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چکیده پیش نشست های برگزار شده )1399- 1401(3

ــده  ــگ را به عه ــرای فرهن ــری ب ــش  هدایت گ ــن نق ــه دی ــرض اینک ــا ف ب
دارد بایــد بررســی شــود چــه مقوالتــی در ایــن عرصــه دارای اهتمــام بیشــتر 

اســت.
ــون  ــک کان ــوان ی ــجد به عن ــواره مس ــالمی هم ــگ اس ــات و فرهن در ادبی
ــن در  ــف شــده اســت؛ لک ــه تعری ــی در جامع ــت جمع ــاز و هدای فرهنگ س
ســاختار کنونــی فرهنگــی، مســجد آن جایــگاه را نــه از نظــر سیاســتگذاری، 
نــه برنامه ریــزی، نــه طراحــی برنامه هــای نــرم و نــه از نظــر اعتبــارات و غیــره 
نــدارد. و بــا انــگاره غلــط مردمی بــودن، نقــش و وظیفــة دولــت  و حاکمیــت 
اســالمی از آن ســلب شــده اســت و حتــی در سیاســتگذاری های فرهنگــی 
بــرای توانمندســازی آن، رفــع  موانــع بــرای تشــکیل خانــواده، پرتوان کــردن 
ــرد در  ــورت نمی گی ــدی ص ــام ج ــی آن اهتم ــی و فرهنگ ــای تربیت نقش ه

ــی کــه یکــی از ارکان مهــم فرهنگ ســاز اســت. حال
ــاختار  ــالً در س ــه عم ــت جامع ــوان بســتر تربی ــز به عن ــش مدرســه نی نق
فرهنگــی کشــور مغفــول مانــده اســت. امــروز مــدارس مــا اساســاً جایــگاه و 
فرصتــی بــرای تربیــت پیــدا نمی کننــد. ســاختار مدیریتــی دســتگاه تعلیم و 
تربیــت و غلبــه علم زدگــی آفــت بســیار مهمــی در نهــاد آموزشــی اســت که 
صبغــة فرهنگــی آن به شــدت کاســته شــده و نقــش دولــت نیــز به ایــن نهاد 
ــت. ــگ اس ــک کمرن ــدة بوروکراتی ــمی و تعریف ش ــای رس ــز در قالب ه به ج

در بازســازی ســاختار فرهنگــی اگــر بخواهــد تحولــی ایجاد شــود، این ســه 
مقولــه بایــد در مرکــز تأمــالت قــرار گیــرد و حامل هــا و ناقل هــای فرهنــگ 
حــول محــور اینهــا بــاز طراحــی شــود و برداشــت های تقلیل یافتــه از ایــن 
ســه نهــاد به کنــار رود و به عنــوان مراکــز نشــر فرهنــگ مطلــوب به معنــای 

جامــع بــدان توجــه شــود. 
شــاید بــا وضعیــت فعلــی فرهنگــی اقتضای تصــور شــود چنیــن دگرگونی 
فراهــم نیســت و بایــد اتفاقاتــی بیفتــد؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه مقــام 
معظــم رهبــری بــه بازســازی انقالبــی ســاختار فرهنگــی تاکیــد دارنــد و این 
بــا یــک اصــالح رفرمیســتی اتفــاق نمی افتــد، بلکــه باید یــک انتقــال جوهرة 

فرهنــگ مطلــوب در ســطح عمیــق رخ دهــد.
در ایــن بازســازی انقالبــی بایــد نظریــة فرهنگــی اســالمی مبنــا باشــد و 
ســاختار فرهنگــی ای کــه حــول ایــن ســه محــور شــکل گرفته باشــد بســتر 
ــا  ــه جــای اینکــه م ــگاه ب ــوب را فراهــم می ســازد. آن ــال فرهنــگ مطل انتق
مصــرف کننــدة فرهنــگ در ســاحات مختلف باشــیم می توانیم تولیــد کنندة 
آن باشــیم و هدایــت محتوایــی جامعــه را بــا توجــه بــه معــارف و احــکام ناب 

ــم. اســالمی به دســت بگیری

بحــث بازســازی انقالبــی ســاختار فرهنگی کشــور مســئله جدی و اساســی 
و مهــم اســت. اگــر ســخن از تحــول انقالبــی به میــان می آوریــم، قطعــاً بایــد 
یــک نقاطــی را هدفگیــری کنیــم کــه واقعــاً بتوانــد حامــل و شــکل دهنــده 
ــی،  ــة رســوب شــدة فعل ــن نهادهــای شــکل گرفت ــه آن تحــول باشــد. ای ب
قطعــاً نمی توانــد چنیــن تحولــی را عهــده دار شــود  و بایــد مــدل مطلــوب 
ــد  ــر می رس ــرار داد. به نظ ــل ق ــورد تأم ــالمی را م ــگ اس ــا فرهن ــب ب مناس
بازســازی فرهنگــی اگــر بخواهد در جامعه شــکل بگیــرد باید حــول نهادهای 
مهــم فرهنگ ســاز در جامعــة اســالمی یعنــی  خانــواده، مســجد و مدرســه 
باشــد. آنچــه در ایــن میــان مــورد نظــر اســت بیشــتر ناظــر بــه ســاختارهای 
مدیریتــی اســت و تصــور این اســت کــه ســاختارهای کالن مدیریت فرهنگی 
آسیب زاســت و آموزه هــای مغایــر بــا نظریــه فرهنگــی دینــی را خــود به خــود 

بــه مخاطبــان القــا و در جامعــه منتقــل می کنــد. 
ســاختار فرهنگــی امــروز مــا در واقــع امتــداد و تــداوم ســاختار فرهنگی ای 
اســت کــه در دورة حکومــت پیــش طراحــی شــد و همــان تلقــی از فرهنــگ 
و دســتگاه های فرهنگــی در حــال حاضــر وجــود دارد؛ بــدون اینکــه پیونــد 
ــات  ــر تبلیغ ــد دفت ــی مانن ــرار شــود، مجموعه های ــی برق ــادار و ارگانیک معن
اســالمی و امثــال آن ، کــه خــود ایــن آرایــش کنونــی القــای یک نــوع جدایی 
ــیب  ــن آس ــد مهم تری ــر می رس ــد و به نظ ــگ می نمای ــن و فرهن ــن دی بی

نظــری و فلســفی در بــاب فرهنــگ همیــن اســت. 
ــن و فرهنــگ وجــود دارد ارتباطــی ناگسســتنی  ــان دی ارتباطــی کــه می
و تمایزناپذیــر اســت کــه در ســاحات مختلــف خانــواده، سیاســت، اقتصــاد، 
حقــوق و قضــا، روابــط بین الملــل و غیــره دارای چهارچوب منســجم اســت و 
دیــن در ایــن ســاحت ها دارای نقشــی هدایتــی اســت، لکــن اینکــه مــا دیــن 
ــه ای تلقــی کنیــم کــه بیشــتر  ــاب محمــدی)ص( را به گون حــق و اســالم ن
ــه مناســک و عبــادات و یک ســری احــکام سیاســی و اجتماعــی و از ایــن  ب
قبیــل می پــردازد و مقولــة فرهنــگ را کــه در واقــع روح جامعــه را تشــکیل 
ــی  ــان ها و تجل ــی انس ــن ذوق درون ــان یافت ــد و جری ــتر رش ــد و بس می ده
انســانیت انســان ها در جامعــه و تمایزبخــش هویــت جامعــه بــا جوامــع دیگر 
اســت در فــاز دیگــر تلقی کنیــم، خــود تولیدکنندة آســیب  زیــادی در جامعه 

اســت. 
ــن همبســتگی اســالم و فرهنــگ و نقــش هدایتگــری و تعالی بخشــی  ای
ــن از فرهنــگ به صــورت  ــی دی ــگارة جدای ــت شــده و ان ــن گاه از آن غفل دی
یــک آســیب نظــری جــدی در جامعه ســرایت یافته که در بازســازی ســاختار 

فرهنگــی ابتــدا بایــد مــورد مالحظــه و تبییــن قــرار گیــرد.

بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور 
حول خانواده، مسجد و مدرسه
حجت االسالم و المسلمین علی ذوعلم
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:    
ـ سیاستگذاری فرهنگی حول محور مدرسه، مسجد و خانواده؛

ـ تحول اساسی در ساختار مدیریتی فرهنگی؛
ـ شناخت آسیب های نظری و فلسفی ناشی از وضعیت جدایی بین دین و فرهنگ؛ 
ـ بازطراحی حامل ها و ناقل های فرهنگ حول محور مسجد، مدرسه و خانواده.   
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در ایــن راســتا، تربیــت و فرهنگ ســازی و برنامه ریــزی دقیــق و 
ــر آن  ــق ب ــای دقی ــاخص گذاری و نظارت ه ــه ش ــا را ب ــرای آن، م اج
نزدیــک می ســازد کــه این امــر دارای اســتلزامات زیــادی اســت؛ از جمله 
وجــود قشــر فرهیختــه و متخصــص کــه دارای دانــش،  بینــش و انگیــزة 
فرهنگــی باشــد؛ دیگــر اینکــه نظام هــای رصــد، نظاره گــری و ارزیابــی 
عالمانــه ای بــرای گزارش هــای فرایندهــای تحولــی و نتایــج نهایــی بــه 
مدیــران وجــود داشــته باشــد و البتــه در ایــن میــان تشــکیل دوره هــای 
کوتــاه  مــدت توســط اســاتید و متخصصــان از ضرورت هــا و تمهیداتــی 
اســت کــه بایــد انجــام شــود. مطمئنــاً نیــل بــه یــک تمــدن نویــن کــه 
غایــت مطلــوب مــا در نظــام  اســالمی اســت، نیــز در ســایة سلســلة این 
اقدامــات و تحــول در کارکردهــای مختلــف حوزه هــای مختلــف و تغییر 
در فرهنــگ نظام هــای مختلــف اجتماعی و حمایــت ســاختارها و نهادها 
ــای  ــده، راهبرده ــای یادش ــک از حوزه ه ــر ی ــه ه ــرد ک ــکل می گی ش

ــد. ــی را می طلب ــق و مختلف ــتگذاری های دقی ــی و سیاس اساس

از مســائل مهــم در زمینــة بازســازی ســاختار فرهنگــی کشــور، تفاوت 
نگاهــی اســت که بــه تلقــی فرهنگ و نحــوة نگــرش به وضعیــت موجود 
فرهنگــی وجــود دارد. دغدغه هــای موجــود در ایــن زمینــه بــه مباحثــی 
همچــون تفکیــک علــوم و توســعة نامتــوازن علــم در جامعــه ســرایت 
می کنــد کــه الزم اســت در راهبردهــای اساســی دنبــال شــود. شــناخت 
وضعیت هــا و ذخیره هــای ایــن راهبردهــای فرهنگــی مهم تریــن 
مســئله ای اســت کــه در زمینــه دگرگونــی در ســاختار فرهنگــی کشــور 
قابــل پیگیــری بــوده و عطــف بــه تغییــر عمیــق بینش هــا و نگرش های 
نخبــگان و قشــر متخصــص جامعــه، ضــروری اســت کــه تحلیــل امعان 
ــه  ــا را ب ــن م ــح از دی ــم صحی ــتا فه ــن راس ــرد. در ای نظــر صــورت گی
ــوان از  ــوم را می ت ــی عل حیطــة روشــنی از تبییــن می رســاند کــه مبان
ــوم انســانی از میوه هــا و  آن اســتنباط و اســتخراج کــرد کــه تولیــد عل
ثمره هــای آن اســت و لزومــا طراحــی الگــوی پیشــرفت و ســبک زندگی 
نیــز در گــرو چنیــن فهمــی اســت. در واقــع الگــوی پیشــرفت و ترســیم 
راهبردهــا بــرای داشــتن ســبک  زندگــی اســالمی بــدون چنیــن فهمــی 

ــد.  ــام می باش نافرج

راهبردهای پیشران در اصالح نظام فرهنگی کشور

دکتر حسن بنیانیان
مشاور و دستیار امور فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی

وقتــی ســخن از ســاختار فرهنــگ می شــود بــه معنــای فرایندهــای نظم دهنــده بــه رفتــار روزمــره مــردم و شــیوة تعامــل اهالــی جامعــه بــا یکدیگــر 
کــه در طــول زمــان و تحــت عوامــل مختلــف برســاخته شــده می باشــد. تحقــق ایــن معنــا و نیــز تعامــل میــان آحــاد جامعــه بــه صــورت تجربــی و 

انضمامــی اســت نــه بــه شــکل انتزاعــی کــه فهمــی نادرســت و گمراه کننــده از فرهنــگ اســت. 
مخاطــب فرمایش هــای رهبــر انقــالب اســالمی در بازســازی انقالبــی ســاختار فرهنگــی دولــت اســت و ایشــان نقــش دولــت را معیــن فرموده انــد: 
زمینه ســازی بــرای تولّی گــری جوانــان انقالبــی در عرصــة فرهنــگ و جلوگیــری دولــت از فســاد فرهنگــی. بنابرایــن ادارة متمرکزتــر فرهنگ، برداشــت 
نادرســت از فرمایش هــای رهبــر انقــالب اســالمی اســت. قــدرت دادن بیشــتر به ســازمان های حاکمیتــی و دولتــی برای مهــار و کنترل بیشــتر فرهنگ 
اشــتباه اســت. ســازمان های فرهنگــی ماننــد شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای 
اســالمی بایــد بــه ســمت کوچک شــدن، مقررات زدایــی و کاســتن از قــدرت دخالــت در امــور فرهنگــی پیــش برونــد. امــور و اداره فرهنــگ بایــد در 

مشارکت مردم در بازسازی انقالبی ساختار فرهنگ

دکتر محسن ردادی
عضو هئیت علمی گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـ سعی در توسعه و رشد متوازن علمی در سطوح مختلف جامعه؛

ـ تغییر عمیق بینش ها و نگرش ها در سطح نخبگانی و قشر متخصص؛ 
ـ ایجاد نظام های رصد، نظاره گری و ارزیابی عالمانه برای گزارش های فرایندهای تحولی؛

ـ تمهید و تشکیل دوره های مختلف توسط اساتید و متخصصان برای قشر تاثیرگذار فرهنگی. 
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الزامات عملیاتی در بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی 
دکتر حسین رمضانی
رئیس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

الــزام ســوم،  حفــظ، صیانت و پــرورش فرهنــگ در چارچــوب هدایت 
دینــی اســت. کنشــگر فرهنگــی بایــد تمــام مســیر و کنش هایــش نــه 
ــی در  ــی و تأسیس ــورت ایجاب ــه به ص ــی بلک ــکل تنزیه ــه ش ــاً ب صرف

قالــب شــریعت و قانــون اســالمی شــکل بگیــرد. 
ــزام ایــن اســت کــه در ســه عرصــة حفــظ، صیانــت و  چهارمیــن ال
پــرورش فرهنــگ، همبســتگی و پیوســتگی  میــان دولت و ملــت برقرار 
باشــد کــه الزمــة آن توجــه به الــزام دیگــر را رقــم می زنــد و آن عنایت 
بــه منزلت هــای مختلفــی کــه در جامعــه وجــود دارد. ایــن منزلت هــا 
و نقش هــا بــرای ایجــاد دگرگونــی در ســاختار فرهنــگ ضرورتــاً بایــد 

براســاس ارزش هــای اســالمی و بومــی باشــد.
الــزام ششــم برخــورداری از نگــرش جامــع بــه حوز ه هــا و موضوعــات 
ــردی و  ــرش راهب ــد نگ ــات، بای ــن الزام ــاس ای ــت. براس ــی اس فرهنگ
ــر نقشــة جامعــی بتــوان  صحیحــی را شناســایی کــرد کــه مبتنــی ب

ــرد. ــذاری ک ــی را ریل گ مســیر مشــخص فرهنگ

ــن  ــی چندی ــاختار فرهنگ ــازی س ــدن بازس ــی ش ــة عملیات در زمین
الــزام مهــم وجــود دارد کــه بــدون توجــه بــه آن هــا نمی تــوان تحــول 
و دگرگونــی چندانــی را در حــوزة فرهنــگ و ســاختار فرهنگی کشــور 

شــاهد بــود. 
اولیــن الــزام در ایــن مــورد، فهــم خــود حقیقــت فرهنــگ اســت کــه 
بــه مثابــة امــری فعــال و پویــا، ظهــور معنایــی عقالنیــت یــک قــوم در 
بســتر تاریــخ و در گــذر زمــان اســت. در ایــن زمینــه بایــد بصیــرت 
دقیقــی نســبت بــه امــر فرهنــگ و کنشــگران فرهنــگ داشــت کــه 
مســلماً در ایــن میــان بحــث گفت وگــو از اهمیــت فراوانــی برخــوردار 

می باشــد. 
الــزام دوم، فهــم مســئلة عینیت یابــی فرهنگــی و لــزوم برخــورداری 
ــان  ــان ها را نش ــان انس ــت جه ــه زیس ــت ک ــی اس ــرش فرهنگ از نگ
می دهــد. مســلماً بــدون درک فرهنگــی نمی تــوان انتظــاری از هیــچ 
طــرح سیاســی، امنیتــی، اقتصــادی و غیــره کــه منجــر بــه پیشــرفت 

شــود داشــت. 

اختیــار گروه هــای جــوان انقالبــی باشــد کــه آتش به اختیــار و خودجــوش اداره می شــوند. دولــت، فرهنــگ را مدیریــت نمی کنــد و فقــط زمانــی در 
فرهنــگ دخالــت می کنــد کــه فســادی در بخشــی از فرهنــگ ظاهــر شــود. بنابرایــن، دولــت مدیــر و کارگــزار فرهنگــی نیســت؛ بلکه پلیــس فرهنگی 

اســت کــه بــا مالحظــة فســاد و تهاجــم فرهنگــی، دخالــت می کنــد و جلــوی آن را می گیــرد.
امــور فرهنگــی برســاخته یــا معلــول عوامــل اجتماعــی هســتند و فقــط از طریــق اصــالح تعامــالت مــردم اصــالح می شــوند. جســت وجوی ابزارهــای 
غیرارتباطــی بــرای اصــالح و ارتقــای فرهنــگ، بیراهــه رفتن اســت. از جمله ایــن ابزارهــای غیرارتباطی قانــون و بخشــنامه و مقررات اســت که کمترین 

اثــر را در کنترل فرهنگــی دارد.

ادامه مطلب مشارکت مردم در بازسازی انقالبی ساختار فرهنگ

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـ فهم دقیق حقیقت فرهنگ/ عینیت یابی فرهنگی و برخورداری از نگرش فرهنگی؛

ـ سعی در برخوردار شدن از نگرش جامع به حوز ه ها و موضوعات فرهنگی؛
ـ تالش درجهت حفظ، صیانت و پرورش فرهنگ در چارچوب هدایت دینی؛

ـ همبستگی دولت وملت در سه عرصة حفظ، صیانت و پرورش فرهنگ؛ 
ـ توجه کافی به منزلت های مختلفی که در جامعه وجود دارد.

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـ  محدود سازی نقش دولت و نهادها و سازمان های فرهنگی در کنترل و مهار فرهنگ و ایفای نقش نظارتی؛

ـ  تقویت نیروها و گروه های جوان، خودجوش و انقالبی برای اداره و امور فرهنگ.  
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آسیب شناسی و نقد ساختار فرهنگی

حجت االسالم دکتر سید حسین حسینی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عمدتــاً علمــی و روش شناســانه نیســت و نــگاه تمدنــی بــر آن حاکــم 
ــه چالش دیگــری می رســیم و  ــش،  ب ــن چال نمی باشــد. در امتــداد ای
آن نیازمنــدی بــه نظریــه فرهنــگ اســت. مــا بــه درســتی چهارچوب 
ــه  ــم و نظری ــیم کنی ــته ایم ترس ــوز نتوانس ــی را هن ــن فرهنگ متعی
فرهنگــی جامــع متناســب بــا زیســت  بــوم خودمــان را ارائــه نماییــم. 
خطــر تجزیــه فرهنگــی و انفصــال ارتبــاط سیســتماتیک و یــا حتــی 
ارتبــاط ســنتی و غیرســازمانی در مــورد گروه هــای اجتماعــی، 
ــاف، از آســیب های مهــم دیگــر اســت  جوامــع فکــری و حتــی اصن
ــروزه نشــانه هایی از آن در  ــان ام ــده برخــی فرهنگ پژوه ــه به عقی ک
جامعــه رخ نمــوده اســت و در حــال تکثیــر می باشــد و نهایتــا چالش 
ــن راســتا  هشــتم کــه مشــکل پیداکــردن راه حــل  اســت کــه در ای
هــم شــاهد مدیریــت فرهنگــی مناســب نیســتیم و هــم نقشــه های 
متناقضــی در ایــن مــورد وجــود دارد کــه چالــش را عمیــق می کنــد 
و به نظــر می رســد وحــدت فرهنگــی از راه حل هــای در ایــن زمینــه 
ــای  ــد نظریه ه ــی، نق ــای فرهنگ ــد نظریه ه ــه نیازمن ــه البت اســت ک
ــی  ــتیم. بدیه ــالمی هس ــانی اس ــد انس ــای جدی ــود و دانش  ه موج
ــوان ســخن  ــن چالش هــا هرگــز نمی ت ــدون مرتفع کــردن ای اســت ب
ــان  ــی و بازســازی ســاختار فرهنگــی و تمدن ســازی به می از دگرگون

آورد.

ــدات در  ــکالت و تهدی ــه ای از مش ــا مجموع ــا ب ــة م ــروزه جامع ام
ــت  ــی روبه روس ــون فرهنگ ــوه گوناگ ــف و در وج ــی مختل حوزه های
کــه به صــورت مســتمر و خزنــده نیــز رو بــه تزایــد می باشــند 
کــه میــزان توجــه و اعتنــای زیــادی را بــرای رفــع و مهــار یــا حــل 
ــا ایــن  آن هــا می طلبــد و چنانچــه رویه هــای موجــود در مواجهــه ب
مشــکالت متحــول نشــود، چالش هــای عمیقــی را در آینــدة فرهنگی 
کشــور بایــد شــاهد بــود. از ایــن رو مقــام معظم رهبــری تأکیــد زیای 
بــر تحــول بنیادیــن در ســاختار فرهنگــی کشــور دارنــد و از بخش هــا 

و نهادهــای مختلــف مطالبــة جــدی در ایــن زمینــه دارنــد.
جامعــة مــا در شــرایط کنونــی بــا هشــت چالــش مهــم در مســیر 

ــی مواجــه می باشــد:  ــاختار فرهنگ ــازی س بازس
ــوان  ــگ به عن ــوم فرهن ــف مفه ــکل تعری ــش، مش ــتین چال نخس
ــتی در  ــک درس ــر تفکی ــت. اگ ــر آن اس ــم عناص ــم و فه ام المفاهی
ــرد  ــا فرهنــگ صــورت نگی ــق و عناصــر مرتبــط ب مفاهیــم و مصادی
بــا مشــکل عــدم تمایــز مواجــه خواهیــم بــود و مرزبنــدی دقیقــی را 
ــم داشــت.  ــا نافرهنــگ نخواهی ــز ب ــر فرهنــگ و نی از فرهنــگ و غی
چالــش دوم، فقــدان یــا ضعــف کارهــای بنیــادی و نظــری اســت. 
نیازمنــدی حــوزه فرهنــگ بــه مباحــث نظــری و بنیادهــای فلســفی 
علــم فرهنــگ و روش شناســی مطالعــات فرهنگــی و انسان شناســی 

فرهنگــی و غیــره از اســتلزامات اساســی حــوزة فرهنــگ اســت. 
ســومین چالــش کــه ریشــه در ذات فرهنــگ دارد فقدان یــا کمبود 
نــگاه سیســتمی بــه فرهنــگ اســت. اینکــه ما بــا چــه مــدل و الگویی 
بایــد بــه تحلیــل فرهنــگ بپردازیــم و مطالبــات فرهنگــی جامعــه را 
بیــان کنیــم، به نظــر می رســد نیازمنــد یــک نــگاه سیســتمی اســت؛ 
ــه ای  ــی و ذات گرایان ــای مقطع ــه نگاه ه ــا ب ــورت م ــن ص ــر ای در غی
دچــار خواهیــم شــد کــه مــا را از چندضلعــی دیــدن فرهنــگ محروم 

می کنــد. 
چالــش چهــارم کّمــی  نگریســتن فرهنــگ اســت. فرهنــگ و 
فعالیت هــا و کنش هــای فرهنگــی را هرگــز نمی تــوان بــا معیارهــای 
ــم  ــردم در مراس ــارکت م ــزان مش ــه می ــی از جمل ــددی و کمیت ع
ــک و  ــرکت در مناس ــینیه ها و ش ــاجد و حس ــداد مس ــی و تع مذهب
غیــره وزن دهــی کــرد، زیــرا مــا را دچــار نوعــی ظاهرگرایــی دینــی 

می کنــد کــه مخاطره انگیــز اســت. 
ــی  ــک و تمدن ــود رویکــردی مُتدی ــا کمب ــدان ی ــش پنجــم فق چال
و نظریه پردازانــه بــه مقولــه فرهنــگ اســت. نگاه هــای موجــود 

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـ  شناخت دقیق و واقع بینانة چالش های هشت گانة فرهنگی و رفع آن؛

ـ ارائة نظریه های فرهنگی مبتنی بر آموزه های اسالمی و نقد نظریه های موجود.  
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مشــکلی، دارای جنبــة ســاختاری قلمــداد شــود، بــه »پهن دامنگــی« 
و »عظمــت« آن اشــاره شــده اســت. از ســوی دیگــر، برخــالف برخی 
تصّورهــای ابتدایــی و اداری، غرض از تعبیر ســاختاری، متمرکزشــدن 
بــر امــور »ســازمانی« و »نهــادی« نیســت؛ یعنــی مقصــود این اســت 
کــه مشــکل عبــارت اســت از »تداخل هــا یــا تعارض هــای ســازمانی« 
یــا »فقــدان برخــی ســازمان ها« و امــور دیگــری از ایــن دســت، بلکــه 
ســاختار، معنایــی عام تــر و فراگیرتــر از ایــن دارد و بــه »بافتارهــای 
ــز  ــی« نی ــبات فرهنگ ــن« و »مناس ــای هنجاری ــی« و »فض فرهنگ

ــر می گیــرد. داللــت دارد و »ســطح اجتماعــی« را نیــز در ب
چهــارم اینکــه تعبیــر »فرهنــگ«، بــر »فرهنــگ اســالمی و 
انقالبــی« داللــت دارد؛ چنان کــه آیــت اهلل خامنــه ای تصریــح 
ــی  ــالمی و انقالب ــگ اس ــگ، فرهن ــرادش از فرهن ــه م ــد ک می کن
اســت و نــه »ُخرده فرهنگ هــای محلــی و قومــی«. آنچــه کــه مقــّوم 
»هویـّـت ملـّـی« مــا و مایــة اســتحکام و دوام ماســت، همیــن فرهنگ 
اســالمی و انقالبــی اســت و در عمــل نیــز مشــاهده کرده ایــم کــه در 
ــگ  ــن فرهن ــزرگ«، همی ــای ب ــی« و »بحران ه ــای تاریخ »بزنگاه ه
بــه میــدان آمــده و »بســیج اجتماعــی« بــه راه انداختــه و ظرفّیــت 

ــه عرصــه ســوق داده اســت. ــش را ب خوی

ــی در  ــازی انقالب ــر »بازس ــه ای تعبی ــت اهلل خامن ــه آی ــس از آن ک پ
ــواب و  ــای ناص ــی روایت ه ــرد، برخ ــان ک ــی« را بی ــاختار فرهنگ س
البتــه تقلیل گرایانــه از آن شــکل گرفــت کــه ضــروری اســت امعــان 
ــر  ــزون ب ــرد  و اف ــورت گی ــان ص ــات ایش ــی در مطالب ــر دقیق نظ
اندیشــیدن دربــارة ســازوکار تحّقــق ایــن فکــر و طراحــی راهکارهــا، 
در زمینــة مفهــوم و معنــای آن نیــز روشــنگری کــرد و کوشــش کرد 
ــا توضیــح مفــردات ایــن برنامــه، مقصــود اصلــی ایشــان را یافــت.  ب
براین اســاس، برخــی تفســیرهای اجمالــی و روشــنگرانه دربــارة تعبیر 

ــود. ــه می ش ــی« ارائ ــاختار فرهنگ ــالب در س ــازی انق »بازس
اّول این کــه کلمــة »بازســازی« بــر امــری فراتــر از اصــالح مــوردی 
ــن  ــع از ای ــه توق ــد ک ــت دارد و نشــان می ده ــی دالل ــم جزئ و ترمی
ــا  ــز ب ــاختن نی ــت و بازس ــاختن اس ــطح بازس ــی در س ــدام، تحّول اق
ســاختن اّولّیــه مقایســه می شــود و حرکتــی اســت کــه هرچنــد در 
ــک نقطــة عطــف و شــدِن برجســته و  ــا ی ــرار دارد، اّم ــداد آن ق امت

نمایــان بــه شــمار مــی رود. 
ــی«  ــرِی ارزش ــر »انقالبی گ ــم ب ــی«، ه ــة »انقالب ــه کلم دّوم اینک
از  منظــور  روشــی«.  »انقالبی گــری  بــر  هــم  و  دارد  داللــت 
انقالبی گــرِی ارزشــی ایــن اســت کــه پــاره ای از ارزش هــای انقالبــی 
در ســاحت حاکمّیتــی و ســاحت اجتماعــی، رقیــق شــده اند و نیازمند 
اهتمــام خــاص و جــّدی هســتند، به گونــه ای کــه بایــد در یــک خیــز 
ــر عرصــة کنشــگری،  ــا را هرچــه بیشــتر ب ــن ارزش ه محســوس، ای
ــد در پــی انقالبی گــرِی  حاکــم و مســلّط گردانیــد. دیگــر اینکــه بای
روشــی نیــز بــود کــه بــه معنــی اســتفاده از ســازوکارها و مســیرهای 
ــراداری« اســت؛ چراکــه روش هــای  »جهــادی« و »جهشــی« و »غی
»رایــج« و »عــادی«، از عهــدة کارهــای بــزرگ و تاریخ ســاز 
ــزرگ و  ــه هدف هــای ب ــر آنهــا ب ــا تکیــه ب ــوان ب برنمی آینــد و نمی ت

ــت. ــن دســت یاف بنیادی
ســّوم اینکــه بازســازِی انقالبــی بایــد در الیــة »ســاختاری« باشــد، 
نــه اینکــه بــه تغییــر دادن »عاملّیت هــا«، منحصــر و محــدود شــود و 
تصــّور گــردد کــه بــا »جابجایی هــای مدیریّتــی«، چرخــش فرهنگــی 
ــاختاری،  ــر س ــتفاده از تعبی ــع، اس ــود. در واق ــل می ش ــز حاص نی
ــواری های  ــودن دش ــترده«  ب ــق« و »گس ــّدی« و »عمی ــانگر »ج نش
فرهنگــی اســت؛ چنان کــه حّتــی در گفت وگوهــای روزمــره نیــز اگــر 

تأّملی در معنای بازسازی انقالبی در ساختار فرهنگی

مهدی جمشیدی
عضو هیئت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـ فهم داللت های مفهومی مرتبط با بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی؛

-ـ تمرکز بر الیة ساختاری، بافتارها فضای هنجارین و مناسبات فرهنگی و عدم محدودیت  در عاملیت ها؛
ـ تحول ساختار فرهنگی و استحکام سازی آن در بستر انقالبی و اسالمی. 
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کــه برخــی سیاســت های فرهنگــی عقیــم بمانــد. این گونــه معضــالت را در 
ســاحات نظــری فرهنــگ هــم مشــاهده می شــود، مثــالً اینکــه فرهنــگ آیا 
نهــاد اســت یــا نــه؟ همچنــان کــه در مــورد دین هــم این بحــث وجــود دارد 

کــه آیــا نهــاد اســت یــا قوام بخــش نهادهــای دیگــر اســت؟
معضــل دیگــر، محلی گرایــی و جهان گرایــی اســت؛ مباحــث جهانی شــدن 
اعــم از اثباتــی و ســلبی آن، از دهــه 1970 میــالدی نــزاع زیــادی ایجــاد کرد 
و بزرگ تریــن ســرمایه داران دنیــا کســانی بودنــد کــه به نحــوی بــا فرهنگ و 
رســانه مرتبــط بودنــد، ماننــد بیــل گیتــس و اخیــراً ایــالن ماســک. این هم 
یــک دلیــل روشــن دارد چــون ســاحت فرهنــگ بــا عرصــه ســخت افزاری 
یعنــی پلتفرم هــا گــره خــورد و به همیــن دلیــل از آن دوره وارد یــک چالــش 
بنیــادی شــد. از یک ســو به لحــاظ ســاختاری، ســخت افزارها در تمــام دنیــا 
مثــل هــم هســتند، یعنــی تلفــن و اپلیکشــینی کــه در دســت مــردم دنیــا 
هســت، یکــی اســت، ولــی مضامینــی کــه در آن اســتفاده می شــود، خــاص 
ــا  ــم ت ــالش کنی ــا ممکــن اســت ت ــه اســت. م ــوم و محــل و منطق ــر ق ه
مــردم بیاینــد و مضمــون مــا را گــوش بدهنــد و بپذیرنــد، ولــی از یک ســو 
ســخت افزارها هــم می تواننــد در ادبــار و اقبــال مــردم نقــش داشــته باشــد. 
ــک حــوزه  ــغ را به وجــود مــی آورد و ی ــه تی ــک لب ــن معضــل ی ــع ای در واق
پرتنشــی می ســازد کــه هریــک از دوســویه بحــث اخــذ شــود ســویه دیگــر 
ــان وجــود دارد و  ــن می ــه ای در ای ــز ســربرمی آورد و درگیری هــای دوگان نی
هریــک دارای تبعاتــی می باشــند ایــن بحــث خصوصــاً در اشــاعه فرهنگــی 
خیلــی معنــادار اســت بدین صــورت کــه آیــا می تــوان در معرکــه و فضــای 

عمومــی حــرف خــود را بــه کرســی نشــاند؟
ــگ از  ــی اســت. فرهن ــری و پنهان بودگ ــوم بحــث مرئیت پذی معضــل س
ــت.  ــش اس ــن نامرئی بودن ــت آن در عی ــه مرئی ــت ک ــری اس ــه عناص جمل
فرهنــگ از ســویی مجبــور اســت به طــور نامرئــی حرکــت کنــد و از ســوی 
ــا  ــا آی ــاره اش سیاســتگذاری داشــته باشــیم؛ ام ــا درب ــرار اســت م دیگــر ق
می تــوان بــه نقطــة ثابتــی دســت پیــدا کــرد؟ آیــا کفایتــی بــرای آن وجــود 

دارد؟
معضــل چهــارم مســئله ایســتایی و پویایــی اســت. اینکــه آیــا فرهنــگ 
بایــد به ســوی جنبه هــای قطاعــی و ایســتا سیاســتگذاری می شــود یــا در 
جنبه هــای پویــا نیــز فعــال اســت؟ از یک ســو مــا چــاره ای نداریم جــز اینکه 
بــه صــورت مقطعــی و ایســتا به نقــاط عطــف فرهنگــی بپردازیم و از ســوی 
دیگــر جنبه هــای دینامیکــی فرهنــگ مــا را به ســوی پویایــی می کشــاند تــا 
از نســلی بــه نســل دیگــر و از یــک ســاحت بــه ســاحت دیگــر عبــور نماییم. 
ایــن مباحــث و دغدغه های از جمله مســائلی اســت که بحث سیاســتگذاری 

فرهنگــی را در عیــن ابهامــات و ســختی هایش تشــدید می کنــد.

فرهنگــی یــک بحــث پیچیــده و چندگانــه امــا ســهل اســت بــه تعبیری، 
ــت  ــه جه ــه ب ــادی اســت ک ــگ، نه ــع اســت. فرهن ــهل و ممتن ــری س ام
عمومیــت و ســیالیت آن، معضــالت بنیادینــی دارد کــه در حیــن مواجهــه 
ــد  ــود مانن ــکار می ش ــوه آن آش ــا، وج ــائل و فقدان ه ــروز مس ــمند و ب روش
زمانــی کــه انســان درگیــر یــک بیمــاری شــود و بــه جایــگاه ســالمتی پــی 
ــه منطــق فرهنــگ و معضــالت  ــه نســبت ب ببــرد. اگــر به طــور خودآگاهان
آن دقــت نظــر نداشــته باشــیم، لزومــا بــه کلیشــه ها خواهیــم رســید. ابتر و 
ناقــص مانــدن بســیاری از سیاســتگذاری  ها در عرصه هــای مختلــف به خاطر 

همیــن بی توجهــی بــه بنیادهــای فرهنگــی امــور اســت.
در برخــورد بــا معضــالت فرهنگــی بایــد به شــدت مراقب بــود تــا به صورت 
پروبلماتیــک و تخصصــی طــرح و بررســی گــردد، در غیــر این صــورت درگیر 
مســائل تتولوژیــک و ایــن همان گویــی خواهیــم شــد. در حــوزه فرهنــگ 
حرف هــای تتولوژیــک خیلــی زده می شــود. به عنــوان مثــال مقــام معظــم 
رهبــری کــه از دغدغــه ای در کشــور ســخنی می فرماینــد می بینیــم مجدداً 
همــان فرمایشــات و نقــل ضرورت هــای آن مکــرر تکــرار می شــود و کمتــر 
بــا روش هــای علمــی و بهره گیــری از نظــر متخصصــان بــه ســوی راه حل هــا 
و پاســخ  علمــی بــه آن دغدغه هــا حرکــت می کننــد و لــذا اتفــاق خاصــی در 

حوزه هــای مختلــف از جملــه فرهنگ را شــاهد نیســتیم.
نمونــه ایــن امــر، بحــث تولیــد علــم اســت کــه بارهــا بــر آن تاکیــد شــده 
ــی اتفــاق خاصــی رخ نمی دهــد، جــز یک ســری نهادســازی ها و  اســت، ول
کارهــای حاشــیه ای. البتــه در یکــی دو دهــه اول انقــالب گام هایــی توســط 
برخــی علمــا و مراکز مختلف حوزوی و دانشــگاهی برداشــته شــد، ولــی بعداً 
دوبــاره بــه افــت محســوس رســید، زیــرا گفتمــان ایــن همان گویانــه حاکــم 
ــدون اینکــه  اســت و دائمــا از بایدهــا و نباید هــا ســخن گفتــه می شــود، ب
ــا میانجی گــری پروبلماتیــک موضوعــات، ســازکارهای عملیاتــی مســائل  ب
مــورد لحــاظ قــرار گیــرد و ایــن امــر به خاطــر همــان ســهل و ممتنــع دیدن 

فرهنــگ اســت.
اولیــن چیــزی کــه بیــن نظریه پــردازان عرصــة فرهنگ نــزاع ایجاد کــرده، 
خاص بودگــی و عام بودگــی فرهنــگ اســت. آیــا فرهنــگ را بایــد فرایندهای 
عمومــی دانســت کــه زمینه ســاز آفرینش گــری خــاص فرهنگــی، هنــری 
و حتــی دینــی و  اســت و یــا فرهنــگ، راه هایــی اســت کــه امــکان تحقــق 
بخشــیدن چنــان نتایجــی را فراهــم کــرده اســت؟ در اینجــا نزاع جــدی این 
اســت کــه تأکیــد باید بــر فرهنــگ عمومــی و امکانــات و معضالت آن باشــد 
یــا به جــای پرداختــن بــه فرایندهــای عمومــی بایــد بــه تجزیــه و تحلیــل و 
واســازی منطــق درونــی خــاص فرهنگــی پرداخــت. ایــن معضــل اول اســت 
کــه معلــوم نیســت کدامیــک باید مدنظــر باشــد و این ابهــام باعث می شــود 

معضالت بنیادین در مواجهه با ساحت فرهنگ

دکتر مهدی اعتمادی فرد
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـتالش برای طرح مباحث فرهنگی به صورت تخصص و مسئله محور؛

ـ نگاه تخصصی به حل معضالت مطرح در ساحت فرهنگ و پرهیز از این همان گویی های تتولوژیک. 
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ــای  ــر آموزه ه ــی ب ــادی مبتن ــازی زی ــدرت اقناع س ــون ق ــال ها چ س
دینــی داشــت و بــا اعتقــاد راســخ بــه راه برگزیــده شــده مســئولیت 
تغییــرات را بــر عهــده گرفــت، توانســت نهضــت را بــه ثمــر رســانده 

و حرکــت عظیمــی را شــکل دهــد.
در واقــع نقطــه عطــف موفقیــت انقــالب اســالمی در این دو مســئلة 
ــه در  ــف از جمل ــاحات مختل ــز در س ــداوم آن نی ــوده و ت ــی ب اساس
ســاختار و نظــام فرهنگــی نیــز همیــن دو عنصــر اساســی می باشــد. 
لــذا بــرای بازســازی و دگرگونــی در ســاختار فرهنگــی کنونــی کــه 
ــر از  ــن دو عنص ــز ای ــرار دارد نی ــدی ق ــیب های ج ــرض آس در مع
ــی،  ــکل عملیات ــه ش ــد ب ــه بای ــت ک ــتراتژی هایی اس ــن اس مهم تری

عینــی و کامــال روشــن بــدان عمــل شــود.

ــت  ــه از دو جه ــی جامع ــاختار فرهنگ ــول در س ــی و تح دگرگون
ــه  ــده ای ک ــط پیچی ــه رواب ــل تصــور اســت؛ جهــت اول توجــه ب قاب
ــک  ــد ی ــه نیازمن ــود دارد ک ــه وج ــف در جامع ــائل مختل ــن مس بی
ــز از  ــا پرهی ــر ب ــن منظ ــت؛ از ای ــائل اس ــه مس ــه ب ــگاه کل گرایان ن
نگاه هــای جزئــی و جزیــره ای بــه تحلیــل فراگیــر و پهن دامنــه 
پرداختــه می شــود و مســائل بــه شــکل  انتزاعــی  و فراگیرتــری 
ــری  ــة محدودت ــر از زاوی ــی می شــود؛ جهــت دیگ بررســی و پی جوی
ــورد  ــائل م ــوان مس ــت می ت ــن جه ــه از ای ــرد ک ــث ک ــوان بح می ت
ــق  ــورد تدقی ــی  م ــر و عملیات ــر، انضمامی ت ــور عینی ت ــر را به ط نظ

ــرار داد. ق
ــاخت  ــه در س ــی ک ــه تحول ــا را ب ــگاه م ــن ن ــه دوم ای ــاید وج ش
فرهنگــی مــورد مطالبــه اســت و به طــور ملمــوس بــا زندگــی آحــاد 
جامعــه مرتبــط می باشــد، نزدیــک  ســازد. ناظــر بــه ایــن وجه، شــاید 
بتــوان گفــت مــا در شــرایط فرهنگــی حاضــر بــا دو مســئله مهــم در 
ســاختار فرهنگــی کشــور مواجــه هســتیم کــه متاســفانه جامعــة مــا 
بــه نظــر می رســد از ضعــف یــا فقــدان هــر دو مســئله رنــج می بــرد؛ 

ــازی.  ــئولیت پذیری و اقناع س ــد از مس ــئله عبارتن ــن دو مس ای
ــک  ــم در ی ــر مه ــن دو عنص ــتن ای ــدون داش ــلم ب ــور مس به ط
ــوان سیاســتگذاری فرهنگــی مناســبی را داشــت و  ــه می ت جامعــه ن
نــه تحولــی را در جهــت مطلوبیــت شــاهد بــود. سیاســتگذاری وقتــی 
ــات  ــال تصمیم ــئولیت پذیری در قب ــه مس ــود ک ــت می ش ــا اهمی ب
وجــود داشــته باشــد و پــس از آنکــه مســئولیت  تصمیم هــا بــه دوش 
ــة  ــروزه در جامع ــود. ام ــه ش ــردن پرداخت ــه اقناع ک ــد ب ــه ش گرفت
مــا بــرای تصمیمــات خــرد و کالنــی کــه در اتخــاذ می شــود، 
مســئولیت پذیری بــرای آن را شــاهد نیســتیم. به عنــوان مثــال 
طــرح صیانــت کــه امــروزه یکــی از دغدغه هــای شــهروندان شــده، 
ــورت  ــادی به ص ــچ نه ــذف آن، هی ــرای ح ــه ب ــرا و ن ــرای اج ــه ب ن
ــرا  واضــح و روشــن آن را عهــده دار نمی شــود و هریــک از نهادهــا آن
به عهــدة دیگــری وامی نهــد. مطمئنــاً وقتــی مســئولیت پذیری 
ــادرت  ــز مب ــازی نی ــه اقناع س ــوان ب ــد، نمی ت ــته باش ــود نداش وج
کــرد. اگــر می بینیــم پیــش از انقــالب اســالمی از ســال 42، احــزاب 
ــالش  ــره در ت ــپ و غی ــان چ ــد جری ــی مانن ــای مختلف و گرایش ه
ــد،  ــر دهن ــی را تغیی ــی و اجتماع ــا نظــام سیاســی، فرهنگ ــد ت بودن
ــر  ــند به خاط ــواه برس ــت دلخ ــه موفقی ــتند ب ــدام نتوانس ــا هیچک ام
عــدم تــوان اقناع ســازی بــود، لکــن جریــان امــام خمینــی از همــان 

اصالح انقالبی ساختار حوزه فرهنگ؛
 مردم، مسئولیت پذیری و نمایندگی سیاسی
دکتر اسماعیل فراهانی نوده
پژوهشگر حوزه فرهنگ

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـ مسئولیت پذیری در قبال تصمیمات خرد و کالنی که در ساحت فرهنگ اخذ می شود؛

اقناع سازی آحاد جامعه مبتنی بر تصمیماتی که عطف به آموزه های دینی اتخاذ می گردد.  -
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پاســخ داده شــود.
در نظــام فرهنگــی و همچنیــن در نظام هــای دیگــر مــا بــا پاســخ های 
نامتناســب بــا مســائل جــاری فرهنگی مــان مواجهیــم. آنچــه در نظــام 
ــه در  ــی نیســت ک ــه دغدغه های ــا پاســخ ب ــا وجــود دارد ی ــی م فرهنگ
ــا مســائلی نیســت  ســاختار فرهنگــی مــا وجــود دارد و یــا متناســب ب
کــه وجــود دارد و تــا زمانــی کــه ایــن وضعیــت تغییــر پیــدا نکنــد، مــا 
همچنــان مشــغول بــازی در میــدان رقیــب هســتیم. در ایــن راســتا باید 
مســئله ای کــه مــا به طــور واقعــی بــا آن مواجهیــم را شناســایی کنیــم 
و مصادیــق مســائل فرهنگــی و مبانی گفتمانــی آن را مشــخص نموده و 
آســیب های ایــن وضعیــت درمــان شــود. در شــرایط فرهنگــی حاضر در 
بســیاری از مــوارد مــا در فضــای پارادایمــی توســعه یافته از فرهنگ هــای 
ــن  ــم و انتظــار تحــول فرهنگــی در ای ــه تنفــس می کنی مســلط بیگان
ــی کــه سرمشــق ها و الگوهــای فکــری و اندیشــه ای  ــا زمان ــت ت وضعی

تغییــر نیابــد انتظــاری قابــل دســترس نیســت.
 فرهنــگ اســالمی بــا داشــتن ذخیره هــای معنایــی، ظرفیــت ایجــاد 
ــلط و  ــی مس ــه الگوی ــه ب ــی را دارد ک ــای پارادایم ــک فض ــردن ی ک
چهارچــوب فکــری و فرهنگــی در زمینــه هنجارهــا، نمادهــا، مصنوعات 
و مخلوقــات تبدیــل شــود. بنظــر می رســد بــا توصیــف، تبییــن و ترمیم 
ایــن مســائل، محتــوای فرهنــگ دینــی مــا خواهــد توانســت بــه ایجــاد 

یــک پارادایــم جدیــد و برتــر منجــر شــود. 
اینکــه بــرای تحــول و دگروارگــی نظام فرهنگــی نیازمند چــه عنصر یا 
عناصــری هســتیم و در کــدام ناحیــه دچــار ضعف می باشــیم از مســائل 
ــی تبییــن گــردد. به نظــر می رســد در  ــد به خوب مهمــی اســت کــه بای
حــوزة فرهنــگ مــا جهان بینــی، مبانــی نظــری، صورت بنــدی عقالنیتی 
و اصــول و قواعــد فکــری اساســی عمیقــی داریــم، امــا به رغم وجــود این 
عناصــر نتوانســته ایم در عرصــة فرهنگــی به ایجــاد نظریه های منســجم 
و پویــا دســت یابیــم و در حقیقــت بــا ضعــف یا فقــدان نظریــه مواجهیم 
و بایســته اســت اندیشــمندان متعهــد و قشــر متخصــص جامعــه تــوان 
فکــری و اندیشــه ای خــود را در ایــن زمینــه بــه خوبــی مجهــز کــرده تــا 

اشــاعة آن را در نظــام  رفتــاری جامعه شــاهد باشــیم.

از جمله مســائل بســیار اساســی کــه در زمینة فرهنگ، نظــام فرهنگی 
ــی بشــود  ــه آن توجــه کاف و بازســازی ســاختار فرهنگــی الزم اســت ب
الزاماتــی اســت کــه ایــن نظــام دارد و خالءهایــی اســت کــه بایــد ترمیم 
گــردد. نظــام یکــی از انتزاعی تریــن مفاهیــم اســت کــه اوال و بالــذات بــه 
عناصــر قابــل مشــاهده تعلــق نــدارد، اما بــه تدریــج کــه از جهــان انتزاع 
خــارج شــده و به ســوی جهــان انضمامــی حرکــت می کنــد متعلــق بــه 
مفهومــی عینــی و ملمــوس می شــود که یــک حــوزه ای از رفتار را شــکل 
می دهــد. ایــن مفهــوم در حــوزة »فرهنــگ« پیچیدگی هــا و اســتلزامات 
متفاوت-تــری از نظامــات مختلــف دیگــر دارد. نظام فرهنگی می کوشــد 
ــای  ــز نســبت های همســان عامل ه ــر و نی ــای دیگ نســبت های نظام ه
ســازندة خــود را تثبیــت نمایــد به طــوری کــه در تحلیل  هــا از صورتــی 
متعــارف آغــاز کنــد و آن را بــا تعمیم هایی پیونــد دهد. مطالباتــی که در 
حــوزة فرهنــگ وجــود دارد شــکلی عمیق تــر، پیچیده تــر و گســترده تر 
ــا و  ــی ارزش ه ــام فرهنگ ــد. در نظ ــر می یاب ــف دیگ ــات مختل از نظام
هنجارهــا بــه ایجــاد همبســتگی و وفــاداری بــه نظــام و نظــارت بــر آن 
دخیــل بــوده به طــوری کــه ثبــات نظام هــای دیگــر را باعــث می شــود، 
ــا نظــام  امــا آنچــه بااهمیــت اســت اینکــه در حــال حاضــر ســاختار ی
ــادی مواجــه اســت  ــا خألهــا و کاســتی های زی فرهنگــی جامعــة مــا ب
ــا  ــد. از آنج ــگ می باش ــی در بخــش فرهن ــدة دغدغه های ــه ایجادکنن ک
کــه پویایــی و پختگــی فرهنــگ موجــب رشــد و انکشــاف در حوزه هــا 
ــت  ــت آن هــا را کفای ــت و موجودی ــوده و هوی ــز ب و نظام هــای دیگــر نی
و حمایــت می کنــد، دگروارگــی و اســطوره زدایی در نظام پــردازی 
فرهنگــی، مهم تریــن مســئلة جامعــة مــا می باشــد. در این راســتا پاســخ 

بــه چنــد مســئله بســیار بااهمیت اســت.
اینکــه منظــور از نظام وارگــی چیســت؛ نقــاط آغــاز ایــن دگروارگــی 
کجاســت؛ نظــام فرهنگــی در ایــن فراینــد، از آموزه هــا و منابــع دینــی 
تأسیســی اســت یــا امضایــی؛ ایــن دگروارگــی محتــوای فرهنــگ چقدر 
ــازد؛ در  ــون س ــه را دگرگ ــدة عینیت یافت ــاهده ش ــط مش ــد رواب می توان
تحــول نظــام فرهنگــی و عمومــا نظام هــای دیگــر نیازمنــد چــه عنصــر 
ــه چــه تعــداد از ایــن  ــا عناصــر اساســی هســتیم و در ایــن تحــول ب ی
عنصــر مفقــوده نیازمندیــم؛ این هــا از جملــه ســواالت مهمــی اســت که 
ــارة آن هــا  ــد دغدغه هــای موجــود درب ــن زمینــه وجــود دارد و بای در ای

الزامات و بایسته های نظام فرهنگی

دکتر سید حسین فخرزارع
عضو هیئت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـ دگروارگــی و اســطوره زدایی در نظام پــردازی فرهنگــی و پاســخ بــه دغدغه هــای جامعــه، متناســب بــا مســائلی کــه 

در ســاختار فرهنگــی وجــود دارد؛
ـ واکندگــی از فضــای پارادایمــی توســعه یافتة ناشــی از فرهنگ هــای مســلط بیگانــه و ترســیم سرمشــق ها و الگوهــای 

فکــری و اندیشــه ای منطبــق بــا نیازهــای واقعــی جامعه؛
ـ صورت بندی دقیق نظریه های فرهنگی بر پایة آموزه های دینی و ضرورت های بومی. 
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تحــول فرهنگــی جامعــه در پــی یک نــگاه بنیادیــن به ســاختارهای 
کلــی حاکــم بــر جامعــه در زمینــة فرهنــگ و تجدیــد نظــر منطقــی 
در نظــم و شــالوده های اساســی آن اســت. از جملــه مســائل مهمــی 
کــه در ایــن تحــول الزم اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد توجــه بــه 
نقــش عاملیت هــای جمعــی در حــوزة فرهنــگ اســت. در پرداختــن 
بــه ایــن موضــوع شــش محــور بایــد مدنظــر قــرار گرفتــه و پیرامــون 
ــاختار  ــگ، س ــف »فرهن ــود: 1. تعاری ــام ش ــی های الزم انج آن بررس
فرهنگــی، تحــول، عاملیــت جمعــی«؛ 2. پیشــینه نقــش ســاختارها 
در حــوزه فرهنــگ؛ 3. گــزارش آمــاری از بودجــه نهادهــای فرهنگــی 
کشــور و پیامــد خروجــی کارکــرد آن هــا؛ 4. تحــول از تفکــر دولتــی 

بــه تفکــر  غیــر دولتــی )عاملیــت جمعــی(؛
5. نقــش نظریــه عاملیــت جمعــی در تحــول و پویایــی فرهنــگ؛ 6. 

راهکارهــای تحــول انقالبــی در ســاختار فرهنگــی کشــور.
ــی  ــکل های مردم ــور تش ــی کش ــاختارهای فرهنگ ــون در س تاکن
ــت های  ــته و در سیاس ــبی نداش ــدان مناس ــگاه چن ــتقل جای و مس
فرهنگــی عمدتــاً نگاه هــا از بــاال بــه پاییــن بــه حــوزه فرهنــگ بــوده 
و بــا مداخله هــای دولــت و نهــاد قــدرت ســعی شــده فرهنگ ســازی، 
کنتــرل و تنظیمــات فرهنگــی از ســوی نهــاد رســمی قــدرت صــورت 
ــت  ــرای سیاس ــه ای ب ــوان عرص ــه عن ــگ ب ــع فرهن ــرد و در واق گی
بــوده اســت. به لحــاظ وضعیــت بودجــه ای نیــز جامعــه در وضعیــت 
ــش  ــی کاه ــای فرهنگ ــم بودجه ه ــون ه ــرار دارد چ ــبی ق نامناس
داشــته، هــم اختصــاص بودجه هــای موجــود دچــار پراکندگی هــای 
ــوده ضمــن اینکــه موازی کاری هــای زیــادی در نهادهــای  ــی ب فراوان
فرهنگــی مشــاهده می شــود و نتایــج عملیاتــی تحــول فرهنگــی را در 
ســطح جامعــه بــه شــکل عینیت یافتــه مشــاهده نمی کنیــم. شــورای 
ــری  ــه تصدی گ ــی ک ــاد مهم ــوان نه ــی به عن ــالب فرهنگ ــی انق عال
فرهنــگ را در جامعــه دارد عمــال نتوانســته اســت گره گشــایی قابــل 

توجهــی را در ایــن عرصــه ایفــا نمایــد.
ــذر از  ــی را گ ــم فرهنگ ــیب های مه ــن آس ــالج ای ــوان ع ــاید بت ش
ــر،  ــن ام ــگاه ای ــه تفکــر غیردولتــی دانســت و گرانی تفکــر دولتــی ب
اعتمــاد بــه عاملیــت جمعــی و ســازمان های مردم نهــاد اســت. 
ــة  ــردن هندس ــی ک ــگ و عملیات ــش فرهن ــاخت های قوام بخ زیرس

ــود. ــام می ش ــم انج ــای مه ــن نهاده ــط ای ــی توس فرهنگ
ــود و  ــرار ش ــر تک ــته اگ ــردی گذش ــتراتژیک و راهب ــای اس خطاه
ســاختارهای اقتدارگــرا کــه در فرهنــگ دســت اندازی کرده انــد 

قطــع یــد نشــوند و جایــگاه نظارتــی خــود را فراتــر از آن گســترش 
ــع  ــد توق ــز نبای ــد هرگ ــه یاب ــاری ادام ــط ج ــای غل ــد و رونده دهن

ــد. ــود یاب ــی بهب ــاختار فرهنگ داشــت س

عاملیت جمعی و نقش آن در بازسازی ساختار فرهنگی کشور

دکتر مسعود پورفرد
عضو هیئت  علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـ کوشش برای ارائة تعریف جامع از فرهنگ و نظام فرهنگی بر مبنای آموزه های دینی؛
تعیین سازة مفهومی و ارکان و عناصر مهم فرهنگ مستنبط از آموزه های اسالمی.  -
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به وجــود می آیــد از آن حمایــت می کننــد و زمینه هــای بهتــر و 
بیشــتری را بــرای رســیدن بــه هــدف اصلــی فراهــم می کننــد. مثــال 
فیلمســازی کــه از حمایت هــای دولــت بهرمنــد اســت و در راســتای 
سیاســت های قــدرت فیلــم  می ســازد کمتــر از فیلم هایــی کــه 
به طــور خودجــوش و البتــه طبــق معیارهــای صحیــح تولیــد شــده، 
دارای اقبــال می شــود. ایــن امــر یعنــی کاســتن نقش دولــت و حضور 
فعــال مــردم در عرصــه فرهنــگ و فرهنگ ســازی می توانــد از طریــق 
اعطــای حقــوق اندیشــمندان،  متفکریــن و منتقدیــن و معترضین ایفا 
شــود و بــه ایجــاد یــا بازســازی ســاختار فرهنگــی کمــک کنــد. نکته 
ــرای  ــالش شــود ب ــه ت ــد در جامع ــورد مالحظــة دیگــر اینکــه بای م
ــه دور از احساســات  ــی کــه ب رســیدن وداشــتن یــک جامعــة عقالن
ــه  ــر اینک ــم دیگ ــورد مه ــد و م ــه نمای ــاب را نهادین ــه های ن اندیش
ــاهراه ها و  ــیاری از ش ــت بس ــا دول ــة م ــوز در جامع ــال هن به هرح
ــه در  ــرادی ک ــت دارد و اف ــدرت را در دس ــروت و ق ــای ث گلوگاه ه
ــع ســاختار می باشــند  ــا مداف ــدرت هســتند غالب ــی ق ســاختار کنون
ــه شــکل درســت تری انجــام شــود  ــن بازســازی ب ــرای اینکــه ای و ب
ــق از  ــتیبانی عمی ــک پش ــدرت ی ــن ق ــتن از ای ــن کاس ــد ضم بای
نهادهــای خودجــوش همچــون احــزاب و غیــره بشــود. بایــد تــالش 
کــرد در ایــن بازســازی ترکیبــی از نیروهــای جــوان و ســازمان های 
مردم نهــاد کــه بیــرون از ســاختار قــدرت هســتند بتواننــد در ایــن 
عرصــه نقش آفرینــی کننــد و تــا ایــن اتفــاق رخ ندهــد نبایــد انتظــار 

وضعیــت  عادالنــه ای در حــوزة فرهنــگ داشــت.

ــود  ــت می ش ــه صحب ــی جامع ــاختار فرهنگ ــازی س ــی از بازس وقت
ــر آن معطــوف شــده بدیــن  و دغدغــة مقــام معظــم رهبــری نیــز ب
ــده  ــیب های جــدی ش ــار آس ــی دچ ــاختار فرهنگ ــه س معناســت ک
ــف  ــد بازنگــری اساســی در ریشــه ها و عناصــر مختل اســت و نیازمن
ــن  ــه در ای ــای مهمــی ک آن اســت. به نظــر می رســد یکــی از مبناه
ــش آن در  ــت و نق ــای عدال ــت مبن ــد واکاوی اس ــازی نیازمن بازس
ســاخت فرهنــگ کشــور اســت. درواقــع وقتــی از بازســازی فرهنگــی 
ــود  ــاد می ش ــه ایج ــه ای ک ــتین دغدغ ــم نخس ــت  می کنی آن صحب
مربــوط بــه عادالنــه بــودن آن اســت. عدالــت فرهنگــی ارزش 
ــا فراگیرشــدن آن تمــام شــهروندان به طــور  بنیادینــی اســت کــه ب
ــی  ــی دسترس ــازات فرهنگ ــه امتی ــد ب ــته می توانن ــته و شایس بایس

پیــدا کننــد. 
ــی  ــی ترین عوامل ــی از اساس ــد یک ــر می رس ــه به نظ ــن زمین در ای
ــا  ــت قدرت ه ــر اس ــاء اث ــق دارای منش ــدی و عمی ــور ج ــه به ط ک
هســتند. قــدرت ممکــن اســت در چنــد ســطح مــورد مالحظــه قــرار 
ــل مشــاهده  گیــرد: ســطح نخســت وجــه آشــکار آن اســت کــه قاب
بــوده و می توانــد مانــع بســیاری از تصمیم گیری هــای افــراد در 
جامعــه شــود یــا آنــان را بــه تصمیم گیری هــای دیگــر وادار نمایــد؛ 
ــل  ــاًل قاب ــه کام ــر نیمه مســتقیم و نیمه آشــکار اســت ک ســطح دیگ
مشــاهده نیســت و ممکــن  اســت برخــی از زوایــای آن نهفتــه باشــد؛ 
ــی آن  ــم ناپیدای ــه به رغ ــت ک ــان آن اس ــه پنه ــوم، وج ــطح س س
ــارم  ــطح چه ــد و س ــاد می کن ــا و ایج ــادی ایف ــش زی ــه نق در جامع
ــل،  ســازندة فرهنــگ،  ارزش و  ــر ســطوح قب ــالوه ب ــه ع آن اســت ک
ــادی  ــه زی ــه گاه توج ــدرت ک ــم ق ــد. کار مه ــز می باش ــا نی دانش ه
هــم بــه آن نمی شــود، عــالوه بــر پیچیدگی هــای قبــل، همیــن وجــه 
ــاختار  ــگ و س ــاد فرهن ــر در ایج ــا نقشــی انکارناپذی اســت. قدرت ه
فرهنگــی جامعــه دارنــد. تمرکــز بیــش از حــد قــدرت در همــه ابعــاد 
حتــی در نقش آفرینــی حــوزة فرهنــگ، جامعــه را دچــار آســیب های 
جــدی می کنــد؛ لــذا بایــد توجــه داشــت دولت هــا بــا تمــام قدرتــی 
ــا  ــردم نقشــی اثرگــذار در ســاخت فرهنــگ ایف ــی م ــد، ول کــه دارن
ــد  ــت باش ــت دول ــد دس ــز بای ــه چی ــه هم ــور اینک ــد و تص می کنن
صحیــح نیســت و مــردم نیــز چنیــن تصــوری را برنتافتــه و تمرکــز 

ــد. ــه فرهنگــی را دچــار آســیب می کن ــر آن نظــام عادالن ــاد ب زی
مــردم وقتــی احســاس کننــد از درون خودشــان یک باور و اندیشــه 

نقش عدالت در ساختار فرهنگی نظام اسالمی

حجت االسالم دکتر سیدکاظم سیدباقری
عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـ ورود متعادل قدرت در ساخت های فرهنگی و کاستن از نقش آفرینی های بیش از حد در عرصة فرهنگ؛

ـ بسترسازی برای حضور فعال مردم، احزاب و سازمان های خودجوش و مردم نهاد در فرهنگ سازی؛ 
ـ تــالش بــرای نهادینه ســازی اندیشــه های نــاب و دور از احساســات بــرای داشــتن جامعــه ای عقالنــی از طریــق اعطای 

حقوق اندیشــمندان،  متفکریــن، منتقدین و حتــی معترضین. 



چکیده پیش نشست های برگزار شده )1399- 1401(13

ــا  ــدرن ب ــی م ــگ جهان ــة فرهن ــل و مواجه ــث تقاب ــة بح دغدغ
فرهنــگ جهانــی اســالم و امــکان صورت بنــدی و شــکل گیری 
ــی  ــة تمدن ــک دغدغ ــدرن ی ــگ م ــتر فرهن ــالمی در بس ــدن اس تم
ــی کــه مشــحون از فکت هــای مــدرن اســت  اســت. اینکــه در دنیای
ــک تمــدن اســالمی  ــه تصــور ی ــم ک ــدا می کنی ــی پی ــا امکان ــا م آی
داشــته باشــیم و آیــا می تــوان از وقــوع چنیــن تمدنــی صحبــت کــرد 
ــه شــود.  ــدان پرداخت ــد ب ــه بای ــه، از مســائل مهمــی اســت ک ــا ن ی
ــگ  ــگ داشــت یکــی فرهن ــوان از فرهن ــاوت را می ت ــر متف دو تصوی
قســمی کــه بــه موضوعاتــی ماننــد آداب و رســوم، هنرها،  مناســک و 
غیــره می پــردازد کــه عمدتــا در علــوم اجتماعــی مــورد بحــث اســت 
ــه شــکل عقالنیــت و شــالوده های  و دیگــر فرهنــگ مقســمی کــه ب
ــه ای  ــت پای ــوع ســبک زندگی و عقالنی ــردازد و یک ن اساســی تر می پ
ــم   ــمی را ه ــگ قس ــاکلة فرهن ــی ش ــه حت ــد ک ــزی می کن را پی ری
شــامل می شــود. در اینجــا وقتــی صحبــت از فرهنــگ می شــود ایــن 
قســم مدنظــر اســت کــه بــر اســاس عقالنیتــی خــاص، پایــة هویــت 

ــازد. ــکار می س ــی را آش تمدن
مســئله مهــم ایــن اســت کــه در دنیایــی کــه فرهنــگ ســکوالر یــا 
ــخن  ــوان س ــه می ت ــه چگون ــار یافت ــدرن انتش ــی م ــت جهان عقالنی
از تمــدن دینــی اســالمی و توحیــدی بــه میــان آورد؟ درایــن 
ــیه ای  ــز و حاش ــات ری ــر موضوع ــر س ــا ب ــی م ــوای اساس ــث دع بح
ــه ای اســت  نیســت، بلکــه ســخن در مــورد بنیادهــا و عقالنیــت پای
ــد.  ــدی کن ــد صورت بن ــز می توان ــگ را نی ــر فرهن ــر عناص ــه دیگ ک
جهانــی بــودن ایــن نــوع از فرهنــگ چــه در جهــان اســالم و چــه در 
جهــان غــرب یــک مســئلة جدیــد و مســتحدثه نیســت، بلکــه هــردو 
دارای ریشــه های بنیادینــی و تاریخــی اســت کــه دارای ظرفیت هــای 
زیــادی بــرای جهانــی بــودن داشــته اند و اصلی تریــن تقابلــی کــه در 
ایــن دو نــوع فرهنــگ جهانــی مــد نظــر اســت در ســطح باطــن آن 
اســت کــه یکــی مبتنــی بــر عقالنیــت عرفی اندیــش و عمومــی اســت 

و دیگــری برســاخته از عقالنیــت توحیــدی اســت. 
توســعة فرهنــگ جهانــی نیــز همــواره یا در یک مســیر ســخت بوده 
و یــا در یــک مســیر نــرم ادامــه می یابــد. مســیر نــرم بیشــتر از جانب 
گیم هــا، علــم، هنــر، فلســفه و امثــال آن در ســطح جامعــه ســرریز 
ــگ  ــون در فرهن ــای آن را اکن ــا و پیامده ــه برون داده ــود ک می ش

عمومــی جامعــه و ســبک زندگــی افــراد جامعــه مشــاهده می کنیــم 
و متاســفانه جامعــة مــا در ایــن مســیر و حتــی در میــدان ترجمه نیز 

بــه یــک تفکــر ترجمــه ای ســامان یافته نرســیده  اســت.
تفکــر تمدنــی بایــد بتوانــد در ســطح ایده هــا و گرایش هــا 
ــا  ــد ام ــی و فرهنگــی ایجــاد نمای ــوع اســتقرار هویتــی، ایمان ــک ن ی
اینکــه آیــا در ایــن وضعیــت متکثــر و متنــوع مــا چگونــه می توانیــم 
تمــدن اســالمی را بــر پایــة یــک فرهنــگ توحیــدی پیــش  ببریــم از 
ــزی شــود.  ــارة آن برنامه ری ــد درب ــه بای ــات مهمــی اســت ک موضوع
ــالمی  ــی اس ــی جهان ــوان فرهنگ ــیر می ت ــد از دو مس ــر می رس به نظ
ــی اســالم در درون جهــان  ــاد جهان را مطــرح کــرد یکــی طــرح ابع

ــان اســالم. ــرون جه اســالم و دیگــری طــرح آن در بی
بــه برخــی قواعد زریــن اخالقی، هنــر، امربمعــروف و نهــی از منکر، 
ــالم  ــگ اس ــه فرهن ــره ک ــا و غی ــازی ها، فن آوری ه ــا و نمادس نماده
ظرفیــت جهانــی بــودن خــود را می توانــد بــه منصــه ظهــور برســاند 
می تــوان اشــاره کــرد در نســبت جهــان مــدرن بــا فرهنــگ جهانــی 
ــرعت  ــه س ــه اینک ــم از جمل ــی مواجه ای ــا چالش های ــا ب ــالم م اس
تحــوالت فرهنگــی غــرب بــر تحــوالت جهــان اســالم پیشــی  دارد و 
چــون حرکــت غــرب در تولیــد فرهنگــی ســرعت شــتابانی دارد ایــن 
ســرعت می توانــد بــرای مــا چالش انگیــز باشــد و دیگــر مربــوط بــه 
حــوزة راهکارهاســت کــه به رغــم اینکــه فرهنــگ اســالمی ممکــن 
اســت آن ســرعت الزم را نداشــته باشــد، امــا قــدرت مکندگــی زیــاد 
ــه رفــع چالش هــا کمــک کنــد.  ــد ب و قابلیت هایــی کــه دارد می توان
ــه  ــواردی ک ــن و مناســب ترین م ــی از اصلی تری به نظــر می رســد یک
ایــن مســیر را آســان تر می کنــد تکیــه بــر عنصــر محبــت و فرهنــگ 
عشــق و محبــت اســت. عشــق بــه خــدا،  بــه انســان های کامــل،  بــه 
ــک  ــره ی ــان و غی ــهروندان و همنوع ــایگان و ش ــه همس ــواده، ب خان
ــه  ــوان ب ــال می ت ــن کان مکندگــی بســیار قدرتمنــدی دارد کــه از ای

ــی اســالم رســید. ــر شــدن فرهنــگ جهان جهانی ت

تقابل »فرهنگ جهانی مدرن« و »فرهنگ جهانی اسالم«

حجت االسالم دکتر حبیب اهلل بابایی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـتقلیل نگاه های مداخله گر به فرهنگ و تقویت تشکل های مردم نهاد در این عرصه؛
قطع ید ساختارهای اقتدارگرا از ساحت فرهنگ و عهده دار شدن نقش نظارتی؛  -

کاهش موازی کاری در نهادها و سازمان های فرهنگی موجود؛   -
اعتمادبخشی به عاملیت های جمعی و سزامان های مردم نهاد و تمرکز بخشی و مطالبه گری از آنها.  -
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ــا حواشــی  ــاده ای اســت ام ــر س ــر ام ــه ظاه ــی ب موضــوع توســعه فرهنگ
ــی  ــت  گفتمان ــی و هوی ــات وســیع و گســترده ای دارد. فرهنــگ دین و مقدم
اســالمی ماننــد همــة پدیده هــای اجتماعــی بــه مــرور زمــان و تحــت  تاثیــر 
عوامــل مختلــف درجاتــی از تغییــر و تطــور را تجربــه کــرده و می کنــد و ایــن 
تغییــرات نــه بــا ماهیــت مضــاف یعنــی فرهنــگ تعــارض دارد و نه بــا ماهیت 

ــن. ــی دی ــه یعن مضاف الی
تــا در زمینــة فرهنــگ، توســعة فرهنگی،  موانــع توســعه و امثــال آن تعاریف 
و مبــادی تصــوری بحــث بــه درســتی تفهیم نشــود نمی تــوان نتایج مناســبی 
را از آن برداشــت کــرد. از جملــه مباحــث مقدماتی شــناخت مفاهیمی اســت 

کــه در ایــن بحــث مــورد نظــر اســت.
درک مــن از فرهنــگ بخــش برســاختة محیط انســانی اســت کــه متضمن 
دو دســته عناصــر مــادی و غیرمــادی اســت؛ در مقابــل طبیعــت کــه بخــش 
خداســاخت محیــط انســانی اســت. فرهنــگ جامع ترین نظــام معنایی اســت 
کــه بشــر در طــول تاریــخ خــود بــدان رســیده و از نســلی بــه نســل دیگــر آن 
را منتقــل می کنــد. ایــن مقولــه دارای ویژگی هایــی از جملــه قصدمنــد بودن،  
ــوان یــک  ــره اســت کــه به عن ــودن و غی ــودن، دارای کارکــرد ب موقعیت مندب
ــه  ــوان ب ــد امــا نمی ت نظــام معنایــی در ســاحت های مختلفــی تبلــور می یاب
صــورت عینیت یافتــه آن را مشــاهده کــرد و جنــس و فصــل و حــد و رســم 
معینــی را بــرای آن مشــخص کــرد. فرهنــگ در ضمیــر و ذهــن انســان تبلور 
می بایــد. فرهنــگ انســانی در مقــام حــدوث و بقــا و اســتمرار و تحــول و تطور 
و نیــز از حیــث کیفیــت و جهــت، از منابــع متعــددی تاثیــر پذیرفتــه اســت 
کــه دیــن یکــی از منابــع و مصــادر شــکل گیری آن اســت. فرهنــگ گرچــه از 
ایــن بن مایــة ارتــزاق می کنــد، امــا موقعیتــی متفــاوت از آن دارد. دیــن یــک 
منظومــة معنایی قدســی اســت کــه دارای ابعــاد و حوزه ها و ســطوح مختلفی 
اســت. اســالم بــه اعتبار ظــرف نــزول و آمیخته شــدن بــا فرهنگ بشــری و در 
عیــن وحــدت تکثرهایــی از جملــه شــرایع مختلــف و فرهنگ هــای اجتماعی 
را ذاتــاً و قهــراً پذیرفتــه اســت؛ لــذا می تــوان بــه روشــنی از فرهنــگ دینــی 
بحــث بــه میــان آورد. دیــن اگرچــه یــک امــر آســمانی اســت ولــی بــه تدریج 
بــه عرصــة عینــی ظهــور یافتــه و بــه اعتبــار وجــه زمینی بودنــش، فرهنــگ 

می شــود.

ســه جلــوة فرهنگــی مختلــف را می تــوان بــرای اســالم - بــه مثابــة دیــن- 
ــا  ــه ب ــان ک ــه مومن تصــور کــرد: یکــی فرهنــگ اســالمی منتشــر در جامع
میانجــی دینــداران ظهــور یافتــه و در قالــب ســبک های زندگــی، الگوهــای 
منــش، ارتباطــات انســانی و به طــور کلــی زیســت جهان انســان تبلــور می یابد 
کــه بــه آن فرهنــگ عامــة دینــی یــا فرهنــگ عمومــی گفتــه می شــود؛ دیگر 
آنکــه در قالــب دانش هــا و معــارف جلــوه می کنــد کــه عالمــان حســب درک 
خــود در پاســخ دهی خــود در جامعــه آنــرا مطــرح کرده انــد و جلــوة دیگــر آن 
تاثیــرات تبعــی دیــن کــه در دســتاوردهای دیگــر بشــری نمــود یافتــه اســت، 

ماننــد دانش هــا، فلســفه ها، نظامــات حقوقــی و اخالقــی و غیــره.
توســعة فرهنگــی زیرســاخت انــواع دیگــر توســعه اســت و در واقــع توســعة 
ــاق و  ــم آف ــدا در جنبه هــای انفســی و ســپس در عال ــرا ابت انســان اســت زی
بیرونــی تجلــی می یابــد. توســعه فرهنــگ و فرهنگــی ممکــن اســت مصادیق 
مهمــی را شــامل شــود از جملــه: توســعه فرهنــگ دینــی به طــور کلــی، بدون 
ــی  ــی و کیف ــا توســعه کم ــگ/ ی ــف از فرهن ــای مختل ــن تلقی ه ــاوت بی تف
ــعة  ــا توس ــی/ ی ــازمان های دین ــعة س ــا توس ــی/ ی ــارف الهیات ــا و مع دانش ه
ــا توســعة کمــی و کیفــی در  ــی شــده در نفــوس انســان ها/ ی فرهنــگ درون
فرهنــگ نهــادی شــده یــا در فرهنــگ دینــی نمادیــن یــا در فرهنــگ دینــی 

متجســم و متجســد/ و یــا توســعه در ابعــاد کارکــردی دیــن.
عمده تریــن موانعــی که بر ســر راه توســعة فرهنــگ دینــی در جامعة کنونی 
ایــران وجــود دارد در چندیــن مقولــه قابــل دســته بندی اســت. یکــی از موانع 
تلقــی حداقلــی از دیــن در مقابل تلقــی حداکثری از آن اســت؛ مانــع دیگر این 
اســت کــه عــده ای گمــان کرده اند دیــن چــون پدیــده ای فرازمانــی و فرامکانی 
اســت اگــر آن را فرهنگــی کنیــم، دیــن را تقلیــل داده ایــم و توســعة فرهنــگ 
دینــی از چابکــی و چاالکــی دیــن خواهــد کاســت؛ مانــع ســوم ادعــای ضعف 
گشــودگی و انعطــاف فرهنــگ دینــی اســت، بدین معنا کــه عــده ای معتقدند 
دیــن آن گونــه نیســت کــه بتواند تــن به پذیــرش فرهنــگ و توســعة فرهنگی 
ــود؛  ــته می ش ــودگی هایش کاس ــد از گش ــاق بیفت ــن اتف ــه ای ــد وچنانچ ده
چهــارم اینکــه برخــی معتقدنــد فرهنــگ دینــی اساســاً آمادگــی نــدارد کــه 
مشــمول برنامه ریزی هــا و مهندســی های مختلــف شــود. دیــن جوشــیده از 
درون اســت و نمی تــوان آن را به صــورت عینــی مهندســی کــرد و بحــث برای 

موانع توسعه فرهنگ دینی

دکتر سیدحسین شرف ا لدین
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از: 
ـ تــالش همه جانبــه بــرای گســترش جلوه هــای مختلــف توســعة فرهنگــی متخــذ از مبانــی دینــی در ســه قالــب زیســت جهان 
انســانی یــا فرهنــگ عمومــی؛ دانش هــا و معــارف و تاثیــرات تبعــی دیــن ماننــد دانش هــا، فلســفه ها، نظامــات حقوقــی، اخالقــی 

و غیــره؛
ـ اولویت بندی و رفع موانع توسعه فرهنگی در ابعاد مختلف؛

ــف  ــدن آن، ضع ــی دی ــه: حداقل ــه برداشــت های ناصــواب از آن از جمل ــن و پاســخ دهی ب ــه از دی ــل روشــمند و خردورزان ـ تحلی
گشــودگی و انعطــاف فرهنــگ دینــی، مهندســی شــدن دیــن و فرهنــگ دینــی، برداشــت حداقلــی از دیــن؛

ـ مشارکت جدی حوزه های علمیه در فرهنگ سازی اصیل و عقالیی دینی؛
ـ محدود نساختن ظرفیت بالقوة اجتهاد در برخی دانش ها و بهره گیری از ذخیره های آن بر پایة روش شناسی اجتهادی؛ 

ـ التفات فقه موجود و دانش های حوزوی به مسائل جاری اجتماعی؛ 
ـ جدی گرفتن تخصص ها در حوزه های علمیه برای رفع برخی تعارضات ادعایی در فرهنگ دینی.
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فرهنــگ متــن اصیــل و هویت ســاز اجتمــاع اســت و همــه واقعیت هــا، 
امــور یــا نهادهــای اجتماعــی، برخاســته از فرهنــگ، فــرع فرهنــگ، در 
فرهنــگ، دارای داللت هــا و معانــی فرهنگــی و بــرای )به هــدف( فرهنگ 
هســتند. فرهنــگ کل ی اســت کــه هــم در کلیت خــود دارای تشــخص 
و هویــت اســت و هــم در شــمولش نســبت بــه امــور اجتماعــی، دارای 
تشــخصات خردتــری چــون اقتصــادی )فرهنــگ اقتصــادی(، سیاســی 
ــام و  ــور ع ــه ط ــازمانی ب ــگ س ــازمانی )فرهن ــی(، س ــگ سیاس )فرهن
ــه طــور خــاص( و  عمومــی )فرهنــگ عامــه(... می باشــد. همــه ایــن  ب
تشــخصات خردتــر، هــم از آن فرهنــگ کلــی نشــأت یافته انــد و هــم بــر 
آن اثرگذارنــد. بــه عبــارت دیگــر، فرهنگ-هــای خــرد، در متــن کلیــت 
فرهنــگ روییــده و بالیــده انــد و ناشــی از ایــن فرایند، حیطــه خصوصی 
خــود را رقــم زده انــد؛ امــا در نهایــت افــزون بر معنــای خاصی کــه در آن 
حیطــه خصوصــی فرهنــگ دارنــد، معنــای عامــی نیــز در حیطــه کلــی 
فرهنــگ خواهند داشــت ولــذا بــر نــوع تــداوِم آن فرهنــگ کالن اثرگذار 
ــرد،  ــی، راهب ــن خط مش ــذاری و تعیی ــر هدف-گ ــب، ه ــد. بدین ترتی ان
ــن  ــاع، از مت ــرد و کالن اجتم ــطوح خ ــزی در س ــک و برنامه ری تاکتی
فرهنــگ برخاســته و دارای معنایــی فرهنگــی )هم در ســطح خــرد و هم 
در ســطح کالن( اســت و بســته بــه چیســتی ایــن معانــی، دارای تأثیرات 

مختلفــی در ســطوح مختلــف اســت. 

در یــک تعریــف کوتــاه، نگــرش را ارزیابــی کلــی فــرد از یــک موضــوع، 
تعریــف می کننــد و موضــوع نگــرش را هرچیــزی بیــان می کننــد کــه 
ــا  ــد، نگرش ه ــر بوی ــن دارد. از نظ ــا در ذه ــد و ی ــز می ده شــخص تمی
ارزشــیابی افــراد اســت از موضوعــات مختلفــی که بــا آن روبرو می شــوند 
و می توانــد از طریــق شــناخت، هیجــان و رفتــار تولیــد شــود. نگرش هــا 
می تواننــد اســاس شــکل دهی رفتارهــا در طــول زمــان باشــند. از 
طــرف دیگــر بیــن رفتارهــا و نگرشــها رابطــه برگشــتی وجــود دارد. ولی 
زمانــی کــه باورهــا و نگرشــها رفتــاری را شــکل دادنــد، به ســادگی تغییر 
نمی پذیرنــد؛ مگــر اینکــه تغییــرات مهمــی در بافتــی کــه ایــن نگرشــها 
در آن شــکل گرفته انــد، رخ دهــد. نگــرش از نظر روان شناســان اجتماعی 
ــی؛ 3.  ــه عاطف ــناختی؛ 2. مؤلف ــه ش ــت: 1. مؤلف ــه اس ــه مؤلف دارای س
ــه بســیار  ــی و ناصــواب از فرهنــگ ک ــدگاه حداقل ــاری.  دی ــه رفت مؤلف
شــایع و مشــهور و مشــهود اســت و فرهنــگ را خرده نظامــی در عــرض 
خرده نظام هــای دیگــر اجتماعــی تلقــی می کنــد و حتــی آن را از نظــر 
اهمیــت و اولویــت اجتماعــی، در مرتبــه بعــد از اقتصــاد قــرار می دهــد. 
اصــالح نگــرش  )شــامل ســه مؤلفه شــناختی، عاطفــی و رفتــاری( آحاد 
و جریان هــا محافــل، مدیــران و نهادهــا نســبت بــه فرهنــگ بــا تصویری 
ــزرگ در اصــالح ســاختار  ــی اساســی و ب ــه شــد گام ــدا ارائ ــه در ابت ک

فرهنگــی کشــور خواهــد بــود.

 تغییر نگرش به فرهنگ؛ به مثابة مهم ترین عامل

 بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور
حجت االسالم دکتر مسعود اسماعیلی
 .عضو هیئت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

توســعه فرهنــگ اساســاً توهــم اســت؛ مانــع پنجــم ایــن اســت کــه مــا بســیاری از اطالعــات دینــی را جــز آنچه بــرای مــا آنهــم در مــورد حــالل و حرام نقل شــده 
بــه درســتی در دســت نداریــم؛ بــا ایــن وصــف چگونــه می تــوان زندگــی را بر اســاس آنچه حــاق دیــن بــوده و در فرهنــگ و زندگــی اهلبیــت جریان داشــته جنبة 
الگویــی بــرای مومنــان داشــته باشــد؟؛ ششــم اینکــه حوزه هــای علمیــه در فراینــد فرهنگ ســازی چنــدان مشــارکت جــدی نیافته انــد، خصوصــاً از دوران قاجار به 
این طــرف کــه بیــن نهــاد فرهنــگ و علــم جدایــی افتــاده اســت. در ایــن وضعیــت علما متولــی هدایــت فرهنــگ جامعــه نبوده اند و فقــط بــه بخش های اندکــی از 
دغدغه هــای فرهنــگ دینــی پرداخته انــد بــه ویــژه کــه زبــان مــورد اســتفادة کنونــی را هــم بــرای انتقــال مفاهیــم کمتــر در دســت دارد. هفتــم ضعــف بهر ه گیری 
عالــم دیــن از ظرفیــت بالقــوة اجتهــاد اســت کــه اوالً در فقــه محــدود شــده آن  هــم بــه حاشیه نویســی بــر برخــی متــون اصلــی اکتفا شــده اســت و مضاف بــر آن 
یــک روش شناســی اجتهــاد هــم بــر آن حاکــم نیســت. هشــتمین مانــع ضعــف التفــات فقــه موجــود یــا دانش هــای حــوزوی بــه مســائل جــاری اجتماعی اســت؛ 

البتــه در جریــان انقــالب اســالمی اتفاق هایــی در ایــن زمینــه افتــاد، امــا هنــوز فاصلــة زیــادی تــا حــد مطلوبیــت داریم. 
مخــدوش بــودن جایــگاه عقــل در فهــم و تفســیر شــریعت، ناســازگاری بیــن یافته هــا و دواعــی علــوم انســانی و اجتماعــی رایج بــا اقتضائــات فرهنــگ و معرفت  
دینــی؛ همچنیــن جــدی نگرفتــن تخصص هــا در حوزه هــای علمیــه و وجــود برخــی تعارضــات موضعــی در فرهنــگ دینــی مــا ماننــد تعــارض میــان ســنت و 
مدرنیتــه، تعــارض بیــن دینــی و ســکوالر، بیــن عقلــی و شــرعی، بین علمــی و دینــی، اســالمی و ایرانــی، ناهماهنگــی میان ســرعت و شــتاب تحــوالت اجتماعی 

بــا فرهنــگ دینــی و غیــره، از جملــه موانــع مهــم دیگــری اســت کــه بایــد مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد.
در اینجــا منظــور از تطوراتــی کــه در دیــن مــورد نظــر اســت، دیــن در مقــام تعریف و مفهــوم نیســت، بلکه منظور دینی اســت کــه در اجتمــاع به ظهور رســیده 
و آثــار و نتایــج در جامعــه دیــده می شــود. و منظــور از موانعــی کــه در ایــن میــان مــورد بررســی قــرار می گیــرد کلیــة موانــع و زمینه هــای ذهنــی و عینــی، مــادی 

و غیرمــادی، ایجابــی و ســلبی، برون گفتمانــی و درون گفتمانــی و غیــره اســت کــه از رشــد و تطــور فرهنــگ و مولفه هــای آن بحــث می کند.

ادامه مطلب موانع توسعه فرهنگی

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـ استفاده از ذخیره های تفکر تمدنی در سطح ایده ها و گرایش ها جهت استقرار هویت ایمانی و فرهنگی؛

ـ طرح ابعاد جهانی اسالم در درون جهان اسالم و قابلیت های آن در بیرون جهان اسالم؛
ـ فرهنگ سازی مبتنی بر عنصر محبت، عشق و مدارای اخالقی در قبال فرهنگ مدرن؛

ـ نظام مند سازی قواعد زرین اخالقی در اسالم و تکیه بر نمادها وظرفیت های جهانی تمدن اسالمی.
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حمایــت می کنــد؟ ســاختاری کــه ترســیم می شــود چگونــه اســت و در کجا 
بایــد دولــت وارد شــود و کجــا حــوزة ورود اشــخاص اســت؟ چــه خروجی ای 
بــرای هریــک قابــل ترســیم اســت؟ یعنــی در ایــن دســت از مباحــث بایــد 
هــم بــه لحــاظ مبنــا، هــم ســاختار بخشــی و هــم اســتفاده های کارکــردی 

بحث هــای اساســی و عمیقــی صــورت بگیــرد.
درحــوزة مالکیــت فکــری بایــد مشــخص شــود کــه از بــازار چــه چیزهایی 
تأمیــن هزینــه می شــود تــا ســایر حوزه هــا ماننــد دانــش و فلســفه و ریاضی 
و علــوم محــض و غیره کــه از طریق بــازار مکانیزمــی برای تأمیــن هزینه اش 
نداریــم بتوانــد از منابــع عمومــی از ســوی دولــت تأمین شــود. اســاس بحث 
ــه درآمــد اقتصــادی و  ــد منجــر ب در ایــن موضــوع ایــن اســت کــه کار بای
ــد کــه کاری  اجتماعــی باشــد لکــن برخــی ایــن اشــکال را مطــرح کرده ان
ــی انجــام می شــود بیشــتر  ــرای آن پرداخت های کــه در حــوزة اجتماعــی ب
مربــوط بــه کارهــای فیزیکــی اســت و صرفــا ایــن نــوع از فعالیت هــا را کار 
می دانســته اند و در مــورد کارهــای فکــری ایــن ســوال مطــرح اســت کــه آیا 
عنــوان کار بــر آن صــادق اســت یــا نــه؟ و چگونــه ایــن مفهــوم  را می تــوان 
ــر اســاس عــرق جبیــن و نشــاط آور بودنــش  ــکا کار ب توســعه داد؟ در آمری
تعریــف می شــود امــا بعدهــا گفتــه شــد میــزان در کار حــل مســئله اســت 
و عــرق جبیــن و نشــاط آور بــودن چنــدان معیــار خوبــی نمی توانــد باشــد. 
در ادبیــات حقوقــی هــم چــون کار بــه طــور عــام بحــث شــده، جــای بحــث 
زیــادی نــدارد. اگــر بحــث روی عنــوان کار بــرده شــود در فرهنگ ما تشــویق 
بــه انجــام کار علی القاعــده خیلــی اهمیــت می یابــد. لــذا حتــی امــروزه در 
تکدی گــری می بینیــم کمتــر دســت دراز کــردن ســوی مــردم معنــا دارد و 
بیشــتر بــه طــرف امــوری ماننــد اجــرای موســیقی و فــروش اجنــاس دارای 
ــال  ــخص در ح ــم ش ــه می دانی ــم این ک ــه رغ ــه ب ــد ک ــر رفته ان ارزش کمت
تکدی گــری اســت ولــی بــر آن عنــوان کار اطــالق می کنیــم و ایــن ناشــی 
از همیــن فرهنــگ کار اســت. نکتــة مهــم دیگــر ایــن  اســت کــه هــر کســی 
کاری در حیطــة فرهنــگ انجام دهد، نتیجــة کار خودش را در تملــک دارد و 
ایــن همــان قاعده کشــت، درو و کار و از تبعات کار اســت کــه در اصطالحات 
عرفــی هــم آمــده کــه »گنــدم از گنــدم برویــد جــو ز جــو«. در بحــث ادبی و 
هنــری مســئلة احترام بــه شــخصیت بســیار اهمیــت دارد و دارای اقتضائاتی 
ــه  ــر ب اســت. دو قاعــده و حــق در ایــن مــوارد وجــود دارد یکــی این کــه اث
شــخص بایــد مســتند باشــد و دیگــر اینکــه اثــر وی تحریــف نشــود. اینکــه 
آیــا کســی مافی الضمیــر خــود را به غیــر ابــراز نماید و مثــال روی کاغــذ آورد 
مشــمول مالکیــت فکــری می شــود یــا وقتــی آن را انتشــار دهــد؟ در حقــوق 
بیشــتر نظــر دوم مــورد نظــر اســت لــذا مالکیــت فکــری در موقعیــت تولید 

ــوری  ــی اش ط ــاد  فرهنگ ــژه در ابع ــری بوی ــت فک ــئلة مالکی ــر مس اگ
مطــرح گــردد کــه در آن عمیقــا مداخلــة علمــی بشــود، خــوب اســت در 
ــوان از  ــی نمی ت ــرة عمل ــوده و به ــام ب ــاکان دارای ابه ــورت کم ــر این ص غی
آن داشــت. مســئلة مالکیــت فکــری پایــة حــل چنــد مســئلة دیگــر اســت 
کــه بایــد از لحــاظ اقتصــادی حــل شــود تــا پاســخ آن بــه خوبــی دریافــت 
ــی داشــته باشــد منجــر شــود.  ــی کــه مقبولیــت جهان ــه راه حل گــردد و ب
البتــه پاســخ هایی کــه بــه ایــن مســائل هــم داده می شــود فــرض بــر ایــن 
اســت کــه مناســب ترین پاســخ اســت کــه به نظــر می آیــد و نــه آخریــن و 
کل پاســخ. نخســتین مســئله ایــن اســت کــه صــرف مالکیــت فکــری یــک 
ــه لحــاظ ارزشــی بلکــه  ــه ب ــاع از آن هــم ن ــذا دف ــزاری دارد و ل ماهیــت اب
متناســب بــا ماهیتــش بایــد انجــام شــود؛ دوم این کــه گزاره هــای پایــه ای 
در ایــن مســئله داریــم کــه ماهیــت فرهنگــی هــم دارد و غایــت و ماهیــت 
آنــرا بایــد دیــد کــه چــه می باشــد و ســرانجام ایــن کــه اگــر ایــن موضــوع 
در جامعــه اجــرا شــود پیامدهــای فرهنگــی هــم خواهــد داشــت و آن را بــه 
مالحظــه فرهنگــی هــم باید مالحظــه کــرد بنابر ایــن مبنــا،  غایــت و پیامد 
ایــن مســئله بــا رویکــرد فرهنگــی بایــد مــورد بحــث قــرار گیــرد. در بــاره 
ایــن مســئله بــا چنیــن رویکــردی البتــه نمی تــوان بــه صــورت صفــر و یک 
بحــث کــرد بلکــه بایــد در یــک منطــق فــازی بحث شــود کــه اگر شــرایطی 

حاصــل شــود، نتایجــی را محتمــل خواهــد بــود.
پایــة بحــث مالکیــت فکــری کــه البتــه در اول ماهیتــی اقتصــادی دارد در 
ــزار و اختراعــات متصــور می باشــد. وجــه اول بحــث از  ــم،  اب ســه وجــه عل
چیســتی، و وجــه دانــش و فهــم اســت؛ حــوزة دیگــر حــوزة فــن آوری اســت 
کــه ابــزار ســازی بــرای دســتیابی به یــک غایــت رفاهی اســت و حوزة ســوم 
ذهــن خالقــی اســت کــه از قــوة خیــال سرچشــمه می گیــرد و در بیــرون 
ــت  ــده حمای ــی از ای ــد. در مالکیــت فکــری از وجــه اول یعن تحقــق می  یاب
نمی شــود و ایــده موضــوع مالکیــت فکــری نیســت زیــرا ایــدة مــال کســی 
نیســت و نهایتــا می تــوان گفــت بایــد دولــت از آن دفــاع کند مانند بســیاری 
از پژوهش هــای علمــی کــه مبتنــی بــر اقتصــاد نیســت و بر اســاس اندیشــة 
بــازار شــکل نگرفتــه کــه حاکمیــت بایــد از آن حمایت نمایــد. از فهــم قالب 
هــم حمایــت نمی شــود کــه خالقیــت اســت، بلکــه از خلــق و کار خالقانه یا 
صنعتــی کــه منجــر بــه یــک محصــول شــود حمایــت می شــود. ابزار ســازی 
ــاه مثــال اختراعــی صــورت  ــرای ایجــاد رف کــه همــان فــن آوری اســت و ب
گرفتــه، در حــوزة مالکیــت فکــری وارد می شــود و از ایــن ابزارســازی مفیــد 
حمایــت می کنــد. بنابــر ایــن در بحــث مالکیــت فکــری در حــوزة فرهنــگ 
بایــد بحــث شــود کــدام حــوزةه را بایــد دولــت حمایــت کند و کــدام را بــازار 

ابعاد فرهنگی مالکیت فکری

دکتر محمود حکمت نیا
عضو هیئت علمی گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـ  ارائة مرزهای دقیق میان حوزة ورود اشخاص و دولت در مالکیت فکری در نظام فرهنگی اسالم؛

ـ تالش برای ارائه تعریف دقیق از کار و شمول آن بر کار فکری؛
ـ سعی در ارائه تحلیل ها و مداخله های دقیق علمی در مسئله مالکیت فکری بر مبنای اندیشه اسالمی.
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مســئله حجــاب یک مســئله اجتماعی اســت کــه با مســائل زیــادی از 
جملــه حــق دخالــت حاکمیــت و نــوع دخالــت آن در این مســئله پیوند 
ــه کــه  ــه این  گون برقــرار نمــوده اســت. به نظــر می رســد طــرح بحــث ب
اکنــون در ســطح جامعــه شــایع اســت شــیوه درســتی نبــوده و تنــزل 
مســئله حجــاب به فقه یــا حقوق کیفــری چنــدان راه مناســب و موفقی 
نیســت و بایــد ســطح بحــث بــه حوزه هــای دیگــر از جملــه سیاســت 
جنایــی اســالم و جمهــوری اســالمی ارتقــا یابــد؛ در ایــن صــورت بحــث 
صرفــاً شــامل جــرم و بــزه به معنــای حقــوق کیفــری  تنهــا نیســت، بلکه 
بایــد آن را در معنــای وســیع تر و در ســطح انحــراف اجتماعــی بررســی 
ــگاری نشــده، ولــی در  کــرد. زیــرا چه بســا در حقــوق مســئله ای جرم ان
واقــع جــرم اجتماعــی واقــع شــده باشــد؛ ضمــن اینکــه ایــن دســت از 
مباحــث ممکــن اســت بحــث محــدود بــه دخالــت دولــت و حاکمیــت 
ــی و کلیــت جامعــه در آن  ــا فقــه کیفــری نباشــد و نهادهــای مدن و ی
نوعــی دخالــت داشــته باشــند و لــذا بایــد از این ســطوح فراتر رفتــه و در 
ســطح سیاســت جنایی اســالم، یعنــی راهبردهــای منســجم، هدفمند و 
ســازمان یافته در مبــارزه بــا بزه کاری گســترش یابــد. در واقع پیشــگیری 

کیفــری در اینجــا بــه عنــوان آخریــن راه  اســت نــه اولیــن راه.
در پیشــگیری اجتماعــی مــا در صــدد هســتیم کــه راهبردهــای ارائــه 
ــل  ــه در مقاب ــد ک ــاد کن ــی ایج ــی آمادگ ــه نوع ــاد جامع ــده در آح ش

وسوســه نقــض ارزش هــای اجتماعــی از طریــق آمــوزش، رفــع موانــع، 
ایجــاد بســترهای الزم و غیــره حساســیت و ایســتادگی ایجاد نمایــد. در 
این جاســت کــه ایــن مســئله بــا مســئله فرهنــگ پیونــد وثیقــی ایجــاد 

ــد. ــای فرهنــگ پیــش می آی نمــوده و پ
اســالم عمــده ادبیــات خــود را در ســطح پیشــگیری اجتماعــی مطرح 
کــرده و تالشــش این اســت که مــردم را نســبت بــه حجــاب و پیامدهای 
ــه  ــود ب ــردم خ ــه م ــوری ک ــد به ط ــی آگاه کن ــا بدحجاب ــی ی بی حجاب

ارزشــمندی حجــاب واقــف شــده و بــه آن ترغیــب شــوند.
هــر پوششــی پیامــی دارد و برداشــتی کــه افــراد جامعــه از پوشــش ما 
می کننــد تابــع قصــد مــا نیســت یعنــی نمی تــوان لباســی را پوشــید و 
گفــت مــن ایــن لبــاس را بــه فــالن قصــد می پوشــم یــا نمی پوشــم و به 
برداشــت آحــاد جامعــه کار نــدارم! زیــرا افــراد جامعــه تابــع قصــد ما فکر 
نمی کننــد بنابــر ایــن تمــام پوشــش ها نوعــی پیــام را بــه جامعــه القــا 
می کنــد و آن پیــام در اختیــار فــرد نمی باشــد. قــرآن مســئله حجــاب را 
صرفــا در یــک امــر و نهــی محــدود نکــرده بلکــه عــالوه بــر آن بــر ســالم 
ســازی اجتماعــی همــگام بــا سالم ســازی قلــب و روان جمعــی  انســان ها 
تأکیــد دارد؛ بنابرایــن امــر اجتماعــی و فرهنگی اســت که کلیــت جامعه 
یعنــی هــم حاکمیــت، هــم افــراد و هــم نهادهــای مدنــی بــا آن روبــرو 

. هستند

جایگاه فرهنگ در سیاست جنایی اسالم در مسأله حجاب

حجت االسالم والمسلمین علی محمدی جورکویه
عضو هیات علمی گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

چنــدان دخالتــی نــدارد ولــی در مقــام نشــر دخالــت دارد. 
بحــث تحریــف و دســتکاری در تولیــدات فرهنگــی و پیونــد آن بــا مســئله شــخصیت تولیــد کننــده از جملــه مباحــث دیگــر بــود کــه بــه آن پرداختــه شــد. 
آنچــه در مالکیــت فکــری مــورد اهتمــام و حمایــت اســت نقــد و دخالــت در حــوزة علمــی و اخــالق فعــل اســت و نــه شــخصیتی کــه مربــوط بــه حــوزة فاعل 
می باشــد. نکتــه دیگــر اینکــه در ایــن بحــث مهــم  ایــن اســت کــه  یــک محصــول کپــی نشــود نــه اینکــه تولیــد بــا ایــدة مشــابه صــورت نگیــرد زیــرا ایــده، 
آزاد اســت و محتواســت و بــه صورت هــای مختلــف می توانــد بیــان شــود. ایــده مــال هیچکــس نیســت امــا زمانــی کــه تجلــی بیرونــی یافــت و عنــوان خلــق 

بــر آن صــادق شــد، موضــوع بحــث مــا می شــود.
مطلــب دیگــر کــه بایــد بــه آن توجــه شــود، این اســت کــه اصل مالکیــت فکری در کشــور مــا گذشــته از حقــوق اخالقــی اش، به عنــوان یک اصل ســرزمینی 
قلمــداد شــده اســت یعنــی مثــال فقــط از اثــری کــه در ایــران نشــر یافتــه اســت حمایــت می شــود یــا مثــال اثــری که در کشــور مــا تولیــد شــده اگر در کشــور 
دیگــری تکثیــر شــود جــزء قانــون مالکیــت فکــری نمی باشــد مگــر این که بــه معاهده هــای مربوطــه مانند معاهــدة بــرن و غیــره بپیوندیــم. به خاطــر خاصیت 

ســرزمینی اش اســت کــه گفتــه می شــود حــوزة مالکیــت فکــری حــوزه ای تقنینــی اســت لــذا اول به قانــون مراجعــه می شــود و بعد بــه فتــوا و غیره.
بنابــر ایــن اگــر مســئلة مالکیــت فکــری بویــژه در ابعــاد  فرهنگــی اش طــوری مطــرح گــردد کــه در آن عمیقــا مداخلــة علمــی بشــود، خــوب اســت در غیــر 

این صــورت کمــاکان دارای ابهــام بــوده و بهــرة عملــی نمی تــوان  از آن داشــت.

ادامه مطلب ابعاد مالکیت فکری

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـ ارتقای تحلیل  های سطح مسئلة حجاب از حوزة فقه و حقوق کیفری فردی به حوزه های گسترده تر؛

ـ طرح پیوند مسئلة بی حجابی در سطح حقوق جمعی و انحرافات اجتماعی؛
ـ ادبیات پردازی جهت فرهنگ سازی حجاب به مثابة امری پیشگیرانه برای وقوع انحرافات اجتماعی.
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ــراس از  ــث ه ــی باع ــاختارهای حقوق ــی س ــی دارد. برخ ناهمخوان
ازدواج می شــود یــا باعــث تأخیــر در ایــن امــر می گــردد؛ همچنــان 
کــه بعضــی از آن هــا، زمینه ســاز اختــالف در روابــط همســران 

می باشــد. 
2( حقــوق عمومــی خانــواده؛ مقصــود از حقــوق عمومــی خانــواده، 
مناســبات دولــت و خانــواده اســت. با وجــود قوانیــن حمایتــی فراوان 
در حقــوق عمومــی خانــواده ایــران، اشــکاالت متعــددی نیــز در ایــن 
بخــش وجــود دارد. در بعضــی مقــررات، فراینــد طالق تســهیل شــده 
اســت. در بعضــی دیگــر، خانواده هــای بی سرپرســت یــا بدسرپرســت 
ــت  ــا وضعی ــا شــده اند. ب ــه حــال خــود ره ــی ب ــچ حمایت ــدون هی ب
فعلــی در جامعــة ما کــه خانــواده نقــش تعیین کننــده ای در ســاختار 
فرهنگــی دارد، هریــک از ایــن مباحــث در بحــث فرهنــگ و نقــش 
ــادی  ــی در ســاختار فرهنگــی، جــای بررســی های زی آن در دگرگون

دارد.

ــگ،  ــه در بحــث فرهن ــی ک ــای اساســی و بنیادین یکــی از محوره
ــی  ــل و بررس ــورد تحلی ــد م ــرم بای ــگ الج ــر فرهن ــالح و تغیی اص
قــرار گیــرد مســئلة خانــواده اســت کــه ســبک زندگــی نیــز ارتبــاط 
مســتقیمی بــا آن دارد. برخــالف ســبک زندگــی »خانواده گریــز« در 
رهبانیــت مســیحی و »خانواده ســتیز« در فمینیســم افراطــی، ســبک 
زندگــی اســالمی »خانواده گــرا« و »خانواده محــور« اســت؛ مقصــود از 
»خانواده گرایــی«، گرایــش اشــخاص بــه همســرگزینی، همســرداری 
ــرار  ــور ق ــوری« مح ــور از »خانواده مح ــت و منظ ــروری اس و فرزندپ
گرفتــن خانــواده در سیاســت گذاری، قانونگــذاری و برنامه هــای 
ــن  ــر ای ــد ب ــا تأکی ــون اساســی ب ــی اســت. در اصــل دهــم قان اجرای
ــواده واحــد بنیــادی  معنــی چنیــن آمــده اســت: »از آنجــا کــه خان
جامعــه اســالمی اســت، همــه قوانیــن و مقــررات و برنامه ریزی هــای 
مربــوط بایــد در جهــت آســان کــردن تشــکیل خانــواده، پاســداری از 
قداســت آن و اســتواری روابــط خانوادگــی بــر پایــه حقــوق و اخــالق 

اســالمی باشــد«.
نیــز در ســند نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور چنین آمده اســت: 
ــه  ــواده در کلی ــگاه خان ــی جای ــظ و تعال ــه حف ــام ب ــزام و اهتم »الت
سیاســت گذاری ها، برنامه ریزی هــا و قانونگذاری هــا و در تمامــي 
ــادی و  ــی، اقتص ــی، حقوق ــی، اجتماع ــي، فرهنگ ــاي آموزش نظام ه

سیاســی«؛ )راهبــرد کالن ســوم، بنــد 4 از راهبردهــای ملــی(.
ــبک  ــک س ــتن ی ــرای داش ــا ب ــی م ــاختارهای حقوق ــن، س بنابرای
ــد خانواده گــرا و خانواده محــور باشــد.  زندگــی اســالمی و جامــع بای
خوشــبختانه، قوانیــن و مقــررات خانــواده در ایــران، در اغلــب موارد با 
کارکردهــای خانــواده هماهنــگ و همســو می باشــد؛ ولــی در برخــی 
مــوارد، میــان ایــن دو تنافــی وجــود دارد. قوانیــن و مقــررات منافی با 
ــل مطالعــه  اصــول خانواده گرایــی و خانواده محــوری در دو قســم قاب

می باشــد:
1( حقــوق خصوصــی خانــواده؛ برخــی مقــررات مربــوط بــه 
روابــط خصوصــی همســران و والدیــن و فرزنــدان بــا اصــول مذکــور 

سبک زندگی و حقوق خانواده در نقشه مهندسی فرهنگی کشور
حجت االسالم دکتر فرج اهلل هدایت نیا
عضو هیئت علمی گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

راهکارهای بازسازی در این حوزه  عبارتند از:
ـ  محور قرار گرفتن خانواده در سیاست گذاری، قانونگذاری و برنامه های اجرایی کشور؛

ـ  تدوین و اجرای قوانین، مقررات و برنامه ریزی های مربوط به تشکیل خانواده؛
ـ تــالش در جهــت فرهنــگ خانواده گرایــی و خانــواده محــوری در ســاختارهای حقوقی برای داشــتن یک ســبک زندگی 

اســالمی و جامع؛
ـ اصــالح برخــی مقــررات مربــوط بــه روابــط خصوصــی درون خانــواده و نیــز برخــی ســاختارهای حقوقــی بــرای نفی 

هــراس از ازدواج در میــان جوانــان؛
ـ ترمیــم مناســبات میــان دولــت و خانــواده و تقویــت قوانیــن حمایتــی بــرای خانواده هــای بی سرپرســت، بدسرپرســت 

و غیــره.
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