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  روش تبيين نقشه مهندسي فرهنگي کشور
  Þدکتر برزو فرهي بوزنجاني

  چکيده
ها و نظام رفتارهـا در     ها و نگرش    يق نظام باورها و اعتقادات، نظام ارزش      در مهندسي فرهنگ شناخت دق    

در . گيـرد  منطقي بين اجزا آن مورد تجزيه و تحليل قرار ميروابط هاي مختلف فرهنگي اقدام و  سطوح و اليه  
بخش و هدفمند نظام فرهنگـي مهندسـي شـده بـه      حالي که مهندسي فرهنگي کشور يعني بازطراحي وحدت     

  . يک نظام يکپارچه و واحدعنوان 
اي  تبيين نقشه مهندسي فرهنگي کشور مستلزم برخورداري از متدلوژي خاصي است که در آن مجموعـه            

. سازي به کار بسته شـوند  ها، فنون و ابزارهاي تحليل و طراحي سيستم در چارچوب يک انگاره مدل            از روش 
هاي اصلي نقشه مهندسي فرهنگي کشور انتخاب  اليتبر اين اساس در اين مقاله مدل ساختار ايستاي تبيين فع    

هاي اساسي ترسيم نقشه مهندسي فرهنگي کشور مشتمل بر سه  براساس اين مدل فعاليت . و معرفي شده است   
  .فعاليت اصلي است

  . شود ها حول آن ساماندهي مي در هسته مرکزي مدل قرار گرفته و ساير فعاليت
  

  ها کليدواژه
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  مقدمه
رويـم    درواقع آينده جايي نيست كه به آنجا مـي        . آينده يافتني نيست بلكه ساختني است     

تواننـد بـا    آينده امري اسـت كـه جوامـع مـي    . آوريم  بلكه جايي است كه آن را به وجود مي        
اي نو بـر   براي اينكه تمدن و جامعه. اقدامات هدفمند خود آن را طراحي كرده و شكل دهند  

  .هاي متعالي اسالم ساخته شود بايد پنج مرحله را طي كرد اساس فرهنگ و ارزش
مرحله نخست از ميان برداشتن نظام و دولت و حـاكميتي اسـت كـه پـشتوانه تمـدن و                

تـر و   قـدم اول كـه پرهيجـان   «: فرمودنـد مقام معظم رهبري در اين رابطه      . جامعه كهنه است  
در حقيقـت يـك     «). ۱۲/۶/۱۳۸۱(» .سروصداتر از همه است ايجاد انقالب اسالمي اسـت        پر

  )۲۳/۲/۱۳۷۹(» .ها تحول بنيادين براساس يك سلسله ارزش
هـاي   مرحلة دوم جايگزين و مستقر نمودن نظام و حاكميتي است كه با فرهنگ و ارزش         

قـدم بعـدي، ترتـب    «: نـد فرمودمقام معظم رهبري در اين مورد   . متعالي اسالم سازگار باشد   
ايجاد نظام اسالمي، يعنـي هندسـه عمـومي جامعـه،           . نظام اسالمي بر انقالب اسالمي است     

اين مرحله با تصويب قـانون اساسـي در مجلـس خبرگـان و              ) ۱۲/۹/۱۳۸۰(» .اسالمي شود 
مقام معظم رهبـري در  . رفراندم جمهوري اسالمي و تصويب قانون اساسي مشروعيت يافت    

قانون اساسـي مترقـي و   ) همان(منشور اصلي جمهوري اسالمي كه  «: مودندفراين خصوص   
  )۳/۱۲/۱۳۷۷(» .جامع ما است

مقـام  . هاي اصـيل اسـالمي اسـت     سوم ساختن دولتي سازگار با فرهنگ و ارزش      ةمرحل
قدم بعدي كه از اينهـا دشـوارتر اسـت    «: كنند معظم رهبري اين مرحله را چنين توصيف مي       

مجموعـه  ) بلكـه بـه معنـاي   (است، دولت نه به معناي هيئـت وزيـران      ايجاد دولت اسالمي    
تشكيل دولت اسالمي به معنـاي حقيقـي تـشكيل مـنش و         ) درحقيقت(كارگزاران حكومت، 

  )۳۱/۹/۱۳۷۹(» .روش دولتمردان به گونه اسالمي است
مقام معظـم رهبـري ايـن      .  چهارم كه دشوارترين مرحله است، كشورسازي است       ةمرحل

بعد از اين مرحله، مرحله تأللو و تشعـشع نظـام اسـالمي    «: فرمايند ين تبيين مي  مرحله را چن  
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گاه براي مسلمانان    است، يعني مرحله ايجاد كشور اسالمي، اگر اين مرحله به وجود آمد، آن            
اگـر توانـستيم ايـن مرحلـه را بـه        «».شويم، ِلتَكُونُوا شُهداء علي النّاس      عالم، الگو و اسوه مي    

  )۲۱/۹/۱۳۸۰(» .گاه مرحله بعدي، ايجاد دنياي اسالم است كنيم، آنسالمت طي 
درحقيقت وقتي با مهندسي فرهنگي     .  جهاني اسالمي است   ،بنابراين مرحله پنجم ساختن   

نـاظمي،  . (شود  پذير مي   سازي امكان   سازي و كشورسازي صورت گرفت، جامعه       كشور، نظام 
الگـو كـه   .  دنياي اسـالمي درسـت كـرد   شود در اين مرحله از كشور اسالمي مي     «) ۸: ۱۳۶۸

  )۲۱/۹/۱۳۷۹مقام معظم رهبري، (» .آيد درست شد، نظيرش در دنيا به وجود مي
براين اساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور، تهيه طرحي جامع براي نوسازي و بازسازي             

هاي كشور در چارچوب هندسه عمومي جامعه يعني قانون اساسي خواهـد بـود تـا       زيرنظام
هـاي اسـالمي و الهـي     هاي كشور بر بـستر فرهنـگ و ارزش   الفعل شدن همه قابليت امكان ب 

  .فراهم شود
  

  تعريف مفاهيم پايه و اساسي
  مفهوم فرهنگ

ها و هنجارهـا كـه در نحـوه     ها، نرم   ها و نگرش    اي از باورها و اعتقادات، ارزش       مجموعه
 ها ها و مصنوعات، جشن ساخت گفتار، كردار، اعمال، استفاده از اشياء، ابراز احساسات، دست

كنـد و ريـشه    و مراسم، آداب و رسوم، مناسك و شعائر، زبان و لباس نمود و تجلي پيدا مي             
شود و موجب انسجام بخشي  تاريخي دارد و همواره در انطباق با مسائل محيطي آموخته مي        

  )۱۳۸۵فرهي، . (شود دروني گرديده و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي
  

  رهنگ مهندسي ف
. دارد» تفكـر فرهنگـي   «و  » مفهوم تفكـر سيـستمي    «مفهوم مهندسي فرهنگ ريشه در دو       

. مند و منطقي بين اجزا است        تعيين روابط نظام    و تفكر سيستمي شناخت دقيق اجزاء سيستم     
هاي مختلـف   كه تفكر فرهنگي، به شناخت اجزا و عناصر فرهنگ در سطوح و اليه  در حالي   
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  . بستگي دارد)  سازماني و محصوالت و مصنوعاتجهاني، ملي، تخصصي،(
منـد بـين اجـزا و         بر اين اساس مهندسي فرهنگ يعني شناخت دقيق تعيين روابط نظـام           

اي كه نظـام   عناصر اصلي فرهنگ و چينش موزون و برقراري ارتباط منطقي بين آنها به گونه       
 درسـت كارهـا و   به انجـام ) در سطوح جهاني، ملي، تخصصي، سازماني و گروهي     (فرهنگي

  )۱۳۸۵فرهي، . (انجام كارهاي درست منجر شود
در مهندسي فرهنگ كانون توجه فرهنگ جامعه است و هدف آن شناخت عميـق اجـزا،         

دهي مجدد براسـاس اهـداف و كاركردهـاي       عناصر و روابط بين آنها و بازطراحي و ساخت        
در ) ۲۸: ۱۳۸۵نـاظمي،  (. مورد انتظار از آن با توجه به مجموعه مقتـضيات و شـرايط اسـت      

در . گيـرد  مهندسي فرهنگ روابط منطقي بين اجزا مورد تجزيه و تحليل فرهنگـي قـرار مـي              
صورت مغايرت يا عدم ارتباط منطقي و موزون بين اجزا اصـلي نـسبت بـه بازمهندسـي و                    

  .شود بازطراحي آنها براساس اهداف و كاركردهاي مورد انتظار اقدام مي
  

  مهندسي فرهنگي كشور
 هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي  كشور نظاممهندسي فرهنگيبا طرح 

هاي چهارگانه مبنا و محور طراحـي و   شود و اينكه كداميك از نظام      جامعه به ذهن متبادر مي    
به عبارت ديگر جامعه هنگامي از      . گيرد  ها قرار گيرد، مورد بحث قرار مي        معماري ساير نظام  

هاي فرعي چهارگانه آن در يك تعامل پويا و  جتماعي برخوردار است كه نظام  تعادل يا نظم ا   
از طرفـي بايـد   ) ۲۹: ۱۳۸۵نـاظمي،  .(سازنده داراي روابط منطقي و موزون با يكديگر باشند      
هاي فرعـي چهارگانـه زمـاني برقـرار      اذعان نمود كه نظم منطقي و موزون و پايدار بين نظام     

هـاي اقتـصادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي كـشور،        اهشود كه كاركرد نهـايي دسـتگ    مي
. هماهنگ با اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي، داراي حداكثر كارايي و اثربخشي باشـد             

  )۸۶: ۱۳۸۵فرهي، (
 هـا،  هـا، سـازمان   بنابراين مهندسي فرهنگي كشور مهندسي كالن نظام كشور و نظـام  
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نـاظمي،  . (بر اهداف فرهنگـي نظـام اسـت       ها، قوانين و سازوكارهاي مربوطه مبتني         سياست
 كـشور عبـارت اسـت از فراينـد بـازطراحي          مهندسـي فرهنگـي   بر اين اسـاس     ) ۵۰: ۱۳۸۵

هاي هم ارز به عنوان يـك   بخش و هدفمند نظام فرهنگي مهندسي شده با ساير نظام        وحدت
ي مهندسي فرهنگي كشور نوسـازي و بازسـاز       ) ۴۳: ۱۳۸۶رازنهان،  . (نظام يكپارچه و واحد   

هاي كشور را در چارچوب هندسه عمومي جامعه يعني قانون اساسي در پي خواهد         زيرنظام
هـاي انـساني، بـر      هاي كشور، به خصوص توانايي      داشت تا امكان بالفعل شدن همة توانايي      

  .هاي الهي و اسالمي فراهم شود بستر فرهنگ و ارزش
  

  مديريت راهبردي فرهنگي كشور
 هـاي كـالن، تـدوين    فرهنگي كـشور بـه تعيـين سياسـت     ) يراهبرد(نظام مديريت عاليه  

 راهبردي، هدايت و انجام نظارت عاليـه بـر فراينـد انجـام مهندسـي فرهنـگ، و                   هاي  برنامه
) مـديريت عاليـه نظـام   (اين نظام در سه عرصه راهبردي   . پردازد  مهندسي فرهنگي كشور مي   

 جهت تحقق نقشه مهندسي) نظاممديريت عملياتي (و اجرايي ) مديريت مياني نظام(پشتيباني 
، بـديهي اسـت كـه در هـر حـوزه      )۲۹: ۱۳۸۶فرهـي،  (شـود    فرهنگي كشور، ساماندهي مي   

هـاي محولـه را برعهـده     ها، نهادها و تشكيالتي مسئوليت انجام وظايف و مأموريـت      سازمان
  .خواهند گرفت

 نقـشه   ترين الـزام بـراي اجـراي        انجام وظايف مديريت راهبردي فرهنگي كشور اساسي      
در حقيقت در صورت اعمال اختيـارات مـديريت راهبـردي      . مهندسي فرهنگي كشور است   

 ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي، فرهنگي كشور است كه ساختارهاي موجود، اعم از سازمان    
شوند و كاركردهاي مورد انتظـار را     در جهت تحقق فرهنگ هدف، هدايت و جهت داده مي         

  )۶۰ :ناظمي. (كنند توليد مي
  

  ضرورت و اهميت تهيه و توليد نقشه مهندسي فرهنگي كشور
روي نظام مقدس جمهوري اسالمي، و نيز مالحظه واقعيـات            هاي پيش   باتوجه به چالش  
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  :شود ها، ضرورت و اهميت تهيه و توليد نقشه مهندسي فرهنگي كشور معلوم مي فرض و پيش
  
  روي هاي پيش چالش. ۱

 سازي شدن و جهاني جهاني
سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي،    (عيت اين است كه به تبع تغيير و تحـوالت محيطـي      واق

  .دارد جهان به سمت يكپارچگي و دهكده واحد شدن گام برمي) نظامي، فناوري و فرهنگي
هـا و هنجارهـاي    از الزامات كار و زندگي در يك محيط جهاني تبعيـت از قـوانين، نـرم    

هـا   ها، نرم سازي به دنبال حذف باورها، ارزش     نياز طرف ديگر سردمداران جها    . واحد است 
اي و در پي ترويج فرهنگ ليبراليسم و جداسـازي ديـن از               و هنجارهاي بومي، ملي و منطقه     

روي نظام  هاي اساسي پيش بر اين اساس يكي از چالش  . هاي اجتماعي هستند    عرصه فعاليت 
 ه بايستي براي مواجههسازي است ك شدن و جهاني مقدس جمهوري اسالمي، موضوع جهاني

 پـذير  با آن تدبيري انديشيد و اين مهم از طريق تهيه و توليد نقشه مهندسي فرهنگي كشور امكـان      
  .خواهد بود

  
  تهاجم فرهنگي يا شبيخون فرهنگي

 گيري نهضت بيداري اسالمي ، تقابل فرهنگي غرب عليه با فروپاشي بلوك شرق و شكل   
پـردازان    ، شدت گرفته است تا جايي كه تئـوري        خصوص فرهنگ شيعي    فرهنگ اسالمي به    

  .اند هاي خود را مطرح ساخته غرب همچون هانتيگتون نظريه برخورد تمدن
درحقيقت آشكار شدن پيوند ناگسستني سلطه اقتصادي ـ سياسـي بـا سـيطره فرهنگـي      
سبب شدت گرفتن تقابل فرهنگ غرب با فرهنگ اسالمي شده است كه مقام معظم رهبري                

  .اند ياد كرده» ناتوي فرهنگي«ا عنوان از آن ب
  

  )تحوالت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهان(تغييرات شديد محيطي 
تحـت تـأثير قـرار داده و    بـه شـدت   نوسانات شديد قيمت نفت بازار بورس جهاني را         
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هاي محلي را با سقوط و ورشكستگي مواجـه سـاخته    ها و حتي حكومت بسياري از شركت  
 طرف ديگر موج بيداري كشورهاي مستضعف جهان و نهضت بيداري مسلمانان و             از. است

الملل شرايط محيطي را بيش از هـر زمـان ديگـر          نيز تغيير و تحوالت سياسي در عرصه بين       
الزمه بقا در چنين محيط متالطمي برخورداري از نقـشه راه و داشـتن              . متالطم ساخته است  

اين مهم از طريق تهيـه و توليـد نقـشه مهندسـي             اهدافي روشن، شفاف و مشترك است كه        
  .شود فرهنگي كشور حاصل مي

  
  ...)ماهواره، اينترنت، تلفن همراه، رايانه و(رشد سريع فناوري 

سرعت تغييرات فناورانه در عصر حاضر به حدي باال است كه ميـزان تغييـرات در هـر                  
هي اسـت كـه ورود      بـدي . شـود    سـال پـيش، بـرآورد مـي        ۵۰يك سال برابر با صد سال در        

ها و هنجارهاي رفتـاري   ها با خود نرم هاي جديد در زندگي كاري و اجتماعي انسان        فناوري
 هاي شود كه ممكن است با ارزش هايي مي آورد که خيلي سريع تبديل به ارزش خاص را مي 

  .فرهنگي جامعه ما همخواني نداشته باشد
  

  ه حكومت جمهوري اسالميعمليات رواني و تبليغات شديد دشمنان اسالم علي
هاي تبليغاتي جهان مثل راديو و تلويزيون و   درصد مکانيسم۹۸با توجه به اينكه بيش از       

هاي خبري و تبليغاتي جهان تحت كنترل و نفوذ صهيونيسم جهـاني اسـت، عمليـات        سايت
ـ . يابـد  روز افزايش مي به رواني و تبليغات عليه اسالم و حكومت جمهوري اسالمي، روز         ن اي

در حالي است كه عامه مردم و حتي بعضي دولتمـردان نـسبت بـه ايـن ميـزان از تبليغـات                       
  .مسموم ناآگاه هستند

  
  مالحظات و واقعيات موجود. ۲

 هاي قبلي و تجربيات پيشينيان  دل خوش داشتن به داشته
توسعه از جمله ايران، به دليل برخـورداري از   واقعيت اين است كه در كشورهاي درحال   
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هـاي قبلـي در سـطوح مختلـف      ساله، دل خوش داشتن به داشته  هزار  بقه تاريخي چندين  سا
انگيز در حال تحـول و   كه جهان با سرعتي شگفت      در حالي   . جامعه يك سنت متداول است    

دگرگوني است و تجربيات گذشته كارايي خود را در مواجهـه بـا مـسائل جديـد از دسـت        
  .اند داده

  
 نگر به مسائل  عنبود تفكر سيستمي و جام

هاي کشور به تنهـايي در   واقعيات موجود در كشور گوياي آن است كه هر يك از بخش     
فكر توسعه و تكامل خويش است، غافل از اينكه توسعه و پيشرفت در يك نظام اجتمـاعي              

ايـن واقعيـت ناشـي از تفكـر     .  توسعه يابنـد   ها با هم    زماني كامل خواهد بود كه همه بخش      
  .نگري و نداشتن تفكر سيستمي است غفلت از جامعنگري و  بخشي
  

  نگر و راهبردي در مسئوالن كشور نبود تفكر آينده
گرفتاري شديد مسئوالن اجرايي كشور پاسخگويي نسبت به مسائل و مشكالت روزمره         

. دارد  درصد از ظرفيت ذهني مسئوالن را به خود مـشغول مـي  ۹۰مردم است که گاه بيش از    
گيري در مسائل روزمره موجب غفلت از مسائل آينده و تفكـر راهبـردي   بديهي است كه در   

  .شود مي
  

  هاي غلط هاي ناشايست و آموزه وجود باورهاي نادرست، ارزش
هاي مختلف مهاجم بـوده اسـت، بـه     فرهنگ مردم ايران طي ساليان دراز متأثر از فرهنگ     

. اني، اسالمي و غربـي اسـت  همين دليل فرهنگ امروز ايرانيان متشكل از سه نوع فرهنگ اير 
فرهنـگ  ) به تبع نظام حاكم بر كـشور (اي از زمان  هاي فرهنگي در برهه    هر يك از اين گونه    

هـاي    بديهي است كـه بـسياري از باورهـاي نادرسـت، ارزش           . غالب مردم ايران شده است    
هاي غلط که در طول ساليان دراز وارد فرهنـگ كـشور مـا شـده نيـاز بـه                      ناصواب و آموزه  

  . زنگري و واكاوي و مهندسي مجدد داردبا
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  ها، افراد و آحاد مردم نسبت به آلودگي محيط زيست فرهنگي توجهي سازمان بي
هـا،   دهد و همه انـسان  واقعيت اين است كه فرهنگ، محيط زيست انساني را تشكيل مي  

يرند و پذ كنند که هم از آن تأثير مي ها و جوامع در محيط زيست فرهنگي زندگي مي          سازمان
رغـم اينكـه    ها علي ها، جوامع و انسان بايد اذعان داشت كه سازمان. گذارند  هم برآن تأثير مي   

كنند ولي نـسبت بـه        تنفس مي ) مثل موجودات زنده در آب اقيانوس     (در اين محيط زيست     
  .توجه و غيرحساسند اثرگذاري و حتي آلوده کردن آن غافل، بي

  
  هاي فرهنگي   نسبت به تخريب ارزشهاي مختلف اجتماع حساس نبودن بخش

نگري در واحدهاي مختلـف اجتمـاع و سـودجويي و منفعـت            تفكر فردگرايي و بخشي   
ها باعث شده كه هركس تنها به فكر توليد محصول و يا خدمت خـود و         طلبي در بين انسان   

ممكن است محصول يـا مـصنوع او موجـب     اينكه عرضه آن به جامعه باشد، بدون توجه به 
هـاي بـسيار زيـادي از توليـد انـواع لبـاس،               نمونه. هاي فرهنگي جامعه شود     ب ارزش تخري

هـاي مختلـف    نبـودن بخـش   بازي گوياي حـساس  پوشاك، وسائل و لوازم مصرفي و اسباب   
  .هاي فرهنگي است جامعه نسبت به تخريب ارزش

روي، ضرورت پرداختن به موضوع فرهنگ جامعـه          ها و واقعيات پيش     با مالحظه چالش  
 بر اين اساس فرهنگ به مثابه يك سيستم اجتماعي. با رويكرد سيستمي يك الزام قطعي است

 .شود كه داراي اجزا و عناصري است كه داراي روابط منطقي و موزون با يكديگرند فرض مي
هاي مختلف به خـوبي   تالش بر آن است كه سيستم اجزا و عناصر فرهنگ در سطوح و اليه     

ه هر محصول يا مصنوع يا خدمت با رويكـرد مهندسـي فرهنگـي،          شناسايي شود و نسبت ب    
هاي توليدكننده آن مورد بازنگري قرار گيرد و در يـك نگـاه راهبـردي،              ساختارها و سازمان  

مديريت عاليه نظام در جهت هماهنگي بين اجـزا و عناصـر سـاختارها و كاركردهـا، ايفـاي         
  .نقش نمايد
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  ها   پيش فرض. ۳
 انقالب اسالمي ايران، انقالبي فرهنگي 

ها و باورهـاي      جهت احياگري ارزش    در ۱۳۵۷درحقيقت انقالب اسالمي ايران در سال       
ديني در الگوهاي رفتاري مردم مسلمان به وقوع پيوست و اين مهم بـا خـون فرزنـدان ايـن      

ر رگ و هاي اصـيل اسـالمي د     سال جنگ آبياري شد و بدين ترتيب ارزش        ۸مرز و بوم در     
  .پوست و جان آحاد ملت مسلمان نهادينه شده است

  
  وجه تميز ايران

 نسبت به ساير كشورها، پايمردي و ايستادگي ،وجه مميزه كشور جمهوري اسالمي ايران    
هـاي اصـيل    حراسـت و پاسـداري از ارزش  . ــ اسـالمي آن اسـت    و اصرار بر هويت ديني 

يستمي نسبت به فرهنگ و قابـل مـديريت   اسالمي ـ ديني مستلزم داشتن تفكر مهندسي ـ س  
  .دانستن فرهنگ با رويكرد راهبردي است

بر اين اساس تهيه نقشه مهندسي فرهنگي كشور با رويكرد سيستمي و حـساس نمـودن        
يك الزام قطعـي    ) براي پااليش هر نوع آلودگي    (كل كشور نسبت به محيط زيست فرهنگي        

  .است
  

  شورمتدلوژي تبيين نقشه مهندسي فرهنگي ك
اي از    تعريف منتخب عبارت است از مجموعه     . تعاريف متعددي از متدلوژي وجود دارد     

سـازي    ها، فنون و ابزارهاي تحليل و طراحي سيستم كه در چارچوب يك انگاره مدل               روش
منـد بـه كـار     ها به روشي نظـام  مبتني بر الگوي مفهومي براي ساماندهي روند توسعه سيستم     

اين الگوي مفهومي براي فرايند تـدوين نقـشه مهندسـي فرهنگـي        سازي    مدل. شود  بسته مي 
  :هاي زير برخوردار است كشور از ويژگي
  .نگر، و كنترل كالسيك و در يك كالم تلفيقي است استراتژيك، آينده: رويكرد مدل
 .نگر است سيستمي، پويا، متحول و آينده: تفكر مدل
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جام و سـازگاري و منطـق علمـي       ساختار، اجزا و روابـط مـدل از انـس         : سازگاري مدل 
 .برخوردار است

گيري از مكتب مديريت راهبـردي در سـطح           براساس رويكرد تلفيقي با بهره    : ابعاد مدل 
 .شود ملي طراحي مي

گيـري از قـوه    ساختاريافته با بهره ساختاريافته علمي و نيمه  : روش تحليل در فرايند مدل    
 خالقيت و شهود

به وضعيت موجود، هم وضعيت هدف و هم وضـعيت         در طراحي مدل هم     : گرايي  واقع
 .شود آرماني توجه مي

پذيري اجزا، فنون، ابزارها و چگونگي كاربرد آنهـا در      به پويايي، انعطاف  : پذيري  انعطاف
 .شود ساختار مدل توجه مي

هـا   ترين عامل در طراحي نقشه مهندسي فرهنگي كشور آرمان عمده: ها  ها و ارزش    آرمان
 .يل اسالمي استهاي اص و ارزش

 .بايستي بازنگري و اصالح در روند كار صورت گيرد: بازنگري و اصالح

هـا بـر نيازهـا در محـيط         هـا و تـأثير آرمـان        به اولويت نيازها و آرمان    : ها  نيازها و آرمان  
 .شود متالطم، پيچيده، نامطمئن و رقابتي توجه مي

 .شود رايند تحليلي مدل توجه ميها، نيازها و منابع جامعه در ف بين آرمان: توازن مدل
  

  معرفي مدل ساختار ايستاي تبيين نقشه مهندسي فرهنگي كشور
هـاي اساسـي هـر سـازمان و بنگـاه            گيـري   هاي متداول براي تعيين جهت      يكي از روش  

هـا، و     هـا، روش    گيـري از رويكردهـا، مـدل        اقتصادي، اجتماعي، سياسي يـا فرهنگـي بهـره        
انداز يك بنگـاه را بـراي افـق     چنانچه بخواهيم چشم.  استهاي مديريت استراتژيك  تكنيك

 ريزي استراتژيك، هاي برنامه گيري از تكنيك  ساله تعيين كنيم، عمدتاً با بهره۲۰بلندمدت مثالً 
روي نسبت به ترسـيم       ضمن تجزيه و تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي پيش          
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ايـن مـسير   . شود هاي دستيابي به آن اقدام مي هاي بلندمدت و راه   انداز و نيز هدف     افق چشم 
  .هاست داراي فرايندي شناخته شده و قابل اجرا در سازمان

اما هرگاه بخواهيم يك موضوع، مفهوم يا پديـدة اجتمـاعي را بررسـي کنـيم كـه تعـداد         
زيادي سازمان يا بنگاه اقتصادي، اجتماعي، سياسي يا فرهنگـي دخيـل در آن هـستند ديگـر       

ريت راهبردي به تنهايي قادر به پاسخگويي به مسئله نيـست، بلكـه بايـستي بـا            رويكرد مدي 
هاي اساسـي    گيري  ها و الگوهاي مختلف نسبت به تعيين جهت         ها، مدل   گيري از تكنيك    بهره

در مرحله نخست موضـوع مـورد     بايد  نظران مختلف براين باورند كه        صاحب. آن اقدام کرد  
هـا معلـوم    ها و سـازمان  ها، بنگاه  تعامل آن با كليه دستگاه    بحث در کانون تقاطع قرار گيرد و        

هـاي مـؤثر در آن     هـا و بنگـاه      در حقيقت بايد سهم تمامي نهادها، مؤسسات، سـازمان        . شود
هـا و تعيـين وظيفـه هـر           بنابراين رويكرد غالب در تنظيم رابطه بين دسـتگاه        . مشخص شود 
 هاي مختلف يق تقسيم كار ملي بين سازمانهاي ساختاري و از طر گيري از مدل دستگاه با بهره

 هاي اصلي نقشه مهندسي فرهنگي كشور، از مدل ساختار ايستاي تبيين فعاليت. شود ممكن مي
  .هاي سودمند جهت انجام اين معناست جمله مدل

  :بر اساس اين مدل سه فعاليت اصلي نقشه مهندسي فرهنگي كشور به شرح زير است
  ن ماهيت و چيستي فرهنگشناسايي، پژوهش و تعيي. ۱
  تبيين و توصيف و تشريح ماهيت و چيستي فرهنگ. ۲
  سازي ماهيت و چيستي فرهنگ ترويج و نهادينه. ۳

ها حـول آن سـاماندهي    گيرد و ساير فعاليت ها در هسته مركزي مدل قرار مي   اين فعاليت 
ت ماهيت ترين كار مهندسي فرهنگي كشور انجام پژوهش و شناخ      درحقيقت اصلي . شود  مي

 هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و در سطوح و چيستي فرهنگ، در عرصه
 خواهـد  ،)موجود، هدف و آرمـاني   (هاي مختلف     هاي مختلف فرهنگي براي وضعيت      و اليه 

  .شود ناميده مي» مهندسي فرهنگ«بود كه در اصطالح 
كـشور  » ندسي فرهنگـي مه«پس از آنكه مهندسي فرهنگ صورت گرفت نوبت به انجام       
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شـروع  ) يـا مهندسـي سـاختارها     (رسد كه با مهندسي فرهنگي مصنوعات ومحـصوالت           مي
و ) سـطح ملـي  ( ها، مهندسـي كـشور   ها، مهندسي استان شود و سپس به مهندسي سازمان   مي

  .مهندسي جهان ختم خواهد شد
هـا و   هبديهي است كه انجام چنين كار بزرگـي تنهـا در سـايه سـاماندهي دقيـق دسـتگا          

هـاي   مـابين نهادهـا، مؤسـسات و سـازمان     ها و تقسيم كار ملي و تنظيم تعامالت في       سازمان
ها و تشكيالت عرصه  بدين معنا كه با تعيين نهادها و يا جانمايي سازمان. مرتبط شدني است 

انداز ساختاري نحوه تعيـين نقـشه مهندسـي           راهبردي و يا پشتيباني و يا اجرايي نظام چشم        
  .شود كشور معلوم ميفرهنگي 

 ترين اليه مدل تنظيم تعامالت محيطي آورده شده است كه به موضوع ارتباطات در بيروني
 هاي بدين معنا كه هم بايد ارتباطات بخش. هم در ردة سيستمي و هم فراسيستمي توجه دارد

مختلف با يكديگر به خوبي تعريف شوند و هم ارتباطات و تعامالت كـل نقـشه مهندسـي            
نگي كشور با كليه عوامل محيطي بيرون از كشور اعم از محيط جهان اسالم و يا محـيط                   فره
  .الملل به خوبي تعريف شود بين
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  )۱۳۸۶فرهي، (هاي اصلي نقشه مهندسي فرهنگي كشور مدل ساختار ايستاي تبيين فعاليت. ۱شكل شماره 
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  )۱۳۸۶ناظمي، (دل مهندسي فرهنگي ساختارها م. ۲شکل شماره 



  ، سال دهم، دوره سومنامه پژوهش فرهنگي  ■  ۱۰۴

 

  هاي اصلي نقشه مهندسي فرهنگي كشور فعاليت
هايي كه   ترين فعاليت   اصلي. سازد  تر مي   رويكرد فرايندي به انجام هر كار فهم آن را آسان         

  :در نقشه مهندسي فرهنگي مطرح است با رويكرد فرايندي عبارت است از
  

  شناسايي تعيين و پژوهش) الف
كننـدگي و   هاي اجتمـاعي اسـت كـه حالـت احاطـه      ترين سيستم   رهنگ يکي از پيچيده   ف

درحقيقت فرهنگ بـه مثابـه محـيط    . دربرگيرندگي ساير ابعاد و اجزاء نظام اجتماعي را دارد        
گـذارد و   زيستي است كه بر نحوه تفكر، رفتار، ساختار و قواعد يك جامعه تأثير شگرف مي       

 از سطح گروه تا سطح سازمان، حرفه،(هاي مختلف اجتماع  يهاز دامنه وسيعي در سطوح و ال
  .برخوردار است) ملي و فراملي

هاي مختلف با رويكرد سيستمي بـه     شناخت ماهيت و چيستي فرهنگ در سطوح و اليه        
منظـور از شـناخت اجـزا    . مابين آنهاست معناي فهم دقيق اجزاء، عناصر، صفات و روابط في   

ايـن اجـزا    . دهد  هايي است كه يك فرهنگ را تشكيل مي         سمتفرهنگ شناسايي عناصر و ق    
 ها و هنجارها و شناخت نظام رفتارها و مصنوعات شامل نظام باورها و اعتقادات، نظام ارزش

منظـور از روابـط بـين اجـزاء     . تواند در يك راستا و هماهنگ باشند و يا نباشند  است كه مي  
درحقيقت اين . دهد  را به هم پيوند مي  فرهنگ، همان چيزي است كه اجزاي سيستم فرهنگ       

روابط هستند كه به سيستم فرهنگ به عنوان يك مجموعه مرتبط و هماهنگ مفهـوم و معنـا             
هاي سيـستم از كـنش متقابـل اجـزاي آن      از آنجا كه ويژگي   ). ۲۷: ۱۳۷۷فرهي،  . (بخشند  مي

سيستم مستقل شود و نه از كنش مستقل، لذا هرگاه عملكرد بعضي از اجزاي يك      حاصل مي 
  . از اجزاي ديگر بهبود پيدا كند، لزوماً عملكرد كل سيستم بهبود نخواهد يافت

بنابراين منظور از شناسايي و پژوهش، شناخت ماهيت چيستي اجـزا، صـفات و روابـط              
ها و هنجارها و رفتارها و مـصنوعات در سـطوح و              مابين نظام باورها و اعتقادات، ارزش       في
  .عه براي انجام مهندسي فرهنگ استهاي مختلف جام اليه
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  تبيين فرهنگ) ب
 تبيين فرهنگ. هاي فرهنگي تبيين و آموزش فرهنگ هدف است ترين وظيفه دستگاه عمده

شناسـان،   به اين معناست كه ماهيت و چيستي فرهنگ بعد از شناسايي انديشمندان و فرهنگ 
 منتقل شـود تـا از طريـق         )در سطوح مختلف  (طريق آموزش و تبليغ به ذهن آحاد جامعه        از

  .هاي ترويج فرهنگ هدف فراهم شود پذيري زمينه فرايند جامعه
هاي فرهنگي كشور مسئوليت تبيـين فرهنـگ هـدف را در جامعـه      در اين فرايند دستگاه  

هاي مختلـف   طور كه شناخت فرهنگ در سطوح و اليه         بديهي است كه همان   . برعهده دارند 
پـذيرد، مرحلـه تبيـين     انجام مـي ) موجود، هدف و آرماني(هاي مختلف    و متناظر با وضعيت   

 تبيين فرهنگ. هاي مختلف است فرهنگ نيز معطوف به وضعيتهاي مختلف در سطوح و اليه
دهندگان   در كنار تبيين فرهنگ هدف، آحاد افراد جامعه به خصوص مديران و شكل       ،موجود

 اف بين وضعيت موجود و هدفهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي را به ميزان شك  به فعاليت 
  .سازد هاي تغيير و تحول را فراهم مي کند و زمينه متوجه مي

آن چيزي كه بايد  .  ولي كافي نيست   ، گرچه براي جامعه الزم است     ،تبيين فرهنگ آرماني  
تبيين شود فرهنگ هدف است كه آحاد جامعه در جهت دستيابي به آن در بازة زماني معـين          

  .تالش کنند
  
   فرهنگترويج) ج

پس از آنكه ذهنيت مشترك نسبت به فرهنگ هدف در بين آحاد مردم پديد آمد بايستي             
بايستي مديران كـشور آن  . در مجاري كشور فراهم شود  آن  الزامات الزم جهت جاري شدن      

 هـا و    هـا، رويـه     ها، ساختارها، قوانين، مقـررات، روش       ها، برنامه   را در قالب اهداف، سياست    
دولتـي آن را   هاي مختلف اعم از خـصوصي و  ري سازند و مجريان بخش  ها جا   دستورالعمل

  .در توليد محصوالت، مصنوعات و انواع رفتارهاي خدمتي خود به کارگيرند
هـاي نمـادين فرهنـگ بـا توليـد        گيري اليه   بنابراين ترويج فرهنگ هدف از طريق شكل      
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يرد و اين امر در كليـه  گ محصوالت و نمادها، مصنوعات و رفتارها صورت عيني به خود مي        
  .شود هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ساري و جاري مي هاي مستقر در نظام دستگاه

  
  مهندسي فرهنگ كشور

طور كه پيشتر گفته شد مهندسي فرهنگ يعني طراحي، نوسازي و بازسازي سيستم         همان
 رويكـرد  درحقيقت هر سه فعاليت اصلي در نقشه مهندسي فرهنگي كشور بايـد بـا     . فرهنگ

  .سيستمي بازآفريني شود و شكل عيني به خود بگيرد
  

  هاي چهارگانه اجتماعي در نقشه مهندسي فرهنگي كشور نظام
» اي نظـام جامعـه  «در نظريه عمومي كنش، نظام اجتماعي در سطح جامعه كل به عنـوان             

ام شـود كـه عبارتنـد از نظـ          اين نظام خود از چهار نظام فرعي تشكيل مـي         . شود  تعريف مي 
ها كـاركرد مخـصوص خـود را          هر يك از اين نظام    . اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي    

  .شود  خالصه مي١)AGIL(دارد كه در واژه ابداعي
ها و ذيل نظـام فرهنگـي، يـا     واقعيت اين است كه در نظام مديريتي كالن جامعه دستگاه   

  .اند ذيل نظام اقتصادي يا اجتماعي ويا سياسي ساماندهي شده
گيـري و انـسجام واحـد بـين      ر مهندسي فرهنگي كشور به دنبال ايجاد نظـم و جهـت           د

انـد كـه از    اي طراحي شـده  هاي كشور به گونه اگر امروزه دستگاه. هاي كشور هستيم    دستگاه
هاي واحد و انسجام و يكپارچگي خبري نيست به دليـل نبـود تفكـر مهندسـي              گيري  جهت

  .هاي ذيل هر نظام است ستگاهها و د فرهنگي در هماهنگي بين نظام
هاي كـشور را براسـاس کارکردهـاي مـشترک بـه چهـار         بر اين اساس مجموعه دستگاه    

  .كنند مجموعه تقسيم مي زير

                                                             
1. Adaptability, Goal attainment, Integrity & Latency  
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  مبادله بين نظام جامعه و شخصيت. ۱جدول 
  

  هنجار اجرا  ستانده  كاركرد اصلي  هاي زيرمجموعه دستگاه  نظام

احساس بهبود و   پذيري ق طباان  ...وزارت اقتصاد و دارايي و  اقتصادي
  آسايش

  تالش و كارآمدي

احساس عدالت،   كسب هدف  ....وزارت کشور و  سياسي
  قانونمندي  آزادي و امنيت

وزارت کار و تامين   اجتماعي
  اجتماعي

همبستگي و 
  يكپارچگي

احساس همبستگي 
  اجتماعي

وفاداري به 
  هاي اجتماع ارزش

وزارت فرهنگ، علوم،   فرهنگي
  ....ورش وآموزش و پر

مشروعيت 
  نظام

احساس عزت 
  فردي

  فطرت گرايي
  

كند، نظام فرهنگي را   از آنجا كه فرهنگ در مكتب اسالم نقش اساسي و محوري ايفا مي            
هاي زير   بر اين اساس گام   . ها در نظر گرفت     بايد به عنوان نظام محوري نسبت به ساير نظام        

  :گيرد يدر مهندسي فرهنگي كشور به تبع چهار نظام صورت م
  مهندسي فرهنگي نظام سياسي كشور. ۱
  مهندسي فرهنگي نظام اجتماعي كشور. ۲
  مهندسي فرهنگي نظام اقتصادي كشور. ۳
  مهندسي فرهنگي نظام فرهنگي كشور. ۴
  
  
  
  
  
  

  هاي چهارگانه و نسبت بين آنها در نقشه مهندسي فرهنگي نظام. ۳شکل شماره 

  

 اقتصادينظام 

 نظام فرهنگي

  

 نظام سياسي

  

 نظام اجتماعي
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  كشورسطوح مختلف فرهنگ در مهندسي فرهنگي 
سـطوح مختلـف    ۲شماره جدول . اند صاحبنظران فرهنگ را در چند سطح تعريف كرده    
  .دهد فرهنگ را همراه با تعريف هر سطحي از آن نشان مي

  
  )۱۳۸۵فرهي، (سطوح مختلف فرهنگ . ۲جدول شماره 

  

  تعريف  سطح
  :فراملي
  منطقه

  نژاد
  مذهب

  
  زبان

  :ا در بيش از يك مليت وجود دارد شاملنوردد ي هر نوع تمايزي كه مرزهاي ملي را درمي
  .كنند متعلق به گروهي از مردم بوده كه در حوزه جغرافيايي واحدي زندگي مي

  .هاي شخصيتي مشترك و متمايز هستند متعلق به گروهي از مردم بوده كه داراي ويژگي
 ساير اقـوام  متعلق به گروهي از مردم بوده كه در آيين آسماني خاصي مشترك بوده و آنها را از     

  .كند متمايز مي
  .كنند متعلق به گروهي از مردم بوده كه به زبان واحدي صحبت مي

  .شود هاي جمعي كه به شهروندان يك كشور نسبت داده مي ويژگي  ملي

تمركز روي تمايز بين وفاداري به سازماني كه افراد در آن مشغول هستند در مقابل وفاداري به              اي حرفه
  )۱۹۵۷دنر،گل(صنعت مربوطه

  )۱۹۹۰سهيل و مارتين،.(سازد چسب اجتماعي و هنجاري كه سازمان را يكپارچه مي  سازماني

  گروه
تمايزات فرهنگي كه بين يك گروه واحد، يك كارگروه يا هر جمعي از افراد كـه در سـطحي                   

  .كنند تر از سازمان با يكديگر كار مي پايين
  

. نسبت به يكديگر دارند   ) ذاتي(درونيبديهي است كه سطوح مختلف فرهنگ وابستگي        
كه فرد در درون گروه، گروه در درون سازمان، سازمان در درون حرفـه، حرفـه در                  به طوري 

  .پذيرند دورن ملت و ملت در درون منطقه، نژاد، مذهب و زبان قرار گرفته و از آن تأثير مي
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  )۱۹۹۸نه اوارسيتو و سرايت، کاراها(درهم تنيدگي سطوح فرهنگ . ۴شکل شماره 
  

ها در نقشه مهندسي فرهنگي كشور از دو سطح ديگر بـا عنـوان        بندي  عالوه بر اين دسته   
  .شود فرهنگ عمومي و فرهنگ تخصصي ياد مي

  
  فرهنگ عمومي

ظهور و بروز فرهنگ ملي در شرايط و مقتضيات زمـاني و مكـاني معـين كـه در شـكل          
درحقيقـت جـو و   . شـود  ي است، فرهنگ عمومي ناميده ميگير  هاي مردم قابل اندازه     نگرش

 هاي مختلف زماني و مكاني، فرهنگ رايج و متداول در جامعه فضاي حاكم بر جامعه در برهه
  .كنند دهد كه از آن به فرهنگ عمومي ياد مي را نشان مي
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  فرهنگ تخصصي
. شـود  فته ميهاي چهارگانه گ در اين نوشتار فرهنگ تخصصي به فرهنگ هر يك از نظام 

هاي مختلف مشغول فعاليت       كه در سازمان   ،هاي جامعه   درحقيقت به فرهنگ مجموعه انسان    
هستند، فرهنگ تخصصي اقتصادي، فرهنگ تخصصي اجتماعي، فرهنگ تخصصي سياسـي           

در فرهنگ اقتصادي تعامل انسان با طبيعـت، در         . شود  و فرهنگ تخصصي فرهنگي گفته مي     
ها با يكديگر، در فرهنگ سياسي رابطه جوامـع و كـشورها و               نفرهنگ اجتماعي تعامل انسا   

احزاب و كساني كه در پي كسب قدرت و مقام هستند، و در فرهنگ فرهنگي رابطه فرد بـا               
  .گيرد خود و خدا مورد بحث و بررسي قرار مي

  
  نقشه مهندسي فرهنگي كشور) موجود، هدف، آرماني(وضعيت 

:  در سه وضـعيت مـورد بررسـي و تحليـل قـرار داد            توان  هر جامعه و يا سازماني را مي      
بـراي حركـت بـه سـمت     ). انداز چشم(وضعيت موجود، وضعيت هدف و وضعيت مطلوب   

مقـصد و  . را تعيـين كنـيم  ) Means(و دو مسير يا ابـزار    ) Ends(آينده همواره بايد دو مقصد    
قاصـد  ابـزار دسـتيابي بـه م      . وضعيت مناسب يا هدف و مقصد وضعيت مطلوب يا آرمـاني          

  .آرماني استراتژي، و ابزار دستيابي به مقاصد مناسب، سياست نام دارد
  
  
  
  
  
  
 
  

  )موجود، هدف و آرماني(هاي مورد بررسي  وضعيت. ۵شکل شماره 

Tn  
  

T1 
  

T2 

  وضعيت مناسب
 )هدف (

A 

 سياست استراتژي

  

 وضعيت موجود
  

 وضعيت مطلوب

B C ابزار  
Means 

  ابزار
Means 

Strategy Policy 
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 فرهنگي است كه محيط زيست انـساني امـروز جامعـه را نـشان      :فرهنگ موجود ) الف
 گيري  شناخت فرهنگ موجود با بهرهامروزه. نامند گاهي آن را فرهنگ معمول نيز مي. دهد مي

از ابزارهايي از قبيل نيمرخ فرهنگي توسط صاحبنظران علوم اجتماعي، روانشناسي اجتماعي            
  .پذير است و مديريت امکان

  

كه بـا  شـود  تعيـين مـي  در فرهنگ هدف بيشتر اهـداف و مقاصـدي     :  فرهنگ هدف   )ب
كـسب  ) مـثالً پـنج سـال   (مشخص توان ظرف زماني  امكانات موجود و توانمندي بالقوه مي     

 در بازة زماني مشخص، در مـسير  ، فرهنگ هدف آن فرهنگي است كه ، به عبارت ديگر   .کرد
 )۶۹: ۱۳۸۶ناظمي،.(توان بدان دست يافت انتقال از فرهنگ موجود به فرهنگ آرماني مي

  

سـازد   تبيين فرهنگ مطلوب و آرماني تضميني فراهم مي       : )آرماني( فرهنگ مطلوب     )ج
هنگام رسيدن به وضعيت مناسب به سمت جلو حركت كنيم، نه اينکه دور خود بچرخيم              تا  

 فرهنـگ آرمـاني آن فرهنگـي اسـت كـه      )۶۲: ۱۳۷۷ازگلي و فرهـي،    . (يا به عقب برگرديم   
 هايي اين فرهنگ داراي ويژگي. محيط زيست آرماني انسان را در مدينه فاضله خواهد ساخت

سـازد و   ون هرگونه آلـودگي و ضـعف و تمـارض مـي      است كه محيط زيست انساني را بد      
 كه مناسب با طبيعت و فطرت انساني است، زيـست          ،انسان در آن با آرامش و آسايش الزم       

 .خواهد كرد
  

  مديريت راهبردي فرهنگي كشور
هـاي    هـاي كـالن، تـدوين برنامـه         نظام مديريت عاليه كشور به معنـاي تعيـين سياسـت          

 نظارت عاليه بر فرايند انجـام مهندسـي فرهنـگ و مهندسـي     راهبردي، هدايت عاليه و انجام   
نظام مديريت راهبردي فرهنگ كشور در سه سطح راهبردي، پشتيباني   . فرهنگي كشور است  
  .شود و اجرايي تعريف مي
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  نظام مديريت راهبردي فرهنگي كشور. ۳جدول شماره 
  

حوزه 
  نظامات  وظايف و مأموريت  مديريتي

هاي  اليه
  فرهنگ

ماهيت 
  توضيح  رهنگف

  راهبردي

   سياستگزاري-
   هدايت عاليه-
   نظارت عاليه-
 تدوين -

هاي  برنامه
  راهبردي

   اقتصادي-
   اجتماعي-
   سياسي-
   فرهنگي-

   ملي-
   عمومي-
   تخصصي-
  اي  حرفه-
   سازماني-

 نمادها و -
  مصنوعات

  ها  ارزش-
   مفروضات-

تركيب سه مفهوم مهندسي 
فرهنگ، مهندسي فرهنگي و 

ت فرهنگي چارچوب مديري
مستحكمي را براي تهيه نقشه 
مهندسي فرهنگي کشور فراهم 

  .آورده است

  پشتيباني

   تخصيص منابع-
  : تدوين نظامات-

  مالي
  قانوني

  تداركاتي
  انساني

   اقتصادي-
   اجتماعي-
   سياسي-
   فرهنگي-

   ملي-
   عمومي-
   تخصصي-
  اي  حرفه-
   سازماني-

 نمادها و -
  مصنوعات

  ها  ارزش-
  مفروضات -

-  
-  
-  
-  
-  
-  

  اجرايي

  ها  اجراي برنامه-
 تهيه برنامه -

  عملياتي
   ارزيابي-
   ارائه گزارش-

   اقتصادي-
   اجتماعي-
   سياسي-
   فرهنگي-

   ملي-
   عمومي-
   تخصصي-
  اي  حرفه-
   سازماني-

 نمادها و -
  مصنوعات

  ها  ارزش-
   مفروضات-

-  
-  
-  
-  
-  

  
  رهنگي كشوراصول و مباني حاكم بر نقشه مهندسي ف

ها و بايد و نبايدهايي است كـه در   گيري ها، جهت منظور از اصول و مباني حاكم اولويت      
با توجه . ترسيم نقشه مهندسي فرهنگي كشور در همة اجزا و عناصر آن تجلي خواهد يافت            

هاي بلند حكومت جهاني اسالمي برخي از اصـول نـاظر بـر تهيـه        به اهداف متعالي و آرمان    
  :ي فرهنگي كشور عبارتند ازنقشه مهندس
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 اي ـ مبنا قراردادن فرهنگ به عنوان زيرساخت و بستر هرگونه برنامه عمومي و توسعه

هـاي انقـالب اسـالمي در     هاي ديني و آرمان  ـ محوريت قرآن و سنت و تأكيد بر ارزش        
 اي كوتاه و بلندمدت هاي توسعه برنامه

 به عبارت ديگر(گرايي  مقابل تفكر طبيعتگرايي در  ـ مبنا قراردادن تفكر و نگرش فطرت
هـاي   گرايي، محور اساسي توسعه و تحول در نظـام  نظام فرهنگي با محوريت نگرش فطرت 
 .)سياسي، اجتماعي و اقتصادي قرار گيرد

 سازي آن در گستره كشور  اخالق اجتماعي و نهادينهةـ توسع
  

  نظام تعامالت محيطي در نقشه مهندسي فرهنگي كشور
 و  جمهوري اسالمي، محيط داخلـي كـشور  وزه شامل محيط داخلي دولت و نظام      اين ح 
  .الملل است محيط بين

 ها محيط داخل شامل نهاد رهبري، دولت قوه مجريه، قوه قضائيه، قوه مقننه و كليه سازمان
محيط داخلي كشور، شامل محيط عمومي كشور،  .شونده كشور است  هاي مديريت   و دستگاه 

هاي خصوصي و غيردولتي است كه غيرمستقيم تحت تـأثير تـصميمات            تگاهها و دس    سازمان
  .نظام مديريتي كشور است

محيط خارجي شامل كـشورهاي مـسلمان، منطقـه خاورميانـه و جهـان اسـالم و سـاير            
  .دهند المللي را تشكيل مي كشورهاي جهان است كه محيط بين
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  بر نقشه مهندسي فرهنگي کشورنظام تعامالت محيطي . ۶شکل شماره 
  
  گيري نتيجه. ۴

 گيري انقالب اسالمي، ساخت نظام اسالمي، دولت در اين مقاله در ابتدا پنج مرحله شکل
گيري از بيانات مقـام    با بهره،سازي، ايجاد کشور اسالمي و در نهايت ساخت جهان اسالمي         

 از جملـه مفهـوم فرهنـگ،        ،سپس برخي از مفاهيم اساسي و پايـه       .  تبيين شد  ،معظم رهبري 
.  مديريت راهبردي فرهنگي کشور، تعريف شد       و مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي کشور    

تـرين   براي تبيين ضرورت و اهميت تهيه و توليـد نقـشه مهندسـي فرهنگـي کـشور عمـده               
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سازي، ناتوي فرهنگـي     شدن و جهاني    جهاني(هاي پيش روي نظام جمهوري اسالمي         چالش
، رشـد   )سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي     (ي، تغييرات شديد محيطي     يا تهاجم فرهنگ  

دل (هـا   تـرين مالحظـات، واقعيـات و پـيش فـرض        و مهم ) سريع فناوري و عمليات رواني    
نگر نسبت به مسائل، نداشـتن     هاي قبلي، عدم تفکر سيستمي و جامع        خوش داشتن به داشته   

ي نسبت به آلوده نمودن محـيط زيـست    توجه  تفکر راهبردي، وجود باورهاي نادرست و بي      
  .تشريح شد) فرهنگي

هاي اصلي نقشه مهندسي فرهنگي کـشور مـشتمل بـر             در بخش سوم مقاله مدل فعاليت     
نخست شناسايي، پژوهش و تعيين ماهيت و چيستي فرهنگي، دوم تبيين، توصيف و شـريح      

ايـن  . هنگ اسـت سازي ماهيت و چيستي فر ماهيت چيستي فرهنگ و سوم، ترويج و نهادينه 
پـس از  . شـود  گيرد، مهندسي فرهنگ ناميـده مـي    در هسته مرکزي مدل قرار مي     ،سه فعاليت 

ها، کـشور   ها، استان مهندسي فرهنگ مهندسي فرهنگي کشور که مهندسي ساختارها، سازمان       
بديهي است که انجـام چنـين کـار    . گيرد و جهان بر مبناي فرهنگ مهندسي شده صورت مي  

ها و تقسيم کار ملي و تنظيم تعامالت محيطي         ها و سازمان    ساماندهي دستگاه بزرگي مستلزم   
  . بين آنها است

هـاي مـورد    وضـعيت و ) گروه، سازمان، حرفه، ملـي و فراملـي    (سطوح مختلف فرهنگ    
در نقشه مهندسي فرهنگـي کـشور از جملـه موضـوعات         ) موجود، هدف و آرماني   (بررسي  

  .رهنگ است که در اين مقاله تشريح شده استاساسي در روش تبيين نقشه مهندسي ف
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  منابع و مآخذ
  

، ترجمه شهيندخت خوارزمي و حشمت اهللا کامراني، نـشر       شوک آينده ،  )۱۳۸۳(ـ تافلر، الوين،    
  .علم

پيش شرط تحقق سند چشم انـداز      : مهندسي فرهنگي کشور  «،  )۱۳۸۵زمستان   (،ـ رازنهان، فيروز  
هـا و   هـا، چـالش   ها و بايستگي انداز، ظرفيت   ايش ملي سند چشم   ، هم »جمهوري اسالمي ايران  

  .ها فرصت
 ،)اخالق اجتماعي(نظام جامع توسعه فرهنگ عمومي   ،  )۱۳۸۴(فرهي بوزنجاني و همکاران،     ـ  

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، شوراي فرهنگ عمومي
نتـشارات معاونـت    ، ا هـا   هـا وروش    تجزيه و تحليل سيستم   ،  )۱۳۷۷ (،ـ فرهي بوزنجاني، برزو   

  ).ع(آموزشي دانشگاه امام حسين
انداز نظام با نقشه مهندسي فرهنگي كشور     تعامل سند چشم  «،  )۱۳۸۵زمستان  (،  .ـ ـــــــــــــ   

، ۱۴۰۴انداز جمهوري اسالمي در افـق       ، همايش ملي سند چشم    »و سندهاي نظام جامع توسعه    
  .ها ها و فرصت ها و بايستگي، چالش ظرفيت
ــ ــــــ ـــ ـ ــاييز (، .ــــــ ــار «، )۱۳۸۵پ ــازي رفت ــازماني و استانداردس ــايش »فرهنــگ س ، هم

  .استانداردسازي رفتار پليس
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، جـزوه منتـشره   »شناسي تهيه و توليد نظام جـامع توسـعه   روش«، )۱۳۸۶تابستان (ـ فقيه، هادي،   
  .نشده

انـداز    شممتـدلوژي تـدوين و الگوهـاي اجرايـي چـ          «،  )۱۳۸۵زمستان  (ـ مبيني دهكردي، علي،     
هـا و   هـا، چـالش   ها و بايستگي انداز، ظرفيت   ، همايش ملي سند چشم    »جمهوري اسالمي ايران  

  .ها فرصت
هاي مقام معظم رهبـري درخـصوص مهندسـي      تحليلي بر ديدگاه  ،  )۱۳۸۵(ـ ناظمي، مهدي،    
  .، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميفرهنگي كشور
جزوه منتشر . »مباني و چگونگي ترسيم نقشه مهندسي فرهنگي كرد      «،  )۱۳۸۶(،  .ـ ـــــــــــــ   

  .نشده
- Hofstede,G, (1991), Cultures and Organization: Software of the Mind, 

Mcgraw Hill. 


