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 اسالمي فرهنگ و تمدن اسالمي در افق گفتمان انقالب: بخش اول

 

 تمهید نظری

مفهوم فرهنگ  نییبه تب یقرآن یها ها و آموزه زهیو منبعث از آم یارزش یاسالم با نگرش یاجتماع شمندانیاند

بینشی هنجاری ضمن تقسیم فرهنگ به پیرو و پیشرو، این  پایه عالمه جعفری بر انیم نیدر ا. همت گماشته اند

 یو .احساسات تصعیدشده در حیات معقول مورد توجه قرار داده است ومفهوم را با استناد به طرز تعقل سلیم 

بایسته و  هنگ عبارت است از كیفیت یا شیوهفر»: ز از فرهنگ ارائه كرده استایبا رویکردی دینی، تعریفی متم

 ویا شایسته برای آن دسته از فعالیت های حیات مادی و معنوی انسان ها كه مستند به طرز تعقل سلیم 

 . «شدشده آنان در حیات معقول تکاملی با احساسات تصعید

حیات معقول بشر را قابل درک ساخته و بالتبع پذیرش آن مقصود از فرهنگ پدیده هایی است كه  ینظر و از

امام موسی صدر نیز با رویکردی دینی فرهنگ را . ها در زندگی هدفدار می گردد موجب انبساط روانی انسان

ترین ابزار معرفت انسانی است؛ بر  نعمت الهی و مهم ترین زرگدر واقع عقل ب. حیات معقول تعریف كرده اند

ی نیست كه حقیقی انسان همان حیات معقول است و در صورت عدم استفاده از ابزار عقل تردید این مبنا حیات

این حق انسان است كه صاحب ارزشی ترین حیات در . حیات حیوانی تنزل می یابد زندگی انسان به مرحله

در صورتی یک  که، عقل می باشند؛ چه اینبنابراین علم و عمل .همان زندگی عقالنی است باشد هنظام طبیعت ك

عمل قوام و استحکام می یابد كه فاعل عمل امورى را كه به صالح آنها، علم پیدا كرده به منظورى عقالیى یا 

 .عقالنى بکار بندد

حیات معقول در قرآن با عنوان حیات طیبه تذكر داده شده است كه هدف بعثت پیامبران الهى و آرزوهاى  این

در حیات معقول و حیات طیبه گرچه اعمال و افعال انسانی جنبه مادی  .ستبوده ا انسانى همه عظماى بشری

در اینجا گرچه توجه . نمودی دنیوی و باطنی اخروی دارد لدارد، لکن باطن آن اخروی است؛ یعنی حیات معقو

به بعد جسمی انسان باید لحاظ شود لکن جسمانیت نیز در مسیر تکامل عقل  و ذیل حیات معقول معنا می 

پیوسته در حال رشد از مرتبه ای به مرتبه ی باالتر و از  ایمان و عمل صالح، انسان در این حیات بواسطه. بدیا

 لذا حیات طیب در مراتب حیات  انسان تعریف شده وسیر صعودی آن،. به درجه ی واالتر می باشد یدرجه ا
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نه تنها عقل  ،سیر حیات معقول استمسیر كه همان م در این. كمال عقلی و عاطفی را نمایان می سازد درجه

 .همراه می سازد ودبلکه حس و عاطفه را نیز در این راه با خ ،به مراتب عالی حیات دست می یابدآدمی 

 

 گفتمان فرهنگي انقالب اسالمي 

، كه قرار می گیرد است و ذیل فرهنگ یها فرهنگ ساز انقالب اسالمی، اصوال همه حوزه بر اساس اندیشه تمدن

آنچه امروز به نام فرهنگ  اما .اند، مانند اقتصاد و معماری ای یافته ای مستقل شده و نام جداگانه دام در دورههر ك

برنامه این نخستین نقطه ضعف . اند هایی است كه هنوز استقالل و قوام نیافته شود، مجموعه حوزه خوانده می

 .حوزه فرهنگ استدر ریزی و سیاستگذاری 

عمده مظلومیت فرهنگ از . ها حاكم باشد ایانه، فرهنگ در انقالب اسالمی باید بر دیگر حوزهگر با نگاهی تقلیل

و این مثال  مثال بارز این امر برنامه توسعه كشور و جایگاه بخش فرهنگ در آن است. شود این ناحیه ناشی می

تر از وزارت ارشاد در عرصه  خودرو به مراتب حضوری پررنگامروزه همراه اول، پدیده شاندیز و ایران كه 

د، یعنی اگرچه برنامه پیشرفت كشور وش یمبه پیوست فرهنگی بسنده تر،  گرایانه با نگاهی تقلیل .فرهنگ دارند

یب قابل توجهی های كشور تخر كم باید دقت نمود كه برنامه شود، اما دست بر اساس الگویی فرهنگی نوشته نمی

  .عدم رعایت این امر ضایعه سوم در حوزه فرهنگ است. در حوزه فرهنگ ایجاد نکنند

که از اصالت یافتن بل، حیه اندیشه انقالب و تمدن اسالمیرسد این ضعف نه از نا در هر سه مورد به نظر می

ب اسالمی را یک پدیده تام در واقع باید جریان انقال. های معمول معاصر ناشی شده است ساختارها و روال

های خود با ساختار بوروكراتیک بویژه در حوزه فرهنگ دچار  فرهنگی موفق ارزیابی كرد كه در تطبیق آرمان

 .مشکل شده است

های خودباوری و خودآگاهی دینی در سرزمین ما رویید و تک  به بركت انقالب شکوهمند اسالمی، جوانه

ای  نعمت دفاع مقدس، آزمون و پرده ویژه. تفکر و فرهنگ، جان تازه یافتهای در حال زوال  ها و نهال شاخه

اساس اسالم و تمسک به قرآن و عترت، از كیان یک  توان بر نشان دهد می بود كه به ملت ما و امت اسالم

های مستعمره و به  نشینی ملت انقالب، فرهنگ و تمدن دفاع كرد و پایانی بود بر قصه پرغصه زوال و عقب

 . طالح غربیان جهان سوماص
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الب سازانه انق پس از دفاع مقدس به مثابه ایستگاه نخست حركت قطار انقالب اسالمی، هر چند نقشه تمدن

رفت و در دهه چهارم به دومین ایستگاه  لیکن به بركت زعامت ولی فقیه، به پیش ،با موانعی مواجه شد اسالمی

افزاری و سیاست  ساحت فرهنگ تخصصی، همان نهضت نرماین تحول در . خویش یعنی تحول فرهنگی رسید

 . تحولی در علوم انسانی است و در ساحت فرهنگ عمومی، با استعاره مهندسی فرهنگی دنبال شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 انقالب اسالمیگفتمان منظومه 

ه مطلق اسالمی و ایرانی است كه هم تأمین كنند سوم انقالب اسالمی، نوسازی تمدن شایان ذكر است گام

بخش مستضعفان  نیازهای ایرانیان در یک حیات طیبه باشد، هم مأخوذ از الگویی قرآنی و وحیانی و هم الهام

دقیقه جالب توجه آن است كه میان این سه گام هر چند نسبت رتبی وجود دارد . باشد عالم خصوصاً امت اسالم

بخش  افزا و انگیزه و نسبت به یکدیگر هم شوند ساز، با یکدیگر دنبال می ولی تحت یک رهبری واحد تمدن

 .هستند

حال در طی . مشخص كرده است 4141انداز بیست ساله كشور، فرهنگ مطلوب كشور را در افق  سند چشم

الزم است نظامات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به عنوان محملی برای رسیدن به آن فرهنگ  دولت هابرنامه 

های اقتصادی،  برای فراهم آوردن چنین شرایطی، نظام. ن را سرعت بخشندمطلوب عمل كرده و دستیابی به آ

ریزی شوند تا نه تنها عوارض  های اسالمی، تدوین و پایه سیاسی و اجتماعی كشور باید بر مبنای ارزش

های اسالمی در جامعه در  گر ارزش بلکه خود تعمیق ،ایرانی جامعه نگذارند -نامطلوبی را بر فرهنگ اسالمی

 موسایستگاه    ایستگاه دوم    لواایستگاه 

 

 
 نوسازی تمدني تحول فرهنگي احیای هويتي 

 

دفاع : واره سیاستي مثال

 مقدس

تحول : واره سیاستي مثال

/ در علوم انساني 

 مهندسي فرهنگي

جهش : واره سیاستي مثال

الگوی / علمي و فناوی

 اسالمي ـ ايراني پیشرفت
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گیرد كه در  این رویکرد فعاالنه در مقابل یک رویکرد انفعالی قرار می. باشند 4انداز فرهنگی یر رسیدن به چشممس

ریزی شده و آنگاه عوارض و  انداز فرهنگی مطلوب پایه آن نظامات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، فارغ از چشم

بی شک همین تحول  .شود ی تالش میآثار این نظامات بر فرهنگ، ارزیابی و در جهت كاهش عوارض منف

و فراملی  نیگرایی و خودآگاهی به ظرفیت فرهنگی انقالب اسالمی از كه زمینه دستیابی به آثار و مراحل پسی

 .انقالب اسالمی را فراهم می آورد

ل تبدیل به یک اوضاع جهان در حا. وضعیتى كه امروز در دنیا هست، وضعیت تحول است»

 ملت عزیز ما، ملت. دنیا در حال یک پیچ تاریخى است .جدید است  شکل جدید و هندسه

اینجاست كه اسالم، تعالیم اسالم، . كنند توانند نقش ایفا هاى مسلمان، امت عظیم اسالمى، می

اند الگو تو آید؛ و اینجاست كه نظام جمهورى اسالمى می روش اسالم به كار نیاز مردم دنیا مى

در اجتماع بزرگ مردم ، مقام معظم رهبری) «م دنیا اثبات كندمرد  بودن خودش را براى همه

 (04/7/04، كرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
به تصویب 04راستای تصویب نقشه مهندسی فرهنگی كشور درسالچشم انداز فرهنگی كشور ذیل چشم اندازبیست ساله ، و در . 4

 .رسید

  

   
  

   
  
  

                      

                   
                             

                              
                             

    

 مهندسي فرهنگي کلیه نظامات با محوريت نظام فرهنگي برای رسیدن به چشم انداز فرهنگي مطلوب -6شکل 
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 بايسته های تمدن سازی

مگر تجربه غربی، انواع و ادواری از توسعه  فرهنگ سخن می گوییم؟چرا از گفتمان انقالب اسالمی در حوزه 

ادبیات و لوازم و گزاره های برنامه ریزی  مگر در دوره اصالحات حجمی سترگ از فرهنگی را عرضه نمی كند؟

در حاشیه دربار و دانش  مگر در دوران پهلوی، نخبگان و روشنفکران عمدتاً و توسعه فرهنگ به ظهور نرسید؟

ارزش افزوده گفتمان  آموزشی و رسانه ای را طراحی نکردند؟ آموخته غرب، نظمی از ترقی فرهنگی، هنری،

صنایع  آموزش عالی، تربیت، گ چیست و چگونه به آینده فرهنگ سازی،انقالب اسالمی در حوزه فرهن

 .می نگرد ...فرهنگی، رسانه های جمعی و مجازی و

ایجاب می كند الگویی  استظهار به ظرفیت غنی قرآن و عترت واقعیت آن است كه نظر به تجارب جامعه ایران و

به تعبیر  مهندسی فرهنگ؛) ضه و نهادینه سازی گردددرون زا و مکتبی از فرهنگ در جامعه اسالمی ایرانی ما عر

جامعه را كه همان  "روح"و این الگو راهبری و هدفگذاری نظامات اجتماعی را برعهده گیرد و  (رهبر انقالب

این  درون . (مهندسی فرهنگی) صنعت و قدرت، مصون دارد معیشت، "جسم"از هر گونه تعدی فرهنگ است 

چه آنکه این امر بدون عبور از  ؛ی تمهید مقدمه واجب در راستای تمدن سازی استزایی و پیشرانی، به معنا

اگر مسبوق به بازتولید  ایستگاه فرهنگ ممکن نیست و هر گونه ساز و برگ و زرق و برق مادی و ظاهری،

(  تچون تقلید اس) نباشد، نه مشروعیت دارد( هم به مثابه معرفت علمی و هم معرفت عمومی) فرهنگی جامعه

 (.چون تناسب ندارد) و نه كارآمدی

هدفمند دهه پیش رو   سیمای قابل ترسیم از عنوان. است "سازی لزوم تمدن"، ها  پاسخ مبرهن ما بر این چرایی

 خود به تنهایی عزم بر معماریِ ،«عدالت و پیشرفت»دهد به نام  دو برنامه پنج ساله را در خود جای می كه تقریباً

چرا كه تمدن ظاهراً فعال و استیالگر موجود در هر دو تجربه نظام سازی  ؛سازد ن را عیان میتمدنی جامعه ایرا

اش، هیچگاه این دو مولفه را با هم جمع نکرده و اگرهم چنین كرده باشد زمان تقلید از آن دیگر سپری شده 

 . است

و نه حتی اقتباس از جهش تمدنی  هر یک سعی كردند تا با تقلید( از پهلوی به بعد)های مدرن در ایران  دولت

ها و آزمون و خطاها، صرفاً نظام سنتی پیشین را  لیکن این حركت ؛غرب، به مهندسی اجتماعی ایران بپردازند

باقی تحوالت اجتماعی كه در جامعه ایران به نام . شبه مدرن را حکمفرما ساختنظام بوروكراسی ساقط و 
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توان تحصیل شده از پیش، و محصول  اند را نمی و ضبط شده مدرنیزاسیون، نوسازی و تجددگرایی ثبت

"های عمران یا توسعه ریزی برنامه"اراده و ( خروجی)
بومی دانست، هر چند پیامدهایی از الگوهای غیربومی  0

اگر . است« سازی تمدن»، استعاره «الگوی تولیدی و خودی برای توسعه»عبارت دیگر از بحث . اند بوده

این امر   برنامه فرهنگی اجتماعی هر دولت در نظر بگیریم،( Context)عنوان مضمون و زمینه سازی را ب تمدن

 . سازد تأمل در این چهار ركن، چرایی تحول فرهنگی در ایران را بازنمون می. ركن اساسی دارد چهار

 تحول در علم . 6

شعار نیست، حقیقتی است كه هم این یک . سازند  علوم انسانی و اجتماعی، علوم تمدنواقعیت آن است كه 

به اثبات رسید و هم در تمدن جدید مغرب ( 0و  8و قرن  5و  1  قرن)در تجربه تمدن شکوهمند اسالمی 

ضعف بنیه، سردمزاجی و غفلت تاریخی معاصر ما نسبت به علوم انسانی نیز دقیقاً به . زمین، مشاهده شد

در نحوه نسبت و تعامل با تمدن جدید مغرب زمین بوده  همین معنا، ناشی از انفعال تمدنی و سردرگمی ما

ایم، كه دنبال بقا، حیات و تجدید تمدنی  نشان نداده  لذا ما به این دلیل به علوم انسانی روی خوش .است

از سوی دیگر علوم پایه  .تجدد ما، تجددی ظلّی و نه ملی و تعامل ما، انفعالی و نه فعال بوده است. ایم  نبوده

ولو در ساحت ترجمه ای و باز تولید شوده، جبهه و پیشانی و نشان پذیرفته شده تمدن و كارآمدی اند و فنی 

هر حال گام های مورد ه ب. لذا محل توجه و دغدغه اند و موضوعی شایسته جهت رقابت و اثبات هماوردی،

 :نظر گفتمان انقالب اسالمی در مسیر تحول فرهنگی تمدنی عبارتند از

پیوند مبانی دینی و فرهنگ اسالمی با علوم انسانی و اجتماعی و سپس اشراب و گری در ن باز( الف

 برآن اساس علوم فنی، طبیعی و پایه؛ 

جهش  به منظور ابتنای 1و منابع شاختی اسالم  و ارتقای علوم اسالمی مساله گراییبازسازی، ( ب

 ؛ وزه تفقه دینی به راهبری حسازی های مورد نیاز بر  تمدنی و نظام

                                                 
پس از انقالب . تا پیش از انقالب اسالمی در ایران به اجرا گذارده شد كه الگویی انحصاراً آمریکایی داشت "عمران"سه برنامه  -0

ه پنجم مبتنی بر گفتمان پیشرفت و تدوین شد و تالش گردید برنام "توسعه"اسالمی و با آغاز دوران سازندگی چهار برنامه 

 .تمدنی توفیقی نیافت-عدالت باشد لیکن به دلیل عدم تفوق نگاه  و تخصص فرهنگی
 در درجه دوم... علومی چون فقه، اصول، كالم، فلسفه و تفسیر در درجه اول و علوم چون رجال، درایه، تاریخ و  - 
  .، عقل و اجماع(طق عملی ثابت معصومینسیره و من)قرآن، سنت: منابع شناختی اسالم شامل -1
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باز مهندسی پیوند علم با اخالق و حاكمیت رویکرد تهذیب و تربیت برفرآیندهای آموزش و ( ج

 پژوهش علم؛ 

در تکمیل این محور، بیان این مهم ضروری است كه دانش در معنای اسالمی آن خارج از حیطه ارزشمدار 

از ارزش در وضعیت ( ط دانشبه عنوان شکل مسل)فرهنگ دینی نیست و تفکیک ساختاری و بنیادین علم 

باز مهندسی نسبت دانش و فرهنگ خصوصاً . كنونی، سیر تحقق اهداف جامعه دینی را دشوار ساخته است

 "دولت گفتمان انقالب"گذاری و تحقق نقشه جامع علمی كشور از موضوعات اساسی  در سطح سیاست

ضع فعال و نه افعالی در برابر امواج نوین علم، مقدمه اتخاذ مواهمچنین اصالح نحوه تعامل فرهنگ با . است

 . باشد می در كشور( توسعه تکنولوژی)فناوری

 تحول در تدين . 2

اما همچنان نیازمند پیرایش  ،تدین یا فرهنگ دینداران در جامعه ایران، متأثر از انقالب اسالمی ارتقا پیدا كرده

 _شیعی»رویکرد و بینش توأمان و به هم تافته در رأس این پیرایش، ترویج . االیش و توانمندسازی استپو 

مهدوی و عطف همه توجهات عمومی به موضوع والیت اجتماعی و الگوی كاربردی تحقق آن تا « انقالبی

باوری در این راستا  تحکیم سایر زوایای فرهنگ دینی با رویکرد دین. عصر ظهور یعنی والیت فقیه، قرار دارد

 :آینده عبارت است از دولتاین مرحله در  مورد تجویزمحور اساسی  .یابد اهمیت می

رشد فرهنگی در نظام اسالمی از « نهاد»ترین اصلی خانواده، به عنوانتحقق دین باوری در بستر ( الف

 : طریق

 های اجتماعی و اقتصادی سازی نهاد خانواده نسبت به آسیبتحکیم و مصون  صیانت، .4

 اجحسنه ازدو سنت ترویج فرهنگی و بومی .0

 5های كسب حالل ارتقاء فرهنگ كار مجدانه و بسط و تأمین زمینه( ب

 در جامعه آفرینیتقویت و بازسازی نظام تبلیغ دینی و ارشاد بر مبنای بصیرت بخشی و نشاط ( ج

                                                 
ترین تأثیرات نارسایی و سردرگمی در سه پدیده مهم خاناده،ازدواج و فرهنگ كار، بر دینداری و  دهد، مهم بررسی ها نشان می -5

ز كار و الگوی بر همین اساس در اندیشه اسالمی، ازدواج، نیمی از ایمان خانواده، كانون اصلی جامعه و نی. باشد تدین جامعه می

 . كسب حالل رزق و تأثیرات فرهنگی و اخالقی مال حرام چنین مورد توجه قرار گرفته است
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و  (مردم،دولت،رسانه) اجتماعی روابطبسط كاركردی و ساختاری امر به معروف و نهی از منکر در ( د

 جامعه ایمانی صیانت از حریم امن

 تثبیت پايگاه مرکزی .3

های نظری  هر چند ابعادی از این مهم، وارد بایسته. سازی، تقویت و تثبیت داخلی است سومین ركن تمدن

ولی به اختصار به مواردی كه شاید خود مشترک میان نظام فرهنگی و  ،شود حوزه اجتماعی برنامه پنجم می

هوری اسالمی ایران به عنوان پایگاه مركزی تمدن نوین اسالمی و جم. شود نظام اجتماعی است اشاره می

القرای جهان مستضعفین باید حداكثر لوازم و بسترهای الزم برای ورود به دوره رقابت با تمدن حاكم را  ام

برخی از اركان و لوازم تثبیت پایگاه مركزی جامعه ایران از منظر . تأمین نماید( پس از سی سال مقاومت)

 : گی در پی می آیدفرهن

با تأكید بر مدیریت تنوع فرهنگی اقوام ایرانی در   هویت ملی ایرانیان هایمؤلفهحفظ و تثبیت   (الف

 :عین ارتقاء همبستگی اجتماعی و سیاسی شامل

 روح معنویت، تعبد و توحید 

 اسالم مبتنی بر معارف قرآن و سیره پیامبر و معصومین 

 (به عنوان الگوی منحصر به فرد ارتباطات اجتماعی)لهی والیت مداری و محبت  اولیای ا 

  (های الهی ایرانیان به عنوان وطن و زادبوم آرمانی ارزش)سرزمین ایران 

 زبان و خط پارسی 

 تمدن و تاریخ ایران 

 مهدویت، انتظار و رسالت تاریخی ایرانیان 

 :ز طریقفرهنگی ا« متعادل»و « جامع»ریزی تحقق عدالت فرهنگی شامل برنامه( ب

 توجه به همه مناطق جغرافیایی در توزیع محصوالت و خدمات فرهنگی 

 آوری زمینه شکوفایی آنهامالحظه همه نیازها و استعدادهای فرهنگی و فراهم 

                                                 

های اساسی هویت ایرانیان مأخوذ از  در این برنامه با توجه به شأن سیاستگذارانه، مؤلفه. بحث از این مؤلفه و دراز دامنه است  - 

 . باشد می  8 4مصوبه شورای فرهنگ عمومی كشور در سال 
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 تأكید بر هر نیاز و موضوع فرهنگی در حد بایسته و متعادل 

 افزایش هدفمندانه اعتبارات بخش فرهنگ در نظام بودجه كشور 

 مدار به تناسب اقتضائات فرهنگی هر منطقه وها وجریانات فرهنگی ارزشزی حركتتوانمندسا 

 قومیت

های سیاستگذاری تقویت و باز تعریف امنیت فرهنگی كشور در تمامی مناسبات، سطوح و الیه( ج

 :فرهنگی

 های فرهنگی در آمیز هویت امنیت فرهنگی عبارت است از میزان تحمل، انسجام و همزیستی مسالمت

اما نکته اساسی، توانایی جامعه برای تداوم بخشیدن به ویژگی بنیادی خود تحت شرایط  .درون یک جامعه

 .یا واقعی استمتحول و در مقابل تهدیدات احتمالی 

های  های هویتنیت از هویت زنده و فعال، دركمین دستبردها و سوء نظام فرهنگی مستقل و برآمده هر

منادی الگویی تمام عیار « نه شرقی نه غربی»می ایران براساس شعار جاویدان انقالب اسال. باشدرقیب می

در اداره اجتماع بوده و هست و در شرایط جهانی كنونی، در تقابل تمام عیار با تهدیدات نرم نظام كفر 

و « ناتوی فرهنگی»نسخه متأخر این تقابل تاریخی در لسان مقام معظم رهبری با عناوینی چون . قرار دارد

برای دفع و « بسترسازی»و « (دشمن شناسی) هوشیارسازی عمومی». منعکس گردیده است« جنگ نرم»

رفع اختالالت و تهدیدات بیرونی وارد بر نظام فرهنگی توسط كارگزاران نظام، راهبردی اساسی است كه 

عرضه و تقاضای  لذا در داد و ستد و مدیریت .ای مدنظر قرار گیردباید در الزامات و احکام برنامه

و دافعه نظام  المللی توجه متعادل به جاذبههای ملی و بینها و نمایشگاهمحصوالت فرهنگی و جشنواره

 .اسالمی مورد اهمیت است

 :تقویت و اصالح نظام حقوقی فرهنگ و هنر از طریق( د

 وز، تولید و جعالمانه در مراحل صدور م« هدایت فرهنگی»به فرآیند « نظارت»وضع موجود   ارتقاء

 توزیع فعالیت فرهنگی

  های فرهنگ، هنر، در بخش« ناظران»و « كارگزاران»شناخت و رفع شکاف و تفاوت نگرش میان

 ...تربیت بدنی و
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  تقویت و تحکیم مشاركت مردمی در فرهنگ با توجه به الگوها و نهادهای سنتی و بومی مشاركت

 (7نظیر الگوی تولید و مصرف واحد كاالی فرهنگی)

برپایی هر نظام اقتصادی، فرهنگی است كه  ی زمینهشک  بی: اقتصاد و فرهنگتوجه به ابعاد و پیوند ( هـ 

بر این اساس در حال حاضر جامعه ایران عزم . سازد ها و رفتارهای خاصی را در جامعه نهادینه می ارزش

های  را بر پایه ارزش سازی و كه جمهوری اسالمی ایران عزمِ برقراری نظام اقتصادی جدیدی تمدن

های اسالمی نیز الزم است  های فرهنگی نوظهوری بر پایه ارزش اسالمی نموده است، اقتضائات و بایسته

گر انسانیت را بنا نهد و البته در چنین نظامی تعالی  كننده و نه تباه كه قادر باشد یک نظام اقتصادی متعالی

( كه وجه غالب دنیای اقتصادمحور كنونی است) ت حیوانیانسان و نه بهره بردن هر چه بیشتر از تمتعا

های فرهنگی از طریق  كه فرایند بازتولید و بازتوزیع ارزش در این مسیر و از آنجایی. اصالت خواهد داشت

گیرد الزم است برای نیل به فرهنگی متعالی در برنامه پنجم  ها و تعامالت فرهنگی صورت می كنش

طراحی ( های فرهنگی است كه از مواد كنش) "صنایع فرهنگی"هوشمند برای سازندگی، نظامی هدفند و 

 . و اجرا شود

زندگی فرهنگی و هویت فرهنگی بیش از هر عامل : توجه به ابعاد و پیوند فضا، مکان و فرهنگ( و 

سی در همین راستا سیاستگذاری در جهت بازمهند. استای دیگر، در پیوند با مکان، بنا و معماری  زمینه

اساس فرهنگ  بر( در سطح كالن مفهوم)نظام شهرسازی هوشمندانه اركان، هویت و بافت شهری و 

 . انداز بیست ساله نظام ضرورت دارداسالمی و چشم

توسعه  ها برای ساخت و و عزم دولت جاریسال های  دربا توجه به سطح و مقیاس مساله مسکن 

شدت بر روحیات، ه فرهنگ است و ب سکن بعد كالبدیم. امر حیاتی است ها توجه به این سکونت گاه

 . عادات و خلقیات اجتماعی تاثیرگذار است

 

 

                                                 

كننده  هستند و هم مصرف« جشن یا عزاداری آیین»تولید  فعال در  كننده مردم هم مشاركت« هیأت»به عنوان مثال در نهاد  -7

این الگو از مدل .كننده است پذیر و حمایت  ها و آثار روحی و تربیتی آن؛ در عین حال دولت نیز در عرصه فرهنگ مسؤولیتبرنامه

 .متمایز است( دولتی شدن فرهنگ) و مدل ماركسیستی( های فرهنگیتراز مطلق دولت از فعالیتاح) لیبرال فرهنگ
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 اشاعه  .4

شناسان بر آن  ای است كه تمدن این مسأله. یابد در اشاعه و ترویج و جهان گرایی، مفهوم می تمدن اساساً

 .هر چند این امر خوشامد آنان باشد یا نباشد ،اجماع دارند

تسری نظام ارزشی نوین درون . هم درون مرزهای یک جامعه ضروری است و هم خارج از آناین شیوع 

مسجد، صله   تبلیغ،  خانواده،) های رسمی و غیررسمی از طریق نهادهای اجتماعی ها و سازمان آحاد گروه

طرقی چون فرهنگی یک تمدن از اندازی موتور ارتباطات بین  و راه...( ها و  رحم، ازدواج و سایر رسانه

 .بایسته اشاعه تمدنی است... نهضت ترجمه و  های جمعی، گردی، رسانهجهان

آینده مؤثر  دولتدومحور اساسی مورد تجویز این مرحله كه در تبیین چرایی توسعه و تعالی فرهنگی در 

 :است، عبارت اند از

 :های نهادی در راستای توسعه فرهنگ اسالمی ایرانی ارتقاء ظرفیت( الف

هنجارها و قواعد خاصی را در جامعه ایجاد و   ها، های اجتماعی هستند كه باورها، ارزش كالبد "دهانها"

در وضعیت كنونی دو دسته نهاد در كشور ما به . دهند كنند و رفتارهای جامعه را شکل می تثبیت می

 . فعالیت مشغولند

كنند؛ مانند  را ترویج و تحدید میدسته اول نهادهای مدنی مدرنی هستند كه معروف و منکرهای جهانی 

 . نهاد پلیس

ها، معروف و منکرهای اسالمی مبادرت  دسته دوم نیز نهادهای بومی هستند كه به ترویج و تحدید ارزش

در حال حاضر نهادهای نوع اول به دلیل آنکه دارای استانداردهایی جهانی بوده و در تمام دنیا  8.ورزند می

لیکن متأسفانه از  ؛اند اند، در تنظیم رفتارهای اجتماعی توفیق نسبی داشته هشناخته شده و رسمیت یافت

های عملکردی نهادهای متصدی معروف و منکرهای اسالمی تا كنون به درستی  آنجایی كه حدود و بایسته

                                                 
با هدف ترویج و تثبیت « امر به معروف نهی از منکر»با هدف تحکیم فرهنگ وحدت و انسجام اسالمی؛ نهاد « حج»نهاد : مانند -8

با هدف تنظیم روابط « خمس، زكات، قرض، انفاق و وقف»ی؛ نهاد های اجتماع فضائل اخالقی و رفتارهای دینی و كاهش آسیب

با هدف « ازدواج»با هدف اقامه نماز، تبلیغ دین و تقویت اخوت و همبستگی اجتماعی؛ نهاد « مسجد»اقتصادیجامعه اسالمی؛ نهاد 

 ... .ها و تحکیم بنیان خانواده، تأمین آرامش روانی، امنیت اجتماعی و تربیت نسل
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الزم بنابراین . اند ای نداشته در تنظیم رفتارهای اجتماعی ظهور و بروز فعاالنه ،اند تبیین و تدوین نشده

به لحاظ ساختاری و  -متناسب با ماهیت و روش خود -است این نهادها نیز طی یک فرایند تدریجی 

سازی شوند كه در رأس این نهادها، نهاد خانواده بوده و تحکیم و ترویج آن  بازتولید و غنی احیا،معرفتی 

 .قرار گیرد "دولت گفتمان انقالب"تواند هدف نهادی  می

نهادهای "كاركرد مورد انتظار از نهادهای نوع دوم و ترویج آنها، انحصاراً از طریق ذكر است كه  شایان

 0.شود حتی ممکن است موجب قلب ماهیت آنها نیز می ،قابل تحقق نبوده "نوع اول

 :ای رسانه با تحقق نظام جامع رسانه فرهنگی از متناسب و بهره گیری فعال،( ب

ها  لذا رسانه. های فرهنگی در عرصه داخلی و خارجی است پیام های سنتی و مدرن، محور توزیع رسانه 

 های سنتی در جامعه ما ترین كاركردهای رسانه اصلی. های فرهنگی جامعه باشند باید در خدمت ارزش

ها بر اساس نیازهای نظام آموزش  سازی و كارآمدتر ساختن این رسانه و آموزش است و لزوم بهینه ارشاد

در این راستا، ترویج . مد نظر قرار خواهد گرفت دولت آیندههای تبلیغ دینی در  كشور و نیز ضرورت

های  عرفان ناب اسالمی در تقابل با معنویت زیست فرهنگی دینی وشناسانه  هنرمندانه و مخاطب

دهی در  از سوی دیگر الزم است در زمینه جهت. مورد تأكید است 44زندگی مدرن سبکو  44نوظهور

های جمعی مدرن نیز با بازنگری در ماهیت مفهومی و كاربردی  انی و سرگرمیِ رسانهرس كاركرد اطالع

های فرهنگی اسالمی در  گیری از این محمل فراگیر، ارزش تحوالتی ایجاد شده و با بهره "اوقات فراغت"

 40.جامعه ترویج و نهادینه شود

 

                                                 
 «تأكید فزاینده بر ترویج حسنه ازدواج و نهاد خانواده از طریق گسترش تسهیالت مالی و بانکی»وان مثال، به عن -0

به مصوبه . ک.ن)های كاذب به عنوان یکی از مسائل فرهنگی كشور، مطرح شد  در سال های اخیر شیوع و ترویج معنویت -44

 (مینهشورای عالی انقالب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی در این ز
44-  life Style، سبک زندگی آمریکایی رساتر است. 

ای كشور چه سنتی و چه مدرن، ناتوانی در تحقق كاركرد  ترین خالء و ضعف نظام رسانه شناسی ها نشان داده اصلی آسیب -40

جامعه ایران، روز به باشد، در حالی كه اهمیت این مسأله بعنوان یکی از نیازهای فرهنگی  سازی اوقات فراغت می سرگرمی و غنی

  .روز در حال افزایش است
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 و فرهنگ عدالت     

 .ساختاری فردی و: دو سطح مورد توجه قرار دادرا باید در  عدالتی و بی عدالت

کنند  گاهی افراد به وظایف خود عمل می. کند گرایی است که به تنهایی کفایت نمی عدالت فردی همان وظیفه

توجهی  چرا؟ علت آن بی. کار مطلوب نیستدهند، اما برایند  و حتی تالشی بیشتر از وظایف خود صورت می

عدم تعارض و عدم ) عدالت ساختاری یعنی عدالت در سازوکارها که شامل قوانین. به عدالت ساختاری است

های تخصیص منابع  و شیوه ، ترتیباتهای مختلف حاکم بر روابط افراد و بخش مناسبات ها و ، قواعد، رویه(ابهام

های ارزیابی پیشرفت  و نظام پاسخگویی و شاخص ه، شرکت، کارگاه یا کارخانهو منافع در یک دستگاه، بنگا

   .دهد عمل افراد شکل می است که به رفتار و

مثال اگر . ای به حوزه دیگر و از نسلی به نسل دیگر عدالتی از حوزه عدالتی ساختاری یعنی بازتولید و تکثیر بی بی

ای فقیر باشند و نتوانند تغذیه مناسب و مکفی برای فرزندانشان فراهم کنند، این امر در سالمت و  خانواده

شغل در  های وی را در آموزش و گذارد که به نوبه خود موفقیت های جسمی و ذهنی فرد تأثیر می توانمندی

موزش و شغل به حوزه سالمت، آ و معاش ی از حوزه تغذیهعدالت به این ترتیب بی. دهد ینده تحت تأثیر قرار میآ

 .  کند های مختلف ادامه پیدا می نسل شود و گاه در بازتولید و تکثیر می... و 

از . معنا شود ها همه حوزه برای این کار باید عدالت در. ها است تحقق عدالت در همه حوزه ،الزمه پیشرفت

مزیت نسبی ما در جهان امروز بیش از هر چیز فرهنگ غنی  .ها، حوزه فرهنگ است مهمترین این حوزه جمله

سازی  آغازگر تمدنگفتمان یا منظومه فکری انقالب اسالمی . ایم سرآمد بوده در فرهنگ و ادب ما .اسالمی است

معرفتی، فرهنگ دفاع مقدس گنجینه عظیم  .است که یکی از تجلیات آن فرهنگ دفاع مقدس است اسالمی

 .فرهنگی و هویتی است که توانست تراز انسان در تمدن اسالمی را به نمایش بگذارد

 .عدالت فرهنگی به یک معنا رعایت حقوق فرهنگی فرد و جامعه است

 :عدالت در فضاهای فرهنگی .1

مراکز فرهنگی فقط سینما و تئاتر و . این حق بویژه در توزیع عادالنه مراکز فرهنگی از جمله مساجد متجلی است

ها مهم است و باید عدالت توزیعی در مورد آنها رعایت شود، توزیع  ضمن اینکه همه این. نیست... کتابخانه و 

تمرکز روحانیت در چند شهر نیز خالف . ردعادالنه مساجد در سطح شهر نیز باید مورد توجه جدی قرار گی
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 .این دو مورد بویژه  ناظر به حق فوق العاده مهم هدایت است .عدالت فرهنگی است

 :عدالت آموزشی .2

تنها معیار . گذار باشدسیاسی و اقتصادی در آموزش تأثیر نوادگی، قدرتنباید عواملی مثل جغرافیا، موقعیت خا

همه افراد باید بتوانند استعداد خود را شکوفا کنند، چه در شمال . استعداد باشدادالنه آموزش باید ع برای توزیع

چه فقیر باشند و چه غنی، چه فرزند یک صاحب منصب باشد و چه . تهران باشند و چه در جنوب سیستان

هر شناسایی استعدادها فقط شناسایی افراد تیزهوش نیست، طراحی سازوکاری است که  .ساده فرزند یک کارگر

از آموزش تعریف شود و برای  باید استاندارد مطلوبی .ای استعداد دارد بتواند آن را شکوفا کند فردی که در زمینه

یکی از مصادیق عدالت آموزشی برقراری پیوند میان نظام آموزشی و نیازهای جامعه  .همه افراد تأمین شود

ای متفاوت از  و سپس اشتغال فرد در حوزه صرف هزینه های هنگفت از سوی فرد و نظام برای تحصیل. است

اینکه بسیاری از استعدادهای جامعه به سوی علوم فنی،  .عدالتی است اش از مصادیق بارز بی رشته تخصصی

ایم بازار کار مناسب  ایم و نتوانسته روند به این دلیل که ما اهمیت علوم انسانی را درک نکرده ریاضی و تجربی می

ی فرهنگ  ناپذیری بر  پیکره تواند ضررهای جبران عدالتی آموزشی است و می ز مصادیق بیا آن را شکل دهیم،

 .ساالرانه بوده است های فن ز نگاهبخشی از این امر ناشی ا .جامعه وارد سازد

 :ای عدالت رسانه .3

همه مردم  ها باید انعکاس دهنده صدای رسانه. باید تصویری واقعی، متناسب و حقیقی از تمام کشور ارائه شود

رسانه هم به سفرهای استانی اصحاب به یک معنا  .ای باید برای همه فراهم شود فرصت برابر رسانه. ایران باشد

 .نیازمند هستند

 (وگیری از قاچاق محصوالت فرهنگیلج)حمایت از مالکیت فکری و فرهنگی  .4

 . باید عفاف را گسترش داد .5

عفاف زمینه . اعی گسترش پیدا کندباید به طرز اقن فرهنگ عفاف. تر از حجاب است عفاف مفهومی جامع

 . کند های فردی را فراهم میشکوفایی بسیاری از استعداد

 :یگیاسمه ماظن و هداوناخ ماظن تیوقت .6

باید نظام خانواده و نظام . نظام اجتماعی مطلوب اسالم به سطوح و الیه های خانواده و محله توجه جدی دارد
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های فرهنگی  ترین برنامهمحوری با مرکزیت مساجد یکی از مهم محلهمحوری و  خانواده. همسایگی تقویت شود

 .عدالت به دست مردم نیز هستقسط و سوی تحقق  دولت است که گامی به

 ، کند و آهسته است وفرهنگیاساساً منطق تحوالت . مدت است سازی فرهنگی و اجتماعی امری طوالنی نظام

لذا کسانی که در  مسند کار  .سازی نیست که بتوان در ظرف زمانی کوتاه به آن دست یافت سازی و پلسد

 .گیرند باید جنس کار فرهنگی را بشناسد فرهنگی قرار می

هنر هم از این قاعده . رود ها هرز می شود و  ظرفیت شود، کارآمدی خارج می می ای که انحصار وارد  در هر حوزه

دولت حمایت از  هنر در  وظیفه. هر کسی که استعداد هنری دارد باید بتواند آن را شکوفا کند. مستثنا نیست

  .بر است بویژه اینکه هنر یک رشته هزینه. انقالب اسالمی است فکری منظومهچارچوب 

هنر برای هنر یک . همه هنرها متعهد هستند به این معنا که به آرمان، عقیده، ایدئولوژی و باور خاصی تعهد دارند

درونی و احساسات شخصی هنرمند باشد و هم  تواند آمال این تعهدات می .مفهوم پوچ و عاری از معناست

. ساز است هنری که در تراز انقالب اسالمی قرار دارد، هنری انسان .ساز باشد ساز و تمدن تواند تعهدات انسان می

 .شود هنری که موجب تعالی فرد و جامعه می
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 سیاستگذاری فرهنگي: بخش دوم

 

حکومت اسالمی فراهم نموده،  پرتو استفاده از ظرفیت هایی كه تشکیل نیل به همه آنچه گفته شد، جز در

در این راستا سه سطح اساسی متصور است و توسط رهبران انقالب همواره مورد تذكار و حتی  .ممکن نیست

 .طراحی و عملیات بوده است

لسفه و فرهنگ در جامعه دینی یا همان ف (محض) سطح نخست دستیابی و تمركز بر نظریه موضوعی .4

به نوعی كه نسبت آن با سایر مفردات و بردار ها و امکان جای جامعه  ؛چارچوب مفهومی فرهنگ است

 ن نظریه منحصر بفرد مندرج در آرایدر سه دهه گذشته كلیتی از ای .و در راس آن دین برقرار گردد

نه خام یمظعلاشهید مطهری و حضرت آیه ارهل  رهلا تیآ ،(ره) امام خمینی اندیشمندان اسالمی خصوصاً

نقش مطالعات میان رشته ای و فقه  .قرار دارند هنوز در ابتدای راهكشور و نهادها اما  ،تولید گردیدهای 

 .و فلسفه فرهنگ در دانشگاه و حوزه و دوره های دكتری در این راستا پوشیدنی نیست

است حوزه فرهنگ دكترین و یا همان الگوی پیشرفت در  سطح دوم تدوین و طراحی نظریه سیاستی، .0

این همان سطحی است  .باید ذات اسالمی و صفت ایرانی داشته باشد انقالب مظعمكه به تصریح رهبر 

آن را در مدلی منسجم و هدفمند پیش روی  ایكه امکان های فرهنگ به معنای وسیع و عیر قابل احص

دیگر نظام های اجتماعی قرار می دهد و ضرورت تعهد و تمکین نسبت به آن را در هر تصرف و 

 انقالب مظعممورد نظر رهبر  "مهندسی فرهنگ". اقتصادی و سیاسی اثبات می كند واكنش اجتماعی و

 .می دهد؛ یعنی مهندسی فرهنگ، ناظر بر انسجام درونی حوزه فرهنگدر همین سطح رخ 

برداشت و توقع مردم بر اساس . حوزه فرهنگ در كشور است هام در تعریف فرهنگ، نخستین معضلاب

ب اسالمی، برداشتی حداكثری از فرهنگ است، در حالی كه سازمان فرهنگ، به تبع های انقال آرمان

میراث گذشته از برنامه توسعه تا بودجه و ساختار اداری، سازمانی حداقلی و عمدتاً منحصر در هنر و 

 . رسانه است

این حوزه  رسد راه حل نهایی مسائل فرهنگی در باز كردن راه برای حضور مردم در اگرچه به نظر می

موضوع . ای در این خصوص تا كنون طراحی و اتخاذ نشده است است، هیچ سازوكار جدی
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 . نهاد از سویی سیاسی شد و از سوی دیگر دست به گریبان مشکالت اقتصادی است های مردم سازمان

ین غلبه، به دلیل ا. برند گری رنج می های فرهنگی به جدّ از مشکل تمایل به تصدی در این میان سازمان

ها باز شده و از سویی دیگر نیز  از سویی راه برای ورود فساد اداری و مالی به درون این سازمان

به عنوان مثال نظام . های كارشناسی و پشتیبانی تخصصی در آنها بسیار ضعیف و الغر شده است بدنه

ر كشور وجود مؤثر رود، د شده به شمار می آماری در حوزه فرهنگ كه ابتدای هر حركت سازماندهی

 .ندارد

ابهام . های فرهنگی افزوده شده است برای حل مشکل ضعف سازمانی فرهنگ، هر روز بر تعداد سازمان

ای از نظام سیاسی كشور، متمركز  ها، وابستگی هر یک به گوشه و تداخل در مأموریت این سازمان

شورای عالی انقالب )یتی قدرتمند نبودن نظام توزیع بودجه فرهنگ، نبود نقشه جامع، و فقدان مركز

ها را  كه توان هماهنگی میان آنان را داشته باشد، عمالً در بهترین حالت این سازمان( فرهنگی

پذیر، محل مناسبی برای ورود تهاجم  این ناحیه آسیب. های یکدیگر قرار داده است كننده تالش خنثی

الت و هنرمندان نه چندان هماهنگ با ها در حمایت از محصو رقابت سازمان. فرهنگی شده است

 .انقالب، از مصادیق این امر است

 و سطح قبلی است ودسطح سوم تدوین، اجرای و پایش خط مشی فرهنگی نظام است كه مسبوق به  . 

مسوولیت  ،رئیس جمهور به نمایندگی از نظام البته مهم آن است كه. همان مهندسی فرهنگی است

ق فرماندهی فرهنگ و آموزش و علم و رسانه و هنر امی پذیرد و اتاری فرهنگی كشور را سیاستگذ

در اختیار اوست تا با مشاركت همه سرمایه ها، بهترین فرایند مهندسی فرهنگی انتخاب و اجرا  كشور

بلکه ضمانتی برای حفظ اولویت فرهنگ بر  ؛به معنای تصرف فرهنگ توسط دولت نیست نای. گردد

از فرهنگ و  اقتصادی و سیاسی (كارنامه و اهداف ساختار، سیاست،) نظام شوون اداره جامعه و تبعیت

 .(پیوست فرهنگی) مادی بر زیست معنوی جامعه است دفع و رفع پیامد های سوء زیست

متضمن همین نگاه است، رهبر فرزانه  سال گذشته و تمهید شرایط اوج گیری گفتمان انقالب اسالمی كه 8در 

و با ترسیم رسالت سنگین مهندسی فرهنگی، كشور را وارد  این اتاق فرماندهی بخشیدند جان تازه ای به انقالب

تعهد و اجرای همه اسناد و برنامه های كالن . دور جدیدی از سیاستگذاری و تدبیر در این عرصه ساختند
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. ..سند تحول آموزش و پرورش، سند نخبگان و مصوب این شورا و در راس آن نقشه جامع علمی كشور،

شرط تفطن به مقام  (كه اصالح آن در مسیر واجب است) هرچند مورد انتقادهایی به لحاظ جزئیات باشند

 نقشه مهندسی فرهنگی كشور هم كه در پایان راه تصویب خواهی است، طبعاً .سیاستگذاری فرهنگی است

ز پیش نخبگان بیش الیکن مشاركت اثربخش و  ؛خواهد بود "دولت گفتمان انقالب"ضرباهنگ و تپش فرهنگی 

ن حاكمیتی از أتفکیک ش ،یرخانه شورای عالی انقالب فرهنگینقش دب فرهنگی در تکامل آن، اصالح و ارتقای

و سایر  و بسط روابط شورا( و عدم دخالت و تصرف در حوزه تصدی) تصدی گری در حوزه فرهنگ و علم

 .ای این تداوم خواهد بودبا ظرفیت فرهنگی انقالب اسالمی از بایسته ه نهادهای فرهنگی

در استان ها به مثابه مرگز مدیریت  (یا شورای راهبری نقشه مهندسی) فعال سازی شوراهای فرهنگ عمومی

اجتماعی  -فرهنگ استان، تعیین معاونت فرهنگی در استانداری ها و نصب دبیر شورای عالی به معاون فرهنگی

 .در این راستا ضروری است (همزمان) رئیس جمهور

شناسی فرهنگی در طرح های عمرانی، زیر بنایی و مهم، ضرورتی در ا و اعمال طرح های پیوست و پیامداجر

مسیر تحقق مهندسی فرهنگی است و اجرایی سازی آن مستلزم ایمان و پذیرش متصدیان دستگاه های اجرایی و 

، انتظار اصالح بعد فرهنگی یروناز ب چانه زنانه و برنامه ریزی كشور است و نمی توان با مواجهه انفعالی،

 . فعالیت های دولت را داشت

 

 ساختار و سازمان فرهنگي کشور در لوحت

های قومی، ماجرای دور نخست فتوای  نفس وقوع انقالب اسالمی، حل موقت مسأله حجاب، مقابله با فتنه

هشت سال دفاع مقدس،  های نخست پس از انقالب اسالمی، اداره سلمان رشدی، رشد سینما و هنر در سال

ای، شکوفایی علمی، و سفرهای  های عمومی و ملی، جریان بیداری اسالمی، مدیریت پرونده هسته راهپیمایی

در مقابل، . استانی، از جمله مواردی است كه موفقیت در آن تا حد زیادی نتیجه خروج از ساختار حاكم است

حل معضالت كشور در مواردی همچون حجاب، موسیقی، ناتوانی ساختار اداری بویژه در حوزه فرهنگ برای 

 .امر به معروف و نهی از منکر، اقتصاد فرهنگ، و سینما، قابل مشاهده است

های فرهنگی شده  گیری سه مسأله بنیادین، اما صوری در سازمان گفته در ادامه راه منجر به شکل مشکالت پیش
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 : است

 بودجه .4

 ساختار .0

 نیروی انسانی . 

 همینكرد معقول  ها بسیار ناچیز است، توان هزینه بودجه بخش فرهنگ به نسبت دیگر بخش هعالوه بر اینک

ساختارهای متورم، ناكارآمد و معطوف به . به دلیل مشکالت ساختاری و حقوقی وجود نداردنیز بودجه 

هنگ، نیروی انسانی متخصص در حوزه فر. های فرهنگی است های همه سازمان گری سفارشی از ویژگی تصدی

 .یابند های فرهنگی نمی های علمیه، جایی برای خود در سازمان ها و حوزه بر فرض تربیت در دانشگاه

 : رسد به نظر می( با تأكید بر راه حل سوم)در این خصوص سه راه حل ممکن 

مزیت این امر برخورداری كشور از این سابقه  .ت انقالب اسالمی با ساختار موجودتنظیم حرك .4

ک و همچنین توان هماهنگی با جامعه جهانی، و اشکال آن عدم همخوانی بسیاری از بوروكراتی

 .ساز انقالب اسالمی با این ساختار بوروكراتیک و نهایتاً كند شدن چرخ انقالب است های تمدن اندیشه

اگرچه بدین نحو . های جهادی در این حوزه خارج ساختن فرهنگ از ساختار اداری و توسعه فعالیت .0

های حکومت  ای از ظرفیت ای در امر فرهنگ حاصل خواهد شد، اما هیچ استفاده فت قابل مالحظهپیشر

ضمن این كه انباشت تجربه  ؛صورت نخواهد گرفت -المللی بویژه در سطوح بین –در این خصوص 

نظام بندی و  ریزی و بودجه همچنین در این حالت امور ستادی الزم از قبیل برنامه. نیز واقع نخواهد شد

 . آمار و اطالعات بر زمین خواهند ماند

آغاز از تحول علمی، سپس سرایت علم اسالمی به فرهنگ )سازی  تالش برای ادامه پرتوان جریان تمدن . 

و ابتنای نظام اداری ( و سبک زندگی، و سرانجام ورود فرهنگ به عرصه مظاهر مادی و تشکیل تمدن

سازی  رسد بهترین راه حل كوچک تا آن زمان به نظر می. مناسب حوزه فرهنگ در آینده بر اساس آن

های رشد حركتهای جهادی  دولت و اختصاص آن به امور ستادی و از سویی دیگر افزودن بر زمینه

 . مردمی و نظارت بر آن از سوی دولت است

سپس با پررنگ  و ،های ذیل وزارت ارشاد به آن، اوالً در سطح دولت در این حالت باید با بازگرداندن سازمان
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  .هماهنگی الزم را ایجاد كرد ،ها نمودن نقش وزیر ارشاد در شورای عالی، در سطح بقیه سازمان

 

  تحول ساختاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نمونه عملیاتي؛

اصلی راهکارهایی جهت تحول ساختاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان  در ادامه به عنوان نمونه،

بدیهی . ارائه می شود ،قرار دارندتحت اختیار رییس دولت متولی فرهنگ از میان حوزه هایی كه حوزه  ترین

 :است دیگر سازمان های فرهنگی كشور به فراخور و در كلیت نیاز مند این تحول می باشند

 ها تمرکززدايي از مرکز و واگذاری امور به استان .6

 :ها، نقاط قوت ها، فرصت انگیزه( الف

 شورای عالی اداری و لزوم پاسخگویی 4/44/84 یف قانونی مصوبه تکل 

 ها با بازدهی بیشتر تر در استان گذاری فرهنگی جدی امکان سرمایه 

 عزم رئیس جمهور و همراهی مجموعه دولت و قوانین 

 استقبال مدیران كل استانی و تازه نفس بودن آنها 

 استانی شدن بودجه و لزوم تقویت مدیركل در استان 

 ها و مسائل استان واكنش فوری و جدی به بحران 

 گرایی و درک مسائل واقعی كشور حركت به سمت واقع 

 های گوناگون در كشور لحاظ تنوعات حوزه فرهنگ با توجه به وجود قومیت 

 :مشکالت، تهدیدها، نقاط ضعف( ب

 مقاومت ستاد 

 ضعف برخی ادارات كل استانی 

 در تهرانها و تمركز  ستادی بودن برخی فعالیت 

 (نمركز استا 4 شهرستان و   8)ها  عدم گسترش متوازن ادارات شهرستان 

 های سازمانی محدودیت پست 

 ها كمبود نیروی انسانی مناسب در شهرستان 
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 نگری و عدم وجود ساختار مناسب با بافت فرهنگی استان یکسان 

 :مراحل و اقدامات الزم( ج

 عزم سازمانی تصویب موضوع در شورای تحول اداری و ایجاد 

 غیرقابل واگذاری و مشروط  واگذاری، بندی موارد قابل بندی و اولویت احصا، دسته 

 ها از حیث توان بندی استان رتبه  

 تر های پرتوان ها با محوریت استان بندی استان منطقه 

 های تهران و قم شروع واگذاری از استان 

 های استانی افزایش پستهای ستاد و  مذاكره با سازمان مدیریت برای كاهش پست 

 ها مذاكره با سازمان مدیریت برای ایجاد پوشش كامل شهرستان 

 (یشورای عالی ادار 84/ /00مصوبه ) های تابعه ایجاد سازمان استانی با سازمان 

 اندازی شورای فرهنگی استان به دبیری مدیركل ارشاد راه 

 جلسه هماهنگی با استانداران 

 ها و حفظ ارتباط مستمر ن استانآموزش مدیران كل و كارشناسا 

 ریزی، نظارت و ارزیابی با محوریت ستاد حاكم ساختن نظام مشاركتی برنامه 

 مشاركت دادن مردم و اهل فرهنگ در امور فرهنگی استان 

 های علمیه استان ها و حوزه استفاده از ظرفیت دانشگاه 

 

 تمرکززدايي از دولت و واگذاری امور به مردم .2

 :تها، نقاط قو ، فرصتها انگیزه( الف

  (مبرنامه چهار  45ماده )  44/80/ 0مصوب  88و ماده  11تکلیف قانونی اصل 

 تأكید مقام معظم رهبری، عزم رئیس جمهور و همراهی مجموعه دولت 

 آمادگی نسل جوان، متدین و فرهیخته و لزوم شکستن سد انحصارات 

 امکان استفاده از مساجد و مسجدمحوری 
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 های اهل فرهنگ و هنر قیتاستفاده از خال 

 های گوناگون در كشور لحاظ تنوعات حوزه فرهنگ با توجه به وجود قومیت 

 پذیر ساختن مردم در عرصه فرهنگ حساس و مسؤولیت  

 :مشکالت، تهدیدها، نقاط ضعف( ب

 های فرهنگی سودآور نبودن برخی فعالیت 

 وجود وظایف حاكمیتی غیر قابل واگذاری 

 جود در عرصه فرهنگمقاومت انحصارهای مو 

 های مالی امکان سوء استفاده انحصارطلبان با توجه به آمادگی و پشتیبانی 

 :مراحل و اقدامات الزم( ج

 تصویب موضوع در شورای تحول اداری و ایجاد عزم سازمانی 

 تسریع و ساماندهی فرایند صدور مجوز مؤسسات فرهنگی 

 برای ایجاد مؤسسات های شایسته برخورد فعال و شناسایی افراد و گروه 

 های بالعوض وزارتخانه در این راستا ساماندهی كمک 

 استفاده از تسهیالت اشتغالزایی در راستای كمک به مؤسسات 

 های فرهنگی كمک به ایجاد تعاونی 

 های موضوعی میان مؤسسات كمک به ایجاد اتحادیه 

 های ویژه مؤسسات برگزاری جشنواره و نمایشگاه 

 رت و ارزیابی مؤسسات فرهنگیفعال سازی نظام نظا 

 های علمیه ها و حوزه استفاده از ظرفیت دانشگاه 

 

 سازی ستاد وزارت بازنگری ساختار و کوچک .3

 :ها، نقاط قوت ها، فرصت انگیزه( الف

  برنامه تحول اداری هفتتکلیف قانونی در دومین برنامه از مجموعه 
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 عزم رئیس جمهور و همراهی مجموعه دولت 

 ریزی و نظارت راهبردی ت برنامهاستقبال معاون 

 حل مشکل كمبود مکان و فضای اداری 

 وجود نیروهای جوان متخصص و متعهد 

 :مشکالت، تهدیدها، نقاط ضعف( ب

 مقاومت نیروی انسانی فرسوده و غیرمتخصص 

 خلط هر دو گونه وظایف صف و ستاد در وزارت 

 های كهنه و غیرمؤثر ها و روش حاكمیت روال 

 ی بخشی و مقاومت در برابر تغییرها حاكمیت نگاه 

 جایگزین شدن صنوف فرهنگی بجای فرهنگ كشور در تعامالت و اهداف وزارت 

 ها و به طور كلی ساختار سازمانی نامتوازن بودن رشد معاونت 

 آن به رشد تاریخی یتار بر اساس مبنای منطقی و ابتالگیری ساخ عدم شکل 

 وجود ساختار سایه و پنهان در وزارت 

 های رقیب از موقعیت در حال گذار ن سوء استفاده نهادها و سازمانامکا 

 :مراحل و اقدامات الزم( ج

 گری جداسازی وظایف ستاد از صف و وظایف حاكمیتی از تصدی 

 بازنگری نمودار سازمانی 

 گری های مربوط به تصدی كاهش پست 

 ریزی، نظارت و ارزیابی سازی نقش برنامه برجسته 

 وهش سیاستگذاریسازی نقش پژ برجسته 

 سازی نقش آموزش و تربیت نیروی انسانی برجسته 

 تأسیس دانشکده فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 حركت از صنفی نگری به مدیریت فرهنگی 
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 ساماندهی ساختار سایه 

 ای حرفه -ساماندهی ساختار صنفی 

 ایجاد مركزی برای ارتباط با دانشگاه و حوزه 

 ل وزارتای و فرهنگی ذی های رسانه گسترش حوزه 

 های موضوعی اقتصادی، سیاسی، حقوقی ها به معاونت تبدیل معاونت 

 ای های قبلی رسانه ای كشور به جای معاونت تأسیس سازمان رسانه 

  (فصا)سازمان صیانت از فرهنگ عمومی تأسیس 

 بازگرداندن سازمان گردشگری و میراث فرهنگی به وزارت ارشاد 

 ر خیریه، گ و ارتباطات اسالمی، اوقاف و اموهای فرهن ایجاد هماهنگی میان سازمان

 حج و زیارت از طریق برنامه، شورای هماهنگی یا ادغام و گردشگری و میراث فرهنگی

 های موجود ها و روش اصالح سیستم  

 برقراری اتوماسیون اداری 

 اجرای طرح مدیریت مکان 

 اجرای طرح جامع نیروی انسانی 

 

 رهنگي به وزير ارشادواگذاری دبیری شورای عالي انقالب ف .4

 :ها، نقاط قوت ها، فرصت انگیزه( الف

 وجود سابقه مشابه در شوراهای عالی  

 سابقه پیشنهاد در شورای عالی اداری و مصوبه كارگروه سه نفره 

 اهمیت و جایگاه شورای عالی انقالب فرهنگی و ظرفیت قانونگذاری آن 

 ضعف دبیرخانه شورای عالی  

 طراحی و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی كشور نقش جدی وزارت ارشاد در 

 حركت وزارت ارشاد به سمت وظایف حاكمیتی و ستادی تا این مقطع 
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 بودجه، امکانات و گسترش جغرافیایی و موضوعی وزارت ارشاد 

 لزوم تمركز در مدیریت ستادی فرهنگ 

 ضور رئیس جمهور در شورا به عنوان رئیس و در جریان قرار گرفتن ایشانح 

 :الت، تهدیدها، نقاط ضعفمشک( ب

 امکان سوء استفاده در ایجاد تصویر رقابت میان وزارت و دبیرخانه شورا 

 های فرهنگی تحت نفوذ شورا ابهام و آشفتگی در حوزه  

 لزوم بازنگری در اعضای شورای عالی 

 عدم برخورداری شورا از ابزار مناسب مدیریتی در حوزه فرهنگ 

 های به ظاهر غیرفرهنگی حوزه عدم ورود جدی شورا و وزارت به 

 :مراحل و اقدامات الزم( ج

 تر سازمان شورای عالی انقالب فرهنگی و نقاط ضعف و قوت آن بررسی جدی 

 بررسی جامع شوراهای عالی در كشور و استخراج الگوهای موجود 

 طرح پیشنهاد دبیری شورا و به تصویب رساندن آن 

 طباق با این نقشایجاد تغییرات ساختاری در وزارت برای ان 

 ایجاد تغییرات ساختاری در دبیرخانه شورا برای انطباق با این وضعیت 

 اصالح تركیب اعضای شورا با توجه به این ادغام 

 در اختیار گرفتن بودجه فرهنگ و تسهیم آن در شورا 

 ها اجرای مهندسی فرهنگ و تعیین نقش هر یک از دستگاه 

 ن متولی برای آنیافتن نقاط خأل در حوزه فرهنگ و تعیی  
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 فصل دوم

 حوزه های موضوعی فرهنگ
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 سبک زندگي در گفتمان انقالب اسالمي: بخش اول

 

( Production)عرصه تولید  هك هنوگنامهحوزه سبک زندگی، ( Enculturation) سازی طبیعی است كه  فرهنگ

ذا جامعه، حتی پیشگام نسبت به آنچه ما ل .پذیری است و باز تولید و فرهنگ( Promotion)  ، عرصه ترویجتسا

بلکه  ؛این بدان معنا نیست كه ساحت علم، از ساحت فرهنگ جداست. كند بگوییم و بنویسیم، سبک خواهی می

منظور، لزوم زیسته بودن و مجرب و ملموس گرداندن هر اسلوب و ادبی است كه در موضوع سبک زندگی مثل 

در قوت و تغذیه و با توجه و نشسته  ا طمأنینهو ایستاده غذا خوردن ی تابانبه هر حال ش. آید تغذیه، به نظر می

به جز عالئق و عناوین پژوهشی فوق الذكر، سه گام در تحول و . غذا خوردن، هر دو یک رفتار عینی است

هم  انقالب مظعمولدان فرهنگی است كه منویات رهبر تعالی سبک زندگی ایرانی، بر عهده مروجان و حتی م

 :ر آن استناظر ب

نقد و موشکافی سبک زندگی تحمیلی به افراد كه عمدتاً مذاقی آمریکایی دارد و از جنگ جهانی دوم از  .4

طریق سیاست های جهانی و دیپلماسی فرهنگی و غیر فرهنگی ایاالت متحده در اروپای جنگ زده و 

 .سپس در مستعمرات استقالل یافته شیوع یافت

ظر دین كه همان حیات طیبه است و می توان با همین ادبیات ، كارآمدی تبیین معنا و قصه زندگی از من .0

 معنوی در جامعه جدید كه اخیراً خأل .ست را تامین كردبه انسان  كه مشکله انسان معاصر انگاه اسالم 

هم بواسطه این رویکرد ( خصوصا دانشجویان) گریبانگیر برخی گروه ها در جامعه ما شده است

 .مدیریت می شود

خصوصاً عصر طالیی  ،رح و معرفی آداب معیشتی و تجربه زیسته حیات ما در دوران پیش از انحطاطط . 

از طریق فقه السیره  اسالمی، و كشف و استنباط منطق معاش پیامبر اعظم و اهل بین طاهرینش خصوصاً

 .و مردم شناسی عصر نزول

های غالب  برای حركت از سبک برهاییها و میان  ارائه و در دسترس قرار دادن مهارت( مهمترین گام) .1

فعلی به آداب و سلوكی دیگر كه مستلزم اعتماد به نفس و خالقیت و توانمندی فرهنگی است و البته 

های زندگی متعالی مطرح است در  آنچه تحت عنوان مهارت .اند های مرجع در آن بسیار سهیم گروه
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نقشه راه  موریتی خطیر دارد و شایسته استأگام منظام رسانه ای در این . باشد واقع همین گام سوم می

 . داشته باشد محتوایی و مهندسی پیام
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 ارتباطات میان فرهنگي: بخش دوم

 

جهان گردی است و در لزوم توجه  از مهمترین عرصه های عملی ارتباطات میان فرهنگی در هر نظام فرهنگی،

این موضوع هم با مالک قرار . ی وجود نداردجمهوری اسالمی ایران به موضوع توسعه جهانگردی هیچ شک

های  دادن توصیه ها و اوامر دینی قابل اثبات است و هم با در نظر گرفتن نقش جهانگردی در طول تاریخ تمدن

 . در جهان معاصر نیز اهمیت نقش ارتباطی جهانگردی در مقابل سیطره رسانه های توده قابل انکار نیست. بشری

ریخ و از جمله در دوران معاصر با كمی تفاوت در شدت و جهت، در انگیزه های خود جهانگردان در طول تا

های  ها در چهار گروه كلی انگیزه این انگیزه. كنند برای سفر و جهانگردی از الگویی واحد پیروی می

طول  لگوهای متفاوت دراما آنچه سبب شکل گیری ا. گیرد  روانشناختی، اقتصادی، علمی، و ارتباطی جای می

ویژه در دوران معاصر شده است، سازوكارهای طراحی شده از سوی میزبانان برای تحقق اهداف خود تاریخ و ب

اگرچه ممکن است جهانگرد با هدفی فرهنگی وارد كشور شود، اما نگاه میزبان می تواند به . از این مسأله است

ده در جهانگردی آن كشور نیز او را به همان به عنوان یک منبع درآمد باشد و سازوكارهای تعبیه ش صرفاً او

 . سمت سوق دهد

مسأله اساسی جمهوری اسالمی در این میان ابهام و یا اختالفی است كه میان سیاستگذاران كشور در زمینه تبیین 

. های توسعه قابل برداشت است این اختالف به روشنی از مطالعه برنامه. هدف از توسعه جهانگردی وجود دارد

 :دو دیدگاه غالب وجود دارد سیاستگذاری بخش جهانگردی در كشوردر 

دانند كه كاركردهای   ای اقتصادی و جایگزینی مناسب برای نفت می برخی جهانگردی را اساساً پدیده .4

 . مثبت فرهنگی نیز دارد

سالمی، فرهنگی و با توجه به اهداف فرهنگی انقالب ا برخی دیگر نیز آن را یک ارتباط مستقیم و میان .0

تواند منافع اقتصادی قابل توجهی نیز به دنبال  دانند كه می یک ضرورت برای جمهوری اسالمی می

 . داشته باشد

رسد توفیق   اگرچه در توسعه این امر در ایران تا كنون رویکرد اقتصادی در عمل حاكم بوده است، به نظر می

مطالعات جهانی و آمارهای ارائه . ی نداشته ایمچندانی در ایجاد توسعه اقتصادی بر اساس گسترش جهانگرد



33 

 

دهد كه لزوماً در همه كشورها توسعه جهانگردی درآمد سرشاری را نصیب مردم این كشورها   شده نیز نشان می

توان هدف كشورهای فعال در صحنه جهانگردی معاصر را تنها منافع اقتصادی  بر این اساس نمی. كند نمی

 . حاصل از آن دانست

ها و  دهد كه این فعالیت همواره در طول تاریخ با انگیزه  عه سیر تحول جهانگردی در زندگی بشر نشان میمطال

بررسی جهت جهانگردی میان كشورهای گوناگون و آثار . منافع فرهنگی پیوند نزدیکتری داشته است

ر را داشته اند، در دهد مردم كشورهایی كه سابقه حضور جدی در كشوری دیگ مانده از آن نشان می برجای

در مقابل، مردم كشورهای میزبان نیز . دهند دوران معاصر نیز بیشترین جهانگردان این كشورها را تشکیل می

عالوه بر این . دهند هرگاه قصد جهانگردی داشته باشند كشورهای این میهمانان ناخوانده را در اولویت قرار می

ورزد كه ماهیت جهانگردی در هزاره سوم  بر این واقعیت تأكید میهای سازمان جهانگردی جهانی نیز  بینی پیش

 .فرهنگی سیر خواهد نمود میالدی به سوی فرهنگ و ارتباطات میان

سازی در كشور رواج خواهد یافت، نوع خاصی از  ریزی اقتصادمحور و متأثر از طرح جهانی آنچه در اثر برنامه

الوه بر تباین جدی در مبانی آن با آنچه از بینش اسالمی در است كه ع "جهانگردی توده"جهانگردی به نام 

شمار، در حال  های بی و تفاوت میان آنها قابل استنباط است، امروزه در پی مخالفت ها مورد كرامت انسان

نوید پایان یافتن دوران حاكمیت جهانگردی توده به ما این . رخت بربستن از صحنه كشورهای صنعتی است

دهد كه با توجه به مبانی محکم و قابل دفاع دینی خود، در این بازار رقابت به ارائه الگویی اسالمی  امکان را می

توان گفت كه این الگو به منزله اصالح  ساز جهانگردی در تاریخ بشر، می با توجه به نقش تمدن. دست یازیم

 . سازی به انحراف كشیده شد یجریانی خواهد بود كه در دوران حاكمیت تمدن غربی و در راستای طرح جهان

 

 الگوی اسالمي جهانگردی

در الگوی اسالمی، چهار مفهوم عبرت، عبادت، امت و دعوت به عنوان اهداف اصلی توسعه جهانگردی در كنار 

 . كاركردهای معمول آن و بدون نفی این كاركردها مطرح هستند

اند افتخار  لمانان به آنچه پیش از اسالم داشتههای دور، مس در بازدید جهانگردان از بناهای تاریخی گذشته

كنند كه با  نگرند و درود و افتخار خود را نثار مسلمانانی می  ها به دیده عبرت می كنند، بلکه در این جاذبه نمی
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ن كشور در ابتدای مسؤوالنحوه تلقی . پایمردی و رشادت خود سبب حاكمیت اسالم بر این سرزمین شدند

 . های برجای مانده از دوران پهلوی این چنین بود سالمی از كاخحاكمیت جمهوری ا

تفرج مسلمانان نیز در طبیعت در كنار كاركردهای معمول خود و فراتر از آن، حس شکرگزاری را در آنان 

ریزی متولیان  برنامه. آید  نماید و از آنجا كه نظر در آفرینش خداوند است، عبادت به شمار می  تقویت می

گونه كه در برخی كشورهای اسالمی با طبیعتی فقیرتر از  تواند روی بدین سو داشته باشد، همان  دی میجهانگر

 .گر شده است كشور ما جلوه

در ارتباط میان مسلمانان نیز آنچه بیشترین جلوه را دارد، مفهومی است كه فارغ از مرزهای قراردادی و نژاد و 

مفهومی كه امروزه  ؛نماید ه مسلمانان را رو به سوی یک هدف بسیج میهم "امت اسالمی"قوم و قبیله با عنوان 

حضور مسلمانان در كشور ما و حضور ما . در سایه حاكمیت تمدن غربی بر كشورهای اسالمی رنگ باخته است

ها و افتخار هر یک بر آنچه در سرزمین خود دارد، به گردش  دولت -در كشور آنان، نباید بر گرد محور ملت

اگر مسلمانان جهان امروز در پی احیاء مجدد تمدن اسالمی خویش هستند و اگر شیعه در  امید و انتظار . ددرآی

ای جز گسترش  گدازد، چاره می( عجل ارهل تعالی فرجه)شکل گیری این تمدن در دوران حضور امام معصوم 

ه از الگویی اسالمی و نه غربی ارتباط میان مسلمانان در اشکال گوناگون و ممکن از جمله جهانگردی برخاست

 . وجود ندارد

همچنین غیرمسلمانان در بازدید خود از كشور ما و در ارتباط با ایرانیان مسلمان در كشور خودشان باید 

های اخالقی به  دانیم، در عین رأفت و رحمت و پایبندی به اصول و ارزش ایستادگی ما را بر آنچه اسالمی می

ند، هست "دعوت"مانان از آنجا كه در این برقراری ارتباط در پی تعقیب هدف مقدس مسل. روشنی شاهد باشند

ست كه می توان به از این رو. مانان روبرو می شوندبا غیرمسل ،اما با صالبت در رفتار خود ،با آغوشی باز

نچه در وزارت در واقع آ. تأثیرگذاری آنان اطمینان داشت، چه به سوی دیگران بروند و چه به سویشان بیایند

 های بخش جهانگردی میان ملت ها و فعالیت شود، در سیاست ها تعقیب می امور خارجه در رابطه میان دولت

و هواداران امام عصر و منجی آخرالزمان پس از ظهور ایشان تنها سربازان  از دیگر سو. افتد ها اتفاق می

 . دور بدارد از نظر بهبا آموزه های اسالمی ظیم را این خیل عآشنایی نباید جهانگردی نیستند و بخش مسلمانان 

بعدی  در هیچ كشوری توسعه یکشود و توجه  گردشگری بایدبه اهمیت سه نوع  گردشگریدر توسعه 
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 :جهانگردی راه به جایی نبرده است

 سازماندهی سفر ایرانیان به خارج از كشور .4

 تشویق هموطنان به ایرانگردی .0

 . كشورهای خارجیتالش برای جذب جهانگرد از  . 

در كشور ما جاذبه های گوناگونی برای . در مورد جاذبه های جهانگردی نیز توجه به چند نکته مهم می نماید

های پر از برف، و میراث فرهنگی از آثار  میراث طبیعی از كویر تا جنگل و كوه. جذب جهانگردان وجود دارد

هایی دیگر كه در جریان جهانگردی  گون در كنار جاذبهها و مراسم گونا پیش از اسالم و پس از آن تا سنت

های  با انگیزهنیز جهانگردان . دهد  ای متنوع را پیش روی جهانگردان قرار می آید، مجموعه معاصر به شمار نمی

های  ای هم با توجه به برخورداری از جاذبه هر منطقه. كنند مختلفی مناطق مورد عالقه خویش را انتخاب می

با كنار هم قرار دادن این دو اصل می توانیم چنین نتیجه . می تواند تنها پذیرای گروهی خاص باشدای  ویژه

چه نوع  ،هایی كه وجود دارد بگیریم كه پیش از هر چیز در كشور باید تصمیم گرفته شود كه با توجه به جاذبه

ها بر اساس ماهیت طبیعی یا فرهنگی و  این نکته باید در مورد انواع جاذبه. خواهیم بپذیریم جهانگردانی را می

 . همچنین تعلق بناهای تاریخی به دوره پیش از اسالم یا پس از آن رعایت گردد

های  های جهانگردی تنها منحصر به جاذبه آنچه در این خصوص مهم است توجه به این نکته است كه جاذبه

مورد بازدید و بلکه مشاركت جهانگردان واقع هایی كه در جریان حیات طبیعی خود  شود، بلکه جاذبه مرده نمی

تواند به عنوان یک موزه محل   مساجد مسلمانان گاه می. شود، می تواند از اهمیتی دوچندان برخوردار باشد  می

 تجمع هنرها و صنایع مسلمانان در دوران تمدن اسالمی باشد و گاه نیز می تواند به عنوان محل اقامه جماعت

های جهانگردی باید به این نکته  همچنین در مورد جاذبه. گردانی ویژه را به خود جذب نمایدهای باشکوه، جهان

نیز توجه داشته باشیم كه در بینش اسالمی، وجود جاذبه به معنای معاصر آن، شرط اساسی جهانگردی تلقی 

 . ای برخوردار است بینی اسالمی از جایگاه ویژه نفس حركت و سفر در جهان. شود نمی

رانجام آنچه در خصوص ساختار جهانگردی در كشوری مانند جمهوری اسالمی ایران می توان گفت، این س

اگر بنا بر ادغام . شک این ساختار باید بر اساس مبانی و الگوی اسالمی طراحی گردد نکته است كه بی

های  ارند، سازمانسازمانهایی باشد كه هر یک به نحوی بر جاذبه های معمول جهانگردی در كشور نظارت د
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های  متولی امر زیارت اعم از داخلی و خارجی مانند سازمان حج و زیارت یا اوقاف و امور خیریه و سازمان

 های غیرمعمول مانند سازمان تبلیغات اسالمی یا مركز رسیدگی به امور مساجد و همچنین سازمان متولی جاذبه

د سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی نیز نباید در این های متولی ارتباطات كشور با كشورهای خارجی مانن

 . ادغام از نظر دور بمانند

ها از جهت اجرایی یا نظارتی بودن متفاوت است و از سویی  اما از آنجا كه از سویی وظایف این گونه سازمان

اسب باشد موضوع ادغام رسد من گردد، به نظر می  دیگر نیز با ادغام، با توجه به حجم زیاد، اداره آنها مشکل می

مهمترین جلوه این هماهنگی، ایجاد . ها تلقی نماییم را در حد هماهنگی در سیاستگذاری و اجرای سیاست

های اجرایی این حوزه  ها و سیاست های توسعه كشور است كه در آن به بیان هماهنگ برنامه بخشی در برنامه

ها در شورای عالی جهانگردی  ر نمایندگان این سازمانهمچنین در این مورد، حضو. شود  مشترک پرداخته می

 . نماید  ضروری می

شود و آن این كه تا زمانی كه به درون مرزهای خود  به یک نکته اساسی اشاره می پایان این بخشسرانجام در 

در سر  اندیشیم و دغدغه اصالح جهان را در سر نداریم، در حصار همین مرزها گرفتار آنانی خواهیم شد كه می

. اندیشیدن به امت اسالمی نخستین گام در راه شکست این حصار است. پرورانند سازی را می اندیشه جهانی

 . الزمه این اندیشه، تنها، نشستن در خانه و آغوش برای مهمان گشودن نیست

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 های گردشگریمقايسه میان الگوی

 وی جهانگردی در جهان معاصرالگ .6
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 الگوی جهانگردی در اسالم .2
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 خانواده و زنان : بخش سوم

 

 خانواده

 :اولیه یکردهايرو

اعتقاد به اصالت خانواده در كنار اصالت فرد و جامعه و ضرورت تبیین ساز و كاری مخصوص در نهاد  .4

 خانواده غیر از ساز و كارهای ناظر به فرد یا جامعه

خانواده ساالری و تنظیم همه امور بر اساس محوریت خانواده در مقابل اعتقاد به مردم  اعتقاد به .0

 ساالری، زن ساالری یا فرزند ساالری

 ی حاكمیتمیان همه قوا تقسیم وظایف ناظر به خانواده در . 

  (قانونگذاری اخالق محور تقنین اخالقی و)قوه مقننه 

  (دادرسی عادالنه خانواده محور)قوه قضاییه 

 (عمل بر اساس محوریت خانواده) قوه مجریه 

ای رفع موانع ازدواج بر انندم). عملکرد دولت در قبال خانواده ایجابی نیست و گاهی نیز سلبی است .1

 (دانشجویان در شرف سربازی

كه هریک از دو سطح نیازهای ناظر به  مباحث ناظر به خانواده را باید در دو سطح مدنظر قرار داد .5

 : هستندخویش را دارا 

 تشکیل و ایجاد: اول 

 تحکیم و تعالی  :دوم 

 

 :محورها

نان بر عهده خانواده و جامعه داللت بر آن دارد كه زمینه سازی ازدواج جوااز سوره مباركه نور  0 آیه  .4

 :این زمینه می تواند در محورهای زیر باشدكاركرد دولت در  .است، نه خود جوانان

 در مدت هالن در ابتدای ازدواج أبه مت (متری 14 مثالً)كوچک  اختصاص مسکن مهر اجاره ای
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 با اجاره اندک( سال 5به مدت مثالً )مشخص 

 یزیه و امکانات همچون سالن و یارانه و تخفیف در تهیه جه... 

  ملیون با بازپرداخت طوالنی مدت 4 تا  04وام ازدواج با مبلغی حدود 

 دت نظام وظیفه متاهالن و تقلیل م... 

دی در دولت با دبیرخانه دائم از افراد متخصص جهت هماهنگ سازی كلیه فعالیت های تشکیل نها .0

كه بخشی از آن  «تعریف یک نظام آموزشی خانواده محور»ناظر به خانواده در تمام نهادهای مرتبط مثل 

در آموزش و پرورش، بخشی در آموزش عالی، بخشی در محصوالت تولیدی كانون پرورشی فکری 

وجوانان، بخشی در برنامه های رسانه ملی، بخشی با آموزش نسبت به خانواده ها به عنوان كودكان و ن

 .قابل تحقق و تقسیم كار است... اولین منبع تربیتی و 

فهرست گیری از مشکالت جاری و شایع ناظر به نهاد خانواده اعم از افزایش طالق در برخی مناطق 

دسرپرست در بحث نفقه، زنان سرپرست خانوار، كودک ب زنانشهری، بیکاری مردان متاهل، وجود 

 و سوگیری لوایح دولت در راستای این مشکالت... آزاری و 

پی گیری جدی بحث تکثر موالید از طریق ساز و كارهای مشوق همچون افزایش زمان مرخصی زایمان  . 

خانواده های  برایمادران و همسران آنان، امکانات و مزایای مادی و معنوی همچون سبد كاال  برای

سایر فرزند، چیزی تعلق نمی گیرد و  7یا   فرزند كه به ترتیب بیشتر شده و البته به   و  5، 1ی ادار

 تشویق ها و تسهیالت ممکن

بازنگری در قوانین اداری و استخدامی ناظر به زنان متاهل و ایجاد تغییر در مباحثی همچون ساعت كار  .1

، 04بازنشستگی به  برایكودكان قابل تقلیل است، تبدیل دوره كار زنان زنان متاهل كه به نسبت تعداد 

 ...ساله، ایجاد فرصت های شغلی بدون نیاز به رها كردن خانه و كودک جهت زنان و  5و حتی  44

ورزش و جوانان در خصوص نیازهای پیشینی جوانان در امر ازدواج همچون  تفعال سازی وزار .5

 ...ی، همسرداری و آموزش های همگانی همسرگزین

رسیدگی جدی تر به موضوع زنان خانه دار كه مادری را بر هر فعالیتی ترجیح داده اند در حوزه هایی  . 

هم چون بیمه خاص زنان خانه دار، حمایت و بازاریابی فعالیت اقتصادی زنان خانه دار در حوزه هایی 
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 ...همچون قالیبافی و سایر صنایع دستی و 

وعی به آیین نامه ها، بخشنامه ها، تصویب نامه ها، لوایح ارسالی به مجلس و هر نگاه سیستمی و مجم .7

مثالً )دولت صورت می پذیرد با لحاظ میزان تاثیر آن بر نهاد خانواده از سوی سیاست و تدبیری كه 

 (سنجش ربط و نسبت هر تعمیم با مصالح خانواده ها در جامعه تشکیل كارگروه تخصصی برای

 

 (تأمین از طريق دولت)ه سالمت خانواده گان سطوح شش

 آموزش و اصالح كیفیت روابط با خود و دیگران :محیط .4

 اصالح رفتارهای نامطلوب از طریق تقویت مراكز مشاوره و روان درمانی :رفتار .0

 های زندگی های كاربردی مهارت افزایش كیفیت آموزش :ها ها و قابلیت مهارت . 

های  اورهای دینی در تمام سطوح با حمایت نهادهای دینی، حوزهتعمیق و اصالح ب :باورها و عقايد .1

 ها علمیه، دانشگاه

 ...با حمایت كردن، تشویق كردن، با اعتماد كردن، احترام گذاشتن و :بخشي هويت .5

چنانکه در آموزه )تقویت روحیه بخشش، نیایش، عبادت، نوعدوستی و خود فراروی  :ماورای هويت . 

 (.یاد شده است عنوان حلقه ارتباط با خداوند و كائناته بر خود بتقدم دیگران های اسالمی 

 

 تکامل خانواده

 :مراحل تکامل خانواده در اسالم و گفتمان انقالب اسالنی عبارت است از

 مرحله همسر گزینی .4

 (ازدواج) مرحله تشکیل زوج .0

 بارداری و مواجه پدر و مادر با آن . 

 همراهی با فرزندان كوچک و خردسال .1

 ترک آشیانه فرایند ا فرزندان جوان وهمراهی ب .5

 دوره كهنسالی و پیری . 
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. تشکیل خانواده مانند هر پدیده دیگری دارای مراحلی است كه باید با هوشیاری و دقت مورد توجه قرار گیرد

 .اگر خانواده هریک از مراحل را با سالمتی بگذراند ورود به مرحله بعدی با كمال خواهد بود

 :امل خانواده عبارت است ازوظایف دولت برای تک

 آموزش مستمر و مداوم در شش محور فوق  .4

 :برجسته نمودن چهار سیمای خانواده در شأن نظام دینی .0

افزایش میزان ارزشمندی درونی و عزت نفس و اعتماد بنفس از طریق كمک به حل  :ارزش خود( الف

 مشکالت زندگی

خانواده در درون سیستم خانواده و بیرون سیستم  آموزش فنون برقراری ارتباط بین اعضای :ارتباط( ب

 خانواده

های  تبیین و توسعه و آموزش قواعد رفتار مناسب جهت جلوگیری از هرگونه آسیب :قواعد رفتار( ج

 موجود اجتماعی

ها، بنیادهای خارج از خانواده و  هایی را كه در ارتباط با سایر انسان آموزش روش :پیوند با اجتماع( د

 .....ی اجتماعینهادها

 

 فروپاشي خانواده

ترین دالیل  یکی از مهم .طالق صورت گرفته است  /444/544در سه دهه گذشته در جامعه ما بیش از متأسفانه 

ای برای استحکام خانواده  های پراكنده و موازی و جزیره فعالیت. است  هبوط خانواده نبود دستگاه متولی خانواده

. ها در شش مرحله تکامل باشد وجود ندارد ای كه متولی كمک به خانواده یا وزارتخانهولی سازمانی . وجود دارد

ن علمی و دینی در امور ه كارگیری فعاالبا برا ای قوی  الزم است رئیس جمهور سازمانی مستقل یا وزارتخانه

 .دداشته باش... ای در سطح كالن ملی، استانی، شهرستانی و و برنامهنماید خانواده ایجاد 

آن را لرزاننده عرش الهی، درباالترین مراتب نظام ( ع)فروپاشی خانواده چنان نکوهیده است كه امام صادق

 .شمرد هستی بر می

ترین و ماندگار ترین نهادی  بدین سان خانواده زیباترین جلوه الهی، پایدارترین مجموعه نظام هستی و كهن

 :به دارد است كه در تمام مراحل تکامل خود نیاز
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 حمایت مالی 

 ای حمایت برنامه 

 آموزش مستمر و مداوم 

 ای همه جانبه اعضای خانوادهتامین نیازه 

 :دهد كه عبارتند از سه مفهوم اساسی ساختار خانواده را تشکیل می

های روشن و جا افتاده و آموزش داده شده برای هر یک از اعضای خانواده  مجموعه مسئولیت :ها نقش .4

 .هر كدام از عضای خانواده دارد است، یعنی وظایفی كه

كند تا به تعامل بپردازند، این  مقررات پیدا و پنهانی هستند كه به اعضای خانواده كمک می :قواعد .0

چه رفتاری پسندیده است و . نماید مقررات كلی آداب و معاشرت افراد خانواده را مشخص و معلوم می

آموزش به كارگیری قواعد به پختگی خانواده  های گوناگون ماسب هستند هایی در موقعیت چه رویه

افراد خانواده باید توانمند باشند و قواعد شفاف و روشنی را وضع . كند تا نظم را حفظ كنند كمک می

 .كنند تا به تکامل برسند

 . های شخصی، در ازدواج كه دو نوع است اولویت :توقعات . 

 وجود ه دی و ارزشی فرد ممکن است باساس نظام اعتقا توقعات درونی اعضای خانواده كه بر

 ...هربان بودن، برخورداری از احترام و توقع رئوف بودن، م. آید

 كه اعضای ...  ها، اقوام و های همسران، دوستان، همسایه جامعه و خانواده توقعات بیرونی

 .خانواده بایستی بتواند با آن كنار آیند

ختالف حاصل شده و اگر خانواده نتواند تعارضات را حل كند ا. هرگاه تعارضی بین این سه مفهوم ایجاد گردد

شرح ه نظام خانواده ب جهت صیانت از یهای لذا در دولت گفتمان انقالب اسالمی محوری .شود دچار آسیب می

 :در نظر گرفته شده استزیر 

بی و تغییر های ازدواج، همسریا های مالی، مالک های خانواده با كار كارشناسی در زمینه شناخت آسیب .4

 های زندگی سبک زندگی و مهارت
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استقرار نهادهای قدرتمندی كه بالفاصله در صورت بروز هرگونه آسیب در هر مرحله  آسیب زدایی و .0

 .تکامل خانواده كمک كنند ، بهاز مراحل

 :با تکیه بر خانواده حفاظت از . 

 بهبود روابط اعضای خانواده 

 ههای ویژه برای خود و اعضای خانواد آموزش 

 ای مناسب اصالح برنامه تغذیه 

 تدابیری جهت تامین سالمت جسمی و روحی اعضای خانواده 

 تبیین الگوهای اسالمی تربیت فرزندان از زمان بارداری مادران تا دیگر مراحل رشد 

 های معنوی خاص اعضای خانواده با تقویت نهادهای فرهنگی دینی و معنوی تدوین برنامه 
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 عفافحجاب و : بخش چهارم

 

 برنامه دولت درباره حجاب و عفاف

 :شناسايي ظرفیت های موجود .6

 :ظرفیت های قانونی

انقالب اسالمی تاكنون، قوانین و مصوبات زیادی وجود زمان وقوع در حوزه حجاب و عفاف از 

دارد كه بعضی از آنها به طور كامل اجرا نشده است؛ در اینجا فقط به دستگاه های قانونگذار و 

قانون جامع و مهم كه تا  سهر و تعداد مصوبات و قوانین آن ها اشاره شده و سپس به سیاستگذا

 :شود كنون به تصویب رسیده است به صورت تفصیلی پرداخته می

 قانون 01موارد بازیابی شده : مجلس شورای اسالمی 

 مصوبه و آیین نامه 5 موارد بازیابی شده : شورایعالی انقالب فرهنگی 

 مورد 45: یرانمصوبات هیات وز 

  آيین نامه راهکارهای »: 63/60/6384گ عمومي مصوب شورای فرهن 424مصوبه

 «اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

دستگاه را موظف می كند كه برای گسترش فرهنگ   0این مصوبه كه متناظر با قانون است 

 .نمایند هاستفادموریتی شان در سطح جامعه و حجاب در درون خود و در حوزه مأ عفاف

این مصوبه متاسفانه از زمان ابالغ توسط رییس جمهور با مشکل عدم اجرا مواجه است و 

های بسیاری را  كه البته شیوه عملکرد آن نیز بحث -جز یک دستگاه یعنی نیروی انتظامی

علت این . بقیه دستگاه ها بسیار كند و در سطح محدود عمل كرده اند -برانگیخته است

اعتقاد و عزم مسئوالن دستگاه های مختلف به ترتیب از خود رییس جمهور  له در عدمأمس

 .بوده استگرفته تا وزیران و مسئوالن زیرمجموعه آنها 

این مصوبه در برگیرنده هر دو رویکرد ایجابی و سلبی می باشد و البته بیش از سلبی بودن، 

 . ایجابی است و بر ضرورت كار فرهنگی تاكید دارد

  ساماندهي مد و  لباس: 60/62/6385مصوبشورای اسالمي  مجلسقانون 

چون بی سامانی عرضه لباس های نامتناسب با شئون اسالمی و نیز گستره شواهدی هم

اگر . استفاده از آن ها در عرصه عمومی بیانگر عدم اجرای شایسته و بایسته این قانون است
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 كه از زمان تصویب آن می - سال 7شد، آثار آن در این  این قانون به خوبی اجرا می

 .به خوبی قابل مشاهده بود -گذرد

شده و اقدامات شایانی  تشکیلالبته برای این قانون دبیرخانه ای در شورای فرهنگ عمومی 

اما مشاركت همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط برای . نیز در این رابطه صورت گرفته است

 .این منظور ضروری به نظر می رسد

 و اصالحات بعدی آن درباره بي  6345قانون مجازات اسالمي مصوب  138ده تبصره ما

 حجابي

این قانون به دلیل در نظر گرفتن مجازات شالق برای بی حجابی و به دلیل فقدان 

. زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی الزم تقریباً به حالت تعطیل درآمده و اجرا نمی شود

زنگری و ابعاد مختلف آن متناسب با نیازها و شرایط بنابراین الزم است در این قانون با

 .كشور بررسی و تصویب شودفعلی 

 

 :نقد سازوکارهای موجود .2

 :(ساختاری) سخت افزاری( الف

 ها عدم هماهنگی و همسویی در عملکرد دستگاه 

 عدم نظارت صحیح و پیگیری مناسب اجرای مصوبات فوق 

 عدم ثبات مدیران 

 احت ناظر به مجریتبدیل شدن وزارت كشور از س 

 (:نظری) نرم افزاری( ب

 عدم اعتقاد به اجرای مصوبات و قوانین فوق 

 عدم اعتقاد به ضرورت وجود و همراهی دو رویکرد ایجابی و سلبی در مواجهه با بدحجابی 

 محدود شدن بحث عفاف و پوشش به زنان 

 نداشتن تعریف صحیح از كار فرهنگی 

  ریزی راهبردی بومی منطبق بر گفتمان انقالب اسالمی و نداشتن الگوهای ارزیابی و برنامه

 اندیشه دینی
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 معیاری برای سنجش اثربخشی اقدامات انجام گرفته فقدان 

  ،عدم شناسایی ظرفیت های موجود از قبیل سازمان های مردم نهاد، سایت ها، وبالگ ها

 ...مقاالت، پژوهش ها، كتب و 

  تبلیغی و رسانه ها هم چون سینما و تلویزیون و عدم بهره مندی از ظرفیت ابزارهای مختلف

 فضای مجازی در هر دو  بعد فرصت و تهدید خصوصاً

  عدم توجه به درونی كردن گفتمان عفاف در افراد و در نتیجه فراتر نرفتن از پوشش ظاهری 

 

 :برنامه های جايگزين .3

 ،مراجع تقلید، (دام ظلّه) مقام معظم رهبریبا توجه به حمایت مراجع رسمی و دینی كشور از جمله 

از گسترش فرهنگ عفاف و حجاب،  قاطبه مردم به ویژه خانواده های مذهبیو  مجلس شورای اسالمی

و در قالب گفتمان انقالب پیشرفت ایرانی  –اساس الگوی اسالمی  برارائه برنامه ها و راهکارهای زیر 

 :در نظر گرفته شده استاسالمی و اندیشه دینی 

 اجتماعی -فرهنگی( الف

  تاكید بر بنیان خانواده و یاری رسانی به خانواده ها در امر تربیت فرزندان و حل مشکالتی

 از قبیل ازدواج و فرهنگسازی ازدواج آسان

  برنامه ریزی به منظور انجام اقدامات ایجابی و كار فرهنگی با استمداد از حوزه و دانشگاه

عفاف ابعاد گوناگونی دارد كه سیاستگذاری  باید متوجه بود. و شبکه های تبلیغی مدارس

صحیح و موثر در جهت درونی كردن حجاب، نیازمند همکاری نهادهای مختلف و در نظر 

 .استداشتن ابعاد مختلف آن 

 برنامه ریزی برای مشاركت و فعالیت خودجوش و جهادی سازمان ها و گروه های مردمی 

 آموزشی ( ب

 و حجاب در مدیران نظام به عنوان یک اصل  ایجاد و تقویت اعتقاد به فرهنگ عفاف

 اسالمی

 



48 

 

 سیاستگذاری -مدیریتی ( ج

  به صورت ارائه تعریف صحیح از كار فرهنگی و ضرورت اعتقاد به كار ایجابی و سلبی

 توأمان

 اصالح سازوكار نظارت بر اجرای مصوبات فوق 

 ارتباطی ( د

  خصوصاً ای مختلف،از ظرفیت ها و رسانه هبرنامه ریزی به منظور بهره گیری حداكثری 

 فضای سایبری به فرصت تهدیدهایفضای مجازی، و تبدیل 

  الگوسازی جامعه اسالمی پویا و فعال مبتنی بر ارزش های انسانی در بستر ارتباط عفیفانه

 .و متکی بر بنیان اصیل و منسجم خانواده

 نسان در تعالی الگوی جامعه اسالمی پویا و فعال با تکیه بر تبلور ارزش های حقیقی ا

 ارتباط عفیفانه

  و تخریب  اه میرحیکی از مهمترین ورودی های موثر بر وضع فعلی شکسته شدن

 فرهنگ عفاف بواسطه فضای مجازی و ناتوانی از مدیریت فرهنگی آن است
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 مسجد محوری: بخش پنجم

 

 آسیب شناسي مساجد

  دو نوبت نماز % 5  ند،یک نوبت نماز دار% 05، باشد تعطیل می% 05در حال حاضر مساجد كشور

 .نمایند هر سه نوبت نماز را برگزار می% 45دارند و 

 ئل مهم آن الخصوص نوجوان و جوانان كاهش پیدا كرده كه از دال اقبال حضور مردم در مساجد علی

نبود امکانات و انگیزه كافی برای حضور در  ،ن و ائمه جماعت در مساجدعدم برخورد صحیح مسئوال

 .است فرهنگی منسجم و منظم هنگی مسجد و نداشتن برنامههای فر برنامه

  مساجد كشور% 07نبود پشتوانه مالی در بیش از 

 ل تأمین نشدن مالی برای معیشت زندگی، ه دالیدر مسجد ب( امام جماعت) عدم حضور مستمر روحانی

 ...مشکل مسکن و

  های نگهداری و مدیریتی مساجد عدم تأمین هزینه 

 در دو مساجد موازات  بهجمله خانه فرهنگ محالت  ازز فرهنگی پر زرق و برق حضور و وجود مراك

، دهه اخیر كه باعث جذب نوجوان و جوانان شده  و در نگاه اول رویکردی فرهنگی و مذهبی دارد

مین أبمنظور داشتن كار و ت دغدغه و نگاه فرهنگی نداشته و صرفاً معموالًن این امر ولی در واقع مسئوال

 های كالن مدیریتی كه معموالً پشتیبانی مالی و هزینه .دكنن ها فعالیت می ندگی در این مجموعهمعاش ز

ها كه این مورد  داشتن فضا و مکان مناسب برای برگزاری برنامه و گردد ها تامین می از شوی شهرداری

ز در اختیار رونق و ها نی توانست این هزینه های شهرداری تامین و ساخت و ساز شده كه می نیز با هزینه

 .افزایش فضای مساجد قرار گیرد

 

 راهکارها 

 های فرهنگ محالت به مدیران فرهنگی مساجد و استمرار حمایتی از مراجع  واسپاری مدیریت خانه

 مربوطه نسبت به ایشان
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  تامین مسکن ائمه جماعات در قالب طرح ساخت و یا تهیه خانه عالم برای حضور بیشتر و پررنگ تر

 نیت در مساجدروحا

 (حقوق، بیمه و) های معیشتی امام جماعت توسط دولت اختصاص بخشی از هزینه... 

 اختصاص بودجه متمركز برای مساجد كشور 

 بندی حمایت بندی مساجد از نظر نوع امکانات و وضعیت درآمدزایی برای سطح امتیاز 

 توجه به مساجد روستایی 

 چه در روستا توجه به افزایش ساخت مساجد چه در شهرها و 

 ها و مستقل كردن مساجد تعریف شرایط درآمدزایی مساجد برای تامین بخشی از هزینه 

  ،قائل شدن برای  زایی نیستند و تخفیفبرق و گاز مساجدی كه دارای امکان درآمدحذف هزینه آب

 زاسایر مساجد درآمد

 ای برای جذب بیشتر  امههای بسیج در مساجد و تعریف برن ها مساجد و پایگاه تقویت حضور كانون

 های فرهنگی مساجد جوانان و نوجوانان برای حضور در بیشتر در برنامه

 تامین بخشی از امکانات مربوط به مساجد 

 های بین راهی توجه به نمازخانه 

 آنهاها و مساجد اماكن دولتی و برگزاری نماز در آنها و تامین روحانی برای  توجه به نمازخانه 

 ها ها و مساجد مدارس و دانشگاه هتوجه به نمازخان 

 تر و بدون دغدغه طالب در مساجد های علمیه برای حضور بیشتر با انگیزه تعامل بیشتر با حوزه 
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 (و پويانمايي تئاتر ،سینما)هنرهای نمايشي : بخش ششم

 

 ئاتردر حوزه سینما و ت "نظام مخاطب محوری"به  "نظام تولید محوری"تغییر ( الف

 های سینمایی معطوف به صنعت سینما بوده های پس از انقالب اسالمی عمده فعالیت در سال

 . است

 های فرهنگی نظام به ترویج در این ساختار، كارگردان، نقش محوری داشته و فارغ از ضرورت

 . پردازدافکار شخصی خود می

 ها ناظر بر نظارت و كنترل الیتدر این ساختار، امکان مهندسی فرهنگی وجود نداشته و عمده فع

 . روند تولید است

  مسائل و موضوعات مورد نیاز جامعه بصورت "نظام مخاطب محور"با تغییر رویکرد موجود به ،

 . شودمی القامستقیم و یا غیرمستقیم به دست اندركاران تولید فیلم و تئاتر 

 منطبق با برنامه . )یابدییر جهت میهای دولتی از تولید كننده به مصرف كننده تغتسهیالت و كمک

 ( چهارم توسعه در حوزه فرهنگ

 های موجود در كل كشوربه ظرفیت تمركززدایی از پایتخت و توجه 

  های فرهنگی در دوایر دولتی، منطبق با نیازها و ضرورتدرصد  فعالیت 5/4تعیین تکلیف بودجه-

 های كشور 

 خودی، متناسب با نیازها و الگویهای مصرف برای  تولید فیلم و نمایش تئاتر جهت اشاعه فرهنگ

 مخاطب خارجی

 رایش از نقد فنی به نقد محتواییگ تیوقتنقد محتوایی آثار سینمایی و تئاتر و  فعالیت مستمر در زمینه (ب

های بنیاد فارابی، مركز سینمای تجربی، سینمای جوانان ایران، مركز گسترش بازنگری در حوزه فعالیت (ج

 و ارتباطات و مركز هنرهای نمایشیی مستند و تجربی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر سینما

 پیگیری و تصویب قانون كپی رایت صیانت از حقوق مادی و معنوی هنرمندان از طریق (د
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 مطبوعات: بخش هفتم

 :اصالح اساسی قانون مطبوعات در موارد ذیل( الف

 رهنگ و ارشاد اسالمینظر وزارت ف پیش بینی مقررات مربوط به نقل و انتقال مجوز نشریات زیر 

  سازمان های مردم نهادها و ها، انجمن ها، احزاب، گروهنامه بولتن های داخلی سازمانتدوین نظام 

  ضرورت طبقه بندی جرائم و تخلفات مطبوعاتی و تفکیک مراجع رسیدگی كننده به آنها. 

 تخابات آینده انجمن صنفی مطبوعاتمعاونت مطبوعاتی برای ان شقن یافیا( ب

پیشرو و  ،دیفم تالوصحم پاچی اختصاص مبالغ كافی برای واردات دستگاه چاپ مدرن و پیشرفته برا( ج

 ارزشی

 یاتسار رد های مطبوعاتیسسات غیردولتی و سفارش، جذب و توزیع فراوردهایجاد مؤحمایت از ( د

 یمالسا بالقنا نامتفگ تیوقت

توانمندی كه توانایی انتشار نشریات برجسته در حوزه  صاخشاشناسایی، تشویق و حمایت ویژه از ( هـ

 .های ادبی و اجتماعی را دارند

سه نهاد معاونت  یراکمهاعمال رویه یکسان درباره چگونگی برخورد قضایی با مطبوعات از طریق ( و

 بوعاتی، هیئت نظارت و قوه قضائیهمط

 خانگی و عمومی نشریات ارزشی برای توزیعانقالبی  و یمومعانعقاد موافقتنامه های دوجانبه با نهادهای (ز
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 کتاب و کتابخواني : بخش هشتم

 در حوزه كتاب "نظام مخاطب محوری"به  "نظام تولید محوری"تغییر ( الف

تاب، های عمومی كشور، هیأت خرید كبازنگری در وظایف و حوزه فعالیت خانه كتاب، نهاد كتابخانه( ب

نگاران و مههای كتاب، صندوق اعتباری نویسندگان، روزنا هیأت نظارت بر كتاب، مؤسسه نمایشگاه

 خبرنگاران


