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 آسيب هاي نظام فرهنگی در ایران
  زهرابهبهانی، 9سيدرضا صالحی اميري

 

 

 : چكيده

 

ها و تهديدهاي آتي و چگونگي  گذاران و مسئوالن از فرصت ريزان، سياست ريزي در هر نظامي به آگاهي برنامه اساس برنامه

ها رموز كليدي موفقيت رهبران و سرازماندهي هسرتند و برا     فرصت. و مبارزه با تهديدها قرار داردها  استفاده از اين فرصت

تاكنون در زمينه فرهنگ و مسائل فرهنگي مباحث گونراگون  . شود هاست كه نتايج سودمند حاصل مي گيري از فرصت بهره

انرد؛   نپرداختره  هاي فرهنگري  و ارزيابي آسيبكدام مستقال به شناسايي، بررسي  و درخور توجهي مطرح شده است، اما هيچ

در ميان ايرن مباحرث، موضروعاتي چرون بحرران      . اند ها رقم خورده به هدف مبارزه با اين قبيل آسيب هرچند اين مباحث 

شناسري   ارتبراط برا موضروع آسريب     فرهنگي، استحاله فرهنگي و اشاعه فرهنگي، امنيت فرهنگي و تحروالت فرهنگري بري   

هاي فرهنگي و بحران فرهنگري، و   كه استحاله فرهنگي عامل ايجاد، نفوذ و بروز آسيب بايد اذعان نماييم فرهنگي نيستند؛

هاي فرهنگي متناسرب   نبود كانون فكري بومي و فقدان دكترين و استراتژي. ها است ثمره بروز و شيوع اين دسته از آسيب

هاي نظري پرداخرت كره    ي به توليد نظريه و چهارچوببا مقتضيات كنوني كشور سبب شده است كه نتوان در عرصه نظر

هراي كرالن در    گرذاري  هاي تفكر فرهنگري و در عرصره سياسرت    نظري در حوزه( ماندگي عقيم)اين خود سبب بروز نازايي 

در اين راستا تاليف و پژوهش حاضر حاوي نكرات جديرد و ارزشرمند در تحليرل و     . باشد راستاي توسعه فرهنگي كشور مي

 .اسي فرهنگي در جامعه  ايران مي باشد كه راهكارهاي عملي را در اين زمينه نيز ارائه كرده استآسيب شن

 . اين مقاله تدوين مي باشد و به همين دليل رفرنس به نويسنده اول بر مي گردد: نكته*
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