
 

 

 

 

 

 ی فرهنگ در پیکره انقالب اسالمی ها یابی به شاخصالگویی برای دست

 *یقهفرخ  انیرضا شاهقل
 ** مهدی ناظمی اردکانی

 چکیده

 ر یاس  ک کم مم ا اس  ک در م      یو انحرافات فرهنگ  هابیدر معرض آس    یهر انقالب

ها،  همم تحوالت بزرگ انقالب یچالش و دغدغم اصل  رو،ایحرکک آن خلل وارد کند. از ا

حرکک انقالب  لیو تحل یابیارز یآنهاس ک. برا یغلط فرهنگ  یهایریگاز جهک  انکیص  

توجم  یفرهنگ انقالب اس الم یها اس اس  بم ش اخ   دیاز انحراف، با یریو جلوگ یاس الم

در ابعاد   یش ود و س  از آن، انقالب اس الم  دهیبا آنها س ن  یش ود و حرکک انقالب اس الم

 و اصالح شوند. میترم ،ییشناسا ب،یآس یشود و کانون ها یشناسبیمختلف، آس

فرهنگ در انقالب   یها»ش   اخ   ن میاس   ک از اوهش عبارتسژ  ایسرس   ش ا  ایبنابرا

  – یفیموض وع از رو  توص   ایا یبررس   یو برا ی. نوع سژوهش کاربرد  ک« یچ یاس الم

 استفاده شده اسک. یفرهنگ انقالب اسالم یهاشاخ  اییو تب اییجهک تع  یلیتحل

  یها اخ  بندی ش  سژوهش الگ    ویی ب    رای  بقم  ایدس ک آمده از ابم  جیاس ا  نتا بر

  یها هدف)بعد( و ش اخ    یهاش اخ  ک،یاس تراتژ  یهادر س م س  ش ش اخ   یفرهنگ

ه     ای هماهن     گ و )مولفم( سیش  نهاد ش  د کم هر س   ش دارای م لف     میاتیعمل

ب  م اج  زای  نق   ا ه  ای مناسب خود اسک. البتم ایا الگو در ه  ر س   ش اش  اخ 

 اسک. دهیخردتر و ارتباط آنها مشخ  گرد

 اژگان کلیدیو

 .یفرهنگ اسالم ،یالگو، شاخ ، فرهنگ، انقالب اسالم
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 مقدمه

اصل دغدغه  و  اجتماع  یچالش  بزرگ  تحوالت  فرهنگیهمه  و  و  ،ی  صانقالب   ژه یبه  از   انت یها، 

تحل  یابیارز  یبرا  آنهاست.  یاصل  یهایریگجهت  اسالم  لیو  انقالب  انحراف  یریجلوگو    یحرکت  ، از 

توجه شود و حرکت انقالب    یانقالب اسالم  فرهنگی  ی ها و محورهابه شاخص   د ی ، باخصوص انحراف فرهنگیبه 

ابعاد مختلف، آس  یشود و پس از آن، انقالب اسالم  ده یها سنجبا آن   یاسالم   ی هاشود و کانون  یشناسب یدر 

در روند حرکت انقالب    اریبس  یهاب یوجود فراز و نش  با   میمعتقد  ما  . ندو اصالح شو  میترم  ،ییشناسا  ب،یآس

متوجه    یو خارج یدشمنان داخل  ی که از سو  ییهایها و کارشکنیو موانع و مشکالت و با وجود دشمن  یاسالم

صورت نگرفته است و    یگونه انحرافچیه  ،یانقالب اسالم  یشده است، در حرکت کل  یاسالم  ینظام جمهور

و در    ه روند پر شتاب بود   نیا  ییهادر حرکت است؛ هر چند در برهه   شیداف خوبه سمت اه   یمانقالب اسال

در    یاسالم  ی در مجموع، حرکت نظام جمهور  ی گوناگون، از شتاب آن کاسته شده است؛ ول  لیبه دال  ییهابرهه 

فرهنگی  اما تعیین اهداف    در آن صورت نگرفته است.  یشده بوده و انحراف  میترس  ی هاتحقق اهداف و آرمان  ریمس

بکارگیری شاخص مستلزم  اسالمی،  انقالب  و  کشور  اصلی  اهداف  عنوان  اهداف  به  برای  است.  مناسب  های 

به واسطه  اقتصادی شاخص ای،  اهداف  گرفته میخصوص  بکار  دقیقی  و  مناسب  برنامه های  و  توسعه شود  های 

ر مدیریت راهبردی فرهنگی  گردند، ولی ددهی میها، تنظیم و تدوین و جهت عمدتاً بر محور همین شاخص

فرمایند: »آن  ها تاکید الزم صورت پذیرد. مقام معظم رهبری میهای آن کشور باید بر اهداف اصلی و شاخص

بینی اسالم، برای انسان، انسان  چیزی که ما به آن نیازمندیم این است که نقشه پیشرفت کشورمان را بر اساس جهان 

معنویت پایه و تالش این پیشرفت خواهد بود، پیشرفتی که محورش انسان    در منطق اسالم فراهم و تهیه کنیم. 

ای برای  است و انسانی که دارای بعد معنوی قوی است. انسانی که علم و دنیا و ثروت و فعالیت زندگی را وسیله 

شد  (. هدف فرهنگی ر25/2/1386دهد«)مقام معظم رهبری،  تعالی روحی و رفتن به سوی خدای متعال قرار می

 و تکامل انسان است.  

ها به انحای مختلف های مختلف کشوردر این راستا نکته مهمی که باید بدان توجه کرد، این است که سیستم

تحت تاثیر فرهنگ راهبری آن کشور قرار دارد؛ چرا که این فرهنگ که با گذشت زمان و مواجهه با تهدیدات  

باید چه  است و به همین دلیل، تعیین می  های مختلف شکل گرفته و تغییر پذیرفتهو چالش  کند که دفاع ملی 

زمان با تغییر رویۀ غرب  (. بر این اساس برای کشور ایران نیز هم 38:  1391سبک و سیاقی داشته باشد)قنبرلو،  

در مقابله با انقالب اسالمی ایران از جنگ سخت به جنگ نرم مبتنی بر القای تفکرات ضداسالمی در بین مردم، 

های ملی، تاکید بر تقویت  گیری از ظرفیت نماید؛ روشی که با بهره خاب روشی مناسب و متناسب ضروری میانت

به مقولۀ    العالی()مدظله ایاهلل خامنه های فرهنگی و توجه به نگاه ایجابی رهبر انقالب اسالمی، حضرت آیتظرفیت
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امکان ای79:  1392پذیر خواهد بود)بیگدلو،  فرهنگ  با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و  (. در جامعۀ  ران 

شاخص عرصه تغییر  در  بنیادین  مؤلفه های  مختلف،  مظلوم،  های  از  دفاع  سازش،  نفی  همچون  فرهنگی  هایی 

با دشمن، جهاد و شهادت و ... شکل گرفت که در بطن فرهنگ سیاسی ایران وجود   استکبارستیزی و مبارزه 

اهمیت شاخص است.  به داشته  فرهنگی  برمی  های  موضوع  از این  فرهنگی جزئی  مفاهیم  و  فرهنگ  که  گردد 

های  ها و مولفهشوند. در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی و تعیین شاخصه فرهنگ راهبردی محسوب می 

 فرهنگ انقالب اسالمی پرداخته شود.

 مسأله انیب

اسالم عنوان    یانقالب  فرهنگ  یاجتماع  یدگرگون  کیبه  بر ساخ  یو  و سعالوه  به    یاسیس  ستمیتار  منجر 

  نه، یشیپ  لیو تحل  یگفت بررس  دی. در واقع بادیکشور گرد  یعمده در نظامات، نهادها و عناصر فرهنگ  راتییتغ

  ت ی. هوسازدیآن را نمودار م  ینگفره  تی ماه  زیاز هر چ  شیانقالب ب  نیوقوع ا  یخیتار  ریس  طورن یو هم  هانهیزم

زمان   موجود در  ت یاسالم از وضع  ن یمب  نی د  ی هاکه بر اساس آموزه   دیدباعث گر  رانیمردم مسلمان ا  یفرهنگ

 میبر تعال  یمبتن  ی ابه دنبال تحقق جامعه  عه یش  ت ی روحان  ی رهبر  ر یو تحت تاث  حکومت طاغوت ناخوشنود بوده 

از   یازاند و چشم  هایژگیو  ۀ دربردارند ،یران یا ۀجامع رشیو مورد پذ ی اله ۀقح  ن یاسالم باشند. اسالم به عنوان د

گفت    د ی اساس با  ن ی. بر اباشدیبه آن م  لی جهت تحقق و ن  یها و مقرراتدستورالعمل  طورن یو هم  یآرمان  ۀجامع

 یهامقصد خود را از آموزه   ن یتحول و همچن  ر یتحول، جهت و مس  ی مبنا  یبه طور ماهو   ران یا  یانقالب اسالم

 ، یو فرهنگ  ی اقتصاد  ،یاسیمختلف س  یها ت یثی از ح  یانقالب اسالم  تیاست. در واقع ماهکسب کرده   یاسالم

مستمر   ندیفرآ  کی  یفرض انقالب اسالم  ن ی. در اباشدیم  یخواه به سمت تحقق تمدن اسالمتحول   یتیماه  یدارا

 ۀ جامع  ینظامات اجتماع یادیبن  یدگرگون  ینبوده و به طور مداوم در پ  یاسیساختار س  رییاست که منحصر به تغ

بر    دیدر واقع تاک   نیبر اسالم راست  دی. تاک باشدیم  نیاسالم راست  یهادگاه ید  یداکثرح  یسازاده یجهت پ  یرانیا

شده توسط    ن ییتع  ریکه همان مس  - خود    ل یاص  ریاز مس  ی ه است که اسالم در طول زمان دچار انحرافاتال مس  نیا

شده در   جادینحرافات اآنها ا  ریاست، که از مصداق اخشده   - باشدیم  تیاز اهل ب  تیبر تبع  یمبتن  (ص)کرمرسول ا

تاث   ریاخ  یهاسده  م   ریتحت  استعمارگران  همباشدیالقائات  بر  برا  نی.  اص  ییشناسا  یاساس  د  لیاسالم   گر یاز 

گفت اسالم ناب در   دی با  نیناب را ابداع نمودند. بنابرا  ماسال  ریتعب  )ره(ینیحضرت امام خم  ،یانحراف  یهاقرائت

را مترادف با فرهنگ   یفرهنگ انقالب اسالم  توانیاساس م  نیبر ا  است و  ی واقع فرهنگ مرجع انقالب اسالم

 ی فرهنگ  ی ها، و نهادهااز نظامات، عناصر و مولفه   یامجموعه   یاسالم ناب در نظر گرفت. از آنجا که هر فرهنگ

انقالب اسالم  الذ  ،است ن  نیو همچن   یفرهنگ  ناب  نت  هارساختیز  ن یا  یدارا  زیفرهنگ اسالم    جه یبوده و در 

شد    انیاساس آنچه ب  بر  .باشدی فرهنگ اسالم ناب م  های شاخصهمسان با    یفرهنگ انقالب اسالم  هایاخصش
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لذا انقالبی  .  باشدیم  یدر انقالب اسالم  یو اساس   یدر جامعه، هدف اصل  یاسالم   ی ها و الگوهاتحقق شاخص

المی مورد توجه و تاکید مدیران  های فرهنگ انقالب اسها و شاخصگری در این است که مولفه ماندن و انقالبی

برنامه  نظر میکشور و  به  نظام  ریزان قرار گیرد. مساله و مشکل و ضعفی که  این است که رویۀ غالب بر  رسد 

های فرهنگی کشور حاکم  ریزی کشور رویه اقتصادی است. لذا باید دقت کرد که این رویکرد بر برنامه برنامه

های فرهنگ انقالب اسالمی مشخص  شود که شاخصپژوهش تالش می  نشود. به این منظور است که در این

 های کالن کشور استفاده نمود. ریزیها به شکل یک الگو در برنامه گردد تا بتوان از این شاخص 

  هدف از تحقیق

 باشد. های فرهنگ انقالب اسالمی میشاخص  تبیینهدف اصلی این پژوهش شناسایی و       

 تحقیق پرسش

 ؟ کدامند یانقالب اسالم یفرهنگ یهاشاخص

 روش تحقیق

جهت  تحلیلی    -توصیفیروش  تحقیق از   در این  پرسشو در مسیر پاسخگویی به  با توجه به ماهیت موضوع 

  ،اسنادی–ایکتابخانه شیوه  به نیز    هاو داده  روش و ابزار گردآوری اطالعات. بررسی موضوع استفاده شده است

 یشات و فرما  هایسخنران  ترین و بزرگترین مرجع فرهنگ اسالمی و عنوان اصلیقرآن به    و رجوع به   منابع اینترنتی

با   ایبه شکل کتابخانه  در این روش لذا باشد.می (یالعال)مدظله یو مقام معظم رهبر  اهلل علیه()رحمتینیامام خم

کتاب،  چندین  در   ،تخصصی  فصلنامه   مطالعه  جستجو  و  پژوهشگران  دیگر  تحقیق  و    نترنت ای  فضای   مقاالت 

 گردید. انجام  و داده بنیاد ییفبه صورت ک نیز ها  تجزیه و تحلیل داده  گردیده وآوری اطالعات مورد نیاز جمع 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

 اهمیت تحقیق

های  های مختلف کشور، شناخت نظری شاخص های فرهنگ در بخش در حوزه بررسی تاثیر شاخص  -1

 اهمیت است. اصلی فرهنگ انقالب اسالمی بسیار حائز

های  های فرهنگی بر برنامه ریزان در راستای شاخصگذاران و برنامه زمینه رصد علمی را برای سیاست  -2

 آورد.مختلف را فراهم می
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پذیری فرهنگ انقالب اسالمی در جامعه به نسبت  کند تا میزان تحقق های تحقیق به ما کمک مییافته   -3

 مورد بررسی و روشن سازیم.های کالن کشور را تاثیر در برنامه 

 ضرورت تحقیق

ابهام آفرین است. لذا  های کالن کشور فرهنگ انقالب اسالمی، بررسی برنامه های  بدون داشتن شاخص -1

 ضرورت دارد معیارهایی برای این بررسی وجود داشته باشد. 

عرصه   -2 فرهنگ،  میعرصه  گسترده  ثغوای  و  حدود  اسالمی،  انقالب  فرهنگ  اگر  مشخص باشد.  رش 

هایی که باید بر اساس این فرهنگ نوشته  نگردد، جامع و مانع نخواهد بود و همین امر همواره این فرهنگ و برنامه

 دهد.  شود را در مخاطرات جدی قرار می

فارغ   -3 رویبرای  از  بخشیشدن  برنامه کرد  در  فرهنگ  به  کشور  نگر  مختلف  رویکردی  های  باید  الزاماً 

باشد که ظرفیت اسالم ناب محمدی را به صحنه عمل  د و آن فرهنگ انقالب اسالمی میمتفاوت جایگزین شو

 سازد. وارد می

 پیشینه پژوهش

های توسعه جمهوری اسالمی های اصلی فرهنگ انقالب اسالمی و بازنمایی آن در برنامه »تدوین مؤلفه   -1

اری استاد راهنما، جناب آقای دکتر حسن نژاد با همکایران«: این رسالۀ دکتری توسط جناب آقای مهدی بهشتی 

در دانشکده   1393علی اکبری و مشاوران، آقایان دکتر حمیدرضا حاتمی و دکتر مهدی ناظمی اردکانی در سال   

گر آن  دفاع گردیده است. نتایج تحقیق نشان   )ع(و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین

دهد که در برنامه اول  ه فرهنگ انقالب اسالمی در پنج برنامه توسعه این را نشان می مؤلف  14است که بازنمایی  

باوری و در برنامه پنجم، مؤلفه پیشرفت باالترین سطح  خواهی، سوم و چهارم مردممحوری، دوم استقالل عدالت 

 (.   1: 1393نژاد، اند)بهشتی بازتاب را داشته 

«: تحلیلی العالی()مدظله یو مقام معظم رهبر  )ره(ینیامام خم  یفکر  ۀنظومدر م  یفرهنگ  ی هابر مؤلفه   یلیتحل»   -2

پژوهش مرکز  در  میرمحمدی  داوود  توسط  در سال  که  و سیما  اسالمی صدا  است.    1393های  تهیه گردیده 

ا  یو محور اصل  تیمرکز بوده    العالی()مدظله یو مقام معظم رهبر  (ره)ین یامام خم  ی، منظومه فکرکتاب  نیمباحث 

عاس در  پا  نیت؛  در  برنامه   انیحال  موضوعات  و  محورها  تدو  یبنددسته   یاکتاب  ن  نیو  و    ی هاافتهی  زیشده، 

شاخص   یپژوهش و  دب  یفرهنگ  یراهبرد  یهانگارنده  از    یفرهنگ  البانق  یعال  یشورا  رخانهیکه  الهام  با 

 . (15:  1393ی،  رمحمدیم)شده است  یو موضوع شناس  یابیکرده محور  نیتدو  1389آنان در سال    یهاشه یاند

ای که توسط محمد سلیمی نوشته شده است. ایشان  «: مقاله های فرهنگییابی به مؤلفهدست   یبرا  ییالگو»   -3
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های فرهنگی بیان  های خاصی که برای شاخص های عام و ویژگیبا عنایت به ضرورت ویژگی  ،استتالش کرده 

های  برای ترسیم شاخص  ییها در الگوهای گذشته، الگوساییگردیده و همچنین با توجه به برخی امتیازات و نار

 . (1385)سلیمی، دنمای  ارائه –با مقدمات و ترتیب ذیل  -فرهنگی 

نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت  های فرهنگی انقالب اسالمی ایران«: پایان »مطالعه و ارزیابی تبیین  -4

انجام گرفته است. این اثر عمق   1379یمحمد حاضری در سال  مدرس، اثرمصطفی مهرآیین با راهنمایی دکتر عل

کند و از سوی  داند، بلکه بیشتر در حوزۀ معنا جستجو میانقالب اسالمی را صرفا دگرگونی در حوزۀ عینی نمی

های آرمانی تبیین  کند عناصر و نمونه گذاری میان تبیین و تفسیر فرهنگ انقالب اسالمی، تالش میدیگر با تفاوت 

مردمف سطح  سه  در  را  اسالمی  انقالب  جامعهرهنگی  روش شناسی،  و  نماید)مهرآیین،  شناسی  مطرح  شناسی 

1379 .) 

پایان »آسیب   -5  ایران«:  اسالمی  انقالب  فرهنگی  شهید  شناسی  آموزشی  مجتمع  از  ارشد  کارشناسی  نامه 

علی  اثر  در سال  محالتی،  راهنمایی محمداسماعیل خدادادی  با  عباسی  نکات   1382رضا  است.  گرفته  انجام 

نگاه یک انقالب،  ماهیت  دانستن  فرهنگی  از:  است  عبارت  اثر  این  انقالب  برجسته  از  غفلت  مساوی  را  بعدی 

دانستن، انقالب را دارای سه رکن رهبری، ایدئولوژی و مردم دانسته و رخنه در هر کدام را آسیب به انقالب  

های فرهنگی را برای همۀ  اند. آسیب های خارجی دانسته از آسیب سهای فرهنگی داخلی را زمینه داند. آسیب می

 (. 1382دانند)عباسی، آفرین میها خطرانقالب 

 

 نظری تحقیق و مبانی  ادبیات

 مفهوم شناسی -1

توان کمیت، کیفیت، تغییرات امـری است که به وسیله آن مـی  1در اصطالح علمـی شاخص  .شاخص  - 1-1

گیری کرد. وسایلی مانند دماسنج، انواع ترازوهای فنری، رقمی داده و اندازه یا ثبوت یک موضوع را تشخیص  

از شاخص روشن  و  ساده  مصادیقی  انسانی  رفتارهای  برخی  یا  و  اندازه )دیجیتالی(  برای  که  است  گیری  هایی 

 . (135: 1392نسب، )مهدی روند ها به کار میحرارت، وزن و قضاوت در مورد شخصیت انسان 

  نیارائه داد ا   توان یبه عمل آمده م  فیکه از فرهنگ با نظر به اکثر تعار  ی فیتعر  نیترجامع   .فرهنگ  - 2-1

و   یماد ابیح یهات یآن دسته از فعال یبرا  سته یشا  ایو  ستهیبا یاوه یش ای تیفیعبارت است از ک  »فرهنگ است:

سلانسان   یمعنو تعقل  طرز  به  مستند  که  تصع  میها  احساسات  ح  ۀ شد  دی و  در  تکامل   اتیآنان   ی معقول 

 

1  -Indicator  
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 . (20: 1373،یباشد«)جعفر

نقشـه   یهاکه براسـاس شـاخص  شـودیاطالق م یو مهم  یاصـل یرهایبه متغ  .های فرهنگیشااخص  -3-1

و نظارت   یابیو اعمال ارزشــ   یاصــالح  یراهکارها ،یفرهنگ  یامدهایآثار و پ  نییتب  ندیدر فرا یفرهنگ  یمهندســ 

تیپ یو اجرا  نیتدو  ه،یته  ندیبرفرا ده و با روش  نییتع یفرهنگ  یاهوـس  زانیم نییتع  یو برا  یریگاندازه  یعلم ـش

قـ  وـف ــ ـم گـ   وســــتیـ پـ   یاجـرا  تی رهــن عــالـ   یـف ـف هـر  در  ــارآن  آث ــ و  مـ   تی ــاد  ن ـــت اســ ــدان  ــودیب گــاه )شــ  وـب

www.peyvastfarhangi.ir). 

اسالمی  - 4-1 انقالب  باورها،   .فرهنگ  از  نظامی  در  که  ناب  اسالم  از  تبلوری  اسالمی  انقالب  فرهنگ 

ها و رفتارهای توحیدگرایانه، با هدف تعالی، تحول و کرامت انسانی و به صورت معرفت مشترک در یک  زشار

 .  (78،  1393نژاد، )بهشتی فرآیند تاریخی نمایان گردیده است

این 1386بنیانیان) را  اسالمی  انقالب  فرهنگ  می(  تعریف  اسالمی، گونه  انقالب  فرهنگ  از  »منظور  کند: 

 های زیر است: اره پذیرش و باور گز

 تواند جامعه را به سمت پیشرفت و عدالت سوق دهد. های اسالمی میاحیای اعتقادات و ارزش -1

 توان با تکیه بر اعتقادات اسالمی در مقابله با سلطه بیگانگان مقاومت نمود. می -2

 یشتر حفظ نمود. توان با تکیه بر اعتقادات اسالمی، استقالل و آزادی را در مناسبات جهانی ب می -3

(. مفهوم نظام،  5:  1379دار است)وایت،  نظام فرهنگ دارای سازمانی  های فرهنگ.  عناصر و مؤلفه  -2

سازد. ساخت فرهنگی معموال از عنصر وجود اجزا و روابط متقابل بین آنها یا ساختار و فرآیند به ذهن متبادر می

کوچکترین موضوع و واحد قابل تعریف و تشخیص    گردد.فرهنگی، ترکیب فرهنگی و حوزۀ فرهنگی تشکیل می

در یک   -های فرهنگی  را »عنصر فرهنگی« و تناسب و همراهی آنها را »ترکیب فرهنگی« و مجموعۀ ترکیب

فرهنگی می را حوزۀ  است،  متمایز  و محدودۀ  دارای شکل  که  عنصر   (.25:  1377االمینی،  نامند)روح منطقه 

های  است. عنصر فرهنگی از یک جزء یا بخشی که به عناصر و بخش ترین واحد یک فرهنگفرهنگی کوچک

شود. برخی عناصر فرهنگی، مادی بوده و بیش از یک شی ساده نیست؛ مثل:  پذیر نیست تشکیل میدیگر تقسیم 

انگشتر، عصا... و برخی دیگر مادی نبوده، بلکه الگوی رفتاری است؛ مانند: دست دادن، سالم کردن، نمازگزاردن  

(. عنصر فرهنگی در نزد همه به یکسان تعریف نشده است؛ مثال کروبر اعتقاد دارد که  79:  1372...)کوئن،  و  

مهم فرهنگی  دقیقعنصر  و  زمانی جامع ترین  فرهنگی  پژوهش  و  تحقیق  و  است  فرهنگی  مطالعۀ  قسمت  ترین 

هنگ قبایل پوئه بلو، عناصر  خواهد بود که تمام عناصر آن مشخص و تعریف گردد. مثال پارسونز در مطالعۀ فر

 کند: میتشریفات مذهبی این قوم را به صورت زیر تقسیم  

 های دعا، دعا، آرد و غذای مقدس؛ دعای قربانی؛ شامل: ذکر، چوب -1

 های تبرک؛  وسایل معتر؛ شامل: ماسک، تصویر و سنگ  -2
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 مناسک؛ شامل: آواز، رقص مذهبی، مسابقات، روزه؛ -3

 (.  3: 1373االمینی، )روح، جای وسایل موسیقیت انجام مراسمل: معبد، جهشاممکان تشریفات؛   -4

»لسلی ا. وایت« هر ساختار فرهنگی را متشکل از چهار عنصر صناعتی )تکنولوژی(، اجتماعی )آداب و رسوم،  

ز فکرهایی ها( و نگرشی )احساسات یا طرنهادها، قواعد و الگوهای رفتار افراد با یکدیگر(، عقیدتی )باورداشت 

دهد و تغییر  دارد که تکنولوژی، شالودۀ اساسی نظام فرهنگی را تشکیل می داند و اظهار میبرای ابراز وجود( می 

گردد. نیروی محرکۀ فرهنگ، در تکنولوژی آن نهفته  ها میو تحول در آن موجب تغییر و تحول در سایر بخش 

اگر تکنولوژی  بتاست و  نیرومند باشد که  بردارد، چنین  ای بدان حد  از میان  واند نظام اجتماعی سد راهش را 

ناها تن در دهد)لسلی  آورد و اگر به قدر کافی نیرومند نباشد، آنگاه باید تنگ نو به وجود می میکند و نظامی

داند. اصول متغیر مستند  (. عالمه محمد تقی جعفری فرهنگ را دارای دو عنصر ثابت و متغیر می5:  1379وایت،  

ن بستر زمان میبه  بشری در  متغیر  متفاوت می یازهای  با شرایط مختلف  متناسب  ثابت  باشد که  عناصر  و  گردد 

ها  فرهنگی آنهایی هستند که مستند به نیازهای فطری و ذاتی بشری بوده و گذشت زمان تأثیری در ماهیت آن 

 گذارد. این عناصر و اصول عبارتند از:  نمی

 شتیاق به آن؛  عنصر و اصل کمال جویی و ا -1

عنصر و اصل احترام؛ که در فرهنگ عام انسانی با عناوینی مانند: نوع دوستی، عالقه به انسان و محبت از   -2

 شود؛  آنها یاد می

 عنصر و اصل اشتیاق شدید بشر به داشتن حیات شایسته؛   -3

 :  تصحیح و تنظیم ارتباط چهارگانۀ -4

 الف( ارتباط انسان با خویشتن؛  

 اط انسان با خدا؛  ب( ارتب

 ج( ارتباط انسان با جهان هستی؛  

 (.  33: 1373د( ارتباط انسان با همنوع خود)جعفری، 

شک باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت  بیاهمیت و جایگاه فرهنگ.    -3

دهد و با  تشکیل می  اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است. فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را

قدرتمند باشد، میان تهی خواهد  میانحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظا 

ای وابسته به فرهنگ مخالف باشد، به ناچار دیگر ابعاد آن جامعه نیز به جانب مخالف بود؛ هرگاه فرهنگ جامعه

دهد، زیرا ک شده و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست میکند و باالخره در آن مستهلگرایش پیدا می 

گیرد و ساده اندیشی است که گمان شود با  استقالل و موجودیت هر جامعه، از استقالل فرهنگ آن نشأت می

(. تأکید در  243: 15وابستگی فرهنگی، استقالل در ابعاد دیگر یا یکی از آنها امکان پذیر است)صحیفۀ نور، ج  
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اهتمام به ارتقاء فرهنگ جامعه و داشتن دغدغه در مورد اوضاع فرهنگی کشور، ناشی از دیدگاه اسالم در  مورد 

:  1379مورد مقولۀ فرهنگ و تأثیر تعیین کنندۀ مسایل فرهنگی در حال و آیندۀ جامعه است)مقام معظم رهبری،  

های اندیشه )عقل  ذخایر و میراث می(. وسعت قلمرو فرهنگ به وسعت حیات اجتماعی انسان بوده و شامل تما6

 (.  7:  1377االمینی، های فکری و دستی )عقل عملی( انسان از آغاز تا امروز است)روح نظری( و ساخته 

فرهنگ در کلیۀ شؤون زندگی افراد حکم فرماست و در پرتو آن، زندگی انسان از زندگی حیوانی متمایز 

کند، الهام  عینی است که انسان در چارچوب آن حرکت می(. فرهنگ، محیط م137:  1341گردد)ترابی،  می

دهد. فرهنگ جوی  پرورد و مقدار صالحیت خود را برای تأثیر گذاری از طریق تبادل، سازگاری می خود را می

هایی که جهت گیری و شیوۀ خاصی ها و حرکتها و آهنگ ها و شکلها و عادتها و نغمهآبی است از رنگ 

های خالق او را  دهد و تواناییبخشد، نبوغ او را الهام میزند، تصور او را نیرو مینقش می   را بر زندگی انسان 

 (.  34تا:  بن نبی، بی پرورد. فرهنگ پیوند ارگانیک انسان و چارچوبی است که او را در بر گرفته است)مالکمی

اعما نمادها،  به وسیلۀ  است که  پنهان رفتاری  و  الگوهای آشکار  نهادینه شدۀ فرهنگ شامل  توفیقات  و  ل 

یابد)سلیمی، شود، به دست آمده و انتقال می های انسان می های مختلف انسانی و آن چه شامل دست ساخته گروه 

(. فرهنگ درونمایه هر گروه، سازمان، گردهمایی و جامعه است. بنا به اصطالح رایج امروزین: نرم  27:  1379

 (.  138تا: شود)بیلینگتون، بیی شناخته میافزار سخت افزار تجمعات گوناگون انسان

های انسان  ها، فعالیتافکار، اهداف، معیارها، ارزشمیفرهنگ، عصارۀ زندگی اجتماعی است و در آن تما

شود. به کمک فرهنگ است که انسان از جهات مختلف با مردم پیرامونش  و ضوابط فردی و اجتماعی منعکس می

شود. بشر به اتکای این فرهنگ، جهان  از مردم جوامع دیگر متمایز و مشخص می  یابد و همرنگی و هماهنگی می 

کند و به جای آن که در مقابل تحریکات محیط طبیعی دستخوش تغییر شود، جهان را موافق حال را تسخیر می

 (. 1: 1374دهد)منصوری، خود تغییر می

 . اهمیت فرهنگ از منظر آیات و روایات -4

فرماید: »وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْالً مِمّنْ دَعا إِلَی اللّهِ وَ عَمِلَ صالِحًا  میهترین کار است: خداوند  کار فرهنگی ب -4-1

به سوی خدا دعوت   از سخن آنکه  نیکوتر  ؛ چه کسی را  الْمُسْلِمینَ  مِنَ  إِنّنی  قالَ  کند و کارهای شایسته  میوَ 

است،    ( ص)اسالممیر گرا (. شأن نزول آیه در مورد پیامب33ت:  گوید البته که من از مسلمانانم«)فصلمیکند و می

شود که مردم را به خدا و طاعت او دعوت کند. بنابراین، دعوت  میاما به ایشان اختصاص ندارد و شامل هر فردی  

بهترین کار است؛ زیرا خداوند جامعه تمام خوبی  ها و  ها و ضد همه بدیبه خداوند یک کار فرهنگی است، 

کند و  میاسالم صلی اهلل علیه و آله درباره ارزش کسی که مردم را هدایت میهاست در حدیثی پیامبر گرا کژی

فرماید: »یا عِلیٌّ علیه السالم الَنَّ یَهدِیَ اهللُ عَلی یَدَیْکَ رَجُالً خَیرٌ لَکَ مِمّا طَلَعَتْ میسازد  میبه سوی خدا رهنمون  

اگر خداوند به دستان تو انسانی را هدایت کند، از آنچه خورشید بر آن تابیده است برای    عَلَیْه الشَّمْسُ؛ ای علی



192              ،32،    99تاب تان  ،  8فصلنامم علمی   سژوهشی انقالب اسالمی 

 

بنابراین، تبلیغ و دعوت به سوی خدا کار مهم ارزشی و فرهنگی است.   .(22: 2)میزان الحکمه، جتو بهتر است«

باشد یا هنری باشد  میدست اندرکاران فرهنگ باید توجه داشته باشند که کار خوب فرهنگی آن نیست که عل

آن دعوت به سوی حق است. در واقع،  های بزرگ آن را انجام دهند، بلکه باید جهت آن نیز الهی باشد و  یا انسان 

 آیه فوق نشان دهنده شاخص برای کار فرهنگی باارزش است.

احیای جامعه است: خداوند    -4-2 با  برابر  نفر )هدایت(  مَنْ  میارزش کار فرهنگی روی یک  »وَ  فرماید: 

کسی است که همه مردم را حیات أَحْیاها فَکَأَنّما أَحْیَا النّاسَ جَمیعًا؛ هرکس، کس دیگری را حیات بخشد، چون  

(. مراد از احیا و زنده کردن در آیه، نجات انسان از مرگ نیست، بلکه بنا بر تعبیراتی که 32بخشیده باشد«)مائده:  

نیز، احیا اطالق   فَأَحْیَیْناُه...؛ آیا  میدر قرآن آمده به هدایت به سوی حق  مَیْتًا  مَنْ کانَ  »أَوَ  شود. چنانکه در آیه 

(؛ کسی که فرد گمراهی را به سوی ایمان راهنمایی کند،  122که مرده بود و ما زنده اش کردیم...«)انعام:  کسی  

همچنین امام صادق علیه السالم در پاسخ به پرسش راوی که    .(519:  5)ترجمه المیزان، جاو را زنده کرده است

ا وَ مَنْ اَخْرَجَها مِنْ هُدی اِلی  ٰ  اه ٰ  از تفسیر آیه فوق پرسیده بود فرمود: »مَنْ آَخْرَجَها مِن ضَاللٍ اِلی هُدی فَقَدْ اَحی

؛ کسی که فردی را از گمراهی نجات دهد و او را هدایت کند، به  (313:  1)تفسیر العیاشی، ج ضَاللَهٍ فَقَدْ قَتَلَها 

ق او را حیات بخشیده و کسی که فرد را از هدایت به گمراهی بکشاند، او را کشته است. بنابراین، مفهوم  تحقی

ها را خواهد  آیه این خواهد بود که هدایت یک فرد در کار فرهنگی، ارزش حیات بخشیدن و نجات همه انسان 

در نشان دادن اهمیت و ارزش کار   داشت که نشان دهنده اهمیت باالی کار فرهنگی است و این آیه بهترین آیه 

 فرهنگی است.

افْتَری  میهاست: خداوند  ایجاد انحراف در مسائل فرهنگی، باالترین ظلم   -4-3 مِمّنِ  أَظْلَمُ  فرماید: »وَ مَنْ 

  10(. عبارت باال که بیش از  21بندد«)انعام:  میعَلَی اللّهِ َکذِبًا؛ چه کسی است ستمکارتر از آنکه به خدا دروغ  

بار در قرآن کریم تکرار شده و نشان از تأکید است، دروغ بستن به خداوند را »بزرگ ترین ظلم« شمرده است.  

و نیز با توجه به قرائن دیگر، مصداق دروغ    2مفسران با توجه به آنکه قرآن شرک را »ظلم بزرگ« معرفی نموده

و از آیه مورد بحث    (184:  5)تفسیر نمونه، ج  بستن به خداوند را »قرار دادن شریک برای وی«، تلقی نموده 

باالترین ظلم آن است که کسی مشچنان فهمیده  انکار کند. اند که  این اساس،   رک شده و اصل توحید را  بر 

یگانه   و  توحید  از اصل  فرهنگی که موجب گسترش شرک و دوری  انحراف  ایجاد هرگونه  روشن است که 

یجه کار فرهنگی باید به یکتاپرستی و توحید  بزرگ خواهد بود. نتمیپرستی شود، افتراء و دروغ بر خدا و ظل 

بینجامد و انسان را به فالح و رستگاری رهنمون سازد. بنابراین، کار فرهنگی اهمیت فراوان دارد و انحراف و  

 ها منجر شود. تواند به بزرگ ترین ظلمسهل انگاری در آن می

 

 (.13لَظُلْمٌ عَظیمٌ«)لقمان: فرماید: »یا بُنَیّ ال تُشْرِکْ بِاللّهِ إِنّ الشِّرْکَ لقمان در شمار اندرزهای خود به فرزند می -3
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فرماید: »لَقَدْ مَنَّ  ت الهی بر مؤمنان: خداوند میهای فرهنگی پیامبر صلی اهلل علیه و آله منّ انجام فعالیت  -4-4

وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَ آیَاتِهِ  یَتْلُوا عَلَیْهِمْ  أَنْفُسِهِمْ  فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ  إِذْ بَعَثَ  الْمُؤْمِنِینَ  عَلَی  به  اللَّهُ  الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ ...؛  لِّمُهُمْ 

امبری از خودشان در میان آنان برانگیخت، تا آیات خود را بر ایشان بخواند  یقین، خدا بر مؤمنان منّت نهاد ]که[ پی

خداوند در این آیه به مؤمنان منّت    (.164و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد...«)آل عمران:  

به آنها  گذارد و پیامبری از جنس خدایی برایشان مبعوث کرد تا آنها را پاک سازد و حکمت و کتاب را  می

بیاموزد. منت بعضی اعطای هر نعمت سنگین و گران بهاست و این منّت کاری پسندیده و زیبنده است اما آن  

منّتی که ناپسند و زشت است عبارت است از اینکه کسی کار کوچک خود را با سخن، بزرگ کند و به رُخ  

بنابراین، چون هدایت مردم و نشان دادن راه هدایت نعمت بسیار بزرگی   .(190:  2)تفسیر نور، جافراد بکشد

ان منت گذارد و این نشان از اهمیت کار فرهنگی به قصد هدایت مردم است. بود، خداوند به وسیله آن بر مؤمن

و   آسمانی  کتاب  تعالیم  ترویج  آنان،  الهی  تربیت  بندگان،  جان  گوش  بر  خداوند  آیات  بازخوانی  رو،  ازاین 

تواند تداوم رسالت پیامبرانه باشد و منت خداوندی  های حیات بخش از سوی هرکس صورت گیرد، میحکمت

 (. 31: 1393صدا و سیما، میهای اسال وامع به حساب آید)مرکز پژوهشبر ج

توان همۀ  و کیفی آن، نمیهای کمیبا عنایت تعاریف مختلف فرهنگ و پدیده ها.  انواع فرهنگ  -5

ها را در یک ردیف قرار داد. از آنجا که زندگی انسان از دو مشخصۀ مادی و معنوی تشکیل شده است،  آن

 باشد:  ها نیز از یک جهت به دو بخش کلی قابل تقسیم میآن  عوامل مؤثر در

گیری با  گردد که محسوس، ملموس و قابل اندازه هایی اطالق میفرهنگ مادی. به مجموعۀ پدیده   -5-1

باشند؛ مانند: فنون، ابزارهای کاربردی و  هستند و در زندگی و شیوۀ آن مؤثر میو کیفی و علمی  موازین کمی

فن  فرهنگتولیدی،  نوع  این  و...  برقی  ابداعات  موتوری،  وسایل  پزشکی،  و  ون  بوده  تغییر  قابل  سرعت  به  ها 

 شوند.جایگزین می

سرو کار دارند و به آسانی میهایی که قابل احساس نبوده و با روان آد فرهنگ غیر مادی. مجموعه   -5-2

اندازه  نمیقابل  ارزیابی  و  معتقدات، ضوابط  گیری  مانند:  در  باشند؛  که  و...  رسوم  ادبیات،  هنر،  خویشاوندی، 

دهد و بر  ها تاثیر گذاشته و هویت فردی و جمعی جامعه را تشکیل میمعنویات و اخالقیات و شیوۀ زندگی انسان 

باشد. عالمۀ جعفری ابعاد فرهنگ را به دو بعد برونی و درونی  خالف فرهنگ مادی، تغییر آن کند و بطئی می

اظهاتقسیم می )برون ذاتی و درون ذاتی(.  میر  کند و  دارد که فرهنگ، حقیقتی است مانند زیبایی، دو قطبی 

همچنان که دریافت حقیقت زیبایی مربوط به خصوصیت مغزی و روانی است و دیگر موجودات و جانداران از  

ذات تکاملی   دریافت آن ناتوانند، همچنین دریافت فرهنگ دارای جنبۀ درون ذاتی است که ناشی از اصل صیانت 

ها، نشان دهندۀ انواعی  است. بعد برون ذاتی فرهنگ نیز مانند نمودهای اخالقیات و آثار هنری و کیفیت ساختمان

دریافت آرماناز  و  زیبایی ها  ابعاد  وجود  دلیل  همان  را  بعد  دو  این  وجود  بر  دلیل  وی  است.  درونی  های 
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 کند: های جهانی به چهار چهرۀ فرهنگی اشاره مین فرهنگ (. پیتر دراگر نیز در تبیی74:  1373داند)جعفری،  می

 ؛3فرهنگ داوس  -1

 ؛  4فرهنگ دانشگاهی -2 

 ؛ 5فرهنگ جهانی مک -3

 (. 323: 1378زاده، )رفیع6فرهنگ پروتستانیسم اوانگلیک  -4

تقسیم انواع  به  نگاهی دوباره  فرهنگبا  و موارد دیگر میهای  اشها  اظهار داشت که همۀ آنها  به  توان  اره 

نمودی از زندگی یا اشاره به شیوۀ خاصی از زندگی دارند. از این جهت تقسیم جامع و مانع فرهنگ را باید بر  

اساس نوع بایدها و نبایدهای حاکم بر زندگی افراد بیان نمود. و از آنجا که بایدها و نبایدهای افراد مستند به نظام  

 ن به دو بخش عمده تقسیم کرد: تواارزشی و جهان بینی آنهاست، فرهنگ را می

 گردد.سار وحی سیراب میهای ماوراء الطبیعه بوده و از چشمه فرهنگ الهی: فرهنگی که مستند به ارزش  -1

تراوش   -2 از  انسانی است و کلیۀ مفرهنگ غیرالهی: فرهنگی که برخاسته  از  های ذهن  ناشی  ستندات آن 

عل میمیدستاوردهای  بشری  اس)تجربی(  و  از شاخصه باشد  ندارند.  ماوراءالطبیعه  به  اعتقادی  و  عصر تناد  های 

حاضر، وجود هم زمان این دو فرهنگ در جوامعی است که از مسیر طوالنی و پرفراز و نشیب تاریخ گذشته،  

سار وحی سریان یافته و با  اند. این دو فرهنگ؛ یکی الهی است که از چشمه تداوم حیات خود را حفظ کرده 

های خداوند حکیم، در ر آزادمردان به دست بشر امروزی رسیده است و حاکی از دستورات و برنامه تالش و ایثا

ای به پهنای زندگی بشری دارد، و دیگری دنیایی بوده  آور دنیوی و اخروی است و گستره روند زندگی سعادت

صار بشری برخاسته و حاصل تجربیات صرف بشری است که از فرآیند تحوالت عظیم در علم و دانش فنی اع

از   نرود،  از دست  مبانی هویت جمعی  به طوری که اصول و  این دو،  بین  مناسب  تلفیق  توازن و  ایجاد  است. 

 (.  15:  1376باشد)کاظمی، مشکالت کشورهای در حال گذار به صنعتی شدن می

اهمیت  .  ()مدظله العالیو مقام معظم رهبری  (ه)رهای فرهنگ از نگاه امام خمینیاصول و مؤلفه  -6

جنبه  از  را  مختلف  فرهنگ  یکی میهای  دارد:  بیشتری  برجستگی  جنبه  دو  میان  این  در  که  نمود  طرح  توان 

تواند در پیشرفت میجایگاهی که فرهنگ در هویت و موجودیت یک جامعه دارد و دیگری نقشی که فرهنگ  

دهد و جنبه  میموجودیت جامعه نمایش   و تعالی جوامع ایفا نماید. جنبه نخست، اهمیت و جایگاه فرهنگ را در

کند. در بعد نخست،  میدوم اهمیت و نقش فرهنگ صحیح در حرکت به سمت اعتال یا انحطاط جوامع را ترسیم  

ها از یکدیگر های متمایزکننده انسان شود و همه ویژگیمیحوزه نفوذ فرهنگ به همه ابعاد زندگی بشر کشیده  

 

3  -DAVOS-CULTURE 
4  -FACULTY CULTURE 
5  -MC WORLD-CULTURE 
6  -EVANGELICAL PROTESTANISM 
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ه جوامع در فرهنگ آنها نهفته است. حضرت امام خمینی رحمه اهلل این مفهوم را با  های متفرقو نیز همه ویژگی

شک باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت  فرمایند: »بیمیتصریح بیشتر چنین بیان  

تشک را  جامعه  آن  موجودیت  و  هویت  جامعه  هر  فرهنگ  اساساً  است.  جامعه  آن  فرهنگ  دارد،  یل  اساسی 

های مشترک پدیده آورنده یک ملیت را  اساساً فرهنگ است که ویژگی(.  160:  15دهد«)صحیفه نور، ج  می

توان گفت  میدهد و بدون وجود فرهنگ واحد، افراد تبعه یک کشور را نباید یک ملت نامید. لذا  میتشکیل  

فرهنگ در هویت و موجودیت  این اهمیت واالی  . (40:  6اساس ملیت یک ملت فرهنگ است)صحیفه نور، ج 

جایی که همه ابعاد علوم، فنون، ادبیات،    شود که برای فرهنگ ارائه شده است تا میجوامع از تعاریفی استنباط  

ها، باورها، اعتقادات، رسوم، هنجارها، مناسک و حتی مصنوعات مادی ساخت بشر و... را در  هنر، اخالق، ارزش 

ن بشری از این مجموعه ساخته شده است. به فرموده امام رحمه اهلل :  حیطه فرهنگ جای داده است. کل تمد

ها و  زیرا تمام خوشبختی(؛  273 :1های ملت است«)صحیفه نور، ج  ها و بدبختی »فرهنگ مبدأ همه خوشبختی 

در  ها ها و هنر آنهای جوامع، به بهره مندی از پیشرفت علوم و فنون و عملکرد اعتقادات، اخالق، ارزشبدبختی 

نتایج پیشرفت علوم و  زمینه ابعاد فرهنگ و نیز بهره مندی از  های مختلف وابسته است. با عملکرد صحیح این 

ها دارد. لذا  توان گفت همه امور جوامع بستگی تام به فرهنگ آن میتوانند به خوشبختی برسند.  میفنون، جوامع  

کند حل شود، دیگر مسائل به آسانی میاقتضا  »اگر مشکالت فرهنگی و آموزشی به صورتی که مصالح کشور  

داند  میبه همین دلیل است که امام فرهنگ را رأس همه اصالحات    .(192:  15گردد«)صحیفه نور، ج  میحل  

فرماید: »اگر فرهنگ مینیز    و  (55:  10صحیفه نور، ج  «)فرماید: »رأس همه اصالحات اصالح فرهنگ استمیو  

این جوان  تربیت  هناصالح شد،  تربیت میایی که  این  به  این شوند  ناصالح،  فرهنگ  ایجاد  های  فساد  ها در آتیه 

روند و  میهای ما که زیربنای تأسیس همه چیز هستند، از دست ما  وقتی فرهنگ فاسد شد، جوان   .  کنند...می

بار   نور، ج  میانگل  انسان   »فرهنگ  فرماید:میهمچنین در جایی دیگر  (.  273:  1آیند)صحیفه  تنها  به  نه  ها را 

:  15صحیفه نور، ج  «)تواند موجب انحطاط و پوچی و در نهایت اضمحالل جوامع شودمیکشد بلکه  میانحطاط  

160  .) 

گرایی، خودباوری  های مختلف با تأکید بر اهمیت و جایگاه فرهنگ، قانونرهبر معظم انقالب نیز در مناسبت

های الهی و دیانت در جامعه، الگوی مصرف و  باوری، تقویت ارزش دین  ملی، وجدان کاری، انضباط اجتماعی،

نمونه  را  ازدواج  و  خانواده  تشکیل  اجتماعی،  تعاون  اسالمی،  و  ایرانی  زندگی  شاخصسبک  از  و  هایی  ها 

استقالل کشور، ضرورتگیریجهت  و  نموده  ذکر  فرهنگی کشور  اخالقی جامعه، خلقیات  های  و  دینی  های 

اند. ایشان فرهنگ  های فرهنگی کشور ذکر نموده ن فارسی و خودباوری ملی را بخشی از خط قرمزایرانی و زبا

تواند قدم بردارد و رو به جلو  میدانند که انسان وقتی این را استنشاق کرد و با جانی که گرفت  میرا مثل هوایی  

برخ بقیه کارها همه  انقالب فرهنگ زیربناست و  نظر رهبر  از  انسان  حرکت کند.  از فرهنگ؛ یعنی آنچه  استه 
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ها دیده خواهد شد تابع  ای که در اندام تزریق شود، نتیجه میکند. اگر چنانچه یک جایی، هوای مسمو میاستنشاق  

آن مسمومیتی است که در این هواست. اگر فضا را با دود یا مخدری تخدیر کنند، وقتی انسان آن را استنشاق  

چیزی خواهد شد که استنشاق کرده است)برگرفته از: بیانات رهبر انقالب در دیدار   کرد، رفتارش متناسب با آن

ایشان در جایی دیگر   . (04/06/1386  رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته دولت با ایشان: 

مبانی  می به  بکنند،  بیایند، متدین عمل  بار  متدین  کنیم که مردم،  »باید در جهتی حرکت  دینی معتقد فرمایند: 

باید این باشد«)بیانات معظم له در دیدار اعضای  بشوند، عمالً پای بند بشوند؛ جهت گیری ما در همه زمینه  ها 

خواند  میرهبر انقالب در تعبیر دیگر فرهنگ را همان خلقیات اجتماعی جامعه  (.  16/06/1388هیئت دولت،  

شود، اما اساس و ریشه فرهنگ  مییادی شامل رفتارها هم  درست است که مقوله فرهنگ در موارد ز»   :فرمایدمیو  

و خلقیات   نیز خلقیات فردی  و  عالم  و حقایق  واقعیات  از  انسانی  هر  تلقی  برداشت و  از عقیده،  است  عبارت 

اجتماعی و ملی... بنده چند نمونه از خلقیات اجتماعی و ملی را که برای یک ملت تعیین کننده است، در اینجا  

سازندگی، ک میعرض   و  عمل  و  اقدام  بر  قدرت  احساس  توانایی،  احساس  ملی،  غرور  اراده،  و  عزم  مثالً  نم. 

جامعه  میایشان فرهنگ را عامل شکل دهنده به ذهن و رفتار عمو...« و نیز  انضباط، نشاط، همکاری و مشارکت

دن و تصمیم گیری جامعه، بر فرمایند: »حرکت جامعه، بر اساس فرهنگ آن جامعه است. اندیشی میخوانند و  می

  (.19/9/1379اساس فرهنگی است که بر ذهن آن حاکم است«)در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی:  

، در این بخش  العالی()مدظله و مقام معظم رهبری (هر)رهنگ از نگاه امام خمینیاینک بعد از ارائه تعریفی مختصر از ف

و رهبر انقالب، مقوالت کالن و راهبردی از    ( هر)های اماممستند به گفته   محتوا، کوشیم با اتکا به روش تحلیل  می

ها و اصول فرهنگ اصیل برگزینیم. در یک بررسی اجمالی از  ها، مؤلفه های ایشان را به عنوان شاخصفرمایش

و ملی میصیل اسال و رهبر انقالب، مواضعی که بیانگر اصول و مبانی الگوی فرهنگی ا  ه(ر)های امام خمینیفرموده 

 :شودمیها به شرح ذیل  سازی آن بدون توجه به تقدم و تأخر و ماهیت آن های نهادینه است و روش

 انقالب   ز منظر امامیناصول و مبانی الگوی فرهنگی ا -1جدول  
فعالیت   -1 زمینه  و  رکن  ترین  مهم  عنوان  به  انسان  پذیری  تربیت 

 فرهنگی؛  

 تأمین آزادی؛   -13

حکومت ضر  -2 وظیفه  عنوان  به  فرهنگی  مدیریت  و  مهندسی  ورت 

 اسالمی؛ 

 اهمیت و جایگاه خانواده و زن؛  -14

 برنامه ریزی برای مبارزه با تهاجم فرهنگی؛    -15 صیانت فرهنگی در پناه اتکا به اسالم؛  -3

بک زندگی ایرانی  گذاری سضرورت پایه   -16 های فرهنگی؛  گذاری در فعالیتاهمیت فرهنگ و لزوم هدف  -4

 و اسالمی؛ 

دین   ا  -5 آموزش  و  ترویج  ضرورت  و  اسالم  دین  جایگاه  و  همیت 

 باوری؛ 

 ؛ تأکید بر محتوای فرهنگی اصیل -17

 خودباوری عامل غلبه بر خودباختگی؛  -18 های فرهنگی؛  پرهیز از افراط و تفریط در فعالیت  -6

خودفه  -19 جنگ نرم مهم ترین راهبرد فرهنگی دشمن؛  -7 به  میخودشناسی،  بازگشت  و 
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 خویشتن؛ 

 عزم، اراده و غیرت ملی؛  -20 قانون گرایی، قانون مداری، و انضباط اجتماعی؛   -8

 استقالل ملی؛   -21 ظلم ستیزی؛   -9

مهارت    -22 گری؛  مبارزه با اباحی  -10 و  نوآوری  و  خالقیت  بر  تأکید 

 زندگی؛  

ج  -11 با  تعامل  و  فرهنگی  سلطهتبادل  از  دور  به  و  هان  گری 

 پذیری؛ سلطه

 ایرانی؛  میپایه گذاری هویت اسال  -23

 .اصالح الگوی مصرف -24 توجه به تعمیق و آموزش وجدان کاری؛  -12

 

 های فرهنگ انقالب اسالمی و معرفی الگوی منتخب. الگوهای استخراج مولفه  -7

های تخصصی و زیر مجموعه سازمان  ز جمله سازمانسازمان یونسکو که ا  :های فرهنگی یونسکوشاخص  -7-1

های فرهنگی ها تصویب نمود. این شاخص هایی را برای ارزیابی فرهنگ شاخص  1980ملل متحد است در سال  

مخارج عمومی در بلگراد به تصویب رسید  به  المللی آمارهای مربوط  که در ضمن قطعنامه استانداردسازی بین 

 (. 9:  1374)دوپوی، گزاویه، باشدذیل میشامل فهرستی از ده مقوله 

 های فرهنگی یونسکوشاخص  -2جدول  

 * سینما و عکاسی * میراث فرهنگی

 های رادیویی * برنامه  * مطبوعات و انتشارات

های اجتماعی و  * فعالیت * موسیقی 

 فرهنگی

 ها * ورزش و بازی * هنرهای نمایشی

 * طبیعت و محیط زیست  * هنرهای تجسمی 

مؤلفه  در  »سیری  کتاب  در  مسعودیان  سعداهلل  آقای  ایران،  شاخص در  جهان«  فرهنگی  فرهنگی های  های 

)گزارش کندهای فرهنگی یاد مییونسکو را طرح کرده و عالوه بر موارد یاد شده از امور ذیل نیز به عنوان شاخص

 (. 2000،1381،جهانی فرهنگ

 های فرهنگی یونسکو شاخصتکمیلی   -3جدول  

 هاها و فرستنده * تعداد گیرنده  های سینما )برای هر هزار نفر( لیتعداد صند * 

های سینمایی تولید شده در طول یک  * تعداد فیلم

 سال

 ها و مجالت* شمارگان روزنامه 

 * میزان مصرف کاغذ * تعداد کتب چاپ و ترجمه شده 

کاالی  ، واردات و صادرات* میزان تولید  ها * تعداد کتب کتابخانه 

 فرهنگی
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 * آمار توریسم  های صدا و سیمامیزان پخش برنامه * 

 های فرهنگی در ایاالت متحده: شاخص -7-2

 های فرهنگی ایاالت متحده شاخص  -4جدول  

فصل  

 اول: 

 جرایم 

 فصل دوم:  

 خانواده 

 فصل سوم:  

 آموزش

 فصل چهارم:  

رفتار 

 نوجوانان

 فصل پنجم:  

فرهنگ مردم و  

 مذهب

م:  فصل شش

 مشارکت مدنی

* جرایم  

 عمده.

* میزان زاد 

 و ولد نامشروع.

* دستاوردها:  

سومین مطالعه  

المللی ریاضیات و  بین

 علوم

* نوجوانان و  

 .زاد و ولد نامشروع
 . * تلویزیون

* اعتماد و  

 . اعتمادیبی

* جرایم  

 .جنایی

 *

های  خانواده 

 والد. تک

* دستاوردها:  

ارزیابی ملی پیشرفت  

 .موزشیآ

* سقط جنین  

 . بین نوجوانان
 * فیلم و سینما. 

* امور 

 .خیریه

* جرایم  

جنایی و  

 . نوجوانان

* ازدواج و  

 . زندگی مشترک

  دستاوردها:* 

آزمون سنجش  

 .آموزشی

* خودکشی 

 . بین نوجوانان

* تفریح و اوقات  

 .فراغت
 .* مهاجرت

* حبس  

 . تعداد زندانیان
 . * طالق

های  هزینه* 

 .آموزش

وجوانان و  * ن

 اعتیاد به الکل و مواد 

* عضویت در 

 کلیسا.

* نیروهای  

 .نظامی

 *

 .مجازات

* رفاه  

 .کودکان
 * .* افسردگی * . مدارس دولتی* 

 

 

 :عالی انقالب فرهنگیهای مصوب شورایشاخص -7-3

های فرهنگی را به  ز شاخصای امجموعه  25/9/82جمهوری اسالمی ایران در  عالی انقالب فرهنگی شورای 

تصویب رسانید که برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ابالغ گردید. این مجموعه شامل یک بخش  

این سه فصل  سیزمقدماتی و سه بخش اصلی است که بخش سوم   را تشکیل داده و در    167ده فصل فرعی 

 باشد. میها به این ترتیب شاخص معرفی شده است. ساختار عناوین بخش 

 های اساسی جمهوری اسالمیمقدمه: ارزش

 .های تحوالت فکری، بینشی و رفتاری شاخص  -1

 .های مصرف کاالها و خدمات فرهنگیشاخص  -2

 که شامل: های توسعه فرهنگی، نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات شاخص  -3

 های توسعه فرهنگی، نیروی انسانی، فضاها و تجهیزاتشاخص  -5جدول  
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 های صوتی و تصویری: سایر رسانه ح الف: کتاب

 امور مذهبیط:  ب: مطبوعات

 ی: میراث فرهنگی و امور سیاحتی ج: سینما

اقتصا  های هنری، تئاتر و سایر فعالیتد: موسیقی مشارکت  ك:  و  پژوهش  فرهنگ،  د 

 فرهنگی

 ل: مبادالت فرهنگی ها: ورزش

 ارتباطیم: وسایل  و: رادیو و تلویزیون

 * ز: خبرگزاری
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 مدل مفهومی تحقیق(: 1شکل)



 های تحقیقتجزیه و تحلیل یافته

به صورت ذیل    و ارائه الگو را  هامراحل تدوین شاخص توان  در پاسخ به سوال این پژوهش می

 : تجزیه و تحلیل و بیان نمود

اسناد فرادستی نظام  الف(   بررسی و تحلیل ثانوی  اول: مطالعه،  ایران  مرحله  جمهوری اسالمی 

 شامل:

 ؛قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -1

 ؛)مدظله العالی(و مقام معظم رهبری  )ره(بیانات امام خمینی -2

 .انداز بیست ساله نظام جمهوری اسالمی ایرانسند چشم  -3

هایی که تاکنون  بندی شاخص مرحله دوم: گردآوری، مطالعه، بررسی، تحلیل ثانوی و طبقه ب( 

این بخش که بیشترین اهتمام بر آن شد، منجر به تهیه فهرست    اند. بتنی بر اسناد فوق تدوین شده م

اند. برخی از مهمترین منابع در این هایی شد که تاکنون در کشور تدوین شده بلندی از همه شاخص 

 زمینه عبارتند از: 

 ؛ ب فرهنگی(های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )مصوبه شورای عالی انقالشاخص  -1

 ؛ های فرهنگی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظامشاخص  -2

 ؛ های فرهنگ عمومی )پیشنهادی شورای فرهنگ عمومی(شاخص  -3

های ساماندهی امور جوانان در نظام جمهوری اسالمی ایران )مصوب سازمان ملی شاخص  -4

 . جوانان(

شاخصج(   موردکاوی  سوم:  ممرحله  به  جهان.  کشورهای  فرهنگی  بهره های  از  نظور  مندی 

شاخص  فرایند  در  دنیا  شاخصتجارب  بررسی  به  کمیته  اعضای  از  سازی،  تعدادی  فرهنگی  های 

)حداقل   این شاخص 10کشورهای جهان  بر  اضافه  پرداختند.  به  کشور(  نیز  یونسکو  فرهنگی  های 

ها، به  ه شاخص المللی مورد مطالعه قرار گرفت. این بررسی، عالوه بر مطالعه جداگانعنوان مرجع بین 

با   مقایسه  نیز  و  آنها  تشابه  و  تفاوت  وجوه  تا  پرداخت  نیز  کشورها  میان  تطبیقی  جدول  تنظیم 

 های مصوب کشورمان استخراج شود. شاخص

های مراحل سه گانه فوق، کار تدوین  مرحله چهارم: در گام چهارم و پس از انجام بررسید(  

نهایت این مرحله از کار با تدوین شاخص های    های استراتژیک یا راهبردی آغاز شد. درشاخص

 استراتژیک )راهبردی( به پایان رسید . 

تری های جزئیهای راهبردی، با ابعاد و مؤلفه مرحله پنجم: در این مرحله هر یک از شاخصو(  

مؤلفه  و  ابعاد  این  شد.  تدوین شاخصتبیین  ضروری  مقدمه  شاخص ها  دوم  )سطح  هدف  ها(  های 

 د.  شونقلمداد می
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نهایی شاخص ه(   نیز شاخص مرحله ششم: در آخرین مرحله، فهرست  های  های استراتژیک و 

هدف )هادی( مرتبط با هر یک از آنها با استفاده از نظرات صاحبنظران اعتبارسنجی اولیه شد و پس  

 .گردیدبه شکل مدلی احصا از اصالحات نهایی  

 نتیجه گیری

یافته  اساس  پژوهش میبر  این  نتیجه گرفت که  تواهای  به ن  فرهنگ  اهمیت  عنوان    امروزه در 

عاملی که نیل به  فرهنگ،  ارزشمندترین جوهره و جلـوه جامعـه انسـانی تردیدی نیست.    واالترین و 

بیانی دقیق آرمان پایدار را برای جامعه میسـرمـیسـازد و در  تعالی مستمر فرهنگ،  ها و سعادت  تر، 

هـدایت آن    گرچـه مـدیریت فرهنـگ و  .جامعـه پیشـرو اسـت  خود واالترین هـدف و آرمـان یـک

خواه میسر های فیزیکی به سهولت و کمال دل پدیده  سـمت مطلـوب بـه ماننـد دسـتکاری در    بـه

ها  ها و برنامه ویـژه نقش انسان مختار، گاه بر بسیاری از پیشبینی نیسـت و پیچیـدگی فرهنـگ و بـه 

ـا رهـا کردن آن به معنای واگذاری میدان به اغیار و یا آنارشیسـم فرهنگـی  کشـد، امخـط بطـالن مـی 

هـا را نیـز در پـی دارد. بـه همـین دلیـل، غفلـت از عامـل اسـت کـه ناکـامی در سایر اهداف و برنامـه 

بـه  های کالن توسعه و بـروز پیامـدهای ناخوشـایند آن، باعـث شـد تمایـل  ریزیفرهنـگ در برنامه 

طور کلی، شناخت  به .  های مربـوط بـه توسـعه گسـترش یابـدها و برنامهدرج فرهنگ در خط مشی

هـای فرهنگی است که در طراحی دقیق از وضعیت فرهنگی جامعه مستلزم نظامی جـامع از شـاخص

  هان مدنظرآن باید تعریف و تفسـیرمـا از فرهنـگ و مقـدم بـرآن نحـوه نگرش ما به انسان، جامعه و ج

است الگوسازی  در  مناسـب  روش  کـاربرد  دیگـر،  نکته  مسائل  .  قرارگیرد.  روش،  براین  مبتنی 

های هر سطح  که ویژگیطوریبه   .وموضوعات فرهنگی مستعد تقسیم به ابعاد، اجزا و سطوح است

نیازمند شناخت علی  و  بوده  متفاوت  استبا دیگری  به .  حده  فرهنگ  آنجا که  ااز  ز  عنوان وصفی 

ها و رفتارهـای انسانی محدود نشـده، بلکـه تـا روابـط، سـاختارها  اوصاف جامعه، به باورها، نگرش

، در شناخت کامل فرهنگ باید عالوه برامور ـ که قسمت اصلی  یابد میو مصـنوعات مـادی امتـداد 

نیز مقدورات فرهنگی را مـورد سـنجش قـراشـوند ـ فعالیت فرهنگ محسـوب مـی ر داد. در  ها و 

بـرای طبقه  های  های استراتژیک، شاخصشاخص بندی این امور در سه سطح  ایـن مقالـه الگـویی 

شاخص  و  عملیاتیهدف  دارای    های  تفـاوت،  بـر  عالوه  قسمت  یا  سطح  هر  که  شد  پیشنهاد 

هـای مناسب خود است. البته برای دقت بیشتر، این الگو در هـر  هـای هماهنـگ و شـاخصمؤلفـه 

شاخص  . برای مثـال،  انجام و ارتباط آنها مشخص گردیده استسـطح انقسـام بـه اجـزا ی خردتر  
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