 5993)جعفرزاده، فرهنگ خودی شویم 

 مبارزه با ماهواره . 3 - 5 - 4

  هـا و کشـورها، هـدو    ماهواره واقعا گنداآ فسادی است که تیرهای زهراگین خود را به سـمت ملـت  

  (.371: 5949، نا بی)کند  گیری می

 حفظ ایمان، تقوا و عمل صالح .  3 - 5 - 5

کنیـد، قـدرت خـدا در اختیـار      مـی  مادامی که شما ایمان، تقوا و عمل صالو را بـرای خودتـان حفـظ   

ی تبلیغاتی، در میدان مبـارزه و تهـاجم فرهنگـی، اگـر      شماست. در میدان سازندگی، در میدان توطئه
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اقـدامی   ی حجم و قدرت و تنوع ابزار تبلیغاتی وارد شود، در مقابل ملـت مـؤمن، هـیچ    دشمن با همه

 .(343 - 349: 5949نا،  نخواهد توانست بکند )بی

 جوانان . 3 - 5 - 6

از کارهای اساسی استکبار این است که با نفوذ در نسل جوان، ایجاد فساد در میـان سـربازان واقعـی    

/ 91ای، سـیدعلی )  اسالم، جوانان را به مسائل فسـادبرانگیز سـرگرم و مشـغول کـرده اسـت )خامنـه      

ــردم خـــرم     11/5971 ــاع بـــزرم مـ ــات در اجتمـ ــترس، ســـایت:    (،  بیانـ ــاد، قابـــل دسـ  آبـ

farsi.khamenei.ir/newspart.) 

 ها تقویت رسانه . 3 - 5 - 7

های عمـومی   های رسانه ی شایسته با تهاجم فرهنگی غرآ در ابعاد مختلف، باید درصدر برنامه مبارزه

 .(446: 5993)جعفرزاده، قرارگیرد 

 سبک زندگی اسالمی . 3 - 5 - 8

سازی نوین اسالمی بگیریم، ایـن تمـدن نـوین دو بخـش      جانبه را به معنای تمدن  همه اگر پیشرفت 

هایی که مـا امـروز بـه عنـوان پیشـرفت       دارد: بخش اول، بخش ابزاری  عبارت است از همین ارزش

کنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصـاد، اقتـدار سیاسـی و نظـامی، اعتبـار بـین        کشور مطرح می

-بلیغ و ابزارهای تبلیغ. اما بخش حقیقی، آن چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل میالمللی، ت 

توان این بخش  دهد که همان سبک زندگی است. این بخش، بخش حقیقی  اصلی تمدن است و می 

افزاری به حساآ آورد. اگـر مـا در ایـن     های سخت  افزاری تمدن و بخش اول را بخش را بخش نرم 

توانـد   هایی که در بخش اول کردیم نمی ی پیشرفت متن زندگی است پیشرفت نکنیم، همهبخشی که 

بینید در دنیای غـرآ   تواند به ما امنیت و آرامش روانی ببخشد، همچنان که می ما را رستگار کند  نمی

ت  هدفی و پوچی هست  با این که ثروت هست  بمب اتـم هسـ   نتوانسته است. در آنجا افسردگی، بی

های گوناگون علمی هست، قدرت نظامی هست، اصل قضیه این است که مـا بتـوانیم مـتن     پیشرفت

زندگی را، این  بخش اصلی تمدن را اصالح کنیم. برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسالمی، به 

لوک های زندگی و سبک و س شدت باید از تقلید پرهیز کنیم، تقلید از آن کسانی که سعی دارند روش

(، بیانـات در دیـدار بـا جوانـان     5995/ 17/ 39ای، سیدعلی ) ها تحمیل کنند )خامنه زندگی را به ملت

 (.farsi.khamenei.ir/newspartاستان خراسان شمالی، قابل دسترس،  سایت: 

ی اسالمی مسـتلزم تـأمین کارکردهـای فرهنگـی آن      ها  و اهداو جامعه در نتیجه تحقق آرمان

http://www.farsi/
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 دهنده به ذهن و رفتار عمومی و و جهـت   ظله( فرهنگ را عامل شکل  )دام است. مقام معظم رهبری

ی  ی تصمیمات کالن کشور دانسـته  و مهندسـی فرهنـگ را بـه منزلـه      بخشی و تأثیرگذار در عرصه 

ی هویـت اصـیل    دهـی آن برپایـه    الیش و ارتقابخشی فرهنگ و جهـت شناسی، پا  بازشناسی، آسیب

 نمایند. ایرانی با توجه به شرایط و مقتضیات ملی و جهانی بیین می - سالمی

ناپـذیری    های جبـران  ی فرهنگ خسارت اهتمام الزم به مقوله  توجهی و عدم با توجه به اینکه بی

دهد. لذا باید تالش کرد تا عنصـر   در معرض نابودی قرار میآورد  و آن را  بر حیات یک ملت وارد می

ای رفتـار شـود کـه کاالهـای      ی اقشار جامعه قرار گیرد و بـه گونـه   فرهنگی به آسانی در اختیار همه

فرهنگی مانند کاالهای مصرفی و اقتصادی به سوداگری نیفتد. در این جهت،  محافظت از مرزهـای  

ی فرهنگی بیگانگان، نیازمنـد   ها و سنن اسالمی در برابر تهاجم گسترده فرهنگی و پاسداری از ارزش

ی سطوح فرهنگی است. بنـابراین مـدیران و متولیـان امـور فرهنگـی در       های موفق، در همه مدیریت

های دیـن مقـدس اسـالم بـه      های تأثیرگذار بر فرهنگ عمومی کشور بایستی در مسیر آرمان سازمان

تر باشـد تـالش    ها بیشد و هر چه میزان تقیدات مذهبی آنی و فرهنگی اقدام ورزنهای مدیریت فعالیت

تری برای حاکمیت تمدن اسالمی از خود نشان خواهند داد و از آنجا که فرهنگ جامعه، تنظـیم   بیش

تواند جهـت ایـن    ی احساس، اندیشه و رفتار مردم است، تصمیمات فرهنگی مدیران می ی نحوه کننده

 ت را در مسیر اسالمی شدن قرار دهد. تنظیما

رفات از آن  از دیادگاه     ی ایرانی و راهکارهاای بارون   های فرهنگی جامعه آسیب .4

 رهبری

ی  شـود، نـاگزیر دربردارنـده    ی انسـانی متبلـور مـی    ی فرهنگ زمانی که در رفتار افـراد جامعـه   مقوله

-که نظام سیاسی و رهبران آن در این مورد مـی ترین نقشی   هایی خواهد بود. مهم اشکاالت و آسیب

کارهـای کارآمـد اسـت. مقـام رهبـری در طـی         ی راه شناسی دقیق و ارائه  توانند داشته باشند، آسیب 

ها را شناسـایی و در   های مختلف تالش نموده این آسیب های خود در موقعیت سخنان و  بیان دیدگاه

کارهـا از منظـر ایشـان     هـا و راه  که در ذیل به مواردی از آسیب کارهایی ارائه دهند  جهت رفع آن راه

 اشاره خواهد شد.

 عدالتی و لزوم برقراری عدالت آفت بی . 4 - 1

در این مرحله از انقالآ هدو عمده عبارت است از ساختن کشـور نمونـه کـه در آن رفـاه مـادی بـا       
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ا برخورداری از ارشهای اخالقی اسالم، تـأمین  های انقالبی ب عدالت اجتماعی و توأم با روحیه و آرمان

شود. هر یک از این چهار رکن اصلی تضعیف یا مورد غفلت قرار گیـرد، بقـای انقـالآ و عبـور آن از     

ی خـود را در نظـام    ی گوناگون  ممکن نخواهد بود. تداوم و پویایی انقالآ اسالمی کـه ثمـره   مرحله

به اصل عدالت اجتماعی اسـت. و از جملـه تهدیـدات     جمهوری اسالمی تجلی بخشیده است، وابسته

عدالتی است که بایـد بـا تمـام تـوان در تمـام ابعـاد فرهنگـی،         انقالآ اسالمی ایران، آفتی به نام بی

ی انقـالآ   اقتصادی، امنیتی و قضایی و در ساختار جامعه، روح عدالت،  دمیده شود و گـر نـه فلسـفه   

- ی اسالم برافراشته شده اسـت، امـا دشـمنان نمـی     دالت به وسیلهرود. پرچم ع اسالمی زیر سؤال می

خواهند بگذارند که واقعیت عدالت در نظام جمهوری اسالمی پدید بیاید. ایجاد عـدالت اجتمـاعی بـه    

- های طبیعی و استعدادهای انسانی خود استفاده کند و بهـره  معنای آن است که کشور بتواند از ثروت

: 6، 5943ی مردم تقسیم و توزیع کند )راهبردهـای والیـت،     قی را میان همههای این پیشرفت و تر

545 - 577.) 

 . بحران واگرایی و لزوم همگرایی 4

از نظر مقام معظم رهبری هوشیاری  و حفظ وحدت، موجب مصونیت ملت در برابر تهدیدهای دشمن 

این ناشی از یکپارچه نبودن ایـن حجـم   گیرد،   است. امروز امت اسالم اگر در مقابل تهدیدات قرار می

عظیم و این پیکر بزرم است. ما  ملت ایران به سهم خود به عنـوان پرچمـداران اسـالم، بـه عنـوان      

ای،  ها را به درون خـود راه نـدهیم  )خامنـه    منادیان استقالل، عزت و شرو یک ملت باید این آسیب

ــیدعلی ) ــا نیرو  5941/ 55/ 59س ــدار ب ــات در دی ــایت:     (، بیان ــترس، س ــل دس ــش:  قاب ــای ارت ه

www.farsnews.com/newstext خواهنـد اخـتالو ایجـاد کننـد و      (، دشمنان با ایادی خود مـی

گانـه بـه    های متفاوتی نشان دهند، آرزوی دشمنان این است که قوای سـه   مدیران کشور را در جبهه

بختانه   خوش "به چه چیز نیاز دارد. جان هم بیفتند. مسئوالن باید هوشیار باشند و بدانند امروز کشور

ی  ترکیب قانون اساسی ما راه حل مشکالت را معین کرده است. و رهبری را به عنوان محور در نقطه

ی مسئوالن قرار داده است. این امکان و فرصت خیلی بزرگی است تا مسـئوالن بتواننـد    مرکزی همه

 (.395 - 393: 5993)جعفرزاده،   "با وحدت کلمه با همدیگر کار کنند

 ها و لزوم برخورداری از استقالل آفت ضعف در مقابل ابرقدرت . 4 - 3

ی اسـتقامت و عزتمنـدی، کمتـر از     هزینـه . نظام اسالمی در برابر اردوگاه شرق و غرآ ایستاده است
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ه ، اما برای استقالل و حفظ هویت یـک ملـت و شـرمند   آورند  تسلیم و زبونی است، دشمنان فشار می

ها الزم است. کوتاه آمدن در برابر استکبار چیزی جز تسـلیم   نشدن در مقابل تاریخ، تحمل این سختی

و زبونی به همراه ندارد، نیرو و اقتدار یک نهضت به این است که از درون خود بجوشد و صدق خـود  

بق بـا همـان فکـر و راه    های کار منط ها را از فکر خود بیابد و شیوه حل  را به پیروانش نشان دهد، راه

ی اول  خواهند با مطرح کردن جنگ و تهدید به جنگ، ملـت و در درجـه   دشمنان می. خود را پیدا کند

ها را تـأمین کننـد و بـه    و وادار کنند که در مقابل آنها تسلیم شوند، منافع آنمسئوالن را مرعوآ کرده 

ر اسـت. مسـئوالن کشـور روی دفـاع از     ملت خود خیانت نمایند. اما خدمت به ملت ایران یک افتخـا 

)راهبردهـای   انـد  همسخنحقوق و حفظ حیثیت و آبروی این ملت و استقالل این کشور همداستان و 

 (.333 - 497: 7، 5949والیت، 
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المللـی بسـته بـه      سـطو بـین   از آنجا که پایداری نظام جمهوری اسـالمی و تأثیرگـذاری انقـالآ در   

باشـد، لـذا دشـمنان انقـالآ      موفقیت و کارآمدی و توان مدیریتی قوی در سطو داخلی و جهانی مـی 

ای در این زمینه فرمودند: دشـمنان   اهلل خامنه  اند. حضرت آیت اسالمی درصدد شکست انقالآ برآمده

-مید داشته باشند، یکی از مسائلی که میتوانند ا نظام جمهوری اسالمی ایران فقط به دو  موضوع می

تواند آسیب جدی به انقالآ بزند این است که ناکارآمدی نظام را به مردم القا کنند، یعنی بگویند این  

های مردم را برآورده کند و از این طریق مشـروعیت نظـامی کـه بـا آراء و بـا       تواند، خواسته نظام نمی

ت را زیر سؤال ببرند و با القای آن به مردم، ارتباط مسـتحکم بـا   های مردم سر کار آمده اس مجاهدت

نظام اسالمی را از بین ببرند. طرح بحران مشروعیت در جهـت همـین تصویرسـازی منفـی از نظـام      

بندی و اخـتالو    اسالمی برای سلب اعتماد مردم است که آن مقصود دوم حاصل شود، این که دسته

ی  . این دو نقطه(535 - 533 : 5993)جعفرزاده، میان مردم و نظام  ایجاد کنند، یعنی گسستگی پیوند

راهبردهـای  ) امید برای استکبار و دشمنان نظام اسالمی وجود دارد. همه متوجه این دو نقطـه باشـند  

 (993: 6، 5949والیت، 

 آفت تنزل جایگاه زن و لزوم احیای هویت اسالمی . 4 - 6

و باری و به ابتذال کشاندن زنان، موجب شده است کـه در غـرآ    بند فرهنگ غربی در مورد زن و بی

شوند مدافع حقوق زن.  بنیان خانواده سست و متزلزل گردد. با وجود این امر در فرهنگ غرآ، آنها می

در حالی که چنین چیزی نیست. گرایش عمومی فرهنگ و تمدن غربی به زیان زن و علیه زن است. 
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ای است بر دوش زنان مسـلمان  هویـت اسـالمی     اسالمی امروز وظیفهاحیا و حفظ هویت واالی زن 

  کنـد، بایـد در میـدان    ی خود را حغظ می زن این است که در عین این هکه هویت و خصوصیت زنانه

ی مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی و ایسـتادگی و صـبر و        های معنوی پیشـرفت کنـد، در عرصـه    ارزش

یاسی و درک و هوش سیاسی،  شناخت کشـور خـود، شـناخت    مقاومت و حضور سیاسی و خواست س

های ملی  و بزرم و اهداو اسـالمی مربـوط بـه کشـورهای اسـالمی و       ی خود، شناخت هدو آینده

ی ایجـاد   های دشمن باید  روزبه رو پیشرفت کند  و هـم در زمینـه     های اسالمی، شناخت توطئه ملت

: 5949نـا،    داخل خانواده باید پیشرفت داشته باشد )بـی  عدل و انصاو  و محیط آرامش و سکونت در

399 - 397 /554  .) 

 های الگوپذیری از فرهنگ غرب و لزوم تقویت فرهنگ خودی بحران . 4 - 7

کننـد. مـا هـم از همـان بـازی       ها از چه بازی حمایت می اش نباید نگاه کنیم ببینیم که غربی ما همه

داریم که مال ما است، چوگان مال ما است، دیگران به اسم خودشان  حمایت بکنیم. ما کارهای خوآ

هـا را پـیش ببریـد و    نی یک ورزش زیبا و هنـری اسـت، این  اند  این را تروی  کنید  ورزش باستا کرده

 (. 375 - 373 : 5949 ،نا بیها بروند )به سمت اینها  تروی  کنید که بچه

 آفت هرج و مرج فرهنگی و لزوم مدیریت فرهنگی . 4 - 8

توان هـرج و مـرج فرهنگـی دانسـت،      شود را می هایی که به فرهنگ وارد می ترین آسیب یکی از مهم

ی فرهنگی، هر متاع مفسـدی   سزایی در جامعه دارد. اگر چه در جامعه و در یک مجموعه  زیرا تأثیر به

تی، این هرج و مرج است، منطقی هم هست. هیچ کـا هـم   عرضه شد بدون هیچ مؤاخذه و مسئولی

تردیدی ندارد، مدیریت فرهنگ، در مقابل هرج و مرج فرهنگی است، به معنای استبداد و بـه معنـای   

بیانـات در  (، 5977/ 51/ 51ای، سید علی ) خامنهتحمیل نیست، یعنی نباید حمل بر این معانی بشود )

قابــــل دســــترس، ســــایت:  آ فرهنگــــی: دیــــدار بــــا اعضــــای شــــورای عــــالی انقــــال

farsi.khamenei.ir/newspart) 

بینـد کـه    های فرهنگی، را عامل درونـی مـی   ترین عامل در بحث آسیب رهبر معظم انقالآ مهم 

شــود. ایــن عامــل همــان خودبــاختگی و  هــای دیگــر اجتمــاع مــی ســاز وابســتگی در عرصــه زمینــه

های فرهنگ خودی و در یک کالم  فراموش کردن خود و زمینهگشتگی فرهنگی،   ازخودبیگانگی، گم

وابستگی فکری است. تأمل در این زمینه که عناصر فرهنگی یک جامعه از یـک بـه هـم پیوسـتگی     

نـاخواه دیگـر عناصـر آن     خاصی برخوردار است به طوری که ورود یک عنصر فرهنگی بیگانه، خـواه  
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آوری غرآ را وارد نمود، ولی از ورود و نفوذ  توان فن ، لذا نمیکند فرهنگ را نیز به همراه خود وارد می

های غربی غافل باشیم. بنابراین برای مبارزه به ه مونی فرهنگی غرآ باید آنچنان در  اخالق و ارزش

جهت تقویت اهداو فرهنگ خودی کوشید و نیز در جهت هماهنگی اهـداو فرهنـگ اسـتقاللی بـا     

هـای غربـی در درون    ی نیل به آن اهداو تالش نمـود تـا بـا ورود ارزش   هنجارها و امکانات ساختار

 ی فرهنگی ایمن شویم. فرهنگ خودی هضم وجذآ گردد و در برابر سلطه

 گیری   نتیجه

ی مقام معظم رهبری به عنوان یک کـل منسـجم و واحـد در     توان گفت که اندیشه بندی می در جمع

ها و تذکراتی که ایشان هربار متناسـب بـا    کند. خطابه  دنبال می های بلندمدت خد نقاط روشنی را افق

اجتماعی بـرای هـدایت دولتمـردان نظـام در راسـتای اجـرای وظـایف         - شرایط و مقتضیات سیاسی

های متنوع این کـل منسـجم را    اند، هر کدام بخش های متفاوت  زمانی ایراد کرده شان در دوره قانونی

های گوناگون سیاسـی   های مناسب برای حوزه ریزی و اجرای سیاست  تیجه برنامهدهند. در ن نشان می

های  و اجتماعی در چارچوآ نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، تنها با لحاظ کردن اهداو و آرمان

-بدیلی که از یـک  های بی های واالی انقالآ اسالمی ممکن خواهد بود. ارزش واقعی نهفته در ارزش

های مقام معظم رهبری به صـورت کلـی،    کالم و عمل رهبر انقالآ و از طرو دیگر دراندیشه سو در 

 منسجم و یکپارچه وجود دارد.
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