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  بررسي مباني نظري رويكرد سلبي و ايجابي به مهندسي فرهنگي 
  در ايران بعد از انقالب

  
  1دكتر يحيي فوزي
  2غالمرضا بصيرنيا

  
  چكيده

هاي فرهنگي  و با نظر به آرمان بالطبع فرهنگ و مهندسي آن با رويكرد ايجابي ،با توجه به ماهيت فرهنگي انقالب اسالمي ايران
در ايران بعد از انقالب  فرهنگياما اين تنها رويكرد به مهندسي . گيرد آمده از اين انقالب، قرار ميتوجه نظام بر ، در مركزانقالب

اين مقاله به بررسي و تبيين مباني . بوده است حاضربلكه در كنار رويكرد ايجابي، رويكرد سلبي به مهندسي فرهنگي نيز . نبوده است
به مهندسي فرهنگي در ايران بعد از انقالب پرداخته است و در اين خصوص نوع نگاه اين دو نظري دو رويكرد سلبي و ايجابي 

نتايج اين بررسي . رويكرد به مهندسي فرهنگي، انسان و نقش و وظيفه دولت در حوزه فرهنگ و نتيجه دخالت آن بررسي شده است
، انسانولي به لحاظ تعريفي كه از فرهنگ و مهندسي فرهنگي،  ،چه اين دو رويكرد با يكديگر تشابهاتي دارند دهد كه اگر نشان مي

ضمن . كنند با يكديگر اختالف مبنايي دارند نقش دولت در حوزه فرهنگ و نتيجه دخالت آن در مهندسي فرهنگي جامعه ارائه مي
ي آنچه از ابتداي انقالب كه رويكرد سلبي به مهندسي فرهنگي بيشتر در محافل آكادميك كشور بروز و ظهور داشته است؛ ول اين

  . تاكنون فرصت اجرا پيدا كرده است رويكرد ايجابي به مهندسي فرهنگي بوده است
   شناسي، دولت ، رويكرد سلبي و ايجابي، انسانفرهنگيفرهنگ، مهندسي : كليد واژگان

                                                            
  دانشگاه بين المللي قزوينعضو هيأت علمي  -1
  basir_nya@yahoo.com؛  و انقالب اسالمي) ره(اسالم از پژوهشكده امام خميني در سياسي انديشه ارشد لتحصيل كارشناسيا فارغ  -2
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  بيان مسئله

مـورد توجـه    ،از انقـالب  ترين عرصه بعدب اسالمي، فرهنگ به عنوان مهمبا توجه به ماهيت فرهنگي انقال
و مقام معظم رهبري، فرهنـگ و   )ره(چنان كه در گفتمان امام خميني رهبران و مسئولين انقالب قرار گرفت؛ آن

آمده از انقـالب اسـالمي   شك در نظام بر بي. مطرح شده است هاي مرتبط با آن به عنوان گفتماني غالب موضوع
هاي نظام اجتمـاعي شـامل اقتصـاد و سياسـت اسـت و       ير حوزهدهنده به سا كننده و شكل ز فرهنگ مهندسيني

كه نقطه مقابل رويكـرد سـلبي بـه     ،رويكرد ايجابي به مهندسي فرهنگي خواهد بود ،الب در اين نظامغرويكرد 
شناخت مبـاني نظـري ايـن دو    . گردد ها بر مي به مباني نظري آن ،تقابل اين دو رويكرد. مهندسي فرهنگي است

تواند مبنـاي   اصي دارد و ميدسي فرهنگي بعد از انقالب اسالمي در ايران اهميت و ضرورت خرويكرد به مهن
 ،بديهي است عدم شناخت مبـاني نظـري ايـن رويكردهـا    . هاي مختلف فرهنگي كشور قرار گيرد گذاريسياست

يجه سبب عدم شناخت و تبيين دقيق رويكردهاي مذكور و شناخت وضعيت موجود و مطلوب فرهنگي و در نت
تحليلـي و   ـايـن مقالـه بـا روش توصـيفي      . هاي فرهنگي انقالب خواهـد شـد   دست نيافتن به اهداف و آرمان

اي، مباني نظري دو رويكرد سلبي و ايجابي به مهندسـي فرهنگـي در ايـران بعـد از انقـالب را بررسـي        مقايسه
   .نمايد مي
  

  شناسي فرهنگ  مفهوم
ژه فرهنگ ارائه شده است؛ نظران حوزه فرهنگ پيرامون وا ي صاحبتاكنون تعاريف متعدد و فراواني از سو

تعـاريف از آن زمـان تـاكنون نيـز      اند و تعداد اين كه نزديك به سيصد تعريف براي فرهنگ ثبت نموده جاييتا 
  . هاي عملي و اكتشافي يكساني نيستند اين تعاريف داراي قابليت.  افزايش يافته است

بازتـاب انديشـه و   «اي،  اند؛ پـاره  دانسته» رفتار يا الگوهاي رفتاري«نگ، آن را بعضي در تعريف ماهوي فره
انـد؛ برخـي ديگـر،     را فرهنـگ ناميـده  » شيوه و الگوي زندگي بشر«اند؛ گروهي،  محسوب نموده» شناخت بشر

هنجارهـا،  هـا،   ارزش«اي،  اند و بـاالخره عـده   بشر را، فرهنگ برشمرده» هاي مادي و معنوي مجموعه اندوخته«
، 1386پيروزمنـد،  (انـد  را فرهنـگ قلمـداد نمـوده   » يافته اجتماعيمجموعه امور پذيرفته شده و هنجارباورها و 

   ).58-65صص
فرهنـگ عبـارت اسـت از    « ،با در نظر گرفتن هسته اصلي تعاريف مختلفي كه از فرهنگ صـورت پذيرفتـه  

يرش و مقبوليت مردم يك جامعه قرار گرفته و بـر  يي كه مورد پذها سنن، باورها و ارزش اي از آداب، مجموعه
ارهاي اجتمـاعي تبـديل گشـته و    هاي ياد شده به هنج پذيرش اي كه به گونه ؛نمايند اساس آن عمل نموده و مي

  هـاي اقتصـادي،   و در همـه عرصـه  ) 141، ص1384 ذوعلـم، (»گذاري جامعه بر اساس آن صورت پـذيرد ارزش
   .انعكاس پيدا كندبازتاب و ... سياسي، خانوادگي و
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   شناسي مهندسي فرهنگي مفهوم
از لحاظ ساخت و شكل كاربردي خودش تحـت تـأثير مفـاهيم و اصـطالحات     » مهندسي فرهنگي«مفهوم 

هـا و   تر شدن و تثبيت پژوهش ها براي روشن هاي علوم تجربي است كه معموالً در آن رايج و معمول در حوزه
اخت عبارات، مفاهيم و تركيبات اصطالحي و واژگاني جديـد و احيانـاً كـم    دست به توليد و س ،هاي تازه يافته

زنند تا از اين طريق بتوانند هم مفاهيم تازه كشف شده را در قالب ايـن عبـارات و    سابقه مي سابقه و يا حتي بي
تركيبات و هاي بشري در سايه ابتكار و استفاده از اين دست  اصطالحات تعريف و تبيين كنند و هم بر اندوخته

لذا تركيب مهندسي فرهنگي يك تركيب قرضي و متأثر از تركيبات رايج در علوم تجربـي  . اصطالحات بيفزايند
   ).1385 بصيرنيا،(البته يك چنين تركيباتي طبعاً تازه و متعلق به زمان معاصر هم هستند. است

ركت كالن فرهنگي است تـا  مهندسي فرهنگي، مهندسي، به معناي ارائه هندسه و شكل و طرح كلي يك ح
هـا و بسـترهاي حركـت، ظرفيـت و تـوان،      نماي روشني از زمينهانداز و دوراين طرح و نقشه، چشمبه واسطه 
مهندسي فرهنگـي يعنـي مهندسـي كـردن،      ،به عبارت ديگر. ها و ساختارهاي فرهنگي حاصل گردد زيرساخت

نوع فرهنگي، با معيارهـاي فرهنگـي و در قالـب     مديريت كردن، سامان بخشيدن، جهت دادن و اندازه كردن از
  ). 1385، ص7صادقي رشاد، (فرهنگي، از زاويه فرهنگ

مديريت فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران بـر اسـاس       »نظام«جامع و منسجم » طراحي«اين نوع مهندسي 
غالمـي،  (و حقـوقي هاي سياسي، اقتصادي، مـديريتي   مباني اين نظام و همچنين تعيين مناسبات آن با ساير نظام

   .پردازد نظر دارد و به طراحي، نوسازي و بازسازي سيستم فرهنگ ميرا مد) 49، ص1386
هاي خاص فكري و رفتاري بـه جامعـه، بلكـه تالشـي      البته مهندسي فرهنگي نيز نه به مفهوم تحميل رويه

مي، ديني، فرهنگي و هنري شكوفايي و بالندگي استعدادهاي علاي ايجاد زمينه و شرايط رشد، خوددلسوزانه بر
له ميـان فرهنـگ موجـود و مطلـوب     هاي فرهنگـي بـا هـدف كـاهش فاصـ      ها و توسعه ارزش و تعميق نگرش

؛ به تعبيري مهندسي فرهنگي، مهندسي نظام اختيارات و سـهم  )71-72، صص 1386ساز،  دانشگاه تمدن(است
تلزم آن است كه مهندسي فرهنگي بتواند و تأثير عوامل مختلف فردي و اجتماعي در فرهنگ جامعه است و مس
و نظام سياسي، نظام اقتصادي و نظـام   ،نظام تمايالت، نظام انديشه و تفكرات و نظام رفتاري را در سطح فردي

فرهنگي را در سطح اجتماعي در يك سير تكاملي به صورتي منسجم و هماهنگ به منظور رساندن به وضعيت 
هـا و   ارزش(هـاي انسـاني درجهـت مطلـوب      سازي اراده هنگي، هماهنگمهندسي فر. مطلوب سازماندهي كند

مهندسي فرهنگي بـه مفهـوم ايجـاد سـاختارهاي الزم و فـراهم      ). 95، ص1385حبي، (است) باورهاي اسالمي
اي آوردن منابع كافي براي فعاليت هنرمندان و آفرينندگان فرهنگي است و در واقع مهندسـي فرهنگـي بـه معنـ    

  . سازي براي فعاليت فرهنگي مردم استفرهنگي و بستر توسعه ابزارهاي
، 1385 ، نـاظمي (البته مهندسي فرهنگي با مهندسي فرهنگ كه به معنـاي مهندسـي سيسـتم فرهنـگ اسـت     

گانه فرهنگ و طراحـي،   يعني شناخت دقيق اجزاء سه ،به عبارت ديگر مهندسي فرهنگ. متفاوت است )28ص
ها بـا مفروضـات    ها و نگرش اي كه ارتباط منطقي و موزون بين ارزش گونه ها، به نوسازي و بازسازي مجدد آن

اما مهندسي فرهنگـي در حقيقـت كوششـي بـراي ايجـاد تغييـر       . اساسي، باورها، نمادها و رفتارها برقرار باشد
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 ،به عبارت ديگر. الگوي ذهني مديران فرهنگي كشور است آگاهانه در جريان تحول موضوع، مطابق خواست و
هـا و   هـا، احساسـات و انديشـه    شود گفت مهندسي فرهنگي تالشي است براي تغيير آگاهانه در زمينة بينش مي

مطـابق خواسـت و الگـوي ذهنـي طراحـان مهندسـي        ،ها و عقايد و سلوك نسبتاً پايدار و بادوام جامعه ارزش
ايجاد تغييـري آگاهانـه در    م، منظورگويي سي در رابطه با موضوعي سخن ميفرهنگي؛ به اين معنا وقتي از مهند

مهندسي فرهنگي فرآيندي اسـت در  . گير است جريان تحول آن موضوع مطابق خواست و الگوي ذهني تصميم
اينك به مباني نظـري دو   .جهت رسيدن به وضعيت مطلوب در آينده كه بدون آن امكان تحقق آن وجود ندارد

   .پردازيم رويكرد سلبي و ايجابي مي
  

  مهندسي فرهنگي  جابي بهرويكرد اي: الف
  هاي آن  فرهنگ و ويژگي

طلبد و فرهنـگ امـري    فرهنگ به طور ذاتي، تبادل، انتقال، تركيب و آموختن را مي ،از نظر رويكرد ايجابي
اكتسابي و آموختني است و امري پويا و در حال تحول و دگرگوني و تغيير است و اين تغييـرات نيـز قابليـت    

توان آن را از راه آمـوزش بـه    اگر فرهنگ را امري اكتسابي بدانيم، بنابراين مي. دارد هدايت در جهت خاصي را
همـين  ). 1386 فرهنگي،(فرهنگ خود زاده دست بشر است . باشد ريزي نيز مي پس قابل برنامه ؛افراد انتقال داد

ي كـه قابليـت انتقـال و    كند؛ زيـرا چيـز   ها است كه از نظر موافقان، فرهنگ را قابل تغيير و مهندسي مي ويژگي
شناخت فرهنگ در اين رويكرد بـراي هـدايت آن در   . آموختن را داشته باشد قابليت مهندسي كردن را نيز دارد

از . هاي فرهنگي مورد نظر در جامعه، جامه عمـل بپوشـد   جهت مطلوب از طريق شكل دادن آن است تا آرمان
تـوان آن را   اند، امري اكتسابي بدانيم، مي ان بر آن تأكيد كردهشناس گونه كه انسان نظر ايجابيون اگر فرهنگ را آن
  ). همان(از راه آموزش به افراد انتقال داد

ريزي  توان براي آن برنامه شدن است و مي يبيني و كم فرهنگ داراي قابليت سنجش، محاسبه، كنترل و پيش
با هدايت آن به سوي فرهنگ مطلوب يـا  ها و ابزارها سنجيد و  توان با كمك برخي شاخص فرهنگ را مي. كرد

، 1386بنيانيان، (چون فرهنگ به طور ذاتي قابليت انتقال، آموختن و اكتساب و سنجش  .به آن شكل داد ،آرماني
   .پذيري را دارد دهي و سياست بر اساس ميزاني به نام فرهنگ آرماني را دارد، لذا قابليت شكل) 287-288: 2ج

هاي گوناگون كالن كشـوري حضـور و    ثل روحي است كه در كالبد همه فعاليتفرهنگ م« در اين رويكرد
ثير شـود و بـه تـأ    صـورت فرابخشـي نگـاه مـي    بنابراين به فرهنگ به ). 1381در محضر واليت، (» جريان دارد

ين بـد . شود هاي كالن كشور توجه مي ويژه به نقش آن در عرصه تصميم هاي اجتماعي و به نگ بر همه نظامفره
و نظـام فرهنگـي   اجتمـاعي اسـت    هاي بخشي براي ساير نظام بخشي و تعيين داراي كاركرد هويت ا فرهنگمعن

   .شود هاي اجتماعي مي حاكم بر ساير نظام
فرهنگ ما بايد در توليد صنعتي ما اثر بگذارد، ما چه چيـزي توليـد كنـيم؟ چگونـه     «از ديدگاه اين رويكرد 

فرهنـگ ارتبـاط دارد    اش با ي ما، اداره زندان، كيفيت زندان، همهستگاه قضائبراي چه توليد كنيم؟ د توليد كنيم،
توليد و توزيـع و مصـرف كاالهـاي فرهنگـي كـه بـا هـدف         ،با اين منطق). همان(» ثير آن باشدو بايد تحت تأ

دن گيرد، بايد معطوف به برآوردن نيازهاي واقعي انسان و مانع برآورده كـر  مهندسي فرهنگي جامعه صورت مي
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آشكارا پيداست كه براي تحقـق ايـن مـدرك در نهايـت بـه سـعادت       . نيازهاي كاذب يا غيرواقعي انسان باشد
ها از طريق ساختن جامعه طراز اسالمي از رهنمودهاي كنترلي در دو وجه سـلبي و ايجـابي بايـد     رسيدن انسان
  .) 122-124، صص1380 قاضيان،(استفاده گردد

ماعي كه بسترساز كاركرد مثبت و هاي نظام اجت تر از حد فرهنگ بر ساير حوزهگذاري بيشبا توجه به تأثير 
بايد به دنبـال   ،هاى مختلف اجتماعي، اقتصادى و يا حتى سياسى براي رفع مشكالت در صحنه ،هاست ثر آنمؤ

هميت هاي نظام اجتماعي داراي ا مين اهداف ساير بخشتألذا فرهنگ در . راهكار آن در حوزه فرهنگي بگرديم
   ).8، ص1381 جامعي،مسجد(هاست و كاركرد است و معيار ارزيابي كاركرد صحيح ساير بخش

با توجه به تحليلي كه اين رويكرد از وضعيت موجود و مطلوب فرهنگـي دارد، در منطـق خـود قائـل بـه      
فرهنگي در نظر هاي  و آرمان» هاي واال ارزش«ها را به عنوان  هاي پيشيني است كه بايد آن وجود يكسري ارزش

   .ها است لذا معتقد به سلسله مراتبي از ارزش). مقدمه قانون اساسي(گرفت
  

   شناسي انسان
ها وجود دارد، حكايـت از   هايي كه ميان آن هاي رايج پيرامون فرهنگ با همه تفاوت تعاريف، تعابير و تلقي
تلفيقي از انسـان،   ،به عبارتي ديگر. ندك دهنده تعريف فرهنگ، نسبت به انسان مي ارائه نگرش و ديدگاه فلسفي

   .شود ه شده در هر فرهنگ عجين شده است و از اركان آن محسوب ميهاي او با تعاريف ارائ آل و ايده ها آرمان
انسان بر اساس افكار و . شود در رويكرد ايجابي، الگوهاي رفتاري فرد به وسيله موقعيت و محيط تعيين مي

انسان در هر دوره و عصر نتيجه مستقيم عادات زنـدگي و نـوع فكـر    . شود يف مياش تعر هاي اجتماعي ارزش
بنابراين، در تعريف انسان بيشتر قائل  .)1375كارل، به نقل از عنايت، (كند  اي است كه در آن زندگي مي جامعه

اعي تعريـف  هاي انساني و تحت شرايط زيستي، رواني و اجتم فرهنگ را زاييده گروه. به عوامل محيطي هستند
لذا اگر بـه هـر دليلـي، شـرايط      شود؛ ها ايجاد مي شرايط و موقعيت ها تحت كنند، و معتقدند كه رفتار انسان مي

در واقع رفتار، متغيري است كه تحت تأثير عوامـل محيطـي،   . متعاقب آن رفتار نيز تغيير خواهد كرد ،تغيير كند
  . گيرد زيستي و اجتماعي شكل مي

انسان در بدو تولـد هماننـد صـفحه    . وب است و نه شرور، بلكه از نظر اخالقي خنثي استانسان ذاتاً نه خ
آيد كـه در   گر به حساب مي او به منزله يك موجود واكنش. سفيدي است كه هيچ چيز بر آن نوشته نشده است

آينـد    وجود نمي تواند بهبود يابد، افراد خوب تصادفي به رفتار انسان مي. دهد هاي محيطي پاسخ مي قبال محرك
؛ داسـتين و  1973كرسـيني،  (ورزنـد   سازي محيط تأكيـد مـي   در تغيير رفتار از راه دگرگون. و بايد تربيت شوند

  ). 1371آبادي،  ؛ به نقل از شفيع1966؛ پاترسن، 1973جورج، 
پيدا  هاي فرهنگي اگون و تحت شرايط مختلف، گرايشها به وسيله عوامل گون انسان ،بر اساس اين رويكرد

هـا و فرهنـگ آنهـا     ثيرات خود را بر روي انسـان رايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي تأش ،بر اين اساس. كند مي
ثر اسـت و او را بـه سـوي وضـعيت مطلـوب      وامل و شرايط در بهزيستي انسـان مـؤ  گذارند و كنترل اين ع مي

ن بـا كنتـرل و هـدايت عوامـل     تـوا  يدهي است و مـ  پذير و قابل شكل انسان موجودي حالت. شود رهنمون مي
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البته اين به معناي فاعـل مختـار بـودن محـيط     . ، انسان مورد نظر را تربيت كرد گذار بر رفتار و باورهاي او ثيرتأ
   .نيست

هـاي قومـي، ملي، مذهبي، فكـري و رفتاري و ديگـر پارامترهـاي    در نظام انسانـي، افـراد از حيث گرايش
هـا و بـه تبـع آن     شود كه افـراد از ظرفيـت   ها باعث مي فاوت دارند و اين تفاوتاجتماعي و فردي با يكديگر ت

هاي فردي و اجتماعي در تعامل  ظرفيت ،به تعبيري ديگر. هاي مختلفي برخوردار باشند گيري ها و جهت گرايش
تـوان آن را   مـي كنند؛ به نحوي كـه ن  اي معين از عملكرد آزادانه را براي فرد و جامعه ايجاد مي با يكديگر حيطه

توان گفت كه فـرد و جامعـه    مي. توان آن را مختار و آزاد مطلق خواند فاقد اختيار و آزادي قلمداد كرد و نه مي
اگر ما بخواهيم يك جامعه يا سازماني را بـه سـوي اهـدافي مطلـوب     . داراي سلسله مراتبي از اختيارات هستند

هـاي فـردي و    وضعيتي را در آن ايجاد كنيم، بايد به ايـن تفـاوت  سوق دهيم و يا از انحرافي باز داريم يا تغيير 
شود، انسـان   زماني كه گفته مي. اجتماعي و به تعبير بهتر به نظام اختياراتي كه حاكم بر جامعه است توجه كنيم

سازد، اين يك حكم انتزاعـي   داراي آزادي مطلق است و با اراده و آزادي كامل ماهيت و فرهنگ خويش را مي
گيـرد و از عوامـل درونـي     زيرا اراده و اختيار انسان در مدار خاصي قرار مـي  ؛شود ت و در عمل محقق نمياس
 )مانند شرايط سياسي، فرهنگـي و اقتصـادي  (و عوامل بيروني ) مثل تمايالت، تفكر و توانايي فيزيكي و رواني(

  داراي اراده اسـت و در هنگـام تعـارض    كـرد كـه انسـان     كتمـان   توان  اين واقعيت مسلم را نمي. شود  متأثر مي
، 1385حبي، (اي دارد كند، اما اراده انسان مراتب بسيارگسترده اساس ترجيح و سپس اراده اقدام مي ها، بر انگيزه
   ).98ص

تواند با اراده رشد يافته خويش بر علل و عوامـل وراثتـي، محـيط طبيعـي و جغرافيـايي، محـيط        انسان مي
ريخي تا حدود بسياري غلبه كند و اين آزادي ويژگي ممتاز و برگزيده انساني است كـه  اجتماعي و موقعيت تا

او را بر ديگر موجودات برتري داده است، اما بايد توجه داشت كه عوامل اجتماعي هر كدام به لحاظ اعتبـاري  
. كننـد  ن را محدود مياند هر كدام به نحوي اختيار و آزادي انسا ها و مجامع حقوقي دريافت كرده كه از سازمان

  . ناپذير است بدين ترتيب انسان عمالً دچار محدوديتي اجتناب
ان را موجـودي  اما دايره آزادي وي محـدود اسـت و چـون انسـ     ،بر اين اساس، انسان موجودي آزاد است

 ايـن رويكـرد در چـارچوب آزادي   . لذا وظيفه دولت نيز تربيت و مهندسي فرهنگي اسـت  داند، پذير مي تربيت
ها است و دخالت نكـردن   دهنده به شخصيت انسان داند؛ زيرا فرهنگ شكل مي انسان، مهندسي فرهنگي را الزم

بنـابراين فـرد آزادي دارد امـا آزادي در    . شود در آن باعث خارج شدن انسان از دايره حق و گمراهي انسان مي
   .چارچوبي مشخص و معين است

هاي مختلفـي كـه    توان با توجه به ظرفيت ين است كه چگونه ميشود ا جا مطرح مي سؤال مهمي كه در اين
ها وجود دارد آنها را در يك جهت واحد حركت داد؟ در اين رويكرد اعتقاد بر اين است كه هـر فـرد    در انسان

هـاي سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي      اي متشكل از نظام داراي نظام انگيزشي، فكري و رفتاري است، هر جامعه
هـاي   ي بر اصل تأثير و تأثر و رويكرد سيستمي با يكديگر در تعامل هستند و در اين تعامـل نظـام  است كه مبتن

بنـابراين، اختيـار و   . گـردد  گيرد كه منجر به توزيع اختيارات براي فرد و جامعه مـي  فردي و اجتماعي شكل مي
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گذاري در رو سياسـت  ايـن از . دارد و موضوع محوري اسـت  اراده بر تمامي نظامات فردي و اجتماعي حاكميت
ابعاد مختلف فردي و اجتماعي از جمله مهندسي فرهنگي بايستي مبتنـي بـر نظـام و توزيـع اختيـارات فـرد و       

  ). 95:همان(جامعه باشد 
هـا از جملـه    هدف اسالم و ضرورت رشد و تعالي معنـوي انسـان   ترين مهمسازي به عنوان  تأكيد بر انسان

 )ره(امـام خمينـي  . سـازد  اي برخـودار مـي   را در اين رويكرد از جايگاه ويـژه عواملي است كه توجه به فرهنگ 
داند و راه اصالح يك مملكت را، اصالح فرهنگ  هاي يك ملت مي ها و بدبختي فرهنگ را مبدأ همة خوشبختي

بشـود، يـك    اگر فرهنـگ درسـت  . ..شودباصالح بايد از فرهنگ شروع «: فرمايند كند و مي آن مملكت ذكر مي
تا تفكـر و انديشـه   ). 22، ص1382 احمدي و فوزي،پور( )390، ص1صحيفه امام، ج(»شود كت اصالح ميممل

 ،اولين گام براي اصالح و حركـت سـازنده  . گيرد گونه تحول و حركتي صورت نمي هيچ ها اصالح نشود، انسان
هـا را نـه تنهـا ممكـن      نسـان لذا اين رويكرد تغيير انديشه و باورهـاي ا . باشد تغيير بينش و اعتقادات انسان مي

   .داند داند بلكه براي بهزيستي انسان ضروري مي مي
بـر اهميـت نقـش فـرد و جامعـه در      اي در خصـوص مهندسـي فرهنگـي بـا تأكيـد       خامنه اهللا حضرت آيت

فرهنـگ نگـاهي قابـل قبـول نيسـت،        نگاه افراطي به مقوله«: فرمايند گيري فرهنگ و تكامل اجتماعي مي شكل
گاه معقول اسالمي را مالك قرار داد و نوع برخورد با آن را بر طبـق ضـوابطي كـه معـارف و الگـوي      بايستي ن

كنترل فرهنگ به صورت كامل نه ممكن اسـت،   ،به تعبير مقام معظم رهبري. »دهد، تنظيم كرد اسالمي نشان مي
. گيرد ها شكل مي دان دادن به ارادهبه تعبير ايشان، اصالً رشد فرهنگي با ابتكار و آزادگي و آزادي و مي. نه جايز

ايشـان چنـين    بياناتاز ). 1383 در محضر واليت،(ها است ما بر اين باوريم كه مهندسي فرهنگ مهندسي اراده
هـاي افـراد، قـدرت بـروز و      شود كه مهندسي فرهنگي، طراحي كردن فضايي است كـه در آن اراده  استنباط مي
مهندسي فرهنگ بر اساس نظام اختيـارات، سـهم و   . ها است ن دادن به ارادهيابد و به تعبير ديگر، ميدا ظهور مي

كند و وضعيت مطلوبي را براي آن  شناسايي مي گيري فرهنگ تأثير عوامل مختلف فردي و اجتماعي را در شكل
   .دنماي ترسيم مي

وي و عـد مـادي و معنـوي و يـا دنيـ     جستجوي سعادت خويش است و اين سـعادت داراي دو ب  انسان در
اما انسـان بـه تنهـايي و بـه اتكـاي خـود قـادر بـه          ،تالش انسان در اين راستا پيوسته ادامه دارد. اخروي است

. بايد نيازهاي مادي و معنـوي وي برطـرف شـود    ،تشخيص سعادت خويش نيست و براي نيل به اين سعادت
قرار دارند كه براي دستيابي انسـان بـه   اند؛ در يك سر طيف نيازهاي واقعي انسان  ها نيز دو دسته نيازهاي انسان

ها را  سعادت و كمال ضروري هستند و در سر ديگر طيف نيازهايي قرار دارند كه كاذب هستند و نه تنها انسان
پـس  . شـوند  بلكه مانع دستيابي انسان به سعادت و كمال نيـز مـي   ،كنند به سوي سعادت و كمال راهنمايي نمي

آورده اقعي خود را بشناسد تا در جهت براين رويكرد است و بايد انسان نيازهاي وشناسايي اين نيازها گام اول 
اما انسان به تنهايي قادر به تشخيص نيازهاي واقعي خويش نيست و مرجع با صالحيتي بايد . كردن آن بكوشد

ي كـاذب او  سعادت او را تعريف كند و آن را مشخص كند و با برآورده ساختن نيازهاي واقعي او مانع نيازهـا 
) 122ص ،1380قاضيان،(ها به سعادت ضروري است كنترل نيازها براي نيل انسان ،مبناي اين رويكرد بر. بشود
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بخشـي بـه    بـا سـامان   ،تا بر اين اساس زمينه سعادت اين جهاني و آن جهاني انسان فراهم شود و اين سـعادت 
از رفتار با هدف تأمين مقصود معينـي در  بخشي به الگويي  هاي خاص، عموميت ساختار فرهنگ، ترويج ارزش

   .هاي مختلف جامعه قابل دستيابي است حوزه
وا، ايمان و با تقـ زاهد، با  و جان و مال، اعتنا به دنيا خود را انساني ايثارگر، بي ،نوعي انسانِ ،اين رويكرددر 

داند  مي) انداز سند چشم(اءاهللا و لقمند با وجدان كاري و انضباط و كاسب فضائل پذير، ايثارگر، رضايت مسئوليت
ها داراي روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به نظام اسـالمي   كه اين انسان با برخورداري از اين ويژگي

مهندسي فرهنگي  ،نوعي دستيابي به اين انسانِ). انداز سند چشم(فتخر به ايراني بودن استو شكوفايي ايران و م
  . سازد را ضروري مي

تـوان آن را مختـار و آزاد    موع در اين رويكرد انسان، نه موجودي فاقد اختيار و آزادي است و نه ميدر مج
اي معين از عملكرد آزادانه را براي فرد و  هاي فردي و اجتماعي در تعامل با يكديگر حيطه ظرفيت. مطلق ناميد

فرهنـگ زاييـده   . شـود  محيط تعيـين مـي  الگوهاي رفتاري فرد بيشتر به وسيله موقعيت و . كنند جامعه ايجاد مي
هـا   ها تحت شرايط و موقعيـت  هاي انساني و تحت شرايط زيستي، رواني و اجتماعي است و رفتار انسان گروه

در واقـع رفتـار،   . لذا اگر به هر دليلي، شرايط تغيير كند متعاقب آن رفتار نيز تغيير خواهـد كـرد   ؛شود ايجاد مي
هر فـرد داراي نظـام انگيزشـي،    . گيرد مل محيطي، زيستي و اجتماعي شكل ميمتغيري است كه تحت تأثير عوا
هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي است كه مبتني بـر اصـل    اي متشكل از نظام فكري و رفتاري است، هر جامعه

هاي فردي و اجتمـاعي شـكل    تأثير و تأثر و رويكرد سيستمي با يكديگر در تعامل هستند و در اين تعامل نظام
جستجوي سعادت خويش است اما  انسان در. گردد گيرد كه منجر به توزيع اختيارات براي فرد و جامعه مي مي

صالحيتي بايد سعادت او را تعريف و آن ؛ لذا مرجع باانسان به تنهايي قادر به تشخيص سعادت خويش نيست
   .را مشخص كند

  
  نقش دولت در حوزه فرهنگ
در ايـن رويكـرد   . كند براي دخالت دولت در مهندسي فرهنگي جامعه ذكر مي رويكرد ايجابي نيز داليلي را

در ايران بعد از انقالب  گذاران فرهنگيسياستبه مثابة هدف سياست پيش از آنكه از گزينش «مهندسي فرهنگي 
و سـاختن انسـان    ،غايت نظـام اسـالمي  . حاكي از استلزام برآمده از فلسفه غايت نظام اسالمي است خبر دهد،

غايت مزبور متضـمن  . جهاني است ها به سعادت اين جهاني و آن جامعه طراز اسالمي به منظور رساندن انسان
الزم اسـت بـراي    ،بـرد  انسان در ساحت اجتماعي به سر مـي . آورده ساختن تمام نيازهاي واقعي انسان استبر

) 121، ص1380قاضيان،(»است وضع اجتماعي او هم تدبيري انديشه شود و اين وظيفه بر دوش سياست دولت
 زاهـد و   جـان و مـال،   اعتنا به دنيا و نساني ايثارگر، بيمطلوب را به عنوان ا نوعيِ تا با مهندسي فرهنگي، انسانِ

  . تربيت نمايد) انداز سند چشم(كاسب فضائل و لقاءاهللا 
المي در قبال سعادت پذيري كارگزاران نظام جمهوري اس مهندسي فرهنگي كشور نه تنها ناشي از مسئوليت

. باشـد  هاي متنوع فرهنگي در كشور مـي  هاي ناشي از فقدان سازگاري ميان مؤلفه بلكه براي رفع آشفتگي ،مردم
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اند كه نسبت و مناسـبات   هاي ايراني، اسالمي و غربي مثلثي بحراني در قلمرو فرهنگي كشور پديد آورده مؤلفه
پـس بـراي بـازبيني    ). 266، ص1385 ،عيوضـي (راين نامشخص استها با يكديگر ناپخته و ناسنجيده و بناب آن

سـازي بـراي    مرحلـه بعـد زمينـه   تعامالت متغيرهاي فرهنگي در راستاي تحقق اهـداف انقـالب اسـالمي و در    
ساله در موعـد زمـاني مقـرر مهندسـي فرهنگـي كشـور توسـط دولـت          انداز بيست بخشي به سند چشم عينيت

   .گذاري براي شكل دادن فرهنگ جامعه استسياستلت يابد و وظيفه دو ضرورت مي
يعني متناسب با حكومت ديني بايد  ،سازي حوزه فرهنگي بر اساس مقتضيات نظام سياسي دولت براي متناسب

 ،رويكرد انقالب اسالمي به فرهنگ ،به دليل حاكميت حكومت ديني بر كشور. به مهندسي فرهنگي بپردازد
هاي اعتقادي مردم است و قدرت سياسي  حكومت ديني استقرارش بر بنيان«. هاست متفاوت از ديگر حكومت

در اين جامعه بايد فرهنگ مديريت . هاي عميق فرهنگي مردم است نظام اسالمي متكي بر حمايت
   ).75، ص1384 بنيانيان،(»شود

بيشـتر از   شود خيلـي  كه براي جامعه اسالمي تعريف مي يتعداد ناهنجارهاي ،به دليل ماهيت حكومت ديني
سـيگار، مـواد مخـدر،    . شود محـدود اسـت   در جوامع غربي تعداد ناهنجاري كه تعريف مي. جوامع ديگر است

وقتي محدوده حكومت دينـي داراي  . شوند شوند و به عنوان ناهنجاري تلقي نمي ارتباطات و مشروبات آزاد مي
تعداد زيادي ناهنجاري از درون  ،مين شودشود با اين هدف كه سعادت دنيا و آخرت افراد تأ نظام اجتماعي مي

   ).75، ص1384 بنيانيان،(شود آيات و احاديث استخراج مي
 ،يابد؛ بـه عبـارتي ديگـر    مي بلكه بر آحاد آن واليت و قيوميت ،به لحاظ حقوقي دولت وكيل جامعه نيست

سان مهندسي  ت و بدينها به سوي سعادت اس دار براي هدايت انساناي از جانب مرجع صالحيت نماينده دولت
   ).125، ص1380 قاضيان،(گيرد فرهنگي در كانون چنين دولتي قرار مي

اساس فرهنگ آن جامعه اسـت؛   دهنده ذهن و رفتار عمومي جامعه است و حركت جامعه بر شكل ،فرهنگ
ومت دولت و دستگاه حك .اساس فرهنگي است كه بر ذهن آنها حاكم است گيري جامعه بر انديشيدن و تصميم

 در محضـر واليـت،  (موظف است كه در اين موضوع با اين اهميت، دخالت كرده و خـود را كنـار نگـه نـدارد    
1381.(   

زيسـت   توانـد كـه محـيط    به همان نسبت كه هر كشور و ملتي وظيفه دارد و مي« ،بر اساس رويكرد ايجابي
هـا پـاك سـازد و جلـوي      آلـودگي طبيعي خود را مهندسي و مديريت كند و براي حيات و رشد خود، آن را از 

زيست طبيعي خـود را در    زيست طبيعي ديگر به محيط  هاي هاي توليد شده در محيط ها و ناپاكي ورود آلودگي
زيسـت فرهنگـي خـود      توانند نسبت به مهندسي و مديريت محيط ها وظيفه دارند و مي حد مقدور بگيرد، ملت

به معناي كنترل كامل نيست؛ چون كنترل فرهنگ به صورت كامل  البته اين .)18، ص1386 ناظمي،(»اقدام كنند
ها براي دستيابي به كمال مسئول است و حكومت بايـد بـه    دولت در مقابل زيست انسان. ممكن و جايز نيست

راهنمايي و هدايت انسان بپردازد و با مهندسي فرهنگي انسان كامل را تربيت و جامعه مطلوب را ايجاد كند تـا  
  . بخش شود ت يافته و براي جهان اسالم الهامهاي فرهنگي انقالب دس آن به آرمان در پرتو
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امروز همان . خواهند، بكنند شود ما ميدان را رها كنيم تا ديگران هر كاري كه مي نمي«بر اساس اين رويكرد 
شيوه كنتـرل را بـر روي    ترين ترين و دقيق زنند، پيچيده ودن ميب  كنند و دم از ليبرال كساني كه ادعاي آزادي مي

كنند و سعي دارند كه فرهنگ خـود را بـه كشـورهاي     فرهنگ كشورهاي خودشان، بلكه سراسر دنيا، اعمال مي
ها براي اقتصاد، علم، آموزش و  طور كه دولت همان«لذا ). 1382در محضر واليت، (» ديگر منتقل و تزريق كنند

در اين ميان برخـي  . شود هايي طراحي مي فرهنگ نيز سياستكنند، در مورد  گذاري مي، سياستو درمان پرورش
كننـد و   پـذير حمايـت مـي    شـكال انعطـاف  دهند و برخي ديگر از اَ يافته را ترجيح مي ها اقدامات سازمان دولت

را فـراهم   هـا و اجتماعـات پراكنـده    ق و انگيزه فعايت گـروه كوشند كه فقط مشو اي از دول نيز مي باالخره پاره
اما دخالت دولت در فرهنگ با درجات مختلف پذيرفته شده اين رويكـرد  ). 50-51، ص1379جاللي، ا(»آورند
   .است

كـردن   كنـد بـا مشـخص    وظيفه دولت نه تنها بسترسازي براي فعاليت فرهنگي است بلكه دولت تالش مـي 
دولـت  . وق دهدجهتي با اين فرهنگ س هاي خود، مردم را در جهت پيروي و هم فرهنگ صحيح مبتني بر آرمان

تـرين تكـاليفش در    دهنده به جامعه براي نيل به فرهنگ مطلوب را دارد؛ يعني دولت يكـي از مهـم   نقش جهت
زا و  فرهنگ ملي، فرهنگ عمومي و حركت عظـيم درون «مهندسي فرهنگ كشور اين است كه مشخص كند كه 

آيد، چگونه  وجود مي هها و جامعه ب شود و در درون انسان بخشي كه فرهنگ ناميده مي و كيفيت بخش صيرورت
گذاري درست براي متوليان دولتي عرصة فرهنگ، سياستوظيفة  ترين مهم). 1383در محضر واليت، (»بايد باشد

دولـت بايـد ماننـد دسـت      ،بر اين مبنا. اساس اهداف از پيش تعيين شده است دادن به فرهنگ جامعه بر  شكل
زدن و  قتي مردم در خـانواده، ازدواج، كسـب، لبـاس پوشـيدن، حـرف     و. محافظي هواي فرهنگ را داشته باشد

توانـد خـود را از ايـن     كنند، دولـت و مجموعـه حكومـت نمـي     با يك فرهنگ حركت مي شان اجتماعيتعامل 
ت مقـام معظـم   بيانـا (كننـد  موضوع بركنار بدارد و بگويد باالخره فرهنگي وجود دارد و مردم به چيزي فكر مي

منـد و  مند و قانوندولت به صورت روشـ  .)26/9/1381شوراي عالي انقالب فرهنگي،  اعضاءرهبري در ديدار 
كامالً مدبرانه و عاقالنه مسئوليت دارد فرهنگ را بشناسد و اگر ناصواب است آن را تصحيح كند و اگر ضعيف 

ا دو مسـئوليت  ج لذا دولت در اين. است آن را تقويت كند و اگر در آن نفوذي هست دست نفوذي را قطع كند
مهندسي (مهم بر عهده دارد؛ در وهله اول شناسايي و مشخص كردن فرهنگ صحيح و اصالح فرهنگ ناصحيح

سـازي ايـن    گـي جامعـه بـراي رفتارسـازي و پيـاده     و در وهله دوم مديريت فرهنگي و مهندسي فرهن) فرهنگ
  ). مهندسي فرهنگي(فرهنگ صحيح در جامعه است

ايـن   در. كنـد  عنوان مركز و محور نظام اجتماعي نگاه مي  به دولت به ،فرهنگيرويكرد ايجابي به مهندسي 
ليت سرپرسـتي و تكامـل سـاختارهاي    هاد در نظام موازنه اجتمـاعي، مسـئو  ترين نديدگاه، دولت به عنوان بزرگ

بعـاد  لي تعالي فرهنگ بلكه سرپرسـت رشـد و تكامـل تمـامي ا    لذا دولت نه تنها متو. عهده دارد اجتماعي را بر
هاي فرهنگي نه تنها جـدا و مسـتقل از تـأثيرات     ريزي به همين دليل اصوالً برنامه. اجتماعي حيات بشري است

فرهنـگ و مهندسـي     كننده جامعه، حوزه عنوان متولي و هدايت  بلكه به دليل جايگاه خاص آن به ،دولت نيست
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فه مهندسي فرهنگي به شكل متمركـز بـر عهـده    رو وظي از اين. نهاد اجتماعي قرار دارد فرهنگي تحت تأثير اين
  . دولت است

رويكرد ايجابي دو حد افراط مهندسي فرهنگي را كه يكي قائل به كنترل در عرصه فرهنگ و ديگري قائـل  
اي از اين دو رويكرد را  كند و حد ميانه توليد و مصرف كاالهاي فرهنگي است رد مي  به آزادي كامل در عرصه

  . شمارد مطلوب مي
 ،1380قاضـيان، (هـا بـه سـعادت ضـروري اسـت      كنترل نيازها براي نيل انسان ،مبناي رويكرد ايجابي اما بر

بـا   ،و ايـن سـعادت   ،تا بر اين اساس زمينه سـعادت ايـن جهـاني و آن جهـاني انسـان فـراهم شـود       ) 122ص
ر بـا هـدف تـأمين    بخشي به الگويي از رفتا هاي خاص، عموميت بخشي به ساختار فرهنگ، ترويج ارزش سامان

لذا نتيجـه دخالـت دولـت دسـتيابي انسـان بـه       . هاي مختلف جامعه قابل دستيابي است مقصود معيني در حوزه
   .سعادت هر دو جهاني است

بلكه بايد فرهنگ صحيح را مبتنـي   ،جا نه تنها وظيفه بسترسازي براي فعاليت فرهنگي را دارد دولت در اين
فرهنگ صحيح را در جامعه اجـرا  و با مديريت و مهندسي فرهنگي جامعه، هاي فرهنگي مشخص كند  بر آرمان

   .نتيجه دخالت دولت نيز دستيابي انسان به سعادت هر دو جهاني است. نمايد
  
   رويكرد سلبي به مهندسي فرهنگي :ب

  هاي آن  فرهنگ و ويژگي
فرهنـگ از خـود   . بينـد  مي پذيري فرهنگ را با جوهر و ماهيت فرهنگ در تضاد رويكرد سلبي تصور شكل

فرهنگ مظروفي نيست كه بتـوان آن را در هـر ظرفـي ريخـت و بـه هـر شـكلي        «. داراي هويتي مستقل است
توانند به راحتي آن را تغيير شـكل داده، مسـير آن    تمرد با امكانات محدود دولتي نميرو چند دول از اين. درآورد

از  ،مواره فرهنگ را در مسند سياستگذاري و مهندسـي توان، ه نمي). 85، ص1380سليمي، (»را دگرگون سازند
توان با ابزار علم به شناخت آن نائل شد، اما اين شناخت نه بـراي دسـتيابي و    شكلي به شكل ديگر درآورد؛ مي

  ). 1380، ص80سليمي،(كنترل فوري آن، بلكه به منظور دستيابي به جوهر حيات اجتماعي انسان است
تا بتـوان بـا كمـك ابزارهـاي      ،)1386 سليمي،(گيري نيست نترل و اندازهاسبه، كشدن، مح يفرهنگ قابل كم

در اين تفكر تنها مفاهيمي كه قابليت . مختلف آن را ارزيابي كرد و از حدود موفقيت يا شكست آن مطمئن شد
داننـد   ميشدن  يكردن هستند و چون فرهنگ را غيرقابل كم گيري را داشته باشند قابل مهندسي سنجش و اندازه

   .دانند قابل مهندسي نيز نمي
نوع و دامنة تغييـرات و  . اردفرهنگ داراي موجوديتي است كه قابليت محدودي را براي پذيرش تغييرات د

هـاي   آيـد كـه محـدوديت    ريزي به حساب مـي  بيني شده براي آن، مسائل مهمي در فرآيند برنامه بندي پيشزمان
فرهنگ در معناي جديـد  «بنابراين ). 217، ص1380معيدفر، (كند  معلوم ميريزي در حوزه فرهنگ را نيز  برنامه

نظير آنچـه بـراي    ـ  شده آن توان اميدوار بود كه همة اهداف از پيش تعيين قابل كنترل و دگرگوني نيست و نمي
البتـه   .سال تحقق يابد ريزي طي چند هاي يك برنامه بيني مطابق پيش ـ  شود ريزي مي ساخت يك كارخانه برنامه

يـن تحقـق و تأثيرگـذاري قـدرت     امـا ا  ؛گذاري در تحقـق اهـداف مـؤثر اسـت    ريزي و سياسـت  گمان برنامه بي
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ن تغييـرات فرهنـگ كـامالً تـابع     بنـابراي ). 83-84، صـص 1380سـليمي، (كنندة تام و تمـام نخواهـد بـود    تعيين
   ).213، ص1380اكبري،  علي(»باشد كارهاي دروني و تاريخي آن ميسازو

بينـد و همـان    كه مشابه مدرسه و آموزش بپندارد، مشابه بازار مـي صه فرهنگ را به جاي آنكرد عراين روي
اي كـه رونـق توليـد را     يعني مجاز شمردن عرضه هر كااليي كه خريدار دارد و ايجاد نيازهاي تـازه  ،منطق بازار

   ).59، ص1380كاشي، (داند  سبب شود بر عرصه فرهنگ حاكم مي
هـاي اجتمـاعي را    بخشي و تعيين چارچوب ارزشي براي ساير نظام كرد هويتنگ كاررهف ،در اين رويكرد

بخشـي بـراي سـاير     هاي اجتماعي اسـت و نقـش تعيـين    ، نظامي مستقل در كنار ساير نظامنظام فرهنگي. ندارد
ـ هاسـ  تجربه تاريخي و عاليـق مشـترك انسـان    بنابراين فرهنگ محصول جامعه انساني و. ها را ندارد نظام ه ت ن

برد و  هاي واال را زير سؤال مي اين رويكرد، مرجعيت پيشيني ارزش. گذاري قدرتمندانتجلي خواست و سياست
اين الگو در اشكال راديكـال  . شمارد ها را نامقبول مي ها و مراتب اجتماعي تابع اين ارزش سلسله مراتب ارزش

  ). همان(سازد يها م خود، آريستوكراسي اميال را جايگزين آريستوكراسي ارزش
  

  شناسي  انسان
له حـائز اهميـت در تبيـين    ئمسـ . شـود  مي مهندسي فرهنگي به صورت مبنايي با مفهوم جبر و اختيار تبيين

دهند؛ به اين معنا كه آيا در مورد انسـان قائـل    شناسي هر رويكردي به تعريفي است كه از انسان ارائه مي انسان
  دانند؟ و يا به تأليف جبر و اختيار قائل هستند؟  به جبر هستند و يا او را موجودي صاحب اراده و مختار مي

فرهنگ بر بنيـاد فـرد   . كند فرهنگ مظهري از ماهيت انسان است كه انسان آن را با اختيار و آزادي طلب مي
شرط شـكوفايي و  . ساز جمعي ارجحيت دارد هاي هويت بر ارزش هاي فرد،  ها و خواست شگزين . استوار است

ترين امر در عرصه فرهنگ ايـن   ترين و بنيادي اصلي. ساز جمعي است هاي يكسان تحقق فرد، در ستيز با ارزش
در ذات  كنـد و چـون دسـتكاري    هاست كه فرهنگ معنا پيدا مـي  هاست و با انسان است كه فرهنگ ذاتي انسان

تـر بايـد گفـت كـه در      بـه زبـان سـاده   . امكان ندارد فرهنگ جامعه نيز قابل دستكاري و دخل و تصرّف نيست
   ).165 ،1379كوثري، (ن دخالت وجود ندارد يعني آنچه كه از انسان است، امكا ،محتواي فرهنگ

كند و بر قوه  ي وي قلمداد ميبرترين ويژگي انسان را آزاد. اين رويكرد قائل به اختيار و آزادي انسان است
كه تحت تأثير عوامل و شرايط زيستي، رواني و اجتماعي فرهنگ بيش از آن. فشارد ن پاي مياختيار و اراده انسا

هـاي فرهنگـي بـر اراده و     طبيعي است در چنين نگرشي، تمام برنامـه . باشد، متأثر از خواست و اراده فرد است
هاي فرهنگي نيز از موضـع اخـتالل در اراده و خواسـت انسـان بررسـي       بشود و آسي تمايالت فرد متمركز مي

  . شود مي
فـرد در  . اي متقابل برقرار است كه بيشتر از آن كه ايستا باشد، پوياست از اين نظر ميان فرد و فرهنگ رابطه

يـك   ،هـاي زنـدگي   چه هر فرهنگي به نوعي براي همه فعاليتاگر. گ منفعل و پذيرنده صرف نيستقبال فرهن
اعـم از   اش شناختي روانهاي  هاي اجتماعي و ويژگي پايگاه گذارد، اما فرد متناسب با فراد ميطرح را در اختيار ا

الگوهايي را انتخاب و براي دروني كردن و زيستن با آن، روش خـاص   ،سن، جنس، وضعيت اجتماعي و غيره
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رشـد و تعـالي انسـان در هـر      .)88، ص1385حبي،(گذارد گيرد و متقابالً بر فرهنگ تأثير مي خود را به كار مي
   .داند اي را مرتبط با اختيار و آزادي انسان مي مجموعه

ـ  شـود،   ل مـي با توجه به عقالنيتي كه رويكرد سلبي براي انسان قائل است و اراده آزادي كه براي انسان قائ
هـا حـاكم    هاي متفاوت بـر آن  في در زمانهاي مختل كه پارادايم داند ميهاي متفاوتي  ذهن ها را داراي پيش انسان
هـا، امكـان ايجـاد يـك      هاي متفـاوت در انسـان   ذهنيت به دليل وجود همين پيش). 28، ص1379 زارع،(است 

انسان به طور جوهري متفاوت با طبيعت است و تنها . وحدت فرهنگي كه مورد قبول همگان باشد وجود ندارد
  . ش معنادار استهاي موجودي است كه حركات، اعمال و كنش

رو هسـتيم؛ بـه    ها روبه اي متكثر از فرهنگ ما با حوزه ،هاي مختلف ها و نگرش به علت وجود افراد با بينش
جامعه جديـد  . سازد ها، باورها و افكار مختلف، موجبات تكثر فرهنگي را فراهم مي عبارتي تكثر افراد با انديشه

شت جامعه جديـد از  كردن سر با متكثر قلمداد. فرهنگي استاي متكثر از حيث  در سرشت و ذات خود، جامعه
ه مطـابق بـا مالحظـات خـاص در     بخشـي بـه ايـن حـوز     گونه تالش مهندسانه براي سـامان حيث فرهنگي، هر

چنين است كه از نظر ايـن رويكـرد، از حيـث    . پذير خواهد بود مدت و تنها به مدد زور و خشونت امكان كوتاه
  . شود مهندسانه نامطلوب قلمداد مياخالقي انجام اين الگوي 

براي فهميدن، تجزيـه و   امه عقلگيرد و از نفس لو  اره به مثابه نيروي محركه بهرهتواند از نفس ام انسان مي
منـد   بخشـي اسـتفاده كنـد و بـه ايـن ترتيـب از طريـق علـم و فلسـفه توأمـان بهـره            جويي و جهت تحليل، ره

  . عادت دست يابدو به س) 46، ص1382زاده،  سيف(»شود
  

  نقش دولت در حوزه فرهنگ
كند كه بر اساس اين داليل حقي  رويكرد سلبي براي عدم دخالت دولت در حوزه فرهنگ داليلي را ذكر مي

از نظر اين رويكرد تغييـر فرهنگـي خـارج از اختيـار و اراده     . مداخله دولت در حوزه فرهنگ قائل نيست براي
تواننـد   كنند، نمي چون خود در درون فرهنگ جامعه زيست مي ،ئولين كشوردولت است؛ مديران فرهنگي و مس

فراز جامعه برونـد و جامعـه را    طوني برو مكان خارج سازند و با نگاه افالخود را از چارچوب و حصار زمان 
 اجاللـي، (ما به عنوان كارگزاران دولت حق نـداريم در امـور فرهنگـي دخالـت كنـيم     «از اين نظر . هدايت كنند

اين رويكرد نه تنها با توجيه نامستقيم كنترل دولت بر فرهنگ موافق نيسـت؛ بلكـه بـرعكس،    ). 208، ص1380
زيـرا هـم آزادي هنرمنـد    . كنـد  ترين بالهاي عصرمان محكوم مي عنوان يكي از بزرگ  كنترل فرهنگ را رسماً به

زنـدگي   كنـد؛ زيـرا   خالق جلوگيري مي وجود آمدن آثار كند و هم آگاهانه از به آفريننده فرهنگ را محدود مي
  جو، انتقاد، نوآوري، بيان و ارتباط است و فرهنگي مستلزم آزادي پرس

دولت به لحاظ حقوقي، حق دخالت در فرهنگ را ندارد؛ زيرا دولت وكيل مردم است و نه قيها، آن م و ولي
دولـت امكـان دسترسـي بـه همـه افـراد       دستگاه . ل خود تحميل كندتواند و نبايد چيزي را بر موكّ و وكيل نمي

و زماني كه امكان دسترسي ) 7، ص1386 فاضلي،(جلب توجه و مشاركت آنها در فرهنگ را ندارد برايجامعه 
لـذا دولـت   . شود به همگان نيست دخالت در فرهنگ، منجر به حاكم شدن فرهنگ گروهي بر گروهي ديگر مي

؛ زيرا خطر استبداد اقليت بر اكثريت وجود دارد؛ در وضـعيت  تواند در فرهنگ عمومي دخالت كند نبايد و نمي
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هايي در جامعه به وجود آيند كه حتي متضـاد بـا فرهنـگ اكثريـت      فرهنگ دهآزاد اين امكان وجود دارد كه خر
هـاي خـالف    عنـوان جريـان   برانگيز باشند و بـه  ها چالش ها و حكومت ها براي دولت فرهنگ باشند و اين خرده

شناخته شوند كه دخالت دولت در مهندسي فرهنگي جامعه منجر به حذف و ناديده گرفتن اين  جريان عمومي
ها اقدام  فرهنگ خود به پااليش و حذف اين خرده هاي اين چالشلذا دولت حق ندارد براي رفع . شود گروه مي

هنگـي بـا وجـود    هـاي فر  امه يكسان بـراي همـة اقشـار و گـروه    امكان يك برن«كند و اين بدان دليل است كه 
سازي فرهنگـي   همچنان كه يكسان. وجود ندارد) 218ص ،1380اكبري،  علي(»هاي گوناگون در جوامع فرهنگ

ايـد بـه ايـن مهـم توجـه كنـد و از       در سطح ملي نيز مهندسي فرهنگي ب ،المللي رنگ باخته است در سطح بين
  . دوري كندهاي فرهنگي مسلط  ردتر در حوزههاي فرهنگي خُ گونه ادغام حوزههر

تي مسـتقل و  دهـد و هـوي   خود به آن شكل مـي  ه شده در جامعه است كه جامعه خودبهفرهنگ امري نهادين
تواند انجام دهـد و فاقـد وجاهـت اجتمـاعي      رو دولت در امور فرهنگي چندان كاري نمي از اين. يكپارچه دارد

، مقصـود و اسـتراتژي   دخالت كرده استدهد كه هرگاه دولت در امر فرهنگ  ها نشان مي اقدامات دولت. است
جامعه در اين مجموعه بـه هـيچ   . هاي حكومتي بوده نه آنچه كه در جامعه جريان دارد آل ها، تحقق ايدهاصلي آن

هاي مردم  هاي توده باورها و اعتقادات خود را به جاي نگرش ،هاي فرهنگي شود و دولت استراتژي انگاشته مي
انجامد و در نتيجه، اقتدار دولت  زدايي از مردم و انتقال آن به حكومت مي ه قدرتكند، و ب به جامعه تحميل مي

دولت حول قمر سرمايه نيز دليل ديگري بـراي  البته تابع بودن  .كند را به قدرت دولت در مقابل مردم تبديل مي
  مـر سـرمايه  ق  حـول   تـابع   يـك   صـورت   به  مجبور است  عدم دخالت دولت در مهندسي فرهنگي است؛ دولت

داران است، مهندسي فرهنگي توسط دولت  و چون سرمايه در دست سرمايه) 4، ص1386فاضلي، (كند  حركت
. داران در سطح جامعه و تحميل آن بر افراد خواهـد شـد   ها و فرهنگ سرمايه ارزش منجر به گسترش و توسعه

   .باشد  دولت  دست  تواند به نمي  جامعه  فرهنگي  بنابراين مهندسي
يعني دولـت در جامعـه تنهـا وظيفـه      ؛دولت در حوزه فرهنگ تنها نقش ابزاري دارد ،از نظر رويكرد سلبي

انگيختگي فرهنگ را مقهـور نيازهـاي   ن وظيفه نيز براي آن نيست كه خودتوسعه فرهنگي را بر عهده دارد و اي
حاضر دولـت را در خـدمت   بلكه برعكس براي اين است كه وسايل عظيم و قدرت در همه جا  ،دولت سازيم

بنـابراين بـه   ). 16، ص1353مـائو،  (توسعه فرهنگي و گسترش مشاركت مردم در دستاوردهاي آن قرار دهـيم  
ها درآيد دولت در خدمت توسعه فرهنـگ   كه فرهنگ به عنوان ابزاري در جهت پيشبرد اهداف دولت جاي اين

سـازان   ت وظيفه بسترسازي براي فعاليت فرهنـگ گيرد و دول هاي مختلف در جامعه قرار مي و گسترش انديشه
بسـتر الزم را بـراي    متوليان دولتي بايـد تنهـا زمينـه و   . گيرد مي نمايد و در خدمت آنها قرار مي جامعه را فراهم
  ). 8، ص1386 فاضلي،(بنابراين دولت نقش ابزاري دارد. دولتي فراهم نمايندسازان غير فعاليت فرهنگ

در مكزيكوسيتي برگزار شد، در سند نهايي  1982گذاري فرهنگي كه در تابستان تدر كنفرانس جهاني سياس
ل هاي دولتـي كـه مسـئو    ند و از سازمانك آن به اين نكته كه محدوده دخالت دولت تا چه اندازه باشد اشاره مي

رند كه خلق ها حق ندا خواهد كه نبايد خود را جاي اهل فرهنگ بنشانند و اين سازمان امور فرهنگي هستند مي
ورزان،  ويـژه فرهنـگ    از ديدگاه اين سند، خالقيت فرهنگي وظيفه عموم مردم و بـه . فرهنگ را برعهده بگيرند
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عهده داشته  اين مؤسسات نقش چتر حمايتي براي مردم خالق و هنرپيشه، را بر. هنرمندان و انديشمندان است
هـدف ايـن   «دارد كـه   به صراحت بيان مي 113ماده . دهاي آنان فراهم آورن و بايد شرايط مناسبي براي نوآوري

گذاري و ايجاد ساختارهاي الزم و فراهم آوردن منابع كافي بـراي تحقّـق    گوناگون، هدف هاي فرهنگي سياست
هـاي   طور يقين، محتواي زندگي فرهنگي يا دادن جهت خـاص بـه آفريننـدگي    اما به . اهداف تعيين شده است

هـاي   هـا و شـيوه   بلكه مراد تحقّق شرايطي است كه با در نظـر گـرفتن ارزش  ؛ نيست نظر  فكري يا هنري مورد
» مردم در زندگي فرهنگي بيانجامد هاي گوناگون اجتماعي محلي، به افزايش خالقيت و مشاركت زندگي بخش

فرهنگـي، دخالـت   منتقدان ضمن رد دخالت دولـت در محتـواي فرهنـگ و آفـرينش     ). 51، ص1379اجاللي،(
تواند نقش واسـطه و حـافظ را بـازي كنـد؛ بـه       جا دولت تنها مي در اين. سازند ر فرهنگ را محدود ميدولت د
كنندگان و مخاطبان  كننده به مصرف كننده از آفرينندگان و خدمت سو حمايت ، كه از يك»شخص سوم«عبارتي، 

لت دولت خـارج اسـت   بر اين اساس، فرهنگ عمومي از كنترل و دخا). 349ـ350، صص1385غالمپور،(است 
  . يابد دخالت آن در فرهنگ كاهش مي و حدود

آرماني كه دولت هيچ دخالتي در حوزه فرهنگ نبايد انجام دهـد مـورد اجمـاع     البته اين نحو برخورد كامالً
بنـابراين مسـئله اصـلي در    . دكننـ  هـا بـه نـوعي در فرهنـگ دخالـت مـي       نبوده و در حال حاضر همـه دولـت  

ـ  مهبرنا گذاري وسياست ت ريزي فرهنگي دخالت يا عدم دخالت دولت در فرهنگ نيست؛ بلكه شيوه دخالت دول
ريزي  هاي برنامه در اين رويكرد هدف. گذاري فرهنگي، مسئله اصلي استدر فرهنگ و مدل مهندسي و سياست

هـا و   هنـگ هاي جامعه و با در نظر گرفتن تعدد و تنوع فر فرهنگ ها، اقوام و خرده خواست همه گروهبر اساس 
  ). 9، ص1386 فاضلي،( شود هاي فرهنگي تعيين مي نگرش

دهند،  مورد پذيرش قرار مي رالذا منتقدان مهندسي فرهنگي نيز ميزاني از دخالت دولت در عرصه فرهنگ  
هاي مادي حوزة فرهنگ در آن به غايـت ضـعيف اسـت و     ساختجوامعي مثل جامعة ايران، كه زير به ويژه در

توسـعه  . نمايـد  مي فعاليت دولت براي توسعه فرهنگي ضروري ،ريزي منسجم تقويت گردد رنامهبايد به كمك ب
شود، بيشـتر در توسـعه    اي كه مشاهده مي بدين مضمون كه توسعه؛ فرهنگي هم بيشتر جنبه توسعه ابزاري دارد

هـا و   رشنگـ  و در واقع در اين باور، دولت به جـاي تعميـق  ) 165، ص1379كوثري، (ابزارهاي فرهنگي است
سازي براي فعاليت فرهنگي مردم بپـردازد  فرهنگي و بستربايد به توسعه ابزارهاي  هاي فرهنگي، توسعه انديشه

مداخله هـر مرجعـي از جملـه دولـت در امـور      . و ظرفيت مناسب را براي فعاليت فرهنگي مردم فراهم نمايند
   .بست است فرهنگي جامعه بنديگران مطرود و ناپسند است و نتيجة دخالت دولت در مهندسي 

مخالفان تعداد ناچيز تاالرها و امكانات سينما، تئاتر، امكانات انـدك چـاپ و انتشـار كتـاب و مطبوعـات،      
دانند كه بايد با عزمي جدي بـه افـزايش امكانـات     را گوياي آن مي.. .هاي عمومي و ناكافي بودن تعداد كتابخانه

گذار، ديـدگاه، وظيفـة اصـلي حاكمـان سياسـت     از ايـن  . مت كـرد هاي تخصصي فرهنگ ه مادي الزم در حوزه
گيري و تحول و تكامل فرهنگ  اين حوزه به منظور سير طبيعي شكلبسترسازي براي فرهنگ، تأمين امنيت در 

بر اين اساس مهندسي نه تنها الزم، كه گريزناپذير و حياتي است؛ ولي اگر مهندسان فرهنگـي بـه دنبـال    . است
گرفته در جامعه آن هـم در   نظام معنايي شكل. بخش نخواهد بود اني در جامعه باشند، عمالً نتيجهكنترل نظام مع
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هـا در بسـتر    ايـن نظـام  . هاي عظيم جهاني اسـت  عصر كنوني، محصول عوامل متعدد فردي و جمعي و جريان
فرهنگ . رندپذي يير نميگذاري دولتي تغاند و با سياست مختلف شكل گرفته تاريخ و در فرايند تعامل ميان جوامع

هـاي رسـمي واكـنش منفـي      گذاريي ممكن است در مقابل سياستنيست و حت پذير سياستبه معناي جديدش 
هاي ارزشي موجـود   در شرايط كنوني اقدام دولتي براي تغيير الگوهاي رفتاري و نظام ،بر اين اساس. نشان دهد

توانـد اقـدامي آگاهانـه و موفـق باشـد و اي بسـا        در جامعه به دليل ماهيت فرهنگ عصر نـوين جهـاني، نمـي   
  ). 48، ص1382 زاده، سيف(باره تأثير معكوس در جامعه باقي گذارد دار در اين و اقدامات جهتها  ريزي برنامه
تواند از كرامت انسان پيشي  ساخته خود انسان است؛ نبايد و نمي نهادي از جمله نهاد دولت كه دست هيچ«
ش دولت تا حدي است كه از طريق آموزش و پـرورش مقـدمات خواسـتن داوطلبانـه و     بلكه نق) همان(»گيرد

گيري آن مؤثرنـد   گمان در فرهنگ و شكل ها بي دولت ها و حكومت). همان.(بالنده توأم با اشكال را فراهم آورد
لت دولت ماهيت دخا. اشندب مي و تابع فرهنگ) 80ص ،1382سليمي،(اند  شده هها هم از فرهنگ زاد ولي دولت
دهي، نمادسازي و اسـتخراج و بـه دور از    تنظيمي و به صورت خدمات گذاري، بايد حداقلي و اصالتاًدر سياست

  . تا قدرت در اختيار مردم باشد و دولت بر مردم سلطه نيابد) 22-23، صص1382 زاده، سيف(»تضاد باشد
گونـاگوني كـه فرهنـگ بـه خـود       هـاي  دولت نبايد محتواي فرهنگ را تعيين كند يا درباره ارزش صـورت 

هـاي   يابد، به داوري بنشيند؛ به عبارتي دولـت نبايـد جهـت تـالش     گيرد يا آثاري كه در آن بيان خود را مي مي
   .هايي تحميل كند ها محدوديت آفريننده را تعيين سازد يا بر اين تالش

كنـد؛ زيـرا    مـي  فرهنگي را رد مهندسي بي كه براي آزادي انسان قائل است،اين رويكرد با توجه به چارچو
شـدن   دار ت در آن باعث خدشـه كار دارد و دخالت دول وسر ها  فرهنگ با احساس، شخصيت و فرديت انسان«

آزادي، تجلي روح آزاده انسان و بيـانگر بالنـدگي   ). 4ص ،1386فاضلي، (شود مي هاي فردي و اجتماعي آزادي
 ،1382 زاده، سـيف (جويانه دولت به وجود نخواهد آمـد  لهين بالندگي هرگز تحت فشار مداخفرهنگي است و ا

نمايد تـا دولـت را از مهندسـي فرهنگـي      مي ايجاب  و بالندگي فردي  عقيده فكر و  آزادي  حريم  حفظ). 48ص
هـر    بـه   در مهندسـي فرهنگـي    دولـت   دخالت. حفظ شود  فكر و عقيده  و آزادي  دموكراسي جامعه باز داريم تا

  در مقابـل   جـدي   مـانعي   و به عنـوان   ها است انسان  تفكر و بيان  آزادي  مضر به ،حدود و ناچيز باشدم  كه  ميزان
نتيجه چنين دخالتي محدود شدن دايره آزادي و اختيار انسان و تبعيت وي از اراده . شود قلمداد مي  آزادانديشي

   .ديگران است
پذيري، نفي ثـواب   يتمسئولرا باعث نفي ارزش، نفي سلب اختيار افراد در مهندسي فرهنگي  ،اين رويكرد

، بـه اختيـار و   بر اين اساس، ارزش اخالقي يك فعـل . داند مي و عقاب، نفي آگاهي و علم و نفي رشد و كمال
اگر فعلي براساس عادت يا متأثر از عوامل خارج از مرز اختيار فرد تحليل و تفسير شود، فاقد  آزادي آن است؛

بلكه در يـك فضـاي از قبـل طراحـي      ؛آن را انجام نداده است ،چرا كه فرد بر اساس اختيار .ارزش خواهد بود
و اگر ما رفتار انسان را تحت تأثير عوامل زيستي، رواني و اجتماعي تبيـين   ،شده مجبور به انجام آن شده است

اگـر بـه   . ل شـد اي او نبايد قائليتي برايم؛ لذا هيچ مسئو ر وي خارج كردهكنيم، عمالً رفتار وي را از حوزه اختيا
ليت از انسان سلب شود، طبيعي است كه هرگونه اعمال پاداش و تنبيهي در قبـال رفتـار او   تبع نفي اراده، مسئو

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

17  

اگر اراده و اختيار را از انسان سلب كنيم به لحـاظ نظـري منجـر بـه نفـي علـم و آگـاهي        . معني خواهد بود بي
شود و انسان يك منفعـل محـض    نسان تحت تأثير عوامل غيرارادي تبيين ميزيرا با وجود جبر، رفتار ا؛ شود مي

شود كه در اين صورت هم عنصر آگاهي از رفتار سلب شده و جايگاه علم و آگاهي قابـل تعريـف    تعريف مي
كه اگر انسان به طور مطلق مجبور باشد تا رفتاري را از خود بروز دهد، در ايـن صـورت    در نهايت اين. نيست
معني است و اگر هم قائل به رشدي باشيم، يك رشـد   شدن به مفهوم رشد و كمال براي انسان مفهومي بي قائل

-87، صـص  1385حبي، .(كنيم ارزش خواهد بود، رشدي كه براي حيوانات فاقد شعور تعريف مي جبري و بي
   .كند مي عيينلذا انسان مورد نظر اين رويكرد انساني آگاه و با اراده است كه رفتارش را ت). 85

دار شدن آزادي فردي و اجتماعي، به خطر افتـادن آزادي فكـر و    ن نظر نتيجه دخالت دولت نيز خدشهاز اي
   .پذيري، ثواب و عقاب، آگاهي و علم و رشد و كمال است ليتبيان و دموكراسي و نفي ارزش، مسئو

سازان جامعه را  نرمندان و فرهنگنقش بسترسازي براي فعاليت ه ،اما با اين وجود دولت در عرصه فرهنگ
بر عهده دارد و بايد اين كار را از طريق آموزش و پرورش براي فراهم كـردن زمينـه خواسـتن داوطلبانـه آنهـا      

   .تنظيمي است گذاري حداقلي و اصالتاًنابراين نقش دولت در فرهنگ سياستب. انجام دهد
دهـد كـه    ايران پيش از انقالب به خوبي نشان مـي  تجربة مهندسي فرهنگي در ،از نظر معتقدان اين رويكرد

تغييرات فرهنگي را كه در دورة پهلوي  مخالفان،. بار است اجعهف ،مهندسي فرهنگي به معناي كنترل نظام معاني
اول با تكيه بر نهادهايي چون سازمان پرورش افكار براي ايجاد تغييرات فرهنگي به صورت سـازمان يافتـه در   

هـاي تشـويقي و تنبيهـي     رهـاي عمـومي صـورت پـذيرفت و از روش    ها، باورها و رفتا رزشزمينه دگرگوني ا
اتفاق افتاد را به عنوان ادلـه مخالفـت بـا     1314اي استفاده شد به ويژه بحث كشف حجاب كه در سال  گسترده

  . دانند مهندسي فرهنگي در جامعه ايران مي
هاي چپ و در مقابلـه بـا    ياسي كشور تحت تأثير انديشهرهبران س ،بعد از انقالب اسالمي« ،از نظر مخالفان

المي دولـت  هاي ليبراليسم فرهنگي متأثر از غرب و به جا مانده از قبل از انقالب و ليبرال دمكراسي اسـ  انديشه
هـاي   اند و از آن پس دولت در همه جلوه هاي شرق رو آورده كارهاي حكومتي دولتموقت، ناخواسته به سازو

ت نمود و به اميد به وجود آوردن مدينه فاضله فرهنگـي، امـور فرهنگـي را نيـز در حـوزه امـر       اجتماعي دخال
بدين ترتيب از برگزاري مراسم عقـد و عروسـي و   . و تصدي آن را خود بر عهده گرفت آوردسياسي به شمار 

آموزش و  ن نوعسيس مراكز آموزشي و فرهنگي، تعييتا امور آموزشي و فرهنگي نظير تأ ختم و عزاداري گرفته
جملگي تحت مديريت و هدايت دولت قرار گرفت و اين امر مظهر قدرت دولـت   ،...دهندگان  گزينش آموزش
گرايانه مضاعف دولت، مخالفت با احكـام   گونه روش مداخله جا كه هرگونه مخالفت با اين از آن. محسوب شد

   .مقابل آن مخالفتي انجام نشددر ) 27، ص1382 زاده، سيف(آمد هاي انقالب به حساب مي و ارزش
گذاران حوزة فرهنـگ نـه تنهـا در تغييـر     ن نشان داده است كه سياستتجربة جامعة ايرا«از نظر اين رويكرد 

بلكه پس از مـدتي خـود تحـت تـأثير فرهنـگ جامعـه قـرار         ،اند شان ناتوان مانده مسير هدايت فرهنگ جامعه
ناپـذيري   گذاران بودند و اين، گوياي سياستا كرده است، خود سياستتغيير پيد در نتيجه، آنچه بعدها. اند گرفته

   ).87، ص1380سليمي، (»حوزة فرهنگ به معناي بيشتر گفته شده است

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

18  

  
   گيري نتيجه

 ،در ايران بعد از انقالب با توجه به ماهيت انقالب كه اسالمي بـود و بـراي ايجـاد جامعـه اسـالمي نمونـه      
بالطبع رويكرد ايجابي به مهندسي فرهنگي بايد تنها رويكرد اين نظام باشد؛ امـا   ريزي زيادي انجام شد و برنامه

ويژه دانشگاهيان مطرح بـوده اسـت و در مواقـع مختلـف      در بين انديشمندان و نخبگان و بهرويكرد سلبي نيز 
لبي و كه بررسـي شـد دو رويكـرد سـ     همچنان. ي را به چالش طلبيده استمباني نظري و ارزشي رويكرد ايجاب

ها توسط انسان و دستيابي به سـعادت   شناسي و نحوه گزينش ارزش هاي فرهنگ، انسان ايجابي به لحاظ ويژگي
اگر چه هر دو رويكرد مهندسي فرهنگـي  . هاي مبنايي دارند و وظيفه دولت در حوزه فرهنگ با يكديگر تفاوت

ات جدي دارند و اين اخـتالف بـه تعريـف    پذيرند اما در چيستي و چگونگي انجام آن با يكديگر اختالف را مي
با وجودي كه هر دو رويكرد دغدغه دستيابي انسان به سعادت . گردد هاي آن بر مي اين دو از فرهنگ و ويژگي

   .را دارند اما در مورد نحوه دستيابي به آن اختالف نظر دارند
ند ولي رويكـرد سـلبي، روابـط    دا رويكرد ايجابي، روابط در حوزه فرهنگ را شبيه به مدرسه و آموزش مي

ولت نيز رويكرد سلبي به نقش د در مورد نقش. داند بازار و عرضه و تقاضا را حاكم بر حوزه عرضه فرهنگ مي
   .دارد تأكيدسازي دولت و رويكرد ايجابي به نقش هدايتي دولت در حوزه فرهنگ بستر

نمايد و در عرصه نظـر و   عه را متفاوت مياين مباني متفاوت نوع مواجهه با مسائل فرهنگي سطح جام قطعاً
هر دولتي كه بر سر كار آمده است متناسب با نزديكي بـه هـر كـدام از ايـن     . كنند هايي را ايجاد مي عمل چالش

هاي متفاوتي را در پي داشته و شـايد   رويكردها تدابير خاصي را در حوزه فرهنگ انجام داده است كه بازخورد
از انقالب شايد ناشي از تقابل اين دو رويكرد در عرصه عمـل و نظـر   ي دوران بعد ان گفت آشفتگي فرهنگبتو

بوده است و تا زماني كه اين دو رويكرد به يك اجماع كالن در حوزه نظر دست پيدا نكنند و اين چالش پايان 
  . نيابد، آشفتگي فرهنگي نيز ادامه خواهد يافت
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   ايجابي به مهندسي فرهنگي اي مباني نظري رويكرد سلبي و جدول مقايسه
 رويكرد ايجابي يا موافقان رويكرد سلبي يا مخالفان هامؤلفه ابعاد

گي
ويژ

گ و 
رهن

ف
 

آن
اي 

ه
  

گي
رهن

ي ف
دس

مهن
 

مهندســـي فرهنگـــي بـــه مفهـــوم ايجـــاد
ساختارهاي الزم و فراهم آوردن منابع كافي 
ــدگان    ــدان و آفريننـ ــت هنرمنـ ــراي فعاليـ بـ

فرهنگـي  فرهنگي است و در واقع مهندسـي  
بـــه معنـــاي توســـعه ابزارهـــاي فرهنگـــي و 
 بسترسازي براي فعاليت فرهنگي مردم است

مهندسي فرهنگـي تالشـي دلسـوزانه بـراي     
ايجاد زمينه و شرايط رشـد، خودشـكوفايي   

هـا و   و بالندگي استعدادها و تعميق نگـرش 
هاي فرهنگي با هدف كاهش  توسعه ارزش

فاصله ميان فرهنگ موجود و مطلوب است

گي
ويژ

گ و 
رهن

ف
 

آن
اي 

ه
 

ــا جــوهر وتصــور شــكل ــذيري فرهنــگ ب پ
فرهنـگ از  . ماهيت فرهنگ در تضـاد اسـت  
 خود داراي هويتي مستقل است

ـا و   فرهنگ امري اكتسابي و آموختني است و پوي
در حال تحول و دگرگوني است و ايـن تغييـرات   

  قابليت هدايت در جهت خاصي را دارد

ابي و كنتـرل  شناخت فرهنگ نه بـراي دسـتي  
فوري آن، بلكه به منظور دستيابي به جـوهره  

 حيات اجتماعي انسان است

شناخت فرهنگ براي هدايت آن در جهت 
مطلوب از طريق شكل دادن فرهنگ اسـت  

هاي فرهنگي مورد نظر در جامعـه،   تا آرمان
  بپوشدجامه عمل 

ي شدن، محاسبه، كنتـرل وفرهنگ قابل كم
  گيري نيست اندازه

هنــگ داراي قابليــت ســنجش، محاســبه، فر
 ي شدن استبيني و كم كنترل، پيش

فرهنگ قابليت محـدودي را بـراي پـذيرش
تغييرات فرهنـگ كـامالً تـابع    . تغييرات دارد

  باشد سازوكارهاي دروني و تاريخي آن مي

پذيري  دهي و سياست فرهنگ قابليت شكل
 را دارد 

خشيببخشي و تعيينفرهنگ كاركرد هويت
هــاي اجتمــاعي را  ارزشــي بــراي ســاير نظــام

نظام فرهنگي، نظامي مستقل در كنـار  . ندارد
 ها است  ساير نظام

ــت  ــاركرد هوي بخشــي و  فرهنــگ داراي ك
هـا را   بخشي ارزشي بـراي سـاير نظـام    تعيين

حــاكم بــر ســاير    ،دارد و نظــام فرهنگــي 
 هاي اجتماعي است  نظام

 

بردزير سؤال ميهاي واال رامرجعيت پيشيني ارزش
ها و مراتب اجتماعي تابع اين  و سلسله مراتب ارزش

 شمارد ها را نامقبول مي ارزش

هاي پيشيني است كه  قائل به وجود يكسري ارزش
ـا را بـه عنـوان     بايد آن ـاي واال  ارزش«ه در نظـر  » ه

 ها است گرفت و معتقد به سلسله مراتبي از ارزش

درسه و عرصه فرهنگ به جاي آنكه مشابه م
آموزش باشد، مشابه بازار اسـت؛ يعنـي، هـر    
ــته باشــد عرضــه    ــدار داش كــااليي كــه خري

 گردد مي

توليد و توزيع و مصرف كاالهاي فرهنگي بـا  
ــه صــورت    ــدف مهندســي فرهنگــي جامع ه

گيــرد و بايــد ايــن توليــدات معطــوف بــه  مــي
برآوردن نيازهاي واقعي انسان و مانع برآورده 

رواقعي انسان باشد كردن نيازهاي كاذب يا غي
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فرهنــگ مظهــري از ماهيــت انســان اســت كــه
. كنـد  انسان آن را با اختيار و آزادي طلـب مـي  

هـا و   گزينش . فرهنگ بر بنياد فرد استوار است
سـاز   هـاي هويـت   بـر ارزش  هاي فـرد،   خواست

شرط شكوفايي و تحقق . جمعي ارجحيت دارد
سـاز جمعـي    هاي يكسان رد، در ستيز با ارزشف

فرهنگ بيش از آنكه تحت تأثير عوامل . است
و شرايط زيستي، رواني و اجتماعي باشد، متأثر 

هـاي   تمام برنامـه . از خواست و اراده فرد است
  فرهنگي بر اراده و تمايالت فرد مبتني است

الگوهاي رفتاري فرد بـه وسـيله موقعيـت و    
ــي  ــين م ــيط تعي ــ مح ــده  ش ــگ زايي ود فرهن

هاي انساني و تحـت شـرايط زيسـتي،     گروه
هـا   رواني و اجتمـاعي اسـت و رفتـار انسـان    

 .شـود  ها ايجـاد مـي   تحت شرايط و موقعيت
لذا اگـر بـه هـر دليلـي، شـرايط تغييـر كنـد        

در . متعاقب آن رفتار نيز تغيير خواهد كـرد 
واقع رفتار، متغيري اسـت كـه تحـت تـأثير     

و اجتمـاعي شـكل   عوامل محيطي، زيسـتي  
 گيرد مي

هاي متفـاوت در   به دليل وجود پيش ذهنيت
ها، امكان ايجاد يك وحدت فرهنگـي   انسان

  كه مورد قبول همگان باشد وجود ندارد

هر فرد داراي نظام انگيزشي، فكـري و رفتـاري   
هاي سياسي،  اي متشكل از نظام هر جامعه .است

اقتصادي و فرهنگي است كـه مبتنـي بـر اصـل     
أثير و تأثر و رويكرد سيسـتمي بـا يكـديگر در    ت

هاي فردي و  نظام ،تعامل هستند و در اين تعامل
گيـرد كـه منجـر بـه توزيـع       اجتماعي شكل مي

 گردد  اختيارات براي فرد و جامعه مي

سان
ت ان

عاد
س

 
ـ  انسـان مــي اره بــه مثابـه نيــرويتوانـد از نفــس ام

  امـه عقـل بـراي    محركه بهره گيـرد و از نفـس لو
ــل، ره  ــه و تحليــ ــدن، تجزيــ ــويي و  فهميــ جــ

بخشـي اسـتفاده كنـد و بـه ايـن ترتيـب از        جهت
منـد شـود و بـه     طريق علم و فلسـفه توأمـان بهـره   

  .سعادت دست يابد

انسان درجستجوي سـعادت خـويش اسـت    
اما انسان به تنهايي قادر به تشخيص سعادت 
خويش نيست لذا مرجع بـا صـالحيتي بايـد    

د و آن را مشخص سعادت او را تعريف كن
 كند

گ
رهن

زه ف
حو

در 
ت 

دول
ش 

نق
 

گي
رهن

ي ف
دس

مهن
در 

ت 
دول

ت 
خال
م د

عد
ت و 

خال
ل د

دالي
  

 
توانند خود را از چارچوب و  مديران نمي �

حصار زمان و مكان خارج سـازند و جامعـه   
   را هدايت كنند

�  دولت وكيل مردم است و نه قـي م و ولـي 
بـر   تواند و نبايد چيـزي را  و وكيل نمي ،آنها
  ل خود تحميل كند موكّ
كنترل فرهنگ آزادي هنرمنـد آفريننـده    �

   كند فرهنگ را محدود مي
دستگاه دولت امكـان دسترسـي بـه همـه      �

جلـب توجـه و مشـاركت     بـراي افراد جامعه 
   آنها در فرهنگ را ندارد

هرگــاه دولــت در امــر فرهنــگ دخالــت  �

مهندســي فرهنگــي برآمــده از فلســفه    �
يعنـي سـاختن انسـان و     ،غايت نظام اسالمي

ــه منظــور رســاندن   جامعــه طــراز اســالمي ب
  . ا به سعادت هر دو جهاني استه انسان

دولت وكيل جامعه نيست بلكه بر آحاد  �
ها را  آن واليت و قيوميت دارد و بايد انسان

  به سوي سعادت هدايت كند 
ــع    � ــراي رف مهندســي فرهنگــي كشــور ب

هــاي ناشــي از فقــدان ســازگاري  آشــفتگي
هـاي متنـوع فرهنگـي در كشـور      ميان مؤلفه

   باشد مي
ســازي حــوزه   بدولــت بــراي متناســ   �

 ،فرهنگي بر اساس مقتضيات نظـام سياسـي  
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ــتراتژي اصــلي ــت؛ مقصــود و اس ــرده اس ك
هاي حكومتي بود است  آل هها، تحقق ايد آن

   هاي جامعه و مردم آل و نه ايده
زدايي از مـردم و انتقـال آن    باعث قدرت �

ــه حكومــت مــي ــدار  ب شــود و در نتيجــه، اقت
دولت را بـه قـدرت دولـت در مقابـل مـردم      

   كند تبديل مي
  تـابع   يـك   صورت  به  استمجبور   دولت �

ــد و چــون   حركــت  قمــر ســرمايه  حــول كن
ــرمايه  ــتسـ ــرمايه در دسـ ــت؛  سـ داران اسـ

مهندســي فرهنگــي توســط دولــت منجــر بــه 
ــعه ارزش ــا و فرهنـــگ  گســـترش و توسـ هـ

داران در سـطح جامعـه و تحميـل آن     سرمايه
   بر افراد خواهد شد

   
 

بايـد بـه    ،يعني متناسـب بـا حكومـت دينـي    
   مهندسي فرهنگي بپردازد

به دليل ماهيـت حكومـت دينـي تعـداد      �
ــالمي     ــه اس ــراي جامع ــه ب ــايي ك ناهنجاره

شود خيلي بيشتر از جوامع ديگر  تعريف مي
   است

ذهن و رفتـار   دهنده چون فرهنگ شكل �
معـــه اســـت و انديشـــيدن و   عمـــومي جا

گيري جامعه براساس فرهنگي است  تصميم
كه بر ذهن آنها حاكم است دولت بايـد در  

   فرهنگ دخالت كند
  

لت
 دو

ش
نق

 

 
دولـــت وظيفـــه دارد بســـترهاي الزم بـــراي 

سازان جامعه را فراهم نمايـد   فعاليت فرهنگ
و اين كار را از طريق آمـوزش و پـرورش و   

سـتن داوطلبانـه و   فراهم كردن مقدمات خوا
ها را انجام  بالنده توأم با اشكال را براي انسان

 دهد

وظيفه دولت نه تنها بسترسازي براي فعاليت 
كند بـا   فرهنگي است بلكه دولت تالش مي

مشخص كردن فرهنـگ صـحيح مبتنـي بـر     
هاي خود، مردم را در جهت پيـروي   آرمان
 جهتي با اين فرهنگ سوق دهد و هم

ولت در سياستگذاري، بايدماهيت دخالت د
ــورت     ــه ص ــي و ب ــالتاً تنظيم ــداقلي و اص ح

دهـي، نمادسـازي و اسـتخراج و بـه      خدمات
  دور از تضاد باشد

ماهيت دخالت دولت مـديريت فرهنگـي و   
سـازي   مهندسي فرهنگي جامعه بـراي پيـاده  

 . فرهنگ صحيح در جامعه است

لت
 دو

لت
دخا

جه 
نتي

 

ارددخالت دولت در فرهنگ باعـث خدشـه
هاي فردي و اجتماعي، به خطر  شدن آزادي

فكــر و نفــي    و آزادي  افتــادن دموكراســي 
پـذيري، نفـي ثـواب و     ارزش، نفي مسئوليت

عقاب، نفـي آگـاهي و علـم و نفـي رشـد و      
 شود مي كمال

نتيجه دخالت دولـت در فرهنـگ دسـتيابي    
 انسان به سعادت است
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مجموعه مقاالت ، »گذاري اقتدارگرايانه و دمكراتيك فرهنگي سياست«) 1382(غالمرضا كاشي، محمدجواد، -
   .سياستگذاري و فرهنگ در ايران امروز، تهران؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

، تهران، پژوهشگاه 58، ماهنامه زمانه، شماره »پژوهش در نقشه مهندسي فرهنگي«) 1386(غالمي، رضا، -
  . فرهنگ و انديشه اسالمي

ياست فرهنگي، تهران، گروه مطالعات فرهنگي ريزي و س جزوه درسي برنامه) 1386(فاضلي، نعمت اهللا، -
   .دانشگاه عالمه طباطبايي

تهران، دبيرخانه شوراي عالي  ،»ميزگرد مهندسي فرهنگي و جهاني شدن«) 1386(فرهنگي، علي اكبر، -
   .انقالب فرهنگي

ذاري ، مجموعه مقاالت همايش سياستگ»بست سياست فرهنگي در ايران امروز بن«) 1380(قاضيان، حسين، -
   .در ايران امروز، تهران، انتشارات باز

   .، تهران، مجلس شوراي اسالميقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -
  .، تهران، انتشارات دنياي كتاب)عنايت  ترجمه(، انسان موجود ناشناخته) 1375(كارل آكسيس،  -
، 33صلنامه فرهنگ عمومي، شماره ، ف»ريزي فرهنگي اخالق و برنامه«) 1381(كاشي، محمد جواد غالمرضا، -

   .تهران، شوراي فرهنگ عمومي
   .مشاركت فرهنگي، تهران، نشر آن) 1379(كوثري، مسعود،  -
، ترجمه آدينه، فصلنامه ـ فرهنگ و »اندازهاي فرهنگ در جهان كنوني مسائل و چشم«) تا بي(مائو، رنه،  -

   .زندگي، شماره اول
، تهران، شوراي فرهنگ 33، شماره »وگو با فصلنامه فرهنگ عمومي گفت«) 1381(مسجدجامعي، احمد، -

   .عمومي
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، جامعه و »شناختي تقدم مصالح فردي بر مصالح جمعي در ايران تبيين جامعه«) 1380(معيدفر، سعيد، -
   .فرهنگ، تهران، انتشارات آرون، جلد دوم

، نخسـتين   وراي عالي انقالب فرهنگي، ش )پيشنهادي(نقشه مهندسي فرهنگي كشور ) 1385(، مهدي  ناظمي -
  . 1385ماه  ، دي همايش ملي مهندسي فرهنگي كشور

، تهران، هاي مقام معظم رهبري در مورد مهندسي فرهنگي تحليلي بر ديدگاه) 1386(ناظمي، مهدي، -
   .دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي
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