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 تعالی باسمه 

 

  پایانی همایش یۀانیب

 ساختار فرهنگی کشور یانقالب یبازساز منطق 
 

و در  1400مقام معظم رهبری در اولین دیدار خود با دولت سیزدهم در تاریخ ششم شهریور ماه سال 

گام دوم انقالب اسالمی بر بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور تاکید کردند. از همان  اولین سالهای 

 یرد؟  ت بپذی باید صورالگویمنطق و مبانی، آغاز این سوال مطرح بود که این بازسازی بر اساس چه 

های  مصاحبه»، «مطالعات کارشناسی» در قالب این پرسش مهم یابی علمی و کاربردیپاسخ  وانأاز همان 

در  متعدد «های ترویجی های علمی و کرسی نشست» برگزاری ، نظران و کاردیدگان«با صاحب  تخصصی

به   در پی آن، ، وقرار گرفت همکار منددستور کار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و نهادهای دغدغه 

  « مطالعات و اقداماتی حاصل ارائه » جهت  نظران« و»جلب مشارکت صاحب  «،سازیگفتمان » ی انگیزه 

منطق بازسازی  ملی همایش » یک رویداد علمی فراخور با عنوان برگزاری حسب رایزنی و مورد اشاره، 

   نیز تدارک دیده شد. «انقالبی ساختار فرهنگی کشور

  در حد ضرور  ولی نمی گنجد، بیانیه یک در ،این مدت درده فراچنگ آم  مطالبمطالعات و همه هرچند 

  بازسازی منطق در قالب ارائه » کلیدی پیشگفته پاسخ به سوالنها در داکه توجه جدی ب را نکات مهمی

 :شود می  تقدیمچند بند  در ، ساختار فرهنگی کشور  اتقالبی

انقالب اسالمی در ذات خود ماهیتی فرهنگی دارد و دولت اسالمی از آن جهت که متعهد به پیاده   .1

فرهنگ را از حاشیه به متن و از فرع به اصل تبدیل کند.  کردن آرمانهای اصیل انقالب است، باید  

دار و غیرفوری به فرهنگ همان علت العللی است که آسیبهای فعلی  نگاه دست چندمی، غیراولویت

طرح بازسازی ساختار فرهنگی کشور بدون توجه به  فرهنگی را  در پی داشته است. موفقیت کالن 

 رسد.  می این اصل اصیل به طور کلی محال به نظر

مختلفی  های و الیهاضالع  از که است ایمسألهکالن  «کشور یساختار فرهنگ یانقالب یبازساز» .2

به اساس   جدی آسیبتواند می  «یروشمندنا»و  «زدگیشتاب»، «نگریسطحی» برخوردار است،

و کارساز خواهد   انقالبی گاهآن  اقدام عمده، اینو . وارد سازد سازو دوران  رهنمود راهبردیاین 

، «شجاعانه » ، «خردمندانه» ،انه«نیبنگر«، »واقع »جامع  ،«زیربنایی »»علمی«، بصورت  بود که

 د.   صورت بند « جهادی»
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شناسی  مبتنی بر آسیبو  پژوهیی وضعیته آمد بر باید «کشوربازسازی انقالبی ساختار فرهنگی » .3

و دست کم برای یک   شؤون و امور فرهنگی، در قلمرو « اول انقالب یه وارچهل ی »سلوک در بازه 

 .  طراحی شود چشم انداز چهل ساله دیگر  

پردازی دینی« و » اصول  مبتنی بر »مبانی نظامباید  «کشور بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی » .4

، ی«فرهنگ اسالمنظریه  برساخته بر »،  ی دوم انقالب«، »اقتضائات چهلواره «علمی  نهادسازی صحیح

و »مقتضائات مخاطب شناختی« دقیق،    «شرایط عصری»  «،فرهنگ اصیل ایرانیبا لحاظ »مختصات  

 .    صورت گیرد

  سم یسکوالر و » ، »ساخت فرسوده«ساالری ستبر«، »نگاشت نهادی ناقص و غیرمتوازن«»دیوان  .5

کشور باید    ساختار فرهنگیبازسازی  .  است  کشور  کنونی   یساختار فرهنگ جدی    های   ، چالش«پنهان

، در  در غیر این صورت اشکاالت ساختار فعلی باشد و های فلج کنندهعالجی برای این بیماری 

 . شدبازتولید خواهد مجددا  آینده

و طراحی و تولید »فرهنگ مقاومتی«    «مقاوم سازی فرهنگ»باید به  بازسازی انقالبی ساختار فرهنگ   .6

ـ   فرهنگ اصیل اسالمی »های درونی مولفهد. این مهم وقتی رخ خواهد داد که اوال: منجر گرد

های تهاجمات بیرونی که واقعیتی انکارناپذیر  محور بازسازی باشد و ثانیا: در برابر تکانه  ایرانی«

علیه فرهنگ    با تمام توان و با ابتکارات دائما نو شونده است و سالهاست که توسط استکبار جهانی

 شود، راهبرد فعاالنه و مبتکرانه داشته باشد.  جمهوری اسالمی ایران اعمال می

بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور باید مبتنی بر »نظریه دولت در حیطه فرهنگ« باشد. زیرا   .7

  یساالروان یدچراکه  ،نیست ی کشورساختار فرهنگصورت مطلوب گرایی حداکثری قطعا دولت

ای در این بازسازی  ها و ظرفیتهای عظیم مردمی است و کج راههخلّاقیّتی  از بین برندهناشی از آن  

که حیطه اختیارات دولت و مردم    « مشخص خواهد کردنظریه دولت در فرهنگ».  رودبه شمار می

ذ  اتخااهمیت  چگونه خواهد بود.  های مختلف فرهنگ چیست و  و نحوه تعامل آنها با هم در عرصه

و دخالتهای نابجا خود را گری تصدی به جای گری، نظارت و هدایت ، تسهیل اریذسیاستگ راهبرد 

 . در این نظریه نشان خواهد داد

 : وجود دارد دو تلقی   کشور« ساختار فرهنگی»از  .8

 ساختار به مثابه سیاستها، فرایندها، سازمانها و نهادهای حکومتیالف( 

، ، رسانهتعلیم و تربیتخانواده ، ، ساز همچون دیننهای فرهنگکانوساختار به مثابه نهادها و ب( 

 و افکار عمومی .   هنر

استحکام، رشد و  محوریت  ربساختار فرهنگی به معنای اول باید کامال نکته مهم این است که 

تمام  در نیازهای آنها را و اقتضائات و  ود طراحی شتکامل ساختارهای فرهنگی به معنای دوم 
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.  ماموریتهای آنها مدنظر قرار دهد سازمانها و  تعریفو  سیاستها، فرایندهاهای خود اعم از بخش

 .  د شخواهد   ساختار فرهنگی بازسازی آرماندن مانعدم توجه به این مهم عمال موجب عقیم 

، «مجازیفضای ی ه پدید در فرایند بازسازی ساختار فرهنگی و ساماندهی نهادهای فرهنگی، » .9

،  دهدرخ می ها که در آن  «گیریتحوالت چشم »و  «صنایع خالق فرهنگی»و  «های جدیدفناوری»

 باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. جدید ساز  های فرهنگکه به عنوان کانون  ندااز عوامل مهمی  

و   شناسی آنهاگونه انواع مخاطبان،  مخاطب محور است، از این جهت توجه به    ذاتاً  فرهنگ .10

گرانیگاه  »این مهم  باید محور جدی طراحی ساختارهای جدید فرهنگی باشد.    شاناقتضائات و نیازهای

است و عدم توجه به آن بمنزله نادیده گرفتن سنگ   « اصلی طراحی ساختارهای جدید فرهنگی

 . خواهد بودبنای اولیه طراحی  

ی  ساختارهاکلیت و جزئیت در  تغییرات شگرفرعایت اقتضائات مخاطب ممکن است به البته 

منجر شود و به همین جهت شجاعت تن دادن به این تغییرات باید در حاکمیت   فرهنگی موجود

کار فرهنگی یعنی انتقال پیام و شرط اصلی اثربخشی پیام تنها در گرو وجود داشته باشد. چراکه 

ها حتی در در همه طراحیمخاطبان پیام توجه به شرایط، مختصات و نیازهای بالفعل و بالقوه 

طراحی ساختارهای نهادهای فرهنگی است. توجه به این مهم شرط الزم و قطعی تامین کارآمدی  

های آسیبهای ساختار فعلی  و عدم توجه به آن یکی از ریشه   است  و اثربخشی ساختارهای فرهنگی

     است.

انفعال، عدم باور و روزمره شدن  حوزه فرهنگ یکی از آفتهای مهم دهد، گذشته نشان می .11

موفقیت  از این جهت به دلیل اینکه است. فرهنگی کشور بخش زیادی از مسئولین و کارگزاران 

بازسازی ساختار فرهنگ  ، برخورداری از نیروی انسانی کارآمد استساختارهای فرهنگی در گرو 

 شود. کشور ساختار فرهنگ  یانسان ینوسازو  یسازجوان   باید منجر به

در سطوح مختلف است عمدۀ ساختار فرهنگی، نظام آموزشی رسمی های یکی از گلوگاه  .12

این   است. از آنجا که در حکم جان و قلب ساختار فرهنگی بوده و نیازمند دگرگونی اساسیکه 

ند،  وشهای موردی، برطرف نمی های سطحی و اصالح که با ترمیم   استهایی  ، دستخوش کاستی نظام

یک معماری  داده و  ای رخ  ، یک اتّفاق ریشه آنمطرح گردید تا در سایۀ    هانظریۀ تحوّل دربارۀ آن

ای فروتر از  هرگز نباید به الیهخصوص، . در این دوباره و انقالبی ساختاری در آن صورت گیرد

نمود. تأخیر و تعلل در   قناعتبازاندیشی در معماری نظام آموزشی و انقالب ساختاری در آن 

های  های اداری و قشری از آن، تالشیا روایت آموزش و پرورش« سند تحوّل بنیادین»اجرای 

از  کند و توان حرکت را یر میگدیگر را برای بازسازی انقالبی در ساختار فرهنگی، خنثی و زمین

عمیق به ضرورت و قطعیّت چنین تحوّلی در    ستاند. باید باورمی گیران، کارگزاران و فعاالن  تصمیم 

 گاه در این امتداد، برنامۀ اقدام، تدارک شود.کارگزاران نظام آموزشی ایجاد شود و آن 
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جانبه است از این جهت  بازسازی ساختار فرهنگی کشور نیازمند مطالعات عمیق و همه  .13

ها و نخبگان  ها، اندیشکدهها، پژوهشگاههای علمیه، دانشگاه استفاده حداکثری از ظرفیت علمی حوزه 

شناسانه و همه  پژوهانه، آسیبو اساتید فرهنگی و علمی در انجام مطالعات مبنایی، سیاستی، آینده

 ناپذیر است.  مربوط به بازسازی فرهنگی ضرورتی انکار  یهامراحل طراحی 

بازطراحی ساختار  بازسازی و  الگوی  و  منطق  مبانی،  به سوال  طالعات انجام شده در پاسخ  م .14

بازسازی  و شیوه پیشنهاد می شود دبیرخانه منطق از این جهت است. در میانه راه فرهنگی کشور 

تاسیس شود تا مطالعات نظری این مهم  شورای عالی انقالب فرهنگی ساختار فرهنگی کشور ذیل 

   تا نقطه مطلوب پیش ببرد.با کمک تمام نهادهای علمی و پژوهشی موثر کشور  را 

های مشارکت کننده در برگزاری همایش منطق بازسازی ساختار فرهنگی کشور  همه دستگاه از  در پایان،

، سازمان تبلیغات اسالمی، صدا و  شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیاز جمله 

با  در رویکرد جدید خود سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که شهرداری تهران و سیما و بخصوص 

حضوری  برگزاری این همایش    همکاری و همراهی در  ورودی تخصصی در موضوع وو با  ستودنی  ای  دغدغه

 . جدی و موثر داشتند کمال تشکر و قدردانی را داریم 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی 

ساختار فرهنگی کشور سازی انقالبی همایش بازدبیرخانۀ   

       

 1401/ مهرماه/23                                                                            


