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  شناختي درنگ و درايتي پيرامون تحليل جامعه

  و تبيين مفهومي پيوست فرهنگي
  Þاالسالم و المسلمين دكتر عبدالعلي رضايي حجت

  چكيده
 »مهندسي فرهنگي«، »مهندسي فرهنگ«پيوست فرهنگي مفهوم جديدي است كه به دنبال واژگان راهبردي 

 طرح کرده و عالوه بر اينكه دسـتور کـار مراكـز        ۱۷/۹/۸۶مقام معظم رهبري در تاريخ      » مديريت فرهنگي «و  
عمده سياستگذاري قرار گرفته، اذهان بسياري از پژوهشگران مراكز علمي و تحقيقاتي را بـه خـود معطـوف                  

گ عمومي كشور اسالمي را تا چه اندازه    سؤال اساسي اين است كه اجراي پيوست فرهنگي، فرهن        . کرده است 
در واقع از اين . دهد كند؟ پيوست فرهنگي مديريت راهبردي کشور را با مديريت اجرايي پيوند مي            متحول مي 

  .هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي کشور قابليت اجرايي نخواهند يافت پس بدون اين ابزار هيچ يک از زمينه
شناختي از يك سو و تبيين مدل مفهومي پيوست          از منظري جامعه  هاي پيوست فرهنگي      تحليل ضرورت 

  .دهند ، محورهاي موضوعي مقاله حاضر را شكل مي»چيستي«و » چرايي« عنوان ابعاد  فرهنگي از سوي ديگر، به
  

  ها  کليد واژه
هاي موضوعي، رهبري و مديريت فرهنگي، مهندسي فرهنگـي، پيوسـت           ها، ضرورت   تهديدها و فرصت  

  .فرهنگي
                                                             

Þ عضو هيئت علمي دفتر فرهنگستان علوم اسالمي و مسئول کميته فرهنگ عمومي کميسيون حوزوي دبيرخانه شوراي عالي 
 انقالب فرهنگي
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  مقدمه
 رشد خود در جهت تأمين نيازها به تمام اجزاي توسعه توجه به  اي در روند رو  هر جامعه

 ، توسـعه فرهنگـي  اقتصاديشود شامل توسعه   ياد ميآناي که در فرهنگ ديني ما از         توسعه. دارد
 بـه ذهـن متبـادر       آنچهشود    هرگاه از توسعه در يک جامعه نام برده         . و توسعه سياسي است   

 و حداکثر سياسي اسـت و مقولـه فرهنـگ    اقتصاديي عمراني و  ها  شود توسعه در بخش    مي
  . گيرد مورد غفلت قرار مي

 رويـارويي  و هشت سال دفاع مقـدس،    بعد از انقالب اسالمي ،اي به کشور ما    در نگاه توسعه  
 ، تضادهاي زيـادي را در فرهنـگ عمـومي    با فرهنگ سکوالر غرب ـ اسالمي  ايراني فرهنگ  

کشور به وجود آورده و همواره خأل تدوين تئوري توسعه پايدار با محوريت فرهنگ دينـي                 
  .مشهود است

فرهنگ واسطه تمدن و انديـشه در       . ي هر جامعه است     ها  ترين بخش   فرهنگ از زيربنايي  
. زيربناي فرهنگ و فرهنگ زيربنـاي تمـدن اسـت           جوامع بشري است به طوري که انديشه        

 مدد گرفته و به تمـدن بـه عنـوان روبنـاي     آني از انديشه و نيروي تفکر  ا  فرهنگ هر جامعه  
 اي اين سخن به اين معنا نيست که رابطه ميان انديشه و فرهنگ رابطه البته . رساند خود مدد مي

 به هر. کنندگي دارد يک سويه است، هر چند در تحليل نهايي انديشه است که خصلت تعيين
پذيرند   و انديشه وجود دارد و اين دو از يکديگر تأثير مي  رهنگفاي دوسويه بين      حال رابطه 

 اين پديده در زندگي اي فرهنگ نشان از اهميت  همين جايگاه واسطه. گذارند و بر هم تأثير مي
دقيقاً به دليل چنين جايگاهي در دنياي کنوني مسائلي مانند مديريت        .  دارد  ها   انسان اجتماعي

 گي و توسعه فرهنگي و اخيراً مهندسي فرهنگي اهميت زيادي پيداريزي فرهن فرهنگي، برنامه
   .کرده است

هـاي گونـاگون      مهندسي فرهنگي به معناي تنظيم بهينه روابط بين ابعاد، عناصر و مؤلفـه            
فرهنگي در هندسه انديشه متفکـران بـزرگ         و مهندسي    فرهنگ ايده مهندسي     . فرهنگ است 

اي از   بخش عمـده ،به عبارت ديگر. بخشد لتي ويژه ميي بشري خص ها  و تمدن  ها  به فرهنگ 
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  .گردد  برميآنهاي ميان جوامع بشري به نوع مهندسي فرهنگي  ها تفاوت
 مهندسي فرهنگي و مديريت فرهنگـي        اما پيوست فرهنگي در راستاي مهندسي فرهنگ،      

گي در فضاي عمل هاي فرهن سياست و برنامه ،  ها ايده اي براي عملياتي کردن       حامل پيام ويژه  
  . استاجتماعي
ايجـاب    ،آني بـسيار بـاالي    ها  مبتني بر فرهنگ ديني با قابليت     ، توسعه پايدار  انداز چشم

 با محوريـت فرهنـگ در   اجتماعيجانبة   برنامه توسعه متوازن و همه  ،کند که از هم اکنون      مي
 تلف نظام مقدسمدت مورد توجه مسئوالن سطوح مخ مدت و کوتاه ي بلندمدت، ميان ها طرح

  .جمهوري اسالمي قرار گيرد
 اقتصاديي جاري در ابعاد سياسي، فرهنگي و  ها سازي فعاليت عدم توجه به روند متناسب

 باعث رشد نامتوازن و از دسـت رفـتن          ،ا هدف محوريت بخشيدن به فرهنگ ديني      ب ،کشور
  . خواهد بود ها ني براي جبران نابساما،ترين سرمايه غيرقابل برگشت  به عنوان مهم،زمان

 قبـل از ظهـور     ،محـور    به عنـوان يـک کـشور ديـن         ،ايران  ي کشور     ها  با توجه به قابليت   
. اين زمينه ضروري اسـت  ي ناشي از رشد نامتوازن، انجام مطالعات در          ها  نابساماني و بحران  

 با  اقتصادي فرهنگي و       طرح مطالعات پيوست فرهنگي در راستاي هماهنگي توسعه سياسي،          
   . است محوريت فرهنگ غني اسالمي

 هاي توسعه در کشورهاي مختلف جهان خصوصاً کشورهاي اسالمي تجربه اجراي برنامه
ي توسعه با فرهنگ، عالوه بر      ها  دهد که عدم توجه به ابعاد رابطه صحيح بين قطب           نشان مي   

توسعه نـامتوازن   در بلندمدت به دليل  سازد، و کيفي رشد ملي را محدود مي آنکه ميزان کمي   
  .شود  مياقتصاديي سياسي، فرهنگي و  ها ايجاد عوارض منفي و بحران باعث 

 توان با اقداماتي آگاهانه در مرحله نخست از خسارات با درک صحيح از مسائل توسعه مي
احتمالي جلوگيري و در مرحله دوم راهبردهاي سازگار و برخواسـته از فرهنـگ خـودي را               

   .توسعه ساري و جاري کردطراحي و در برنامه 
کشورهاي در حال توسعه اغلب مراحل اوليه جهش به سوي توسعه را با تحرک شـديد        
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ي کـاربردي بـا    هـا  کنند و به همين دليل، عمده توجه مسئوالن به هدايت      اقتصادي شروع مي  
اين امر کامالً طبيعي اسـت زيـرا شـدت تغييـرات و        . گرايش اقتصادي صرف معطوف شود    

 فرصتي براي مطالعات بلندمدت ي توسعه به قدري سريع است که در مراحل اوليه،  ها  جهش
  هـا   اما پس از مدت زماني کـه از اجـراي طـرح           . ماند  براي شناسايي تحوالت آتي باقي نمي     

در . نمايانـد  گذرد ضرورت شناخت تحوالت ناشي از آثار و پيامدهاي توسعه خود را مي   مي
  : خوانيم ايران تنظيم شده است مي  دهه در ۲ پس از قريب به  ساله کشور که۲۰چشم انداز 

 و  ، فناوري در سطح منطقه، با هويت اسالمي      يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي       توسعه«
سـند  . (»الملـل  بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابـط بـين           انقالبي، الهام 

  )انداز چشم
 ي جهش و تحرک شديد اقتصادي ها با اجراي طرح ري اسالمي به همين دليل نظام جمهو

اي،  ، انـرژي هـسته  ICT هاي مختلف از جمله صنايع نفت و گاز،    هاي اخير در زمينه     در سال 
لـذا  . از رشد و توسعه بسيار بااليي برخوردار شـده اسـت          ...  پزشکي و    کشاورزي،  آموزش،

 در منطقـه و   هـا  ايـن طـرح   ي که اجراي ا شناسايي تحوالت آتي و محورهاي تغييرات عمده      
 بدين ترتيب هدف نهايي.  کامالً ضروري است،اين مقطع زماني ايجاد خواهد کرد، در  جهان 

 در راسـتاي تحقـق اهـداف     طرح پيوست فرهنگي، امکان مديريت بر تحوالت آتـي منطقـه     
  .استراتژيک توسعه فرهنگي آن است

  
  تحليل خاستگاه پيوست فرهنگي

ها رسـوخ   ها حتي به سطوح مياني دانشگاه      دهه اخير که مهندسي اجتماعي ملت     در چند   
هـا   شود، اين تلقي که فرهنگ کرده است و موضوعات آن به عنوان واحد درسي نيز ارائه مي          

کم در حـال منـزوي شـدن      کم،سوي خاصي نيستند قابل مديريت و بهينه شدن در سمت و
 داري در مقابل اين سؤال پاسخ چنداني لم حکومتدر روزگاران گذشته انديشمندان ع. است

البتـه حاكمـان و صـاحبان     . دادنـد   نداشتند و يا حداقل پاسخ ماندگار و كارگشايي ارائه نمي         
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هاي خود به جوامع  گاه از تحميل خواسته طلب يهود ـ هيچ  ـ مثل تفکر هميشه قدرت قدرت
 بـراي افـراد جويـاي آن قابـل رصـد      هايشان تا حد زيادي  اند و دستاورد    بشري كوتاه نيامده  

  . است
 ، موضوع اصلي١است» انساني«به مثابه بعدي از جامعه که سازنده محيط زيست » فرهنگ«

 حتي در غرب جديد که تمايل بسيار زيادي به تصرف در جهان وجود دارد،. اين مناقشه است
پـذيرد و يـا    دم را نمـي بودن اخالق، رفتار و اعتقادات مر نظريات رايج به سادگي قابل كنترل 

  . دهد الگويي براي آن ارائه نمي
اما فرهنگ اسالمي نخست به خاطر عقبه بسيار پرمشقتي که از ناحيـه حاکمـان ظـالم و               
زورگوي ممالک اسالمي به ملل مسلمان تحميل شده است، و ثانيـاً بـه خـاطر اعتقـادات و                  

تجربـه  .  به روشـني بـاور دارد  احکاِم به وضوح فرهنگي اسالم قابل هدايت بودن فرهنگ را     
اي منحصر بـه    تجربه، نمايندةهايش ها و قوت  با تمام ضعف ،سي ساله انقالب اسالمي ايران    

محور در دنياي معاصر است و تجربيات بـسيار مفيـدي را       فرد در مديريت راهبردي فرهنگ    
  .براي استفاده جهانيان به ارمغان آورده است

اهبردي فرهنگي كشور پهناور ايـران تـاكنون شـكلي          مسير طي شده تا تحقق مديريت ر      
منطقي را طي كرده است و اخيراً، مفهوم جديدتري به عنوان پيوسـت فرهنگـي، نيـز بـه آن           

  . اضافه شده است
براي بررسي خاستگاه پيوست فرهنگي به عنوان ابـزاري جديـد در مـديريت فرهنگـي                

  :حداقل بايد به دو موضوع توجه كرد
هاي فرهنگي، كه در برابر نظام اسـالمي وجـود داشـته اسـت و يـا           تـ تهديدها و فرص   

  .خواهد داشت
ـ تجربه اي كه مديريت و رهبري كشور براي عبور از اين مشكالت تاكنون به كار بسته             

  .است
                                                             

  .۲۶/۹/۱۳۸۱مقام معظم رهبري . ۱
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 ها تهديدها و فرصت
  تهديدات) الف

سـت   به دليل فقدان ابزاري با کارکردهـاي متـصور بـراي پيو     ،در حال حاضر و در آينده     
  : فرهنگي، نظام مقدس جمهوري اسالمي با تهديدات عمده زير روبروست

 .هاي فرهنگ ايراني اسالمي ها و مؤلفه ـ توسعه نامتوازن و تخريب بنيان

هـا، در ابعـاد       پذيري جدي در مقابل تعامالت و تهاجمات سنگين ساير فرهنگ           ـ آسيب 
 .مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي

هاي کالن فرهنگي و عدم دستيابي به چشم انداز      گذاري  اندن هدف م  ـ در حد شعار باقي    
 .هاي فرهنگي نظام مقدس اسالمي مطلوب بر اساس آرمان

ـ فراگير شدن و شيوع تضادهاي اجتماعي و مخرب، بحران هويت و ابعـاد نـامطلوب و     
 .هاي مختلف فرهنگي، سياسي و امنيتي کننده آن در عرصه نگران

هاي  کارآمدي ابعاد در حال توسعه کشور به دليل ناهماهنگي با سازه  وري و نا    ـ عدم بهره  
 .اجتماعي و فرهنگي

اي طي شـده      هاي سنگين در خصوص ترميم و اصالح مسيرهاي توسعه          ـ تحميل هزينه  
 .وري و کارآمدي در درازمدت جهت افزايش بهره

 ...ـ و

  
  ها  فرصت )ب

 هايي همچون پيوست فرهنگي در مديريتتوان با ايجاد ابزار در کنار تهديدات موجود مي
  :راهبردي کشور تهديدات را تبديل به فرصت کرد

ـ پيوست فرهنگي فرصتي قابل توجه براي طراحي و مديريت توسعه متوازن در اختيـار            
 .گذارد مي

هـاي کـالن فرهنگـي در         ـ پيوست فرهنگي فرصتي واقعي براي جاري ساختن سياست        
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 .گذارد هاي نظام اسالمي در اختيار مديريت کشور مي قق آرمانموضوعات و ابعاد مختلف و تح

تواند فرصـت و زمينـه ايجـاد     ـ پيوست فرهنگي، به عنوان ابزاري کليدي و راهگشا، مي       
 .مصونيت فرهنگي و تقويت هويت ملي را در اختيار بگذارد

اهـاي  اي است براي آزمون و خط       العاده  ـ پيوست فرهنگي فرصتي تازه و آزمايشگاه فوق       
 . مورد نياز در طراحي و تدوين و ترسيم دقيق مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي کشور

ـ پيوست فرهنگي فرصتي مغتنم براي ايجاد تعادل اجتماعي در ابعاد اقتصاد، فرهنـگ و                
وري در  اي در افـزايش بهـره   تواند نقش عمده شود و به همين دليل مي   سياست محسوب مي  

 .کشور ايفا کند

  ...ـ و
  

 سي سال تجربه رهبري فرهنگي 
باالترين مقام يا مسئول هر سازمان يا كشور، وظيفه مديريت راهبردي آن مجموعه را بر        «

 مديريت راهبردي كشور در نظام مقدس جمهوري اسالمي«) ۱۳۸۲ديويد فردآر، (» .عهده دارد
 اسـاس آنكـه     مديريت راهبردي كشورها بر   «) قانون اساسي (» .بر عهده ولي فقيه زمان است     

 آن كشور چه نوعي است و بر چه تأكيد دارد از نوع و جنس آن اهداف خواهد» هدف اصلي«
كشورهايي كه بر اهداف اقتصادي تاكيد كامل دارند و اين اهداف را به عنـوان اهـداف                 . بود

در جمهوري . دهند، بايد مديريت راهبردي اقتصادي اعمال نمايند     اصلي مورد توجه قرار مي    
ي ايران با توجه به اينكه بر بستر انقالب اسالمي شكل گرفته اسـت، اهـداف اصـلي،                  اسالم

باشد، بنابراين مديريت راهبردي در كشور، مديريت راهبـردي فرهنگـي             اهداف فرهنگي مي  
  )۱۳۸۶در محضر واليت، (» .است
 .تتوان گامي تازه در مقام مديريت راهبردي فرهنگي جامعه دانس را مي» پيوسِت فرهنگي«

دهـد کـه      کمي توجه در مناسبات سه دهة حيات پربركت نظام مقدس اسالمي نيز نشان مي             
آنچه امروز به عنوان پيوست فرهنگي مطرح شده است چيست و تا چه حد به موقع و بجـا           



  ، سال دهم، دوره سومنامه پژوهش فرهنگي  ■  ۶۸

 

  .مطرح شده است
 و مقـدمات    ۱۳۵۷براي شروع بررسي سير تحول فرهنگي کشور حتماً انقالب اسـالمي            

بايد گفت اين انقالب اسالمي بود که باعث .  عطف شروع اين تحول دانستآن را بايد نقطه
ماهيـت  . نگرتر در جامعـه مبـدل شـود         تر و کالن    هاي روزمرگي به نگاهي عميق      شد دغدغه 

هـاي ايـن    مذهبي و رهبران به وضوح فرهنگي اين نهضت، حامل اين پيام بودند که خواسته    
 روشن فرهنگي پيروز شد و توانست بـيش از  هاي اين حرکت با پيام . حرکت فرهنگي است  

هاي رأي ملـت تقاضـاي کـشوري     ترين پيام از مهم. آراء انقالبيون را با خود همراه کند      % ۹۸
  . فرهنگ محور بود

ها براي اسالمي شـدن علـوم     اشغال النه جاسوسي آمريکا و سپس تعطيل شدن دانشگاه        
دهنده اين نکته بود کـه ايـن مـسير            و حمايت عمومي از آن نشان      ۱۳۵۹دانشگاهي در سال    

لذا در سـال  . شود  تر نيز مي    تر و راهبردي    آگاهانه انتخاب شده است و لحظه به لحظه شفاف        
شروع به فعاليـت کـرد و مأموريـت    ) ره( ستاد انقالب فرهنگي با حکم حضرت امام     ،۱۳۵۹

 اس کليت جريانبر اين اس. هاي کشور بود اصلي آن نيز اصالح نظام آموزش عالي و دانشگاه
ها منحصر شد، شايد با اين تصور که بقيه امـور فرهنگـي     انقالب فرهنگي در مسئله دانشگاه    

توان  ريشه اين امر را مي. گيري در ستاد مرکزي نيز قابل مديريت هستند   بدون نياز به تصميم   
  . تحليل کرد،در نگاه بسيطي که در آن زمان به فرهنگ وجود داشت

: شوراي عالي انقالب فرهنگي شکل گرفـت ) ره(کمي از سوي امام  با ح ،۱۳۶۳در سال   
کساني که اين مجموعه را در ابتدا در قالب ستاد عالي انقالب فرهنگي ايجاد کردند و بعـد              «

باورشـان بـر   ... تر با عنوان شوراي عالي انقالب فرهنگي ادامه يافـت         به صورت تکامل يافته   
سائل مهمي است که نه با قانون اساسـي و نـه در   اين بوده است که مسائل فرهنگي کشور م    

 شود، نه با قانونگذاري در مجلس هاي کلي که در مجمع تشخيص مصلحت تنظيم مي سياست
شـورا  .... شـود  ها، اين نياز تأمين نمـي    هاي اجرايي در وزارتخانه     و اجرا در دولت و سياست     

 هاي فرهنگي در اين شورا نها و رؤساي سازما نقش ديگري دارد و حضور هر يک از دستگاه
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 آنچه. کليات است) شود که در مجمع تهيه مي(هاي کلي  سياست.... به دليل همان نقش است
کند فراتر از مسئله کليـات اسـت؛ نگـاه بـه             در شوراي عالي انقالب فرهنگي تحقق پيدا مي       

ن اجـراي  خود مجري نيست اما فرمان عمـومي و کـال        . ها دارد   ها، اجرا و به دستگاه      واقعيت
  )۲: ۱۳۸۴ناظمي، (» .فرهنگي در کشور در دست شورا است، جايگاه شورا اين است

 از آغازين روزهاي سکانداري نظام اسالمي به مسئله)  اهللا حفظه (اي  خامنه اهللا   آيت حضرت
اي نشان دادند و مسئله تهاجم فرهنگي در دوران زعامـت      تهاجم فرهنگي دشمن توجه ويژه    

 ساله و آغاز جنگ فرهنگي غرب عليه ايران شکل    ۸يل پايان يافتن جنگ نظامي      ايشان، به دل  
  حکم مقام معظم رهبري در تقويت شوراي،۱۳۷۵در سال . و شمايل جديدي به خود گرفت

عالي انقالب فرهنگي صادر شد و ايشان ضمن اين پيام و سـخنان بعـدي خـود مـسئوليت                   
 رونـد تثبيـت     ۱۳۸۱تا سال   . جه اين شورا دانستند   مقابله با تهاجم فرهنگي را متو     » سازماني«

 بـه عنـوان ارگـاني      ۱۳۶۳شوراي عالي انقالب فرهنگي ادامه يافت تا اين نهادي که از سال             
در جمهوري اسالمي ايران مطرح است به عنوان عقبـه تـصميمات بنيـادين              » واجب الطاعه «

در . نظـام قـرار گيـرد   فرهنگ تثبيت شود و بازوي شخص رهبر در راستاي رهبري فرهنگي  
تـاکنون،  .  موضوع مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي کشور را مطـرح کردنـد            ۱۳۸۱سال  

ايـشان سـخن از     . رهبري سعي بر رمزگشايي از مفهومي که فرمان آن را داده بودند داشـتند             
 :کردنـد   هايي با ماهيت فرهنگي را براي کشور درخواست مي          راندند و نقشه    مديريت فرهنگي مي  

که هريک راهي بود که بايد طي ... ه مهندسي فرهنگي کشور، نقشه جامع علمي کشور و    نقش
  .شد تا بتوان به مهندسي اجتماعي کشور دست يافت مي

البته ايشان همزمان با مديريت سطوح بنيادين فرهنگ، به ايجاد سـندهاي سياسـتگذاري           
ساله کشور تا اسـناد   ستانداز بي کشور با محوريت فرهنگ نيز مشغول شدند و از سند چشم      

 .کردند همه و همه را از مسئوالن کشور مطالبه مي... ها و ها، نهادها و سازمان انداز ارگان چشم
: گونـه تبيـين فرمودنـد    اما خود نسبت بين شورا و مجمع تشخيص مـصلحت نظـام را ايـن          

 چارچوبند، يک چارچوب) حوزه فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام(هاي کالن  سياست«
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 گيـري  بايد انجام گيرند، ما براي تصميم     ) حوزه فعاليت شورا  (که در اين چارچوب کالن      . اند  کلي
  )۱۳۸۶(» .جايي نداريم) شوراي عالي انقالب فرهنگي(کالن جز اينجا 

شدند، نوبت  تر مي تر و کاربردي ها لحظه به لحظه شفاف     پس از طي اين مراحل که نقشه      
پس بايـستي   ... «:  سازماني براي مصوبات شورا تدوين شود      آن بود که سازوکارهاي مقنن و     

براي تحقق هرچه .... اين همان دغدغه ما از اوايل کار بوده است. االجرا باشد مصوباتش الزم
بايـستي قـانوني   . االجرا بودن مصوبات شورا، نيازمند ايجاد شيوه و قاعده هـستيم      بيشتر الزم 

  )همان(» .باالخره سازوکار اين کار را پيدا کنيدپيدا کنيد، يا تصويب قانوني شود، يا 
  :پيوست فرهنگي با دو مشخصه پيشنهاد شده است

  راهي براي اجرايي شدن مصوبات شورا . ۱
هـاي کـالن     خاصيت مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي اين است که چارچوبـه          . ۲

اه خـرد از منظـر   فرهنگي را مدنظر دارد، پس پيوست فرهنگي واسطي بين نگاه کالن و نگـ            
  ! فرهنگ است

بينـي    االجرا کردن مصوبات اين شـورا، بـراي نمونـه، پـيش             از جمله سازوکارهاي الزم   «
هـاي    بـه عـالوه، در طـرح      . سـاله اسـت     چگونگي حضور شوراي عالي در تنظيم برنامه پنج       

 جمهور هم اشاره کردند درست هم هست، شود، آقاي رئيس گوناگوني که در کشور تنظيم مي
هاي عمراني حتماً يک پيوسـت فرهنگـي    هاي پولي و مالي و طرح       هاي اقتصادي، طرح    حطر

 االجـرا  همه ملزم باشند که به پيوست فرهنگي توجه کننـد و آن را الزم   . مصوبه شورا داشته باشند   
االجـرا   بنـابراين مـسئله دوم، مـسئله الزم   . بيني نماييد بشمارند و مواردي از اين قبيل را پيش 

هـاي   صحن عمـومي و يـا کميـسيون    (پذيرفتني نيست که شورا     . وبات شورا است  بودن مص 
، براي يک بخش يا براي يک صحنه عام که بخشي هـم زيرمجموعـه آن اسـت،              )تخصصي

اعتنا باشد و کار خود را انجام دهـد،   تصميمي اتخاذ کند و آن بخش به کلي به آن مصوبه بي   
ز تبليغي يا فرهنگـي اساسـاً راي ديگـري داشـته        شود فالن وزارتخانه، سازمان و يا مرک        نمي
 نظر قطعي من اين است که مصوبات شوراي عالي انقالب. حل مناسبي پيدا کرد بايد راه. باشد
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اين موضـوع بـراي مـا       . شما پيشنهاد بياوريد، بنشينيد و فکر کنيد      . االجرا است   فرهنگي الزم 
  )همان(» .اهميت دارد

ي از مسائلي كه همـواره   تاكنون يك۸۱رهنگي از سال در طول مدت مطالعات مهندسي ف  
 اما به طور معمول، از آنجايي. بوده است) فرهنگ مطلوب( ترويج فرهنِگ هدف    مورد توجه 

 كه ترويج فرهنِگ هدف پس از مهندسي آن قرار داشته است، به توصيفات كلي آن اكتفا شده
مـشخص شـد، بايـد محـيط     وقتي فرهنگ هدف در انواع و اجـزاي آن مهندسـي و         «: است

فرهنگي در سطح ملي، عمومي، بخشي و سازماني بر اين اساس شكل گيرد و ايـن فرهنـگ    
 آفـرين   بخش آن تقويت و عناصـر زوال        فرهنگ موجود تحول يابد و عناصر تعالي      . رواج پيدا كند  

  )۳۹: ۱۳۸۴ناظمي، (» .رنگ و تضعيف شود آن كم
گـذرد، الزم   ز مطالعات مهندسي فرهنگي مـي اما امروز كه بيش از شش سال از زمان آغا     

. هاي روشن و شفافي در خصوص چگونگي ترويج فرهنگ هدف ارائه شـود    است كه طرح  
هاي فرهنگي از اين دسته ابزارها هستند كه از جمله كاركردهاي اساسـي آنهـا                 طرح پيوست 

بود کـه   هاي باالدستي فرهنگي طراحي نشده        هنوز چگونگي تطبيق سند   . همين مسئله است  
گيـري سـندهاي پيوسـت فرهنگـي بـراي تمـام         دستور به شکل   ۱۷/۹/۸۶له در تاريخ      معظم
  . هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي دادند پروژه
  

 هاي موضوعي پيوست فرهنگي ضرورت
  جايگاه مفهومي .۱

ضروري و الزم است نظام اسالمي ابزار يا ابزارهايي در اختيار داشته باشد که به کنترل و 
يريت راهبردي فرهنگي بر نقاط ربط و تعامل ارگانيک ابعاد اجتماعي يعني اقتصاد، فرهنگ مد

وري الزم در مسير  ريزي و مديريت، توازن و بهره و سياست بپردازد تا بتواند در فرايند برنامه
ها و اصول نظام اسالمي را محقق  جانبه جامعه، حفظ و صيانت از ارزش   توسعه و تعالي همه   

ترين ابزارها در مديريت تأثيرات و  ترين و حياتي تواند يکي از مهم پيوست فرهنگي مي. سازد
  )۱شکل . (تأثرات بين فرهنگ و ساير ابعاد اجتماعي از قبيل سياست و اقتصاد تلقي شود
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  پيوست فرهنگي ضرورتي جدي براي مديريت راهبردي فرهنگ. ۱شکل 
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  جايگاه کارکردي .۲
تحقق برخـي  » فرهنگ، سياست و اقتصاد«هاي اجتماعي  اي تعامالت ميان سيستم  در فض 

رسد و نظام اسالمي تا حـدود زيـادي فاقـد     ها ضروري و حياتي به نظر مي   نسبت و تناسب  
اين کارکردها که ضـرورت وجـود ابزارهـايي چـون     . ابزارهاي دقيق در اين خصوص است     

 :زکنند عبارتند ا پيوست فرهنگي را اثبات مي

ـ تعيين و تطبيق مصداقي تأثيرات و تأثرات ابعاد اجتماعي ـ فرهنگ، سياست و اقتـصاد   
به عنوان مثال، ابزاري نياز داريم تا به ما نشان دهـد يـك   . ـ در مسائل و موضوعات مختلف 

پروژه يا تصميم خاص اقتصادي چه عوارض و تأثيرات فرهنگي و در چه ظرفي از مکان يا                
 )شود کارکردي که بر اساس آن صرفاً تأثيرات و تأثرات نشان داده مي. (ردزمان به دنبال دا

گيري و سنجش وضعيت و عوارض يک طرح، پروژه يا تصميم با استانداردهاي             ـ اندازه 
 جهتي و همسويي آن با استانداردهاي مشخص شده در اسناد و راهبردهاي کالن نظام و احراز هم      

 وصاً فرهنگ، پيش از اجرايي و عملياتي شدن آن تصميمموجود در ساير ابعاد اجتماعي خص 
مثالً مشخص شود که نتايج و عوارض يک پروژه و تصميم سياسي آيا مطابق نقشه        . يا طرح 

 ها و معيارهاي موجود در آن هست يا خير؟ و آيا اين تـصميم  مهندسي فرهنگي کشور و شاخصه    
م اسالمي قابل تعريف هـست يـا   سياسي اصوالً در مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي نظا   

گيري و در نهايت کنترل پـيش از اجـرا    کارکردي که بر اساس آن به سنجش و اندازه        (خير؟  
 ).شود پرداخته مي

ـ الزم است براي حذف و يا کاهش عوارض منفي و يا ايجـاد يـا تقويـت کارآمـدي و              
بعـاد اجتمـاعي، در   وري در خود يک تصميم يا طرح و پروژه و تـأثيرات آن در سـاير ا            بهره
اي مشخص از فرايندهاي طراحي و اجرا تدبيرات الزم در قالبي مشخص و همـراه بـا                   نقطه

 براي مثال الزم است در خصوص طرح عمراني کالني که. ضمانت اجرايي الزم ضميمه شود
 در زمان مشخصي ،ـ امنيتي به دنبال دارد    تأثيرات مختلف فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي      

 پس از تحقق کارکردهايي کـه در بنـدهاي پـيش ذکـر       ،حل طراحي و معماري و اجرا     از مرا 
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. وري ضـميمه برنامـه شـود    االجرا براي کاهش عوارض و يـا افـزايش بهـره     تدابير الزم  ،شد
وري  کارکردي که بر اساس آن تدابير الزم در جهت کـاهش عـوارض و يـا افـزايش بهـره               (

 )شود ها مي  فعاليتضميمه

راي يک تصميم و پروژه الزم است صـحت و کيفيـت اجـرا در خـصوص              ـ پس از اج   
وري مـورد بـازبيني و    کـاهش عـوارض منفـي و افـزايش بهـره        دربارة  تدابير انديشيده شده    

وري   تا ميزان موفقيت از سويي و ميزان تـأثيرات منفـي و يـا بهـره       ،بازخوردگيري قرار گيرد  
گيـري پـس از     اساس آن سـنجش و انـدازه  کارکردي که بر  . (گيري باشد   قابل رصد و اندازه   

 )شود ها محقق مي اجراي فعاليت

ها در ابعاد مختلف فرهنگي اقتصادي     ها و پروژه    ها، تصميمات، طرح    ـ بسياري از فعاليت   
الزم است نسبت . و سياسي نظام در طول سه دهه از عمر انقالب به اجرا گذاشته شده است

گذارنـد   ا از حيث تأثيراتي که بر ساير ابعاد اجتماعي ميه سازي اين فعاليت به اصالح و بهينه 
اند فرايندي، شامل بازشناسـي عـوارض و کارآمـدي و     اي که به دنبال داشته  و عوارض منفي  

اي اقتصادي يـا فرهنگـي مـدتها در           برنامه ،به عنوان مثال  . ارائه تدبيرات ترميمي، انجام گيرد    
ه عوارض ثانوي آن در ساير ابعـاد اجتمـاعي و       هيچ توجهي ب   ،شود و تاکنون    کشور اجرا مي  

بنـابراين الزم اسـت پـس از بررسـي و        . وري نشده است    نقش اين عوارض در کاهش بهره     
 .سنجش برنامه در قالب و استانداردي مشخص به ارائه تدابير ترميمي در خصوص آن پرداخـت               

ي وضـع موجـود   کارکردي که بر اساس آن سنجش و اندازه گيري و تـدابير ترميمـي بـرا          ( 
  )شود هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اقتصادي محقق مي ها و پروژه تصميمات، طرح

  
 هاي موضوعي  جمع بندي ضرورت .۳
 فوق يکارکردها توان  مي يفرهنگ و ياقتصاد،  ياسيس ابعاد از کيهر در رسد  مي نظر به

 فـوق  يدها کارکر يفرهنگ وستيپ که يطور بهکرد،   دنبال وستيپ نام به يابزار قالب در را
  .سازد يم محقق پروژه اي و طرح م،يتصم هري فرهنگ بعد در را
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 در آن يابـزار  نقـش  يفايا انگريب که شيخو هيتسم وجه بر عالوه وستيپ است يهيبد
 ها طرح ياجرا و تيريمد و يريگ ميتصم تيوضع يساز شفاف يبرا اي معنادار مهيضم قالب

 رقابـل يغ تعـامالت  و يستميـ س يوسـتگ يپ و ونديپ انگرنش يمفهوم يدقت در،  ستها  برنامه و
 ونـد يپ نقطـه  وستيپ واقع در. شود  مي محسوب زين ياجتماع مختلف ابعاد انيم يپوش چشم

 فـوق  يکارکردهـا  مطـابق  و داده حيتوضـ  ابعاد ريسا با را مسئله و موضوع از بعد کي انيم
 راتيتدب چارچوب در برنامه و طرح کي عوارض ياستانداردساز يبرا ابزار نيبهتر تواند يم
ـ  تـوازن  زانيـ م و يمدآکار و تيفيک سنجش نيهمچن و شده مشخص شيپ از و  طـرح  کي

 .شود يتلق ياجتماع ابعاد ريسا با برنامه

 ابزاري براي تحقق کارکردهـاي فـوق در نظـام       ، بايد اذعان نمود تاکنون    ،با کمال تأسف  
اي   و مصاديق خاصي به صورت سـليقه اسالمي وجود نداشته و صرفاً ممکن است در موارد    

کـه   چـرا . هاي غيرمنسجم و يا حتي ناکارآمـد مـورد توجـه قـرار گرفتـه باشـند                 و در قالب  
ريـزي و اجـرا را در ابعـاد     هاي يک جانبه عمـالً مـسير مـديريت و برنامـه        حاکميت ديدگاه 

 اگـر  .گوناگون به سوي حذف چنين کارکردهاي حياتي براي نظام اسالمي سوق داده اسـت    
که از ناحيه جبران اين خالء ابزاري جهت تحقق کارکردهـاي           نام ببريم   بخواهيم تأثيراتي را    

  :يابد تا توان ادعا کرد که پيوست فرهنگي موضوعيت مي  مي،شود فوق متوجه کشور مي
هـا در   ها و طرح و برنامه  توازن الزم در مسير توسعه و تعالي کشور ميان انواع فعاليت          .۱

 .تلف شکل بگيردابعاد مخ

هـاي سيـستمي و مالحظـه     ها با تزريق ديدگاه  ها و تصميمات و برنامه      وري طرح    بهره  .۲
ها با نقشه مهندسي فرهنگـي        ها و برنامه    ارتباطات ميان ابعاد مختلف اجتماعي و تطبيق طرح       

 .کشور محقق شود

ظـام مقـدس   هاي اجتمـاعي ن   از اهداف و راهبردهاي کالن و اصول اعتقادي و ارزش        .۳
  .هاي مختلف صيانت شود ريزي و اجراي طرح اسالمي در طول برنامه
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  هاي پيراموني ضرورت
هاي پيراموني در واقع خالء و نيازي است کـه در ابعـاد مختلـف اجتمـاعي در       ضرورت
  .شود ريزي و مديريت راهبردي فرهنگ احساس مي سطح برنامه

ارکردهايي دارد، کـشور مـا شـاهد        صرف نظر از اينکه پيوست فرهنگي چيست و چه ک         
 مشکالتي که پـس از   .هاي مختلف است    مشکالت مختلفي خصوصاً در مسير توسعه بخش      

هاي فرهنگ، اقتـصاد    ها و حتي تصميمات اجرايي در هريک از عرصه          ها، پروژه   اجراي طرح 
  .دآور ها را به دنبال مي ها و ناکارامدي اي از نگراني و سياست پديدار گشته و مجموعه

بيني تناسـب فرهنگـي و عـوارض     اي از اين مشکالت ناشي از عدم پيش        بخش گسترده 
هـاي فراوانـي وجـود     مثال. ها بر هنجارهاي فرهنگي جامعه است     مستقيم و غيرمستقيم طرح   

  : پردازيم دارد که در اين مجال گذرا به مرور برخي از آنها مي
  
  عرصه اقتصادي  .۱

 همـواره در مقـام اجـرا مجموعـه متنـوعي از عـوارض و            هاي اقتصادي   ها و طرح    برنامه
هاي زير بيـانگر برخـي از ايـن عـوارض و          مثال. تأثيرات فرهنگي اجتماعي را به دنبال دارد      

 : تأثيرات پيراموني هستند

ـ تصميمات اقتصادي در بخش مسکن و عوارض و تأثيرات آن در اموري مانند ازدواج               
 اي از تأثيرات ها، سالمتي رواني جامعه و طيف گسترده و سالمت و بهداشت اخالقي خانواده

تواند به صورت مثبت تأثيرگـذار   تواند شکل منفي به خود گرفته و هم مي و عوارض هم مي  
 .شود

هاي توسعه مناطق آزاد و ويژه مانند کيش و قشم يـا              هاي صنعتي بزرگ و برنامه      ـ پروژه 
 .عسلويه ـ و عوارض تأثيرات فرهنگي آن

تواند وضعيت منطقـة در مـسير آن را     که مي،ها ها و بزرگراه هاي عمراني مانند راه   ـ طرح 
بـديهي اسـت   . دنبـال داشـته باشـد    کلي دگرگون سازد و برخي عوارض فرهنگي را نيز به   به
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 هايي از بـروز آن جلـوگيري   توان با تدبير و طراحي مکانيسم بيني اين عوارض مي درصورت پيش 
ـ شـمال عـوارض زيـست محيطـي، بخـش             خصوص بزرگراه تهران   طور که در    همان. کرد

ها را به خود اختصاص داده، نگرانـي در خـصوص عـوارض و تـأثيرات      اي از نگراني   عمده
. فرهنگي اين طرح بر کل کشور، تهران و مناطق روستايي مسير نيز کمتر از آن نخواهد بـود                 

هايي  ر مرحله اجرا کاست و حتي فرصتها از اين تأثيرات د   توان با برخي تدابير و برنامه       مي
 .فرهنگي را نيز ايجاد کرد

  
  عرصه سياسي .۲

 ها و تصميمات سياسي نيز همواره حجم قابل توجهي از تأثيرات و عوارض ها، برنامه طرح
  .دهد اي از اين تأثيرات را نشان مي هاي زير تنها گوشه نمونه. فرهنگي را به دنبال دارد

تـرين و   ري به عنوان يک تصميم و برنامه سياسي يکي از چالشي        ـ تغيير تقسيمات کشو   
توان در تعامل دو بعد اجتماعي سياست و فرهنگ، طـرح             هايي است که مي     ترين مثال   جدي

استان شدن يک منطقه، شهر شدن يک بخش، جداسازي بخشي از يک استان يا شهر و . کرد
 بسياري از تحوالت اقتصادي سياسـي  طور که منشاء الحاق آن به استان يا شهري ديگر همان    

مطالعات فرهنگي در اين خصوص     . است، تأثيرات جدي و عميق فرهنگي نيز به دنبال دارد         
 .بيني و تدبير عوارض و تأثيرات آن ضرورتي غير قابل انکار است و بررسي، پيش

 کنند و در کشور به اجرا گذاشته   هاي مختلف انتخاب مي     اي دولت   ـ رويکردهاي سياسي  
دولتـي کـه   بديهي است  . اي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر عرصه فرهنگ است           نمونه ،شود  مي

داند وحتي تصميمات فرهنگي را      توسعه سياسي را محور و حاکم بر مسير توسعه کشور مي          
  حجم قابل توجهي از عوارض و تأثيرات را متوجه،گزيند متناسب رويکرد سياسي خود برمي

 ،آن هـم بـا رويکردهـاي مختلـف    ، سياسي دولت بـه فرهنـگ     نگاه .سازد  فرهنگ جامعه مي  
مثالً عـدم نظـارت و   . زند ها را در عرصه فرهنگ رقم مي    اي از تعارضات و نابساماني      گستره

ي پيشين، منجـر    ها  هاي سياسي به عنوان يک رويکرد در يکي از دولت           کنترل مؤثر بر آزادي   
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 تيـر  ۱۸ها در سطوح اجتماعي منتهي به قـضيه         جها و هرج ومر     ها، آشفتگي   به نوعي از تنش   
هاي متفاوت سياسي و امنيتي را بر کشور تحميل کرد کـه در ايـن مـورد شـايد           شد و هزينه  

عوارض و تأثيراتي که هرچند غيرملمـوس  . هاي فرهنگي ايجاد شده بسيار بيشتر باشد        هزينه
  .هستندتر و ماندگارتر از عوارض سياسي و امنيتي  و پنهان اما عميق

  
  عرصه فرهنگي .۳

اي  هاي فرهنگي نيز به صورت مستقيم و غيرمـستقيم مجموعـه        ها و پروژه    ها، طرح   برنامه
هايي از اين  تواند نمونه هاي زير مي مثال. دنبال دارند از تأثيرات و عوارض مثبت و منفي را به

  .دست تلقي شود
 اصي داشته و عوارض رفتـ توسعه فضاهاي دانشگاهي در مناطقي که بافت فرهنگي خ

هاي متفاوت در آن مناطق ماننـد ايجـاد شـعب دانـشگاه آزاد در           وآمد دانشجويان با فرهنگ   
 .شهرستانهاي کوچک

بـراي  بيني و درنظرگرفتن تـدابير الزم         ـ توسعه مناطق تفريحي و گردشگري بدون پيش       
هنـگ ايرانـي   هـاي ارزشـي فر   همسويي اين مراکز با اهداف کالن فرهنگي نظام و شاخـصه        

 . اسالمي

 هـاي  جهت با برنامه   هاي هم   گذاري  هاي فرهنگي فاقد هدف     ها و همايش    ـ برگزاري جشنواره  
ها و استانداردهاي بـومي و دينـي،    فرهنگي کالن نظام و همچنين عدم تطبيق آنها با شاخصه     
اره از پيامـدهاي قابـل اشـ     . شـود   ميمنشاء تأثيرات تخريبي عميقي بر پيکره فرهنگ عمومي         

  .ها و الگوهاي غيرمنطبق با فرهنگ هدف است سازي نمادها و نشانه آنها، برجسته
  

 پيوست فرهنگي چيست؟
  :کنيم چيستي پيوست فرهنگي را در چهار محور بررسي مي

  نسبت مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي، مديريت فرهنگي با پيوست فرهنگي .۱

   تعريف پيوست فرهنگي چيست؟ .۲
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 يوست فرهنگي گستره پ .۳

   نتايج حاصل از تدوين و اجراي پيوست فرهنگي .۴
  
  نسبت مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي، مديريت فرهنگي با پيوست فرهنگي .۱

اي از پيوسـت فرهنگـي ارائـه     گرچه هنوز تعريف دقيق، جامع و مانع و به اجماع رسيده 
يفي به نسبت بين مهندسـي  بار به طور شفاف نگاهي توص        اما الزم است که يک     ،نشده است 

 بـراي  .داشـته باشـيم  فرهنگ، مهندسي فرهنگي، مديريت فرهنگي و سپس پيوست فرهنگي   
اين منظور سه مفهوم مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي و مديريت فرهنگي را از تعـاريف              

کنيم و با آنچه در اينجا با عنوان پيوست فرهنگي مطرح شـده       پذيرفته شده در شورا اخذ مي     
  .کنيم ست مقايسه ميا

  
  مهندسي فرهنگ) الف

  : مفهوم مهندسي فرهنگ به بيان مقام معظم رهبري عبارت است از
ترين تکاليف ما در درجه اول، مهندسي فرهنگ کشور است، يعنـي مـشخص     از مهم ... «

 بخـشي  بخش و کيفيت زا و صيرورت کنيم که فرهنگ ملي، فرهنگ عمومي و حرکت عظيم درون         
.  چگونـه بايـد باشـد     ،آيـد   ها و جامعه به وجود مي       شود و درون انسان     اميده مي که فرهنگ ن  

  )۱۳۸۳در محضر واليت، (ها و معارضاتش کجاست؟  اشکاالت و نواقصش چيست؟ کندي
 در مهندسي فرهنگ کانون توجه فرهنگ جامعه است و هـدف از آن شـناخت                ،بنابراين

دهي مجدد بر اساس اهـداف و       ي و ساخت  عميق اجزاء، عناصر و روابط بين آنها و بازطراح        
نسبتاً (و شرايط ) قابل مديريت(کارکردهاي مورد انتظار از آن با توجه به مجموعه مقتضيات        

  )۲۸: همان(» .است) ثابت
  
   مهندسي فرهنگي )ب

باورهـا و   ( هدف مهندسي فرهنگي کشور برقـراري انـسجام محتـوايي            ،به عبارت ديگر  
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هاي حاکم بـر نظـام        هاي فرعي يک جامعه و باورها و ارزش         مبين سيست ) هاي هنجار   ارزش
 بخـش   بنابراين مهندسي فرهنگي عبارت است از فرايند بازطراحي وحدت        . فرهنگي جامعه است  

هاي فرعي به عنوان يک نظام يکپارچه     هدفمند بين نظام فرهنگي مهندسي شده با ساير نظام        
 هاي فرعي مبتني بر مفروضـات   اي هريک از نظام   و واحد که در اين فرآيند، کارکردها و ساختاره        

  .شود ها و باورهاي نظام فرهنگي، بازبيني و بازسازي مي و ارزش
  :اند مقام معظم رهبري مفهوم مهندسي فرهنگي کشور را بدين ترتيب روشن ساخته

هـاي گونـاگون    يابي و انسجام بخش  جهت،گيري  جهت،فرهنگ کشور کالً به يک نظم   «
  )۳۰: همان(» .ولتي درباب فرهنگ احتياج دارددولتي و غيرد

  
   مديريت فرهنگي )ج
 هاي خرد و کالني است که با رويکرد ها و سازمان مديريت فرهنگي، مديريت بر سيستم«

و اهداف فرهنگي مهندسي شده باشند و اداره آن سيستم و سـازمان بـا رويکـرد و اهـداف                     
 هاي فرهنگـي و غيرفرهنگـي      ا، اعم از دستگاه   ه  بدين ترتيب همه دستگاه   . فرهنگي صورت پذيرد  

اگر داراي اهداف اصلي فرهنگي و يا کارکردهاي فرهنگي قابل توجه باشند، بايد مهندسي و      
  )۶۰: همان(» .مديريت فرهنگي شوند

  
   پيوست فرهنگي )د
  :گيرد مديريت فرهنگي کشور در دو سطح انجام مي«
  )شورمديريت راهبردي فرهنگي ک( سطح راهبردي  .۱
  )۶۰: ۱۳۸۴ناظمي، . (»)هاي فرهنگي و غيرفرهنگي مديريت فرهنگي دستگاه( سطح اجرا  .۲
  )همان(» .مديريت راهبردي مديريت بازده است و مديريت اجرايي، مديريت فرآيند است«

 ها، يعني شاخصه. پيوست فرهنگي ابزار پيوند بين مديريت راهبردي و مديريت اجراست
کشور و در سـطح مـديريت   » کل«رخ و سهم تأثيرهاي کالن فرهنگي      ها، ن   ها، روش   سياست

هـا و   شود، بايد براي اعمال در مقياس کوچکتر در سـطح سـازمان     راهبردي کشور تنظيم مي   
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  .سازي مجدد شود نهادهاي اجتماعي آماده
 بايـد   ،هاي مديريتي فرهنگ، همچون شوراي عالي انقالب فرهنگـي          آنچه که در قرارگاه   

  : اين است کهتأمين شود
موضـوعات  «هـاي فرهنگـي کـالن در       »نقشه«هاي حاکم بر چگونگي حضور        ـ سياست 

  .و عيني را تنظيم کند» خرد
  .ـ نحوه نظارت بر آن را نيز در چارچوب قوانين علمي و اجرايي مشخص کند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چگونگي تحقق فرهنگ هدف. ۲شکل 
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  تعريف پيوست فرهنگي  .۲
توان متغيرهاي اوليه و موردنياز بـراي تعريـف پيوسـت             اکنون آمده است مي   بنابر آنچه ت  

  :فرهنگي را برشمرد
هـاي باالدسـتي      ها و سياست    است که بدون حضور نقشه    » ابزار«ـ پيوست فرهنگي يک     

  .کارآمدي چنداني ندارد
ـ کار آن ساماندهي نسبت بين مديريت راهبردي و مديريت اجرايـي کـشور در حـوزه                 

  :بنابراين. ستفرهنگ ا
 ها و موضوعات مورد فرهنگي کليه پديده» بعد«ـ پيوست فرهنگي در محور اول شناخت 

  .نياز جامعه اسالمي است
...) سياست، اقتصاد و(ـ سپس محلي براي تحليل جايگاه فرهنگ در نسبت با ساير ابعاد     

  .همان موضوع است
  . ک موضوع استـ اين همه براي بررسي ارکان، مقومات و آثار فرهنگي ي

پذيرد و چه اثـري بـر آن    ـ تا بتوان بررسي کرد که اين موضوع چه تأثيري از فرهنگ مي 
  .گذارد مي

 تک اجزاء جامعه بيني، هدايت و کنترل چگونگي جاري شدن فرهنگ در روح تک ـ پيش
مسئوليتي بر عهده مديريت فرهنگي است که پيوست فرهنگـي ابـزار کارسـازي بـراي ايـن           

  .شود مديريت محسوب ميسطح از 
  

   گستره پيوست فرهنگي .۳
گفته شد که پيوست فرهنگي شناخت نسبت و تناسبات بعد فرهنگي هر موضوع است،              
 .پس هر جا که بعد و بار فرهنگي باشد، ارائه پيوست فرهنگي براي آن موضوع متصور است

نکه آيا علم، تکنولـوژي،  در اي. اما بر سر بار فرهنگي امور در ميان انديشمندان اختالف است  
داراي بار فرهنگي هستند يا نه اختالف است، اما تعدادي از اين امور در کالم            ... ارتباطات و 
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  :مقام معظم رهبري و منشورات شورا قضاوت شده است
  
  ها فناوريـ 
کـه  ) ي(هاي متعـدد  اي که وجود دارند، مثل جريان امروز وسايل ارتباطي بسيار پيشرفته   «

آيـد، روزنامـه    کنند، کتاب مـي  ريزند، دارند چيزهايي را به درون جامعه منتقل مي         ميبه دريا   
 مصنوعات موجود. آيد و هر کدام حامل فرهنگي هستند آيد، کاالها و ابزارهاي صنعتي مي مي

  )۱۳۸۱مقام معظم رهبري، (» .کند دنيا هم، هرکدام با خود بخشي از فرهنگ را وارد کشور مي
شود محتوا و بار فرهنگـي آن   ري و محصولي که در يک جامعه توليد مي  هر دانش، فناو  «

  )۵۲: ۱۳۸۴ناظمي، (» .کند جامعه را نيز با خود داشته و منتقل مي
  

  ... ـ تصميمات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و
 هـاي  اول در عرصه تـصميم . کنم  من فرهنگ را در سه عرصه به طور مهم و عام مشاهده مي            «

دهنده بـه تـصميمات کـالن کـشور، حتـي              يعني فرهنگ به عنوان جهت     کالن کشور است،  
وقتـي مـا    . هاي اقتصادي، سياسي، مديريتي و يا تصميماتي که در توليد نقش دارنـد              تصميم

خواهيم ساختمان بسازيم و شهرسازي کنيم، در واقع با اين کار داريم فرهنگي را تـرويج           مي
دهيم، يـا   کنيم، يا اشاعه مي   قتي توليد اقتصادي هم مي    و. دهيم  کنيم و يا اشاعه مي      يا توليد مي  

 گيريم، عيناً همين معنا کنيم و تصميمي مي اي مي اگر در سياست خارجي مذاکره. کنيم اجرا مي
هاي گونـاگون کـالن    بنابراين فرهنگ مثل روحي است که در کالبد همه فعاليت       . وجود دارد 

  )۱۳۸۱ري، مقام معظم رهب(» .کشوري حضور و جريان دارد
 بايد مصنوعات. بنابراين، براي تحقق فرهنگ هدف بايد کشور را مهندسي فرهنگي کرد     «

اعم از محصوالت و خدمات فرهنگي و کاال و خدمات غيرفرهنگي را سـازگار بـا فرهنـگ            
  )۵۲: ۱۳۸۴ناظمي، (» .هدف، مهندسي، توليد و مصرف کرد
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  ـ علوم
هـا،   ها، علوم و فناوري  ها و برنامه    ها، طرح   اتژيها و استر    ها، سياست   ها و سازمان    سيستم«

اند و ظرفي هستند براي انتقال فرهنگي که بر         خدمات و ومصنوعات همه داراي بار فرهنگي      
» .ظرف بايد متناسب با مظروف طراحي و مهندسي شود     . اند  اساس آن مهندسي و توليد شده     

  )۵۳: همان(
  

  ـ محصوالت تمدني
نيز ها، علوم و فناوري و مصنوعات،  ها، سازمان  کشورها، نظام ارتباط فرهنگ و مهندسي     «

 کشور، نظام، سازمان، علم و فناوري و مصنوعي که مبتني بـر فرهنـگ    . از همين دست است   
بلکه همان . تواند بار فرهنگي الهي را منتقل کند ماترياليسم سکوالر مهندسي شده است، نمي   

  )۱۳۷۴گولت، (» .اهد کردفرهنگ ماترياليسم سکوالر را بازتوليد خو
بر اساس آنچه گفته شد و امروزه داراي طرفداران بسيار زيـادي در ميـان کارشناسـان و             
انديشمندان متعدد نظام اسالمي است، حتي شايد بتوان ادعا کرد کـه هـيچ شـأني از شـئون           
اجتماعي يک سازمان و اجتماع وجود ندارد مگر آنکه داراي بار فرهنگي اسـت و لـذا اگـر                

ابزار نظارت بر بعـد فرهنگـي موضـوعات، هـيچ           مثابه   به   ،بگوييم که ارائه پيوست فرهنگي    
  !ايم کند، سخني به گزاف نگفته اي را مستثني نمي حوزه

هاي فرهنگي  هاي زيادي از بود و نبود دقت طور کشور ما مثال   در همه جاي دنيا و همين     
 اي که نسبت بـه يکـديگر   د و با همه پراکندگيان هاي بسيار داشته   توان مثال زد که سود و زيان        مي

شوند تا اگر توانستند شفاف  هاي گوناگون بشري دارند، با ارائه پيوست فرهنگي مي در حوزه
سودي را در پي دارند دوچندان شود و اگرضرري در پي هست، از آن جلوگيري شود و يـا      

  . حداقل کنترل شده و خودآگاه باشد
  
  ن و اجراي پيوست فرهنگي نتايج حاصل از تدوي .۴

هاي زيست فرهنگي بيگانه بر فرهنگ خـودي و تالشـي کـه           در قبال تأثيرگذاري محيط   
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 هاي زيست فرهنگي هاي زيست فرهنگي غربي و سکوالر براي تغيير محيط سازندگان محيط
 لزوم صيانت و حفاظت از فضاي فرهنگي جامعه اسالمي بيش از هر زمـان  ،محور دارند   دين

توانـد نتـايج و    بدين ترتيب تدوين و اجراي پيوست فرهنگـي مـي   . نمايد  روري مي ديگر ض 
  .دستاوردهاي فراوان و متنوعي را براي کشور اسالمي ايران به دنبال داشته باشد

تـوان بـه     بيني حاصل از تدوين پيوست فرهنگـي را مـي           نتايج و دستاوردهاي قابل پيش    
  :شرح زير برشمرد

 هاي غيرمنسجم فرهنگي و تالش در جهت ترسيم هدفمند نامهـ خروج از روزمرگي و بر
  حال و آينده فرهنگي کشور،

هـا و   هـا، روش  کارگيري علوم، فنـاوري  ـ جلوگيري از آثار مخرب فرهنگي حاصل از به     
  الگوهاي وارداتي،

ـ بازگرداندن هويت واقعي فرهنگي به جامعه در چارچوب استانداردهاي برخواسـته از             
  فرهنگ ديني،

 هاي ـ تغيير قوانين و مقررات ملي در راستاي حضور هرچه بيشتر فرهنگ ديني در عرصه
  مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي،

هـا بـر فرهنـگ        ـ به حداقل رساندن تأثيرات مخرب مستقيم و غيرمستقيم اجراي طـرح           
  عمومي جامعه،

 ضـه و پاسـخگويي  ـ هماهنگ کردن دو حوزه تقاضا و نيازمندي جامعه اسالمي با کيفيت، عر  
 هاي برخواسته از فرهنگ ديني، به نيازمندي

  هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي در داخل کشور، ـ اصالح کارکردهاي فرهنگي فعاليت
هاي سياسي، فرهنگـي و اقتـصادي    سازي الگوهاي کالن موجود کشور در عرصه      ـ بومي 

  هاي فرهنگ ديني، ر آموزهبا تکيه ب) و نه استقرايي ناقص يا موزاييکي(به صورت منطقي 
 اي ـ حفظ و صيانت از استقالل سياسي، فرهنگي و اقتصادي کشور در عرصه ملي، منطقه

  و جهاني،
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 يـابي، بازشناسـي    ها از طريق عارضه ـ افزايش سهم حضور فرهنگ ديني در منظومه نيازمندي        
  ها، سازوکارها و تحقق نيازمندي

هاي گوناگون اجتماعي   المي ايراني در عرصه   هاي بيان فرهنگ اس     ـ تقويت حضور جلوه   
  اعم از سياسي، فرهنگي و اقتصادي،

 هاي سياسي  به منظور متوازن شدن بخش فرهنگ با ديگر بخش،ـ ارتقاي بخش فرهنگي
  و اقتصادي، اصالح، نوسازي و توسعه فرهنگ ديني در سطح جامعه،
  فرهنگي کشور در کوتاهـ تعبيه ضمانت اجرايي براي تحقق مهندسي فرهنگي و مديريت

  .و ميان مدت
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  تحليل پيوست فرهنگي. ۳شکل 

  

 تحليل پيوست فرهنگي
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