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  چکيده
در چنـين نظـامي، تعـالي    . حاد امت اسـالمي اسـت  ي آ و ماد يمعنوهدف جامعه و نظام اسالمي، تعالي       

بـراي فـراهم آوردن چنـين    . انسان و نه بهره بردن هر چه بيشتر از تمتعات حيـواني اصـالت خواهـد داشـت         
هـاي اسـالمي،    هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي کـشور بـر مبنـاي ارزش       شرايطي الزم است نظام   

گـر    بلکه خود تعميـق ،ها عوارض نامطلوبي را بر فرهنگ جامعه نگذارندريزي و سازماندهي شوند تا نه تن       پايه
هـاي   گيـرد کـه در آن نظـام    اين رويکرد فعاالنه در مقابل رويکردي انفعالي قرار مي. هاي اسالمي باشند  ارزش

گاه عوارض و آثـار ايـن    ريزي شده آن    پايه انداز فرهنگي مطلوب     فارغ از چشم   اجتماعي، اقتصادي و سياسي،   
در ايـن مقالـه پـارادايم    . شـود  گردد و در جهت کاهش عوارض منفي تالش مي ها بر فرهنگ ارزيابي مي    نظام

تبيـين شـده و   ) بـا محوريـت اقتـصاد     (به عنوان جايگزيني براي پارادايم توسعه       ) با محوريت فرهنگ  (تعالي  
بخش مـورد بحـث     تعاليريزي کالن اين نظاِم مهندسي فرهنگي در سطوح مختلف به عنوان چارچوب برنامه        

 .گيرد قرار مي
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  مقدمه
اصـالت   و يمحورايـ قلمـداد شـود دن  يسم  مدرني و محوري مؤلفه اصلتواند يآنچه که م  

 ليـ  تحل ي و اصل حاکم در فـضا      فرض شيپ به مثابه  ي مؤلفه محور  ني ا . است يوي دن اتيح
تبـديل   ي و مـاد يويـ  دني کـاربرد يهـا  ه به معادلي غربانمتفکربه وسيله  موضوعات   ينظر

 اتيـ مدرن، بـه ح فناوري   نظام   زي و ن  ي اجتماع ي، ساختارها و نهادها   به اين سبب  و  گرديده  
 موضوع فردي کي گري آن دالت و اصيياگراي رو، دننياز ا. معطوف شده است ي و ماديويدن

ـ ياصـل ويژگـي   تهي در نظام مدرنه امروزيوي ساحت دن نيبلکه ا  ،نيست  توسـعه و  ي و درون
  .شود ي مي آن تلقي اجتماعساختاِر
 بافـت  بي اما ترک، مختلف وجود دارندالي با اميها و افراد  گروهيا  چه در هر جامعه  اگر

ـ مايپ ي را مـ   توسعه و تکامل  راه   که   سازد ي را م  ي واحد تيهوي جامعه   اصل اگـر تکامـل   . دي
 نيخواهد بود و اگرايي    مادي ي اصل ريغمت،   شود في تعر ي ماد يها رشد، رفاه و توسعه لذت    

 ياجتمـاع  مـات ي در برنامه تنظيطلب رفاهو  ي مادالتي اصل و محور قرار گرفتن تما     يبه معن 
آن  در جهت زي نيني ديها زهي انگ ، باشد ي توسعه رفاه ماد   ي اصل ري که متغ  يا در جامعه . است

  )۱۲۳ :۱۳۷۷،يمرعش. (شود يبه کار گرفته م
 و سکوالر معطوف شده و   يوي خود به امور دن    دي جد ياساس نظام فکر   برمدرنيته  نظام  

 ي در ذات خـود بـرا      ي،ابي  به لحاظ ضرورت توسعه    است، يياگراي آن اصالت دن   ي اصل ريمتغ
 يهـا   حـوزه  گـر يشـش دادن د    رشد و توسعه و پو     ازمندي و استمرار ن   تيبقا و حفظ موجود   

 ،ييايـ  جغراف ي در خروج از مرزها و حـصارها        اين نظام   اساس، نيبر ا . انساني است  اتيح
ـ  بر ادي آن، با تأکتيري و مديخي تاري خود و به عهده گرفتن سرپرست ي و اجتماع  ياسيس  ني

ـ پاته مدرني .رود ي مگري دي فکريها ها و نظام  سراغ تفاهم و تعامل با تمدن ،ي محور ريمتغ  هي
و با  ) کند ي نم حيهر چند به آن تصر     (دهد يقرار م دنياگرايي   خود را    ي جهان نتفاهم و گفتما  

 و يخي تـار تيـ  حاکمرشيهـا در پـذ   هـا و دولـت     ملّت گري فراخوان د  ي در پ  ي استراتژ نيا
   .پوشاند ي ميتکثر فرهنگ در لفافهي رکيبا زاست که آن را  ياجتماع



 ۱۴۳  ■  جامعه اسالمي» تعالي«مهندسي فرهنگي، الزمه 

 

  بيان مسئله
 و بشري حدود پنج قرن پيش تحولي اتفاق افتـاده اسـت کـه از آن بـه     در جامعه جهاني 

گيري تمدني شـده      اين تحول منشأ پيدايش و شکل     . شود  يا نوزايي ياد مي   » رنسانس«عنوان  
  .شود شناخته مي» تجدد و مدرنيته«است که جريان تحول اجتماعي آن به نام 

هاي عميـق   ما اساس آن اليه  جريان تجدد حرکتي است که بر محور انسان شکل گرفته ا          
 تجدد بر محور طبيعت غريزي و حس انسان شکل گرفته است و آرمان. وجود انساني نيست

طبيعـي  . تر نـدارد  يافته هاي متنوع و توسعه هاي حسي در شکل و هدفي جز دستيابي به لذت     
» نيـسم اوما«: است مبادي آن نيز اصولي هستند که بر همين جنبه انساني تکيـه دارنـد ماننـد             

و تکيـه بـر     » راسيوناليـسم «،  )آزادي از تقيدات معنوي و قدسيات     (، ليبراليسم   )مداري  انسان(
ها و از جملـه   نگر و خودبنياد انسان و اعالم استغنا از وحي در همه عرصه     عقل نقاد و جزئي   

  )۱۶: ۱۳۸۰ميرباقري،. (حوزه معيشت انسان
 و افزايش قدرت و سيطره آدمي       دنياي مدرن دنياي تالش در جهت گسترش رفاه مادي        

ها و همه شئون زنـدگي فـردي و       محور کنوني تمامي نظام     در تمدن اقتصاد  . بر طبيعت است  
 تمدن کنوني با مبنا قـرار  ،به بيان ديگر. اند اجتماعي انسان در اين جهت جرح و تعديل شده  

. أن ذبح کرده استدادن اقتصاد و رفاه مادي تمامي شئون ديگر زندگي بشر را در پاي اين ش 
هاي ديني و  و هر چيزي که مانعي بر سر راه توسعه اقتصادي محسوب شود، از جمله ارزش   

  .باور، قلب ماهيت نموده است فرهنگ دين
انکـار يـا مخالفـت بـا آبـاداني و      » توسـعه «جويانه و سودخواهانه  تأمل در معناي سيطره   

 ابري آن با توسعه مادي و اقتصاديساحتي شدن معنا و بر سهولت زندگي نيست، مسئله، تک
در واقع بحث بر . گيرد حتي ساير ابعاد توسعه نيز در خدمت توسعه اقتصادي قرار مي      . است

سر اين است که آيا ساحت ملکوتي و معنوي وجوِد آدمي غالب بـوده و عقـل و ادراک وي    
اني غلبه يافته و دارد، و هدف قرب به خداوند است؛ يا آنکه ساحت نفس         را به فعاليت وا مي    

نکتـه در  . اعتنا به تکامل وجودي و قرب به حق است هدف صرفاً ارضاء هواهاي نفساني بي  
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 اينجاست که اگر قرب به حق و تکامل وجودي انسان را از ياد ببريم تحقق سعادت و آرامش
  )۲۰ ـ ۲۲: ۱۳۸۰زرشناس، . (در دنيا نيز ناممکن خواهد بود

کـه  » تعـالي «عريف معناي توسعه و تحويـل آن بـه معنـاي          بر اساس آنچه گفته شد بازت     
برگيرنده تکامل وجودي و قرب به حق است براي ما که در مطلَع تمدن بـزرگ اسـالمي           در

  .را داريم بسيار ضروري است» برانداختن نقشي نو«بوده و عزم 
  

  ؟توسعه چيست
. گسترش يافت و  شد  از جنگ جهاني دوم مطرح        بعد  به معناي جديد آن    ادبيات توسعه 

 بـه سـمت   ) يا جهـان سـوم    (مانده     چگونگي بهبود شرايط كشورهاي عقب      كشفِ  آن هدف
  .بوده استيافته  شرايط مناسب همچون كشورهاي پيشرفته و توسعه

گيري متفاوت كل  به طور كلي توسعه جرياني است كه در خود تجديد سازمان و سمت            
مادي بشر و تأمين هـر چـه بهتـر و بيـشتر      سوي افزايش رفاه  به،اجتماعي ـ  اقتصادي نظام 

توسعه عالوه بر اينكـه    . همراه دارد جويي مادي را به       نيازهاي مادي و غريزي و اشتداد لذت      
هاي نهـادي،     هاي اساسي در ساخت     بهبود ميزان توليد و درآمد را دربردارد، شامل دگرگوني        

توسعه در بـسياري    . مردم است هاي عمومي     اداري و همچنين ايستارها و ديدگاه     ـ   اجتماعي
  .گيرد از موارد، حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربرمي

 دوران مدرن،انديشه . تفکرات جديد پرداخته است بازسازي جامعه بر اساس به »توسعه«
  منوط بـه توسعهدست يافتن به اين .  است»باوري آينده« و  »باوري  انسان«،  »باوري  علم «شامل

 و ايجـاد نهادهـاي   آنهـا هاي جديد، تشريح و تفضيل  اساسي درك و هضم انديشه سه اقدام   
ها بر عقل خـود بنيـاد و منقطـع از             بنيان تمامي اين انديشه    )۱۳۸۲ميرزااميني،   (.استجديد  

وحي بشِر سکوالر قرار دارد که تقابل آن در بعد نظري و عملي با تعاليم ديني بر هيچ کـس          
  .پوشيده نيست

نـه فقـط   ( جانبـه  فراينـدي همـه   در ظاهر تعديل شده و توسعهمفهوم   ، اخير هاي  در دهه 
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 ،ابعاد اقتصاديشامل  كه معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم شود  معرفي مي)اقتصادي
  اما حتي اين تعديل و اصالح نيز مشکل. است)دفاعي(امنيتي  و فرهنگي و اجتماعي سياسي،

کند چرا که تمامي ابعاد توسعه، حتي به معني متـوازن       برطرف نمي بنيادين پارادايم توسعه را     
 توانند اند و بنابراين نمي آن، بر مبناي عقل خودبنياد و منقطع از وحي بشر جديد بنا نهاده شده

در واقع توسعه به معناي مدرن آن حاصـل       . قافله بشريت را به سعادِت حتي دنيايي برسانند       
روشن اسـت کـه عقـل    . راي بنا نهادن تمدني اومانيستي است    تالش انساِن منقطع از وحي ب     

توانـست ارسـال پيـامبران و     تواند سعادت بشري را رقم بزند که اگر مي  منقطع از وحي نمي   
عقل عصر روشنگري نتوانسته اسـت در جهـان   . انزال کتب آسماني امري عبث و بيهوده بود  

 ساني را تحقق بخشد زيرا که حقيقتهاي ان صلح، عشق، همزباني، آزادي و شکوفايي قابليت
در واقع بحران عصر روشنگري و تمـدن  . آدمي و نيازها و راههاي تعالي او را نشناخته است 

اين عقل . مدرن ناشي از اين است که عقل خودبنياد را مبنا و معيار امور خود قرار داده است  
ليـل روح ناسـوتي آن   در صورت فردي يا جمعي تابع نفس اماره و تجسم آن است و بـه د               

  )۱۳: ۱۳۸۰زرشناس، . (نيز غافل کرده است» دنيا«آدمي را حتي از معناي راستين 
 حتي به معناي متوازن آن، رفاه و تمتّـع    ،گيري غايي توسعه   بنابراين هدف اصلي و جهت    

 دني رسلهيوسدر نظامي که منابع مالي . مادي بشر بوده و تعالي معنوي در آن جايگاهي ندارد
توسعه  مختلف يها  بخش ني مقصد توازن ب   يابد و   مياصالت    اقتصاد ،استتمتّعات مادي    به
  . استي مادشتريع ب تمتّني همزين

  
  اصالت اقتصاد در پارادايم توسعه

با معيارها و مـوازيني خـاص   »  اقتصادي توسعه«در جهان امروز صرفاً  » توسعه«منظور از   
هم به ميان بيايد مقصود آن فرهنگي اسـت کـه           »  فرهنگي  توسعه«اگر گاهي سخن از     . است

شود، هرگز    که وقتي سخن از آموزش گفته مي        چنان. قرار دارد »  اقتصادي  توسعه«در خدمت   
کنيم مورد نظر نيست، بلکه منظور آمـوزش متـد و    آن آموزش عام که از اين کلمه ادراک مي    
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در تفکر جديد   ) ۷: ۱۳۸۶ني،  آوي. (است و نه چيز ديگر    ) در همان وجه خاص   (ابزار توسعه   
اي،  حتي علم نيز معنايي متفاوت از گذشته يافته و کااليي تجـاري، شـرکتي، رقـابتي، تـوده                  

در واقـع در زمانـه مـا    ) ۴۳ ـ  ۵۶: ۱۳۸۶فراستخواه، .(استاندارد، جهاني و مجازي شده است
  .حتي علم نيز به يک کاالي اقتصادي تبديل شده است

کاپيتاليسم در . صادي ـ اجتماعي تفکر و تمدن مدرن استساالري صورت اقت سرمايه
عصر جديد و به ويژه در دو قرن اخير، به يک واقعيت عملي و تاريخي انکارناپذير تبديل 

 بـاز هـم اقتـصاد،    ،بنابراين حتي در توسعه متوازن نيـز، عليـرغم ادعـاي آن     . شده است 
ر بر تمامي شئون ديگر غلبـه  ساالري به عنوان جوهري انکارناپذي   سودمحوري و سرمايه  

نيز همگي بـه عنـوان مهياکننـدگان       ...  و امنيتي،  فرهنگي ياسي،توسعه اجتماعي، س  . دارد
اين امر در کشورهاي کمتر توسعه يافته شدت . کنند هاي توسعه اقتصادي عمل مي    زمينه

ي  سراسيمه همه قـوا ،اين کشورها براي آنکه از قافله عقب نمانند      . بيشتري داشته است  
اند و براي آنکه به عنـوان عـضوي از دهکـده     خود را براي توسعه اقتصادي بسيج کرده    

را ... جهاني به رسميت شناخته شوند، هر گونه مانع بومي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و    
  .کنند  مي رحمانه خنثي بي

  
  تعالي جايگزين توسعه

 فرهنـگ اديـان و   ويـژه  هـا، بـه    چالش دين و علم، چالش دين و تجدد و چالش فرهنگ          
 چالـشي   ـ ـ نه علم بـه مفهـوم درک واقعـي    (Science) فرهنگ اسالم با تجدد و علم مدرن

تعالي و توسعه هر دو . تر بين تعالي و توسعه ايجاد شده است  است که در يک مقياس وسيع     
مشتركاتي با يكديگر دارند، يعني هر دو به دنبال اين هستند كه از طريق تحول در نيازهـاي           

شر آنها را مرتفع كنند و با ايجاد موضوعات و روابط جديد مقياس نيازها و ارضاي آنهـا را         ب
 مقيـاس مطالعـه   ،مولكـول را بكـاويم  دروني و بيرونـي  بخواهيم روابط   مثالً اگر   . تغيير دهند 
گيـري   در درون مولكول ديگر ابـزار انـدازه       . کند  تغيير مي گيري   شود و ابزار اندازه    عوض مي 
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 بـه  در توسـعه . شـود  گيري و نسبت عوض مي متر نيست، در نتيجه مقياس اندازهيانتس متر و 
» كيفـي و كمـي    « تغييـرات    هـدف آن اسـت کـه      ، بلكه   يمدر جوامع نيست  » يكم« تغيير   دنبال

 نيـز در تعـالي  مـسئله   ايـن  .ند تا مقياس نياز و ارضاي نياز را تغيير دهنـد     شوهمزمان ايجاد   
ط و  نـشا ،ل مفاهيمي از نـوع امنيـت، مـشاركت، آسـايش، بهجـت     تعالي به دنبا . وجود دارد 

هـاي اخيـر مطـرح     خصوص توسعه همه جانبه كه در دههه ايدار، ب پدر توسعه. آزادي است 
 حـضور دارنـد، بـه دنبـال تحـول همـه نهادهـا و        آنهاي متفـاوت در   شده است و فرهنگ   

گـذار از  را ه گـاهي آن  به وضع جديد هستند كـ وضعي هاي اجتماعي براي گذار از      سازمان
در . اين نيز به يك معنا در تعـالي موجـود اسـت           . كنند  تمدن سابق به تمدن جديد تعبير مي      

پـس معنـي تعـالي    . تعالي نيز به يك معنا به دنبال گذار از يك وضع به وضع ديگر هـستيم              
 جـويي  معنـي تعـالي  . گستري و امثـال اينهـا نيـست    مبارزه با آزادي، نشاط و بهجت، عدالت   

بايـد ديـد تفـاوت      پس  . ساختارگرايي نيست، بلكه عبور از ساختارها به سمت تعالي است         
 ر كجاست؟توسعه و تعالي د

جدي با تعـالي  بسيار  ياكنون بر جهان حاكم است، چالش اي كه هم   مدرنيتهدر واقع نظام    
 ،ار گذارنـد كه اخالق را كناست  هكرد» ملزم« را متفکران مدرنيته اين نظام  مبناي   .انسان دارد 

 نـسبي  فنـاوري آن را بـه تبـع     داننـد و   تمايالت را متغير اصلي جامعه نمي      چرا كه اخالق و   
بدين مفهوم که براي توسعه به معناي جديد آن بايد کليه قيد و بندها خنثي         . كنند  تعريف مي 

شود تـا در هـر    اخالق نيز نسبي تعريف مي    . هاي توسعه به تمامي حرکت کند       شود تا چرخ  
ها کوچکترين مانعي ايجاد کردند، به نفع توسعه جرح و تعـديل    که اخالقيات و ارزش    زمان
 در  .است» نوگرايي« نه    و  تعالي، تجدد به معناي غربي آن      هاي  چالشيکي از    بنابراين. شوند

به اصـل تحـول، نـوآوري و اصـل تغييـر       تعالي و توسعه هر دو      چه   اگرواقع بايد گفت که     
شر و مفاهيم پايه به اجمال معتقد هستند، اما از اين نظر بـه طـور     موضوع و مقياس زندگي ب    

 چالش بين اين دو تمدن چالش بين دين و علم مدرن و تجدد در واقع .كامل متفاوت هستند
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  . استتعالي و توسعه  كه بروز عيني آن در جامعه ما چالش بين دو فرهنگ ١غربي است
هـم تعـالي هـم توسـعه     . است» بنا و هدفم« در ين تفاوت تعالي و توسعه تفاوت نخست

  گسترش امنيت انساني و تغيير بافت ومحور هستند و موضوع اصلي آنها توسعه انساني انسان
 انـسان بـه نقطـه بـاالتري     تعالي و توسعه هر دو به دنبال آن هستند که   . نيروي انساني است  

بـا يكـديگر   » مبنا و جهت«در   اماکند؛ و آن را بهتر ارضاء هدر و نياز برتري را درك ك   هديرس
فرايند توسعه و تعالي  هر دو   متفاوت هستند و آن چه مهم است اين است كه اين جهت در              

توسـعه  « ديگـري   و جهتِ  ،است» توسعه ابتهاج مادي  «جهت يكي   . شود  ساري و جاري مي   
 وييج وري مادي و همين طور اشتداد لذت  توسعه، رفاه و بهره.است» تقرب و ابتهاج به قرب

علـم، فنـاوري و صـنعت دنبـال         » تحقيقات سـازماني  «و  » نظام تحقيقات «مادي را از طريق     
 جهـت ديگـري را   پـردازد، ولـي   هاي مختلف مـي  به توليد علوم و فناوري     نيز تعالي. كند  مي

 در  يـاد شـده  نظـر  اخـتالف .  که تقرب بيشتر به خداوند و ابتهاج بـه آن اسـت         كند  دنبال مي 
 هر دو از رفاه، عـدالت و  تعالي و توسعه. كند  حضور پيدا مي نيزيه زندگي   بازتوليد مفاهيم پا  

 . متفـاوتي دارنـد    »احكـام «و  » تعـاريف « در واقـع     ولـي ،  گوينـد   سخن مي ... امنيت، دانش و  
  )۱۳۸۶ميرباقري، (

  
  اصالت فرهنگ در پارادايم تعالي

. وي وجود بشر است   مفهوم تکامل و تعالي در قرآن اصالتاً مربوط به ابعاد روحاني و معن            
منتهاي حرکِت تکاملي انسان و جهان و تاريخ در قرآن، اهللا است و اين معنـا در بـسياري از      

، إلي اهللا المـصير  )۴۲/ نجم(آيات قرآن مجيد با تعبيراتي گوناگون همچون إلي ربک المنتهي  
                                                             

، تفاوت مبنـايي دارد و  اقع و حقيقت و به معناي كشِف،علم و دانش، با  (science)خوانندگان توجه دارند که علم مدرن       . ۱
به طـور  . كشف واقع و حقيقت علم و دانش به معناي بين دين و  نه است،در واقع چالش بين دين و علم مدرن چالش حاضر   

ي و معرفت حاصل جريان تولّ. ها ها و سرمشق پارادايم ها و روش در  هاست، هم  هم در گزارهعلم مدرنتعارض دين با خالصه 
نبايد خلطي » صدق و كذب«و » حق و باطل«بين . نيز استحق و باطل داراي ابعاد صدق و كذب وده و وراي دو بعد  بواليت

معيار حقانيت .  علم اكتشاف نيستمعيار حقانيِت. هر چيزي كه مطابق با واقع بود، حق باشدکه  نيست  گونهاين. صورت پذيرد
 .گردانيم تسليم باز مي ت و است كه ما آن را به عبودييعلم يك معيار اخالق
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 و  ۴۶/ بقره(ون  ، اليه راجع  )۸/ علق(، إلي ربک الرجعي     )۱۸/ ، فاطر ۴۲/ ، نور   ۲۸/ آل عمران (
اصل و ريشه اين حرکت در جوهره و معناي عالم جريـان دارد و     . بيان شده است  ... و) ۱۵۶

بنـابراين، تکامـل و     . کند  ماده و ظاهر عالم نيز در تبعيت از اين حرکت معنوي تغيير پيدا مي             
کـه در آن بعـد فرهنگـي و    . برمـي گـردد  جانبـه   تعالي در معارف اسالم به يک حرکت همه    

هـاي     حال آنکه در غرب تکامـل بـه تطـور انـسان از صـورت               .عنوي داراي اصالت است   م
  .شود اطالق ميتر آن  يافته هاي تکامل تِرحيواني به صورت پست

مـوانعي کـه راه   نخست هاي نظام بايد در مرحله  ريزي بر اساس آنچه گفته شد در برنامه  
 .اشته شوداز سر راه برد ،ه فقر مادياز جمل ،اند تعالي روحاني بشر به سوي خدا را سد کرده      

بنابراين، نخست توجه به از بين بردِن فقر مادي امري تَبعي است نه اصلي، و ثانياً هـدف از                
  .آن دستيابي به عدالت اجتماعي است نه توسعه

کند که   مييچه تفاوت.  باشديشتري بحي به توضازي ندي مطلب شانيتر شدن ا  روشنيبرا
  خودي که امور اصلنجاستي تفاوت در ا.»يتبع «اي باشد »ياصل «ي امرير ماد بردن فقنياز ب

 ي حال آنکه امور تبعـ ،رنديگ  عمل مورد توجه قرار مي يلزوماً و اصالتاً به عنوان محور و مبنا       
  اجتماع است اما چون فقرميو تعلتزکيه  ي حکومت اسالمي اصلفهي وظ. هستنديي و کفايفرع

پردازد  ميآن  بردن  ني به از ب   ، هدف است  ني در برابر ا   مي عظ ي مانع يعو فقدان عدالت اجتما   
  آموزشنيبنابرا. کند  مييزير  جامعه برنامهي معنوي در جهت تکامل و تعاليو به طور مواز

 بلکه مبارزه بـا فقـر   رديگ   بردن فقر قرار نمي    نيها و از ب    تيو فرهنگ در خدمت رفع محروم     
  . استيگ و فرهني معنويدر خدمت اعتال

  به عنوان محور و اصل اتخاذي و درازمدت اگر مبارزه با فقر مادعي وسيزير  برنامهکيدر 
.  در خدمت آن قـرار خواهنـد گرفـت        ي به عنوان امور تبع    زيگاه آموزش و فرهنگ ن     شود آن 

گاه مبارزه بـا فقـر بـه        آن ردي محور و اصل قرار بگ     ،مي و تعل  هي تزک يعني ي، فرهنگ ياگر اعتال 
 لحـاظ خواهـد   ي معنـو  ي بر سر راه تکامل و تعال      يمانعبراي از بين بردن      ي تبع ين امر عنوا
  )۹ ـ ۱۰: ۱۳۸۶آويني،  (.شد
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.  که در غرب معمول اسـت ميا  کردهارياز فرهنگ همان معنا را اخت    نيز   امروز ما    ،سفانهأمت
 افتـه يه ت آن غلبـ أ بر همه وجوه تفکر و منـش يستيليادر تمدن غرب از آنجا که نگرش ماتر   

 بلکه آموزش و فرهنـگ بـه مثابـه امـور            ،ستي اصالت و معنا ن    ينفسه دارا  ياست فرهنگ ف  
 از فرهنـگ توسـعه   يوقتـ مـثالً  . انـد   تمدن قرار گرفتهگريد در خدمت وجوه و مظاهر     يتبع

 ي مربوط به توسعه اقتصادي تخصصيها   است که به آموزشي مقصود فرهنگنديگو ميسخن 
 ي معنادي باري اصالت است ناگزي اسالم که روح و معنا دارايظام اعتقاد در ن.شود محدود مي

ـ ها فرهنگ را در خدمت ا      ي از غرب  تي نه آنکه به تبع    ،مي فرهنگ اعتبار کن   ي برا يثابت  و آن ني
 واحد و قتي آن روح و حقيعني ، است  فرهنگ اسالم  يدر نزد ما فرهنگ به معنا     . ميقرار ده 

 يتواند در خدمت توسعه اقتصاد نمي که  اسالم وجود دارديتقاد که در مجموعه نظام اعيثابت
  )۹ ـ ۱۰: ۱۳۸۶آويني،  (.رديگ قرار

  
   تعاليکالني زير چارچوب برنامهمهندسي فرهنگي، 

افـزاري و      فـضاي نـرم    و بـه عبـارتي    فيزيكي جمعـي انـسان      غيرزيست   فرهنگ، جهان «
 اين اساس فرهنـگ، عـالوه بـر       بر  . استفيزيكي تنفّسي و تحركي حيات جمعي آدميان        غير

كننـد و آن را   ي كه عالميان در آن زنـدگي مـي         يعني جهان  زيست جهانمثابه  به   (حياتي بودن 
 مفهومي فراگير بوده    )نمايند  همچون اكسيژن كه حيات آدمي بدان وابسته است، استنشاق مي         

توان بـا   را نميدر واقع فرهنگ  .»و بر تمامي شئون زندگي مادي و معنوي انسان احاطه دارد      
بعـدي از حيـات آدمـي    ها  از اين مقوله هر يک. کردمقايسه ... سياست و ،  اقتصادهاي    مقوله
هاي حيـات   ساير مقوله پوشاند كه      زواياي زندگي آدمي را چنان مي      تمامي اما فرهنگ    ،است

 اهـ  مقولـه چند بين فرهنـگ و همـه         حقيقت هر  در .دهد  ميتأثير آن قرار      تحتبشري را نيز    
  )۱۳۸۵رشاد، . (فرهنگ اشرف و اشمل استولي ر وجود دارد، و تأثّ تأثير، تعامل

 تـا در بـستر آن       ،دهنده گـردد    براي تعالي بايستي فرهنگ جامعه فرهنگي متعالي و تعالي        
 هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به نحوي طراحي و سازماندهي شوند که با تعامل ساير نظام
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   نـاظمي،  (ي و معنوي بشري به ميزان الزم و متعادل پاسـخ داده شـود،             آنها کليه نيازهاي ماد
 که هدف غايي آن تقرب بيشتر به خداونـد و ابتهـاج بـه    ،اي بالنده و متعالي    تا جامعه ) ۱۳۸۷

در چنين نظامي آحاد جامعه در بستر تعالي مادي به تعالي معنوي نيـز       .  شکل گيرد  ،آن است 
  .يابند دست مي

، فرهنـگ مطلـوب   هندسـي فرهنـگ    اين هدف ابتدا، بايستي با انجـام م        براي دستيابي به  
 بـه . تـدوين شـود   ) انداز تعـالي   چشمبراساس  (و فعاالنه   ) ها  مبتني بر ارزش  (آگاهانه  جامعه  

دهـي و    هرگاه به طور آگاهانه فرهنگ را مبتني بر مباني مورد اعتقادمان جهـت        ،عبارت ديگر 
 نحو مطلوب اسـتخدام نمـاييم، بـه مهندسـي فرهنـگ          ارتقا بخشيم و به   آن را   اصالح كنيم،   

  . ايم پرداخته
انداز تعالي الزم اسـت تمـامي        پس از مهندسي فرهنگ و طراحي فرهنگ مبتني بر چشم         

در سطوح مختلف سازماندهي شـوند بـه نحـوي کـه بـه              ... هاي اجتماعي، اقتصادي و     نظام
  .افزا جامعه اسالمي را به سوي تعالي سوق دهند صورت هم

ها و امکانـات را بـا        بتواند انسان  جامعه تيري است که مد   آن ي فرهنگ يهدف از مهندس  
مصنوعات تا با توليد     دي نما تي و هدا  ي سرپرست گريکديبا   هماهنگو  کارهاي مناسب   وساز

  و آرامششيآسا  بهدنيهاي جامعه را براي رس  مادي و معنوي انسانازهايين، محصوالت و
  بر فرهنگِ يمبتن هرگاه مصنوعات و محصوالت      .برآورده نمايد ب   مناس يالزم و رشد و تعال    

گـاه    و عرضه شوند، آندي تولي،مهندس  متعادلي به صورتي و فطرت انسان   عتيسازگار با طب  
  .شده است نيمأ تيها به خوب جانبه انسان همههاي  ازين توان گفت که مي

 گريديکدر تعامل با مي سيستها به صورت  دهي همه پديستمي سکرديآنجا که با رواز 
. رديپـذ   صورت مـي گريکدي در تعامل با زيها ن   سيستم ي فرهنگ ي مهندس شوند،  ديده مي 

 گريکـد يبندي شـده و در تعامـل بـا      طبقه نيز به همين نحو   ها   سيستم ي فرهنگ تيريمد
  .خواهد بود

مـه   بر هيفرهنگ تيري و مديها مهندس   ها و نظام    سيستماست که    متعادل   کامالًوضعيتي  
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 ی کشور فرهنگیمهندس

 منطقهی  فرهنگیمهندس

  مهندسی
 فرهنگی جهان

 ها ی نظام فرهنگیمهندس

  ها ی سازمان فرهنگیمهندس

  مصنوعات و محصوالتی  فرهنگیمهندس

  
 

 فرهنگی مهندسی سطوح. ۱نمودار 

  )تعلیم و تعلّم(مهندسی فرهنگی نظام آموزشی 
  

 )تزکیه (مهندسی فرهنگی نظام تربیتی

 ،ي اردکـان  ينـاظم . (اي نسبت به هم قرار داشته باشند       و سازنده  حاکم بوده و در تعامل مؤثر     
۱۳۸۶ :۲۵(  

 و بر مبناي دو پايه اساسي )۲۴: ۱۳۸۶ ،ي اردکان يناظم(مهندسي فرهنگي در شش سطح      
  ).۱نمودار (گيرد  انجام مي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  :شود هنگي تشريح ميدر ادامه به اختصار هر يک از سطوح مهندسي فر
  

  )تزكيه(مهندسي فرهنگي نظام تربيتي 
 يهـا   و نشانهاتي در جامعه را تالوت آ    ي رسوالن اله  ختنيخداوند متعال هدف از برانگ    

ـ  يهو الَّذ «:  کرده است  يها معرف    انسان مي و تعل  هيحق و تزک    رسـوالً ِمـنْهم   نيـي ماأل ي بعثَ ِف
 اسـت کـه در      ياو کس «؛  )۲/ جمعه   (»ة الِْکتاب والِْحکم  علِّمهمي َ  و ِهميزَکّي َ  و اِتِهي ا ِهمي علَ تْلُواي
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 آنها بخواند و آنان را پـاک  ي را برا  شيها  تا نشانه  ختي برانگ شاني را از ا   يامبري پ ها ي اُم انيم
ـ گو فهي شـر هي آنيدر اتزکيه بر تعليم   » .اموزاندي ب شانيسازد و کتاب و حکمت را بد        آن ياي

  .ب نفوس باشدي بر تهذي مبتندي کتاب و حکمت باميت که تعلاس
تقـدم  نيز بر مبناي همين آيه مباركه        ،)ره(امام خميني بنيانگذار انقالب اسالمي، حضرت     

  :اند يادآور شدهدر سخنان خود  را به عنوان يك اصل راهبردي بارها مي بر تعلهيتزك
كوشش .  و تعلّم باشدميتعل اينكه از قبل د،ي بشوهي و تزكدي بشو تي كه ترب  ديكوشش كن «

 بر به باشد، كه او مقدم است به حسب رتتي تربم،ي كه همدوش با درس خواندن و تعل       ديكن
  )۵۰۷: صحيفه امام(» . كتاب و حكمتمي و بر تعلاتي و بر تالوت آميتعل

 فات از خطرها و انحراياري را منشأ و سرآغاز بستي و تربهيعلم بدون تزك) ره(ينيامام خم
  :فرمودندو سته دان

  باران كه رحمتني ايگاه.  تنها مضر است ندارد، علِمدهيفاعلم تنها .  استتيمهم ترب...«
 خورد، ي مفي كثي كه به جاي وقتشود؛ ي عطر بلند مي بوخورد، يها م  به گلي است وقتياله
 علـم   شـده تيـ  قلـب ترب كي است كه اگر در     طور ني علم هم هم   شود؛ ي كثافت بلند م   يبو

ـ  فاسد براي نشده تي تربقلب كيو اگر در . رديگ يوارد بشود، عطرش عالَم را م  ـ ، ا...زدي  ن،ي
  )۴۰: صحيفه امام(» .... عالَم راكند يفاسد م

نظام تربيتي با هدف تربيت عناصري منفرد در جامعه كه با كل نظام         » توسعه«در پارادايم   
 هاي ماهنگي را داشته و مانعي پيش روي چرختوسعة مادي سازگار بوده و بتوانند بيشترين ه

 با اصل قرار دادن تعليم در جهت رشد» توسعه«پارادايم . اين نظام نباشند، بنا نهاده شده است
و رفاه مادي تالش دارد تا افراد جامعه را نيز به نحوي تربيت کند كـه بـه عنـوان عناصـري              

  . بخش به توسعه عمل نمايند سرعت
چون دو بال عمل كرده و تزكيه بر تعليم           ش اسالم تربيت و آموزش هم     بخ  در نظام تعالي  

بر اين اساس مبناي مهندسي فرهنگي بايستي مهندسي فرهنگـي نظـام            . و تعلّم اولويت دارد   
  .باشد انداز تعالي و با هدف قرب الهي  تربيتي موجود بر اساس چشم
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  )تعليم و تعلّم(آموزشي مهندسي فرهنگي نظام 
نيا نظام تعليم و تربيت فعلي تقليدي از مغـرب زمـين اسـت و هـيچ کـس                 در سراسر د  

دهد که اين سيستم آموزشي بر محور تکامل و تعـالي          ترين ترديدي به خود راه نمي       کوچک
هاي معمـول    هيچ کس در لزوم توسعه با شيوه.ريزي نشده باشد روحي و اخالقي انسان پايه  

أمين نيازهاي تخصصي توسعه اقتصادي طراحـي و  نظام آموزشي کنوني براي ت    .ترديد ندارد 
اين نظام آموزشي بر محور تعليم و تربيت مطلق يا تعليم و تربيت اخالقي      . ايجاد شده است  

هاي فني و علمـي الزم و تـأمين    انساني طراحي نشده، بلکه هدف اصلي آن آموزش مهارت        
) ۱۵۳ ـ  ۱۵۷: ۱۳۸۶آوينـي، .(يـافتگي اسـت   کادرهاي تخصصي براي دست يافتن به توسـعه 

انداز تعالي برساند چرا که اصـوالً   تواند ما را به چشم روشن است نظام آموزشي موجود نمي 
انـداز   بايستي نظام آموزشِي موجود بر اسـاس چـشم  . براي چنين منظوري وضع نشده است     

تعالي و از طريق مهندسي فرهنگي بازآفريني شـده جـزء جـزِء آن اصـالح گـردد، در نظـام         
شوند كه حركت آنهـا را بـه سـوي      جديد آحاد جامعه اسالمي به علومي تجهيز مي  آموزشي

سازي علوم، به     در اين مسير تقويت و گسترش جنبش اسالمي       . انداز تعالي تسريع کند     چشم
  .ويژه علوم انساني، ركن و اساس مهندسي فرهنگي نظام آموزشي است

  
   مصنوعات و محصوالتي فرهنگيمهندس

رزش و واقعيت از يكديگر جدا نبـوده و هـر واقعيتـي بـه همـراه خـود                   گونه كه ا    همان
و ) ۸۸: ۱۳۵۷هايـدگر، (طـرف نبـوده    هايي را نيز به دنبال دارد، فناوري نيز خنثي و بي      ارزش
  .كند هاي موطن خود را به جامعه مقصد منتقل مي ارزش

همـان  شـود و    و پرداخته مـي  ساخته  فرهنگ کياساس   هر ساخته دست و فکر بشر بر      
 در واقع هـر  )۲۴: ۱۳۸۶ ،ي اردکانيناظم (.سازد ميکند و به نوبه خود   ميديفرهنگ را بازتول  

 بر امتزاج واقعيت ابن. شود ابزاري ما را به همان مقصدي كه براي آن ساخته شده رهنمون مي    
هـاي آن   را نپـذيرفت و ارزش   هاي آن  گيري  توان از فناوري بهره برد ولي جهت       و ارزش نمي  
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  .را خودآگاه يا ناخودآگاه نپذيرفت 
ها در فرايند شناختي ـ عاطفي افراد و در تعامل با محيط تغييـر    در واقع از آنجا که ارزش

فناوري نيز به عنوان يك مؤلفه محيطي باعـث تغييـر   ) ۹۳: ۱۳۸۰الواني ودانايي فرد، (كنند    مي
پيـسي،  (آورد  را به وجـود مـي  اي  هاي انساني شود، چرا كه پيرامون خود فعاليت ها مي   ارزش
متأسفانه تأثير پنهـان  . كند ها را به آنها منتقل مي كه با تأثير شناختي بر افراد ارزش     ) ۱۶: ۱۳۶۷

 تحـت  ز در جامعه ما به خوبي شـناخته نـشده و هنـو        گها و فرهن    و دقيق فناوري بر ارزش    
 بگوييم، ناشناخته رتشود يا به  به رسميت شناخته نمي   ش منسوِخ جدايي واقعيت و ارز     ةآموز

  .كنيم ها را در جاهاي ديگر جستجو مي مانده و ما علت تغيير ارزش
انداز تعالي به نحوي طراحـي   الزم است محصوالت و مصنوعات جامعه بر اساس چشم       

شود که کليـه نيازهـاي مـادي و معنـوي بـشر را بـه ميـزان الزم و متعـادل بـرآورده کـرده                   
ات  و مـصنوع ت محـصوال ي فرهنگـ يمهندسـ بنابراين . اشدهاي متعالي ب بخش ارزش   تعميق
 .اسـت ي  متعـال   و نوسازي و بازسازي مصنوعات و محصوالت سازگار بـا فرهنـگ            يطراح

  )۲۴: ۱۳۸۶ ،ي اردکانيناظم(
  

   سازماني فرهنگيمهندس
هاي کوچک و بزرگ شـکل گرفتـه و    ها در سازمان  انسان يني و ع  ي ذهن هاي تي فعال همه

 ايـ هـا از دن   و در سـازمان نـد يآ  مـي ايـ ها بـه دن  ها در سازمان    انسان. کند  مي دايظهور و بروز پ   
  .روند مي

  سازگاري مصنوعو  محصولکه نيها است براي ا دهنده رفتارها و فعاليت  که شکلسازمان
 و ي فرهنگـ يمهندسـ   خـود دي و ارائه کند، با   دي را تول  ي فرهنگ مهندس  ايبا فرهنگ هدف و     

  . شودي فرهنگتيريمد
 هـاي سـازمان و      ستميسري ز ايها    نظام ي سازمان عبارت است از طراح     ي فرهنگ يدسمهن

 ستميـ سريهـاي سـازمان ز   اي کـه فرهنـگ و ارزش    بـه گونـه  گريکدي با   آنها برقراري تعامل 
  .محوري آن باشد
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  مهندسي فرهنگي سازمان. ۲نمودار 
  

هاي   دستگاهيدولتري و غيولتهاي د    کشور اعم از دستگاه    يسازماندهبا مهندسي فرهنگي    
 در جهـت    يهاي الزم براي انسجام و همـاهنگ       نهي زم يو اجتماع  اقتصاديي،  اسي س ي،فرهنگ
 انـداز   به فرهنگ هدف و ساختن چـشم  دنيرستا   و عرضه محصوالت و مصنوعات       ديتول تحقق

  )۲۷ ـ ۳۶: ۱۳۸۶ ،ي اردکانيناظم. (شود يکشور فراهم م
  

  ها  نظامي فرهنگيمهندس
 رمجموعـه ي کشور را براساس کارکردهاي مشترك بـه چهـار ز     کيهاي     دستگاه وعهمجم

  :کنند ي مميتقس
  ي به عنوان نظام فرهنگيهاي فرهنگ مجموعه دستگاه  .۱
  ي به عنوان نظام اجتماعيهاي اجتماع مجموعه دستگاه  .۲
  ياسي به عنوان نظام سياسيهاي س مجموعه دستگاه  .۳
 )۳۷: همان. ( تصادي به عنوان نظام اقتصاديهاي اق مجموعه دستگاه  .۴

  نظاماتشود، تمامي از آنجا که لزوم توسعة اقتصادي در زمانة ما امري مطلق انگاشته مي       
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ـ  و ا  انـد   افتـه ي محور تشکل    ني بر هم  ي، سياسي و اقتصادي نيز     اجتماع فرهنگي،  از  يکـ ي ني
 اقتـصاد  يکتـاتور يد. سـت  اي بـشر اتيـ  وجـوه ح  ري غلبه اقتصاد بر سا    يها   جلوه نيتر  بارز
 .بـرد  کـار مـي   به غلبه ني اي برا،»باستيکوچک ز« کتاب سندهي نو ،شوماخرکه   است   يعبارت

 ي امروز است که به نظامات و معامالت و مناسبات اجتمـاع           ياي بالمنازع دن  کتاتوِرياقتصاد د 
نـابراين  ب) ۱۵۴: ۱۳۸۶آوينـي، . ( خود معنا کـرده اسـت  يازهايشکل داده و آنها را بر محور ن       

 يمهندس. ها نيز بر اين مبنا مهندسي فرهنگي شوند براي دستيابي به تعالي الزم است کليه نظام
  : معنا است کهنيهاي چهارگانه فوق بد  نظاميفرهنگ

 و احصاء شـده و کارکردهـا و         ييها شناسا    از نظام  ک ي هاي هر    دستگاه عةمجمونخست  
اي   به گونه  گريکدي و تعامل و ارتباط آنها با        ردي مجدد قرار گ   ي مهندس مورد ساختارهاي آنها 
  .مؤثر برقرار شود

 محوري و   ستميها س    فرهنگ و ارزش   ستمي سازمان س  ي فرهنگ ي که در مهندس   گونه همان
اي از سـاختارهاي    کـه مجموعـه  زيـ هاي چهارگانـه ن    نظام ي در مهندس  گيرد،   مي قرار مرکزي

نظـر    عنوان ساختار محـوري و مرکـزي در         به ساختارها  از يکي ديمتنوع و فراوان هستند با    
  . شونديمحور آن مهندس  برهيگرفته شود و بق

 يکيست که  معناني تعامل به ا   برقراري .هاي چهارگانه برقرار گردد     نظاممؤثر  تعامل   اًيثان
  . شوندي آن مهندسمحور ها بر  نظامري و سا شده منظوريها به عنوان نظام اصل از نظام

ها بـر محـور     نظام ريام اقتصادي و کارکردها و اهداف محور بوده و سا          نظ اي در دن  هامروز
 .سازگار سازندنظام اقتصادي   کارکردها و اهداف خود را با       يعني بايد    .شوند يمي  آن مهندس 

 و سود   يي به عنوان اقماري بر مدار کارآ      اي و دن  جوامع  ساختارهاي کشورها و   مة ه تينها در
 قرن  انيچرخند و طغ   يداري و استعمار و استثمار م      هيسرماهاي    قطب تيتقو  و شتريچه ب  هر

گونه که پيش از ايـن تبيـين شـد فرهنـگ مفهـومي       همان. )۳۶ ـ  ۳۹: همان( .دنزن يرا رقم م
در واقع فرهنـگ را      .فراگير بوده و بر تمامي شئون زندگي مادي و معنوي انسان احاطه دارد            

  بعديهر يک...  سياست و ،اقتصاد. کردقايسه سياست و ساير مقوالت م، اقتصادتوان با  نمي
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سـاير  پوشـاند كـه     زواياي زندگي آدمي را چنان مي   تمامي اما فرهنگ    ،از حيات آدمي است   
بنابراين در نظام تعـالي    ) ۱۳۸۵رشاد،   (.دهد  ميتأثير قرار     تحتمقوالت حيات بشري را نيز      

تا نه تنها ايـن  شود  باعث مياحي اين طر. شود کليه نظامات بر محور فرهنگ سازماندهي مي     
هـاي    گـر ارزش    ها عوارض نامطلوبي را بر فرهنگ جامعه نگذارند بلکـه خـود تعميـق               نظام

 اين رويکرد فعاالنه در مقابل يک رويکرد. انداز تعالي باشند اسالمي در مسير رسيدن به چشم
انـداز   ارغ از چـشم گيرد که در آن نظامات اجتماعي، اقتصادي و سياسـي، فـ            انفعالي قرار مي  

گاه عوارض و آثار آن  ريزي شده و آن پايه» توسعه«فرهنگي مطلوب، بلکه بر مبناي الگوهاي       
  .شود گردد و در جهت کاهش عوارض منفي تالش مي بر فرهنگ ارزيابي مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   کشوري فرهنگيمهندس
حـور نظـام    م  بـر  يچهار نظام اصـل   پذيرد که     ميصورت  زماني   کشور   ي فرهنگ يمهندس

  و انسجاميابي  جهت،رييگ  نظم، جهتجادي کشور اي فرهنگيمهندس. ي شوندهندسي مفرهنگ

مر 
ست

د م
هبو

ب

مطلوب فرهنگیچشم انداز 

کلیه  فرهنگی مهندسی
... و  سیاسی، اقتصادي نظامهاي

فرهنگیبه چشم انداز  رسیدن براي
فرهنگینظام  محوریتمطلوب، با  

زمان

چشم   مهندسی فرهنگی کلیه نظامات با محوریت نظام فرهنگی براي رسیدن به -2نمودار 
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 و  ي دولتـ  ي اقتـصادي و اجتمـاع     ي،اسـ ي س ي،فرهنگـ هاي    دستگاه  اعم از  ،هاي کشور  دستگاه
  . کشور استي جهت اهداف فرهنگ  در،يردولتيغ

 و انسجام يابي  و جهت  رييگ اند که جهت    شده ياي طراح  هاي کشور به گونه      دستگاه اگر
 کل واحـد    کي ستمي س کي به صورت    گريکديکنار   ها در   و مجموعه دستگاه   ستين حاصل

هـر    مجدد و بازسازي و نوسازي و تحـول در        ينسبت به مهندس   نخست   ديسازند با  يرا نم 
 هـا بـا     ساختارها و دسـتگاه    نيتعامل ا با   مجدد   ي مهندس اًيثان. کرد اقدام   يساختار و دستگاه  

 ي و بخشي دستگاهنيهاي ب ها و تعارض و تداخلکرده  رييوري جلوگ  از عدم بهره   گريکدي
  .برطرف شودنيز 
 صورت ي بر اسالم و انقالب اسالم ي بر محور فرهنگ مبتن    دي و مهم که با    ياتي امر ح  نيا
ـ تـوان بـه ا   ي خرد و گسسته نم،نگر به صورت جزء.  و کالن است  ي کاري مل  رد،يپذ   امـر ني

  .نگر و منسجم داشت  کل، راهبرديي نگاهديبلکه با پرداخت
 و فـه ي وظکـه  وجـود دارنـد   کشور  که در ردة راهبردي  ييها نويسيشوراها، ستادها و کم   

 و  گـذاري  هـدف   کشور اعـم از    ي راهبردي فرهنگ  تيري کارکردهاي مد  ني آنها تأم  تيمأمور
 تحول جادياختار و ا سي بازده و به خصوص طراح     يابي استراتژي و ارز   نيي تع اري،ذاستگيس
 نيبنابرا .ست مجدد ساختارهاي معنا مهندسکي و بازسازي ساختارها موجود و به نوسازي و

 تيري کشور آن است که ساختارهاي مربوط بـه نظـام مـد       ي فرهنگ يدر مهندس نخست  گام  
 چارچوب قانون دربايد  ساختارها ني اي است مهندسيهيبد . شوندي مهندسکشور راهبردي

 ي مهندسد،ي نماييتر راهنما  بتواند بهتر و کاملچارچوب نياندازه ا هر. رديرت پذ صويساسا
  )۳۶ ـ ۴۳: همان( . خواهد بودتر کامل  راهبردي هم بهتر وتيريساختارها در ردة مد

  
   منطقه و جهاني فرهنگيمهندس
 ،رييـ گ  جهـت ، نظـم  جـاد يامنظور  .  منطقه و جهان است    ي فرهنگ ي مهندس ، بعدي سطح

 ـ  اسالمي جهانفرهنگـ  کشورهاي منطقه و جهان در باب فرهنگ مة و انسجام هيابي جهت
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اي کـه   گونـه  بـه است  بازسازي و نوسازي و تحول در ساختارهاي منطقه و جهان            قياز طر 
گونه که در   همان)۳۶ ـ   ۳۹: همان. (شود نياي واحد تأم  بر محور قبلهتي بشرياهداف اصل

الب بوده و تمامي کشورهاي جهان به سوي اين قبله حرکت      پارادايم غ » توسعه«حال حاضر   
کنند، در مهندسي فرهنگي منطقه و جهان، تعالي به عنوان پارادايم غالـب مطـرح شـده و              مي

اي جامعـه موعـود    چنين جامعه. تمامي ابناء بشر به سوي تقرب به خدا حرکت خواهند کرد 
وظيفه داريم شـرايط ظهـور    ) شاء اهللا ان  (ما به عنوان منتظر آن حضرت       . مهدوي خواهد بود  

را مهيا سازيم و يک نمونه کوچک از جامعه مهدوي را از طريق مهندسي فرهنگي در سطح               
  . کشور خود ايجاد کنيم

  
  گيري نتيجه

هاي اقتـصادي، سياسـي و اجتمـاعي     تعالي جامعه اسالمي مستلزم آن است که کليه نظام     
  ريزي شوند، تا نظام اسالمي به تعـالي فـرد      پايه هاي اسالمي تدوين و     کشور بر مبناي ارزش   

الزم است ابتدا با انجام يک مهندسي فرهنـگ درسـت و يکپارچـه           . فرِد اعضاي خود برسد   
هاي آن احصا   مشخص، تدوين و کليه مؤلفه ةانداز مطلوب جامعه اسالمي در يک آيند        چشم

اي هماهنگ، به تعـالي جامعـه       ه  افزايي اين نظام    گاه با اجراي مهندسي فرهنگي، هم       شود، آن 
هـا   تا نه تنها ايـن نظـام  شود   باعث مي تعالي انداِز   طراحي بر مبناي چشم   . اسالمي منجر شود  

هـاي اسـالمي در    گر ارزش عوارض نامطلوبي را بر فرهنگ جامعه نگذارند بلکه خود تعميق 
 سي فرهنگي چـارچوب بدين ترتيب در پارادايم تعالي مهند   . انداز باشند   مسير رسيدن به آن چشم    

هـاي آن    اجتمـاعي بـر مبنـاي خروجـي    بخش بوده و کليه نظام     اِم تعالي ريزي کالن نظ    برنامه
  .شوند طراحي مي
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  منابع و مآخذ
  

 ـ قرآن كريم

 .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني: ، تهران۱۴ و ۱۳، جلد صحيفه امام، ...ا ـ خميني، روح

هـاي سـازمان    گفتارهايي در فلسفه تئـوري ،  )۱۳۸۰(سن دانايي فرد    ـ الواني، سيد مهدي و ح     
  .انتشارات صفار: ، تهراندولتي

 .انتشارات ساقي: ، تهرانتوسعه و مباني تمدن غرب، )۱۳۸۶(ـ آويني، سيد مرتضي، 

ـ ي امـام خم دگاهيمباني تربيت اسالمي از د نام،    ـ بي  ـ مجموعـه آثـار كنگـره اند   ، )ره(ين  يهـا  شهي
وابـسته بـه    ، پايگـاه حـوزه،      ۲، مقاالت اخالقي، ش     ۹، ش   )ره(يني امام خم  يفان و عر  ياخالق

 .۱۳۸۷ي، قم،  علوم اسالميوتري کامپقاتيمرکز تحق

 ترجمـه صـادق طباطبـايي،    ،تکنوپولي ـ تسليم فرهنگ به تکنولوژي ، )۱۳۷۵(ـ پستمن، نيل، 
 .انتشارات اطالعات: تهران

 .نشر مرکز: ، ترجمه بهرام شالگوني، تهرانهنگتکنولوژي و فر، )۱۳۶۷(ـ پيسي، آرنولد، 

ضرورت مهندسي تمدن اسالمي بر پاية فلـسفة  ، )۱۳۸۰( فرهنگستان علوم اسـالمي،  سدفترـ  
  .انتشارات فجر واليت:  قم،شدن
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نامـه مهندسـي    دوهفتـه ، »مهندسي فرهنـگ و مهندسـي فرهنگـي    «،  )۱۳۸۵(ـ رشاد، علي اکبر،     
  .، شماره دومفرهنگي

 .ناشر کتاب صبح: ، تهرانتوسعه، )۱۳۸۰( شهريار، ـ زرشناس،

 .کتاب صبح: ؛ تهران)کاپيتاليسم(ساالري  سرمايه، )۱۳۸۶. (ــــــــــــــ ـ 

: ، تهـران دانش» صنعت ـ بازار «بررسي لوازم و ابعاد فرهنگي ، )۱۳۸۶(ـ فراستخواه، مقـصود،  
  .ميپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسال

، سـال  روزنامه ايران، »تعارض فرهنگ تعالي با توسعه«،  )۱۳۸۶(،  سيد محمد مهدي  ـ ميرباقري،   
  .، تهران۳۶۵۷سيزدهم، شماره 

  .انديشگاه شريف:  تهران،توسعه چيست؟، )۱۳۸۲(ـ ميرزااميني، محمدرضا، 
 .، همايش صنايع فرهنگي، تهران)۱۳۸۷. (ــــــــــــــ ـ 

،  کـشور ي فرهنگـ ي نقـشه مهندسـ  مي ترسـ ي و چگونگيمبان،  )۱۳۸۶(،  ـ ناظمي اردکاني، مهدي   
 رخانـه يدب: کـشور، تهـران   فرهنگي مهندسي روشهاي و اصول تعيين بر اي مقدمه: بخش اول از

 .ي انقالب فرهنگيشوراي عال

ناشر پژوهشگاه : ، تهرانانداز بيست ساله مهندسي فرهنگي و چشم  ،  )۱۳۸۷. (ــــــــــــــ  ـ  
 .ر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميفرهنگ، هن

 :، ترجمه و شرح محمد رضـا اسـدي، تهـران   پرسشي در باب تکنولوژي، )۱۳۷۵(هايدگر، مارتين، ـ  
  .نشر مؤسسه فرهنگي انديشه


