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  21/3/91 :دريافت تاريخ
  19/4/91: تاريخ پذيرش

  گ ـي در فرهنـاي فرهنگـش نهادهـقن
  ـ هنري مصرف محصوالت فرهنگي

  نوشتة
   ∗دكتر محمدمهدي فداكار

  **مريم سلطاني

   هچكيد
سازي  توانند در جهت فرهنگ  ال پاسخ دهد كه چگونه نهادهاي فرهنگي مي       ؤبه اين س  است   اين مقاله در صدد   

 ةمسئلبنابراين  هنري رسالت خود را به درستي انجام دهند؟ محصوالت فرهنگي و صيانت از آثار و  حمايت و 
 و چگونگي پـرداختن بـه ايـن امـر مهـم در فـضاي        هنريـ   حمايت و صيانت از آثار و محصوالت فرهنگي       

بحـث،  بـه خـود   روشـي   و مفهومي ، نظريةبنابراين ضمن اشار. است آن مورد بحث  تبيينو فرهنگي كشور
هايي بـه وزارت ارشـاد بـه عنـوان        حل  اي از كارهاي انجام شده در اين زمينه و سپس پيشنهادات و راه              سابقه

صيانت از آثار فرهنگـي      حمايت و  فرهنگ ارائه شد تا ساماندهي و سازماندهي         ةمتولي بزرگ دولتي در عرص    
شود، به نحـو صـحيح انجـام            حسوب مي كه به نوعي حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني م            اي   رسانه
دار اين امر    صيانت از آثار پرچم     حمايت و  ةكه وزارت ارشاد خود با تشكيل ستادي در زمين         از آنجايي  .پذيرد

اي از   هاي صحيح نهادهاي فرهنگي به گونه      هاي موجود براي مديريت و اعمال سياست       حل  راه  همة خطير شد، 
 نهادها را در راستاي يكپـارچگي و        ةترين وظيف  گذرد كه بايد حياتي    ميونظارت وهدايت وزارت ارشاد      مجرا

 سـازماني و   هـاي مناسـب قـانوني و       در قالـب   رويه فرهنگي براي توليدات فرهنگي اصيل داخلـي،         وحدت
  .ندكتثبيت  حكومتي ترسيم و

، مهندسـي   سازي، نهادهاي فرهنگي، آثار غيرمجـاز، تكثيـر غيرمجـاز، تهـاجم فرهنگـي               فرهنگ :كليدواژه
  .هويت فرهنگي ،فرهنگ

  مقدمه
توليدات فرهنگي در صـدر      ،اي در جهان    از زمان ظهور و رشد فضاي ارتباطات و فناوري رسانه         

اي   جـنس فرهنگـي محـصوالت رسـانه       .  الكترونيك و ديجيتال قـرار گرفتنـد       ةهاي عرص   فعاليت
____________________________ 

 mmfadakar@yahoo.comعضو هيئت علمي دانشگاه كرمان  ∗

  soltanimotaleatfarhangi@gmail.com دانشگاه تهران كارشناس ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه **
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هاي سمعي و بصري كه بر        سير ابتدايي فعاليت  . رتنش بوده است  اي دردسرساز و پ     همواره مسئله 
. اسـت    اي رسـيده    اندازهاي رسانه    ديگري از اهداف و چشم     ةگون  تبليغات سياسي متمركز بود به    

هاي برتر روز سعي در تعريف و خلـق           اي جديد با تكنولوژي     ها و صنايع رسانه     صاحبان كمپاني 
ره و سـبك     زنـدگي روزمـ    ةجديدي از محصوالت فرهنگي دارند و لحظه به لحظـه وارد عرصـ            

  . زندگي افراد در سراسر جهان شدند
 وارداتـي آثـار     ةسفانه با پديد  أنصيب نمانده و مت     اي بي    از اين محتواي رسانه    ، ايران ،كشور ما 

ي مخرب مواجه   فرهنگي و هنري با محتواي حداكثري ضداخالفي و فرهنگي و بعضاً ديني و ملّ             
هـاي    والن و متوليان فرهنگي كشور از دهـه       رغم ميل مسئ    بهطور جدي      بوده است كه آغاز آن به     

هاي قبـل     امان اين تهاجم در سال      سيل بي . اول بعد از انقالب در فضاي پس از جنگ بوده است          
اي آزادانـه در اختيـار    از انقالب به شكل آگاهانه و عامدانه و از سر خودباختگي و جهالت عـده             

ت ايران اين محتوا را بـراي   و اخالقي ملّ فرهنگيـ  اما شاكله مذهبي ؛گرفت  برخي اقشار قرار مي   
گونه اين محصوالت  اي و صنعت تافت ولي ماهيت رسانه سازش برنمي   نسل خود و جوانان آينده    

برنده و مسحوركننده است كه با جذابيت كاذب خود فرهنگ مقابل را كه از                به قدري قوي، پيش   
كنـد و يـك       كلي حـل مـي      در خود به  آمادگي و شناخت الزم براي مواجه با آن برخوردار نباشد           

در ايـن راسـتا ابزارهـا و        . آورد   براي قشر جوان و كودكان پديد مي       پذيرش ناخودآگاه خصوصاً  
اند تا در فضاي نوپـا       هاي داخلي در بخش سلبي و نظارتي دست به دست هم داده             موانع، ضعف 

خيرهاي عملياتي و   أتزدگي، بعضاً     خورده پس از جنگ، عواملي چون عدم تدبير، شتاب          و آسيب 
تر عدم جايگزيني مناسب با توليدات مناسب فرهنگي موجب شوند جاي پـاي ايـن                از همه مهم  

شكل فراوان تكثيـر و قاچـاق          شوم توسط مجاري غيرقانوني و بعضاً مغرض و سودجو به          ةپديد
اعم از  (د و در نهايت به دليل عدم قوانين كارآمد و اجراي آن، محصوالت مجاز فرهنگي نيز                 شو

  . به شكل غيرقانوني توزيع شوند) داخلي و خارجي
 منـاطق مختلـف شـهر      سطح رواج كاالهاي فرهنگي غيرمجـاز در       عملي نيز ميزان و    نظر از

اجـراي   يا گذاري و سيستم قانون هاي قانوني حكايت از وجود اشكال در رغم ممنوعيت تهران به 
مصرف كاالهـاي    پليسي با  رخوردهاي نظامي و  ندارد كه اكتفا كردن به ب      ترديدي وجود  .آن دارد 

 در داشت و   ديگري نخواهد  ة امنيتي نتيج  ةسوق دادن اين مقوله فرهنگي به حوز       فرهنگي به جز  
جنس فرهنگ به طور منطقي نياز بـه         برخورد يا رفتاري از    .شود نهايت به نقض غرض منجر مي     

 كـه   تهران پايتخت ايـران    سطح شهر  نتايج يك پژوهش انجام شده در      .ريزي فرهنگي دارد   برنامه
مـصرف   هويت اجتمـاعي و   ”ارتباطات وزارت ارشاد با عنوان       و هنر توسط پژوهشگاه فرهنگ،  

 دهد كه از  نشان مي تهيه شده است،86 براي استفاده مخاطبان خاص در سال      “كاالهاي غيرمجاز 
 تـصويري در  ــ    وتيكاالهاي صـ   ترين ابزارها و   مصرف پيشرفته  نظر تكنولوژيكي شاهد وجود و    

 ) مـادي فرهنـگ    ةجنبـ ( ابـزاري  نظـر  ميان جوانان هستيم بازارمصرفي محـصوالت فرهنگـي از        
  رفتـار  ةحيطـ  ايـن روزآمـدي در     كند امـا   مي جهاني سازگار  با تكنولوژي روز   را بالفاصله خود 
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هـاي   شكاف ميان جنبه   يابد اين وضعيت نامتوازن و     تجلي نمي  ) غيرمادي فرهنگ  ةجنب(مصرفي  
 بـه دليـل فقـدان       شـود عمـدتاً    مي فرهنگي ياد  خرأآن به عنوان ت    غيرمادي فرهنگ كه از    ادي و م

 بـه ايـن ترتيـب بـا       . ايـن كاالهاسـت    استفاده مناسب از   قلمرو الگوهاي مناسب تعريف شده در    
ميـان   گـسترده آن در    حـد  مصرف كاالهاي غيرمجاز فرهنگي در     شده شاهد  وضعيت ياد  وجود

هـاي جوانـان     هـم ديـدگاه    ها و  يتي كه هم ارقام مورد اشاره در اين پژوهش         واقع ؛جوانان هستيم 
برنامـه   است تاكنون به لحاظ علمـي اقـدام و         الزم به ذكر   .گذارند  صحه مي  ها آن مطالعه شده بر  

سوءمصرف اين كاالهـا انجـام       يا رويارويي با    مصرف كاالهاي فرهنگي و    ةفرهنگي جدي دربار  
صـورتي   دادن شعارهاي زيبا در    توجه داشته باشند كه سر     هنگي بايد مسئوالن فر  . است نپذيرفته

 اي جـز شـعارزدگي و      تعريف كند همراه نباشـد نتيجـه        را ها آنرفتاري كه    كه با قواعد عملي و    
 آنچه امروزه بيش از پيش ضرورت دارد اين اسـت كـه نهادهـا و               .داشت گرايي نخواهد  مناسك
ريـزي مناسـبي بـراي مـصرف كاالهـاي           فرهنگ برنامه  ةعرص اندركار هاي مختلف دست   سازمان

امكان تالش  حد تا دهند و قرار نظر مد سليقه جوانان را اين ميان هم ذوق و  در فرهنگي كنند و  
  وملّـي هـاي هويـت بخـش     براي مصرف اين كاالها ارائه كنند كه با انگـاره       الگوهايي را  كنند تا 

  .)126 ـ 127: 1386 رحمتي،( ديني جامعه اصطكاك نداشته باشند
سازي براي آگـاهي     است كه بايد يك نوع فرهنگ      معتقد“ داوري”كارشناس حقوق فرهنگي    

مـردم   خود تكثير غيرمجاز صورت پذيرد تا     ممانعت از  فرهنگي و   حمايت از آثار   ةزمين مردم در 
 فـروش   بـه  مكاني كه اين آثار غيرقـانوني را       كنند و  كساني كه اقدام به تكثير غيرمجاز مي       هم از 
  ).1390 دي 11، حمايت  صبح ايرانةروزنام( نكنند رسانند خريد مي

هنري، روشن اسـت     فرهنگي و  بنابراين با اين توضيحات مقدماتي و شرح حال موجود آثار         
چگـونگي عمليـاتي      و “هنـري  محصوالت فرهنگي و   صيانت آثار و   حفظ و ” اصلي مقاله    ةلئمس

  :ند ازا تحقيق عبارتالت اصلي اؤاما س .استشدن و اجراي آن 
بـه چـه شـكل       و هنري چيـست؟   صيانت از آثار فرهنگي و     ابعاد مفهوم حمايت و    تعريف و . 1

  تواند اجرا شود؟ مي
   شوند؟ قلمروهايي مي ها و ابعاد آن مختلف آن شامل چه حوزه سازي و هاي فرهنگ ظرفيت. 2
   اي چيست؟ از آثار رسانهحمايت  سازي صيانت و  فرهنگةكاركرد نهادهاي فرهنگي در حوز. 3
 ه بـه شـكل خـاص آن در مـورد حمايـت و      چ سازي چه به طور عام و      شناسي فرهنگ  آسيب. 4

  شود؟ اي فرهنگي چه نكاتي را شامل مي صيانت از آثار رسانه
عملي شدن حمايت و صـيانت       توان به تحقق و    ابعاد گوناگون مي   ها و   از روش  با توجه به اينكه   

در اين مقاله بناست كه بـه        توزيع آثار غيرمجاز پرداخت    ز تكثير غيرمجاز و   جلوگيري ا  و از آثار 
بـا   هاي اثباتي موضوع توجه شود كه يك كار بلندمـدت فرهنگـي اسـت و    روش  ايجابي و  ةجنب

سازي توسط نهادهاي فرهنگـي      فرهنگ. كار دارد  و ها و نهادهاي فرهنگي سر     لوازم و چارچوب  
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ثيراتي كه هـر  أت ها و نقش  هر كدام و  ةگيرد كه كنكاش دربار    ر مي  بسيار وسيعي را در ب     ةنيز حوز 
از حوصله و ظرفيت يـك مقالـه         توانند بر عهده گيرند،    صيانت از آثار مي    كدام در راه حمايت و    

تمام مراكز تابعه آن و به طور عام         اما ما به طور اخص به مجموعه وزارت ارشاد و          .خارج است 
از ايـن رهگـذر      نگـي مـستقل از وزارتخانـه خـواهيم پرداخـت و           و گذرا به ساير نهادهاي فره     

كاالهاي فرهنگـي در     خواهيم به راهكارهاي تحقق عملي حفاظت و صيانت از محصوالت و           مي
هـر يـك از مظـاهر        لبـاس و   مـد و   ديجيتالي، الكترونيكي،(هاي مختلف اعم از      قالب ها و  گونه

نيروهاي وزارت ارشاد بـه       امكانات و  همةراستا  اگر در اين     .بپردازيم )فرهنگي كااليي و مادي     
ترين متولي بزرگ دولتي در عرصه فرهنگ بسيج شوند، اين حركت حمايـت              شده عنوان شناخته 

به لطـف خـداي قـادر     شود، و صيانت از آثار كه به نوعي يك حركت نرم فرهنگي محسوب مي    
ايرانـي  ـ   ابق با فرهنگ اسالمي   تواند به تضمين و امنيت نسبي رشد توليدات داخلي مط          متعال مي 
  . انديشه و روح و سالمت رواني ملت ايران بينجامدةدر عرص

  مباحث نظري
  مبارزه نرم در تقابل با تهاجم فرهنگي: حفظ و صيانت آثار فرهنگي و هنري .1

 ة در حـوز   سـازي  پردازيم كه ضرورت فرهنـگ     دراين بخش به تشريح و رابطه برخي مفاهيم مي        
 وجـودي و علـت     ةكنـد و انگيـز     مـضاعف مـي    رااي    از آثار فرهنگـي رسـانه      صيانت حمايت و 
  .سازد ا مشخص مير آن ضروري

سـازي و تـالش    ست كه هم دليل اوليه بـراي فرهنـگ  امفهوم تهاجم فرهنگي از آن مواردي       
 و هـم    اسـت ها و نهادهـا و مراكـز متـولي و مربوطـه دسـتگاه فرهنگـي كـشور                    مضاعف ارگان 

 آثـار مخـرب     ،دنبال اين تهاجم فرهنـگ بيگانـه      ه  كند كه ب   ار را خلق مي   موضوعي چون حفظ آث   
پيامـدهاي   و شخصيتي ايرانيان مـسلمان       ملّي هويت   برمحتوائي غيرمجاز و مبتذل و ضداسالمي       

ناگفتـه نمانـد ايـن پديـده         ثيرگـذاري اسـت،   أبه دنبال داشته و دارد و كماكان در حال ت         بدي را   
با عنوان تهاجم فرهنگي اولين بار توسط رهبر معظـم انقـالب            قش  عمي با تبعات زياد و   وارداتي  

تحت عنـوان جنـگ     نيز   80 ةبالفاصله پس از جنگ تحميلي و در اواخر ده          و 70 ةدر اوايل ده  
  .گذاري شد نام 88نرم دشمن پس از فتنه سال 

محـصوالت   هـاي ديجيتـال و     رسـانه  ترفنـدهاي جديـد اسـتعمار،     ” عنوان   تحتاي   در مقاله 
معرفي شده است كـه طبـق ايـن ديـدگاه، ايـن      اي  مفهوم تهاجم فرهنگي به شكل تازه   “ گيفرهن

هـاي مختلـف حتـي توسـط          مسلمان جهان به شيوه    ترفند در كشورهاي در حال توسعه و بعضاً       
  ).10: 1390 حميدي،( اجراست در تركيبي با عناصر بومي در حال ادامه و نيروهاي داخلي و
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از   به صورت استعمار آشكار قديم نيـست بلكـه غـارت پنهـان و    به بياني ديگر اينك غارت 
هنجارهاي اجتماعي ديگر كشورهاست     رخنه در عقايد و    اقدامات فرهنگي و   طريق تسهيالت و  

  .)9 :1380 رزاقي،( انجامد  ميملّيهويت  هنجارها و اين مبادله فرهنگي به سركوب انديشه و و
 فعـال   هـا  آنو حمايت    امر حفظ آثار مجاز    دربايد  گر   ياري  نهادها و مراكز مرتبط و     نبنابراي

شوند تا يك پادزهر و ضمانتي را در برابر امواج مسموم و مخرب تدارك ببينند و ايـن مهـم بـا                      
 بازتوليـد و   تكثيـر محتـواي مجـاز و       مناسب حمايتي براي توليد و     فراهم آوردن شرايط ايمن و    

 .دشو مان ميسر مي حفاظت از آثار فاخر و فرهنگي خودماني و بومي
، ارتباطـات ،  دانـش ،  خـدمات  ابتناي اقتصاد فرهنگي بر   وجود دارد كه    ز طرفي اين واقعيت     ا

اين اثنا نوعي    در .آيد شدن به شمار مي    هاي اصلي جهاني   سبك زندگي و سرگرمي يكي از ستون      
ري كيد بر كاالهاي سخت معطوف بر روح را شاهد هستيم كه دنياي تبليغات تجـا              أچرخش از ت  

هـاي بـارز ايـن بخـش محـسوب            به بعد رشد چشمگيري داشته يكي از نمونه        1950 ةكه از ده  
  .)17 :1390 ايراني،( شود مي

 امپرياليسم فرهنگي را مورد پشتيباني قرار ةنظري، در واقع مروري بر جريان كاالهاي فرهنگي
 چهار پنجم از كـل       بيش از  .طرفه است  جريان كاالهاي فرهنگي به شدت ناهموار و يك        .دهد مي

، انگليس،  آلمان،  ايالت متحده  .گيرد  كشور صورت مي   12صادرات كاالي فرهنگي جهان فقط از       
صادرات موسـيقي   . فرانسه و ايتاليا كشورهاي هستند كه بر صادرات ادبيات مكتوب سلطه دارند           

  .آلمان و انگليس است، ايرلند، ايالت متحده، نيز در اختيار ژاپن
و انحصار فرهنگي كه شاهديم اين محصوالت و آثـار بـه      موجود عصر حاضر  با اين شرايط    

 آلمـان   ، انگليس ،صورت غيرمجاز و با افزون بر اين چهار توليدكننده بزرگ يعني اياالت متحده            
 چين نيز بـه مجموعـه پـنج         بر تجارت فرهنگي سلطه داشتند تا اينكه اخيراً        ها و فرانسه تا مدت   

  .)17 :همان( است بزرگ پيوسته ةتوليدكنند
اسـتاد   جيمز روزه نا،   شدن چه بايد كرد؟    ال مورد نظر اين است كه در عصر جهاني        ؤحال س 

 “گرايـي  واهـم ”حل اصلي اين پرسش را در اصطالح          واشنگتن راه  جالملل دانشگاه جور   امور بين 
ي ترقـ  پيـشرفت و   از يـك طـرف و  ملّينشدن هويت  گرايي به معناي كاسته  واهم .كند مطرح مي 

گرايـي باشـد بـه جوامـع         گام با دنيا از طرف ديگر در صورتي كه طيف وسيع به صورت هم              هم
محاسبات اقتصادي تبديل    طلبانه شخصي و   منفعت كنش استراتژيكي و   مورفولوژيكي و  حسي و 

 نظـر باشـد و     رايي صرف مد  گاگر وا  نبال دارد و  دخواهد شد كه خودباختگي فرهنگي را نيز به         
بـه كـارگيري علـوم موجـب          مطـرح باشـد عـدم پيـشرفت و         سـنّتي نظـام    بي و تنها افكـار قـال    

  .)9 :1380 رزاقي،( جمود انديشه خواهد شد ماندگي فكري و عقب
 بـه   74هاي محصوالت فرهنگي در شهر تهران در سال          وردهاطي پژوهشي توصيفي كه از فر     

 آثـار و  بررسـي وضـعيت     ” هـاي بنيـادي وزارت ارشـاد تحـت عنـوان           سفارش مركـز پـژوهش    
طبـق   .كيفـي بررسـي شـد      ي و اين موضوع به شكل كم     انجام شد،  “محصوالت فرهنگي قاچاق  
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 ةميزان كشفيات در موارد موصوف در نيمـ         آمار مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي و        ةادار
 و  اسـت   بـاال  انگيز در بين جوانان و نوجوانان      سالم و مفسده   نا محتواياول سال مذكور فراواني     

 وپوسـتر    عكـس و   اي و البـسه،    هـاي رايانـه     بازي ،نوارهاي كاست ،  ييهاي ويدئو  ر قالب فيلم  د
  فرهنگ و رفتار بيگانه است     ةدهند اشاعهكليشه چاپ عكس روي البسه در حال توزيع است كه           

  .)10 ـ 11 :1375، صارميامين (
هـاي   ان نقـش سياسـت    تو هاي بارز كه مي     يكي از زمينه   در حقيقت از جمله ترفندها و اتفاقاً      

تـر تحـت     جهاني و در قالب كلـي      معاصر غرب را در آن به خوبي مشاهده كرد موسيقي و بازار           
هاي در حال توسعه و يا       هاي ديجيتال در حال انتشار و عرضه و فروش در سرزمين           عنوان رسانه 
 خر ايـن اسـتقالل نـسبي      أداري مـ   به قول فردريك جيمسون در عصر سـرمايه        .استجهان سوم   

و  شـود  خر و معاصر آن مي    أداري از نوع مت     جذب سرمايه  و فرهنگ كامالً   رود فرهنگ از بين مي   
 اقتصادي  ـ هاي پسااستعماري از امثال دانيل بل ترفندي براي سلطه هر چه بيشتر فرهنگي             روايت

تا واقعيتي جهان شمول و نظام ارزشي مـشترك          ماند بر جوامع در حال توسعه و خاور زمين مي        
  .)10 :1390حميدي، ( ني بر ارتباطات و دانشمبت

تمـامي ايـن شـواهد و        .به بياني ديگر اينك غارت به صورت استعمار آشكار قـديم نيـست            
 جنـگ نـرم كـه       ة و كارآمـد در حـوز      يمدارك به صراحت متوليان فرهنگي را به مبارزه رويارو        

سـوق  ، استرانيان انقالبي   مان و هويت جمعي ما اي      ملّيهاي اصيل ديني و      تهديد باورهاو ارزش  
 انتشار و توليد كاالهاي فرهنگي و هنـري و نگهـداري و             ةيك راهبرد نرم را در عرص      دهد و  مي

هـاي موجـود خبـر از ايـن          سازد كـه سياسـت     تاريخي ضروري مي  ـ   ي و ميراث فرهنگي   يشناسا
ي كـه   استراتژي حمايت و صيانت ار آثار و محصوالت هنر         .دهد سياست صحيح استراتژيك مي   

 اعتمـاد بـه   ــ ملّي هويت ــ در ابعاد مختلف قابل بررسي و عملي است به تقويت بنيه فرهنگي          
شود و نوعي اعتمادسازي را در اقشار صاحب          و عزت نفس همگاني منجر مي      ملّيـ   نفس فردي 

 آورد و تمايل عموم را نيز به تدريج به آثـار         فكر و توليد و مسئوالن حكومتي و دولتي فراهم مي         
  .دهد  ناقص و مبتذل غيربومي كاهش مي،كم محتوا

  سازي در ايران منابع و ابزار فرهنگ ها، ظرفيت .2
سند هويت يك   (ميراث فرهنگي   . 1 :هاي فرهنگي در ايران شامل دو بخش       بحث معرفي ظرفيت  

كـردن   به بيـاني بـراي پيـاده    .استسازي و شناخت ساختارهاي فرهنگي كشور   فرهنگ. 2 )ملت
هـاي فرهنـگ آن    ازي يك موضوع بايستي به سـاختار فرهنگـي يـك ملـت و ويژگـي           س فرهنگ

شود  به طور خالصه آنچه كه از فرهنگ بيشتر ديده و توسط ديگران درك مي              .ناخت پيدا كرد  ش
ها و صفات اعضاي آن خود را        ها و تلقي   هاي بيروني آن است كه به صورت گرايش        همان جلوه 

اما از يك منظر دروني فرهنگ به واقـع يـك ارگـان زنـده               . )30 :1380 فرهنگي،( دهد نشان مي 
سي أبنابراين ت  .هاي خاص خود چونان طبيعت     ويژگي هر موجود زنده داراي خصلت و      است و 
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رشـد نخواهـد     و برداري از رژيم غذايي آنان شرط عقالني شـفا         نسخه هاي ديگران و   به فرهنگ 
در غيـر   سازي عناصر فرهنگـي بيگانـه،    همان بومي  به قولي بايد به مزاج ايراني بسازد يعني          ؛بود

  .)1 :1379 حكيمي،( ها خواهيم بود كاري اين صورت هميشه در حال پرداختن بهاي ندانم
هاي فرهنگي سرزمين ايران فرهنـگ مـا داراي فاصـله قـدرت       معيار براي ويژگي   چهارطبق  

تـا حـدودي    ،كنـد   تجـويز مـي  ها را در سطح باال    پذيري  اطمينان كم كه ريسك    ةدرج  زياد، نسبتاً
  كه در چنين فرهنگي اصول مـديريت كمتـر علمـي بيـشتر      استگرا   گرا و در نهايت عاطفه     جمع
  .)30 :1380فرهنگي، ( بر روابط انساني است مبتني

 و  است هنري   ـ هاي مختلف فرهنگي   سازي در زمينه   ها همگي ابزاري براي فرهنگ     اين شناخت 
و خصايل واقعي فرهنگ ايـران زمـين فـارغ از            ها نقاط قوت و پتانسيل    ها،  كاستي ،را به نواقص   ما
گذاران  سياست ريزان و  سازد و دست برنامه    اجتماعي مشرف مي  ـ   هاي سياسي  ها و نوسان    دوره ةهم

  .شود گذارد و به نوعي مدبرانه فرهنگ ساماندهي مي سازي باز مي هاي فرهنگ را در شيوه
 ،هنـري ،  مـذهبي ،  ملّـي آثـار و ذخـاير كهـن         ، در ايران  سازي هاي فرهنگ  بخش دوم ظرفيت  

 و معرفي اين مواريث و مفاخر تاريخ        ملّيثر در سرنوشت    ؤ مشهود و م   ،اجتماعي فاخر ،  تاريخي
به نسل جوان و نسل آينـده      ندهست ما   ملّيهاي هويت     گنجينه ةزمين كه هم   و نشيب ايران   رفرازپ

 معظـم رهبـري ايـشان طـي اشـاره بـه فـيلم و                گو و نشست هنرمندان با مقام     و طي گفت  .است
 معرفـي    فرهنگـي را   ـ ملّيقهرمانان   ها، تواند مفاخر و شخصيت    هاي نمايشي كه مي    ها و برنامه   سريال
هـاي عظـيم سـعادت و      ناب و قله يها فرهنگ ايران و ملت ايران داراي نكته       اذعان كردند،  كند،

ترين منبـع    و نشيب ايران مهم    رفرازقدر تاريخ پ   هاي گران  و ذكر آثار برتر و گنجينه      بزرگي است 
  .)89تير 13 ،رسالت ةروزنام( استسازي براي مردم در اين زمينه  فرهنگ

 يك كشور امري ضروري است ةهاي حاضر و آيند معرفي تاريخ و فرهنگ يك ملت به نسل   
و امكانـات يـك     ها   قابليت ها، رشد آگاهي  پيشرفت فرهنگي، . انجامد ملي مي  غروري  كه به ارتقا  

از  .حذف موانع فرهنگي و تقويت عوامل رشد فرهنگي است         قوم در برآوردن نيازهاي فرهنگي،    
شناخت يك قوم از محيط زندگي خود و اطالع از چگـونگي مقابلـه               :توان گفت  سوي ديگر مي  

همچنين حذف روابط اجتماعي و  .با تسلط طبيعت بر حيات اجتماعي و پيشرفت فرهنگي است    
ايـن پيـشرفت حاصـل      . و رشد عناصر مثبت آن نوعي رشـد و پيـشرفت فرهنگـي اسـت              بهبود  
بـه   شود مگر با رشد آگاهي فرهنگي يعني شناخت نيازهاي فرهنگي كه راه رفع آن نيازها و                نمي

. اسـت  هـا  آنسخن ديگرشناخت عناصر منفي و يا مثبت فرهنگي و چگونگي حذف يا تقويـت               
ان داراي دو ويژگي عمده كه از نيازهاي فرهنگي يك قوم بـر             تو بنابراين پيشرفت فرهنگي را مي    

ايـن پيـشرفت جـز از طريـق كـسب            .انجامد بر شمرد   خيزد و به پااليش فرهنگي آن قوم مي        مي
گونه تغيير بايد بر چگونگي و ضرورت آن تغيير آگاه بود و             آگاهي ممكن نيست براي ايجاد هر     

شناسـي كـه بـر        اگر بخواهيم طبق اولويت فرهنگ     حال. اين با داشتن اطالعات الزم ميسر است      
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 بخش ريشه، تنـه     3سازي مقدم است حركت كنيم بايستي درخت تناور فرهنگ را كه از              فرهنگ
  .)28: 1380 فرهنگي،( درست بشناسم و بشناسانيم و منتقل كنيم برگ تشكيل شده، و شاخ و
د و ساقه و تنه چـارچوب  ستنهادبيات و هنر حاكم بر جامعه  اساطير، ها همان مذهب،   ريشه
خـانواده و آمـوزش و        از نهادهاي اجتماعي،   اند  گرفته تئتصورات جامعه كه خود نش     ها و  انگاره

شود و   هاي بيروني است كه توسط ديگران ديده مي        شاخ و برگ هم همان جلوه      .دهستنپرورش  
  .)همان( باشد آن فرهنگ ميي رفتارها و صفات اعضا ها، طرز تلقي ها، شامل گرايش

يـات آشـنا باشـند و در        يسازي بايد با ايـن جز      بنابراين نهادهاي فرهنگي در راستاي فرهنگ     
ـ           ثير و انتقـال بـه معرفـي دسـتاوردهاي          أسطوح مختلف اثرگذاري و توان كاركردي و قـدرت ت

 هنري و ادبي فرهنگ قوم ايراني و ميراث گذشتگان بپردازند تا به تبليغ فرهنگ خـودي                 ـ فكري
مـسيري   تا بـه جـاي تـشنگي راغـب،          و بومي بزنيم   سنّتيم و دست به اشاعه فرهنگ       كمك كني 

 را در مردم سنّتي واكاوي فرهنگ ةكنجكاوي دربار بايستي نهادهاي فرهنگي،. كاذب ايجاد نكنيم
 بـه معنـاي مهـر       سـنّتي به فرهنگ عامه و      البته ذكر اين نكته نيز مهم است كه توجه         ايجاد كنند، 

هـا و     بـه ارزش   بلكه قطعـاً    و نبايد همه را تبليغ كنيم،      يست ن ها آن همة خوبي   ئيد بر صحت و   أت
لفـه هويـت    ؤسـه م   ي داشـته باشـند و     يي خواهيم پرداخت كه در دنياي جديد نيز كارا        يها تسنّ

س هيچ آگاهي و شـناخت فرهنـگ        أ در ر  استمليت و زبان فارسي      ايراني را كه شامل مذهب،    
  .)7 :1389 ،صائمي( !بومي فراموش نكنيم

   فرهنگي شرط ضروري هر توسعه ةتوسع  فرهنگي وةشرط توسع اهميت هويت فرهنگي در پيش .2. 1
 اركـان مملكـت اسـت       همة كافيست بگوييم كه به مثابه زيرساخت        فقطدر مورد اهميت هويت     

 را هاي بدن  دستگاههمةكند تا  ادراك است كه مغز را قادر مي .بقيه اندام بدن درست مانند مغز و
 .شـان در همـاهنگي بـا يكـديگر وادارد          به كاركردهـاي حيـاتي     كنترل داشته و   تحت مديريت و  

له ئ آن يعني مـس    ةهست  فرهنگي را بپيمايد مگر آنكه ابتدا مغز و        ةتواند مسير توسع   جامعه نيز نمي  
شـرط الزم    هويت فرهنگي مقدمه، زيرساخت و     .حل كرده باشد   اش را روشن و    هويت فرهنگي 

غـم   و  مه زماني كه جامعه به اهميت اساسي اين مطلب پي ببرد و           . فرهنگي است  ةسعتحقق تو 
سـازي   بـه اصـطالح بـه شـالوده        نـد و  كبازسازي آن    متوجه فرهنگ و   اصلي خوذ را معطوف و    

مجازي  توان انتظار توسعه در معناي واقعي و كيفي آن را داشت وگرنه امري صوري،              بپردازد مي 
خبـر اسـت چگونـه ممكـن         از خويش بي   داند چيست و   آنكس كه نمي   .وبي فرجام خواهد بود   
 بدانـد چـه     در صحنه تنازع دنيا آنكس موفق خواهد بود كه دقيقاً          خواهد؟ است بداند كه چه مي    

هاي هويت   چالش ها و   با آسيب  اما مسلماً  .به سمت اهداف روشن خود گام بردارد       خواهد و  مي
 ايران است مواجه هستيم كه از       ملّير فرهنگ در هويت     تعامل چها  فرهنگي كه ناشي از وجود و     

 قوميـت و   فرهنـگ باسـتاني،    ايرانيـت و  . كنـيم  شناسـي هويـت فرهنگـي يـاد مـي          آن به آسـيب   
 را  ملّـي فرهنگ غرب بسان اضـالع مربعـي اسـت كـه هويـت               دين اسالم و   هاي قومي،  فرهنگ
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 تجـدد و   ت و سـنّ  ت قـومي،  هـايي از جملـه تعارضـا        آسيب ها آنتعامل   از وجود و   سازند و  مي
شناسي هويت فرهنگي به     در آسيب  .آيد وجود مي ه  شدن ب  بعضي مظاهر آن در كنار پديده جهاني      

مختلف هويت عدم همـاهنگي     ي  آن هنگامي است كه بين اجزا      كنيم و  بحران هويت برخورد مي   
 كلي ميـراث    به طور  اعتقادات و  ها، ارزش جامعه نسبت به هنجارها،    امتزاج منطقي رخ دهد و     و

وقتـي بـه هـر دليـل همـاهنگي بـين             .يـا عـدم حـساسيت شـود        فرهنگي خود دچار تعارض و    
د شـو  دچار گسستگي در باورها مي     مرزها معلوم نباشد،   هاي مختلف جامعه از بين برود،      قسمت

 پـردازد   مـي  هـا  آنتعارض عليه     به جنگ و   ها آنحرمت   داشتن ميراث فرهنگي و    به جاي پاس   و
  ).11 :1379 حكيمي،(

 هم حـال و  راند و به عبارت ديگر در تعريف هويت هم گذشته طبق فرض سابق خود حكم مي       
يعني بايد بگوييم فـرد در تعامـل بـا           تفرد را هم دخيل بدانيم،     لفه همبستگي و  ؤپس بايد دو م    .آينده

ه هـم اينكـ   كنـد و  هـايي را دريافـت مـي    سري خصيـصه  المللي يك  و چه بين   ملّيجامعه چه جامعه    
ها   با اين تعريف از هويت اين همبستگي       طبعاً .هايي دارد كه مستقل از عنصر همبستگي است        ويژگي

  .)16 :1380 خانيكي،( شدن در حال تغيير است تفردها در عصر تغييرات جهاني و جهاني و
محـصوالت   صـيانت از آثـار و       و ها آنپاسداشت   هاي فرهنگي،  اينجاست كه توجه به داشته    

همچنـين اوج    گيـرد،  هاست مورد توجه قرار مي     نري كه بقاي هويت فرهنگي به آن      ه فرهنگي و 
مالحظـه    اين اوصاف بـه تمركـز و        همة .هاي فرهنگي و هويتي را در اين دوران شاهديم         بحران
 حتـي زمـان حـال و       رافتخار گذشته دور تا معاصـر ايـران و        پ زمان بر احياي فرهنگ سالم و      هم

گيرد المي را از شروع نهضت تا به اكنون و آينده در بر ميرشكوه انقالب اسدوران پ.  
معارضات آن در ايـران      بنابراين ارائه راهكارهايي در ارتباط با رفع انسداد هويت فرهنگي و          

حتمي است كه در بخش مرتبط با نقش نهادهاي فرهنگـي در             با توجه به شرح فوق ضروري و      
بازسازي   مورد از نهادهاي مهم در امر در احيا وثيرگذاري چند أسازي به ذكر چگونگي ت     فرهنگ

  .هويت فرهنگي خواهيم پرداخت
  سازي در ايران شناسي فرهنگ آسيب. 3

سـازي    بسترسازي، اضالع مثلث فرهنگ   و  بخشي، اعمال ضوابط     شناسي، آگاهي   از ديدگاه جامعه  
ـ     . رود  كالن حيات امروزي به شمار مي      هاي خرد و    در حوزه  دگي آميختـه بـا     بنا به پيچيـدگي زن

مدرنيته و ابزارهاي نوين پيشبرد سه شاخص گفته شده بر تعامل در سطوح كالن و ميان بخشي                 
 خاص به همـه ايـن       ةتواند در يك حوز     جوامع انساني نياز دارد و بالطبع يك نهاد مشخص نمي         

فـريط  ت به همين دليل دشواري اين تعامل و تعادل در جامعه اغلـب بـه افـراط و                 موارد بپردازد، 
 دستوري مقررات و ضـوابطي      ةساز فرضاً گاهي به شيو      ناهماهنگي عوامل فرهنگ  . شود  منجر مي 
سـت،   ا بخـشي و بـسترسازي     سازي كـه آگـاهي       ضلع ديگر مثلث فرهنگ    دوشود و از      اعمال مي 

 . و صرف پراكندن اطالعات    استسازي بروشوري     ها، فرهنگ   سازي  برخي فرهنگ . خبري نيست 
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 گاهي هم بسترسازي صرفاً به      .اند  نند تمام فاز اول و آخر فرايند را طي كرده         ك  مسئوالن خيال مي  
انجامــد كــه در حقيقــت عــدم همــاهنگي در پيــشبرد متعــادل اضــالع مثلــث   سوءاســتفاده مــي

هـا را در پـي دارد و در حالـت بـدتر بـه                 ماندن تـالش   سازي در كوتاه يا بلندمدت ناكام       فرهنگ
 البته چنين ضـعفي در سـاختارهاي        .شود   مشخص تبديل مي   ةاي ضدفرهنگي در يك حوز      سابقه

سازي است و هم خود       هاي فرهنگ   فرهنگي اجتماعي، اداري و رفتاري جامعه هم علت نارسايي        
توان به مـوارد ذيـل بـه         يبه طور مثال م    .شود  هاي جدي در اين حوزه محسوب مي        معلول نقص 
  .سازي اذعان داشت هاي موجود در باب فرهنگعنوان خأل

  فقدان حضور مهندسي فرهنگي متناسب با شرايط فرهنگي موجود. 3. 1
هـايي كـه نهادهـاي مختلفـي بـراي        در تالش .است يك مفهوم تازه در جامعه ما        نگيمهندسي فره 
هايي   ضعف قاعدتاًدهند،    اي از كار يا آغاز تبيين و راهبري مهندسي فرهنگي انجام مي             گرفتن گوشه 

هـاي    اي كه در سـطوح كـالن از مهندسـي فرهنگـي كارآمـد و ظرفيـت                   بالطبع جامعه  .وجود دارد 
هـاي مختلـف اجتمـاعي و         سـازي در حـوزه      بهره باشد براي فرهنـگ     پذير حاصل از آن بي     انعطاف

هاي مدرن و تأثيرگذار بـه زنـدگي افـراد جامعـه كـه گـاه                  ورود تكنولوژي . ماند  رفتاري نيز باز مي   
فرهنگـي را بـه   زا است و مسائلي چون تهاجم  از آن آسيب  نداشتن فرهنگ صحيح استفاده گسترده      

كنـد   دفاع مـي  اي را بي آن اضافه كنيد تا معلوم شود نداشتن مهندسي فرهنگي كارآمد چگونه جامعه       
  .)14 :1390 رحيمي،( دهد ها قرار مي ها و دشواري و در معرض انواع هجمه

ابـزارآالت مخـرب همچـون       ي و  مثال تقليد از غرب از طريق وسايل بازي الكترونيكـ          ايبر
ملـي را بـه      لباس مبتذل، يكي از موارد تهاجم فرهنگي است كه فرهنگ يكپارچـه و             موسيقي و 

رسـاني    لذا آگاه كردن جامعـه از طريـق وسـايل اطـالع            ؛كند فرهنگ مدنيزاسيون غربي مبدل مي    
حراز هويـت   رساني به موقع موجب ا     اطالع همگاني ضمن كسب اعتماد مردم از اخبار داخلي و        

  .)9 :1380 رزاقي،(  در برابر فرهنگ بيگانه خواهد شدملّي
 چگونگي انتقال   ةدربار”تعميق اين بخش به مطالبي از يك مقاله تحت عنوان            براي تكميل و  

سـازي    ديگري از موضوع فرهنگ    ةكنيم تا زاوي   اشاره مي “ كاره است  خود همه  :تحميل فرهنگ  و
نكـات مغفـول     اي بيگانه و غيرخودي مـشخص و       ي رسانه استفاده صحيح از محصوالت فرهنگ    

 احساس ضرورت،  آگاهي و  : فرهنگ ةزمان شرايط پذيرند    مقاله سه شرط هم    ةنويسند .دشوبيان  
كاره است را جزء مجموعـه عوامـل         خود همه  معقول بودن،  مربوط بودن و   :شرايط خود فرهنگ  

تـسليم فرهنگـي     خودباختگي و   و داند كه شخص در مواجهه با فرهنگ دچار تهاجم         كليدي مي 
هايش منتقل كند    به واقع آن بخش سالم مورد نياز يك فرهنگ ديگررا به هويت و داشته              نشود و 

سازي كاربرد صحيح عناصر فرهنـگ ديگـر قـرار           لفه در قالب فرهنگ   ؤكه در اين ميان هر سه م      
  .موم استيادگيري توسط مجريان و متصديان فرهنگي به ع قابل آموزش و گيرد و مي
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ما در اينجـا بـا بخـشي از ايـن            .تحميل مرزهاي مشخصي وجود دارد     بنابراين ميان انتقال و   
ميان  در انتقال فرهنگ آگاهي در      فرهنگ مربوط است،   ةكار داريم كه به فرد گيرند      و ها سر  فرق
نچـه بـه عنـوان فرهنـگ        آ نقايص احتمـالي     احياناً ثغور و  حدود و  ها، آگاهي از ضرورت   است،

 شود تا مخاطبان فرهنگ جديد نه در مقابل آن سپر بيندازنـد  اين آگاهي باعث مي   .شود نتقل مي م
آن را   نه اگر آن را نـامطلوب يافتنـد وحـشت كننـد و             تقليد را در پيش بگيرند و      راه انفعال و   و

هـاي خـود را در آينـه         حـسرت  هـا و   اما در تحميل فرهنگ مخاطبان نداشـته       يكسره پس بزنند،  
 تاريخي خبري نيست بـه      ةزمين چون از آگاهي و    بينند و  كمال فرهنگ غيرخودي مي     و پيشرفت
ما به آنچـه بـه عنـوان فرهنـگ           حال فرض كنيد   .شود ها توجه مي   ن فرهنگ آهاي ظاهري    جلوه

ايم همـه    تاريخي مربوط به انتقال را پشت سر گذاشتهةهم دور گاهي داريم و  آيابد هم    انتقال مي 
گـاه كـه بـا     نآخـود محتـواي فرهنـگ هـم         . فرهنگ بـود   ةي فرهنگ پذيرند  ها شزط ضرور   اين

اول اينكه بايـد مربـوط     :كند هم بايد شرايطي داشته باشد      هاي فرهنگي ما نسبت برقرار مي      داشته
ن آشرط ديگـر معقـول بـودن         و .مشكلي از مشكالت ما را از راه بردارد         ما باشد و   ةمسئل باشد،

جوانـب    خودمان سازمانش دهيم و    ةقبيل م در چارچوب فكري قوم و     است به اين معنا كه بتواني     
 كاره است ممكـن اسـت بگوييـد فرهنـگ و      در شرط آخر كه خود همه      .عقلي آن را معلوم كنيم    

شود عبارت از وضعيتي     آنچه به شكل فرهنگ تحميل مي      اي جمعي است و    سازي پديده  فرهنگ
در پاسخ بايد گفت بـه طـور         .اند نه يك فرد    تهاي از عوامل در ايجاد آن دخالت داش        كه مجموعه 

مـشي حاكمـان در محـدود كـردن رشـد             گرچه مسائلي چون سياست و     ؛گونه نيست  مطلق اين 
فرد با وجود اينكه جزئـي از يـك         . توانند باشند  اند اما يكسره مانع رشد نمي      ثير داشته أفرهنگي ت 

ري از مظـاهر ضـدفرهنگ در       اين خود بـا وجـود بـسيا        تواند خودش باشد و    مجموعه است مي  
  .)11 :1385 هاشمي جنت آبادي،( هاي نادرست آن بكاهد فضاي جمعي از جلوه

  نظارت ازتوليد الگوها وب .3. 2
ينـدي پيچيـده و     االگوسـازي فر  . اي اسـت    سازي در هر حوزه     الگوسازي يكي از مراحل فرهنگ    

اي پـس از       كه در هر زمينه    هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي است       نيازمند تعامل پويا ميان بخش    
چـرا كـه در   . آنكه نيازمند شناسايي و معرفي افراد باشد به توليد محصوالت فرهنگـي نيـاز دارد         

تواند الگوهايي مجازي اما تأثيرگذار از يك شخـصيت سـينمايي،             ها مي    رسانه ةدنياي امروز سلط  
يازمند باز توليد مكرر هستند     نمايشي، داستاني يا حتي كارتوني آفريده و عرضه كند اين الگوها ن           

ترين ويژگي الگوهاي خـود سـاخته توانـايي           مهم. شود  و مطابق شرايط حاكم بر جامعه خلق مي       
پنـداري را    ذات اي كه هـم     هاي هدف است به گونه       با خلقيات، ساليق و عاليق گروه      ها آنتطبيق  

ود بپندارد و طوري خود را بـه         مخاطب بايد الگو را نه پايين و نه باالتر از خ           .در پي داشته باشد   
دهـد مـن هـم      توانم و اگر او اين كار را انجام مي          تواند من هم مي     آن وصل كند كه بگويد او مي      

اي بـراي معرفـي       كه برنامه    يعني بدون اين   ؛وي افزود برخي الگوها خودخوانده هستند     . توانم  مي
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هـاي فرهنگـي تـأثير      و واكـنش شوند و بـر رفتارهـا   آنان وجود داشته باشد به جامعه معرفي مي       
هنگـامي كـه    . در اين باره بايد راهكارهايي براي استفاده از اين ظرفيت موجود يافت           . گذارند  مي

هاي تأثيرگـذار بـه حـال         سازي وجود داشته باشد اين گروه       اي كالن براي راهبري فرهنگ      برنامه
روپـايي هنگـام قـرارداد از       هـاي معتبـر ا      شوند و به عنوان مثال در اغلـب باشـگاه           خود رها نمي  
گيرند و اغلـب وكيـل باشـگاه بـازيكن را در ايـن بـاره و          رفتارهايشان تعهد مي   ةبازيكنان دربار 

 كنـد  ها توجيه مـي  همچنين ساير هنجارهاي فرهنگي و ورزشي وضع شده توسط مديران باشگاه          
  .)14:1390 رحيمي،(

 پذيري ارتباطي جوامع و    د كه فرهنگ  شو پذيري بيان مي   اي تحت عنوان ابعاد فرهنگ     در مقاله 
پـذيري   در فرهنـگ   .دهـد  اجباري روي مي   ارادي يا تحميلي و    خواهانه و  اقوام به دو صورت دل    

 فرسـت و  اقتـصادي ميـان دو جامعـه فرهنـگ       سياسـي و   گونه نـابرابري اجتمـاعي و      ارادي هيچ 
با اين وجود وقتـي      .ردگي پذيري وجه دوجانبه به خود مي      لذا فرهنگ  پذير وجود ندارد و    فرهنگ

سياسي بـر جامعـه يـا        امكانات اقتصادي و   گري و  نظامي جامعه يا قومي به لحاظ تكنولوژيك و      
بـه هـر     .كنـد  هاي فرهنگي خود را به قوم ديگر تحميل مـي           پديده غالباً قومي ديگر برتري دارد،   

 كنـد و  ت بـروز مـي  هايي متفاو  با نرخ  فرهنگي و  هاي مادي و    زمينه همةپذيري در    تقدير فرهنگ 
هـاي   وبـستان  استعدادهاي مربوط به بده     جز با شناخت امكانات و     ملّيلذا تداوم هويت فرهنگي     

كيـد بـر    أبه صـرف ت    در غير اين صورت و    .دشو فرهنگي در عرصه مبادالت فرهنگي ممكن نمي      
  .)6 :1377 عالي،( گرايد تهاجم بيگانه امكان حفظ هويت فرهنگي به محدويت مي

  سازي ص قوانين كارآمد براي فرهنگنق. 3. 3
رفتن يـا    ساز مواجه هستيم و اين خود يكي از عوامل كند پيش            از طرفي با ضعف قوانين فرهنگ     

سـازي نـه    هاي متنوع اسـت چـون فرهنـگ    سازي در عرصه   ها براي فرهنگ    حتي شكست تالش  
ضوابط با تنگناها و     ما اعمال    ةسفانه در جامع  أمت. اتفاقي است نه پيامد حرف و نصيحت و مدارا        

سـازي را در      هاي بسياري همـراه اسـت و بـه قـول معـروف دسـت متوليـان فرهنـگ                    پيچيدگي
سازي در  ديگر اينكه گاهي دم زدن از فرهنگة اندازد، نكت هاي مختلف در پوست گردو مي حوزه
 قـانوني   هاي فرهنگي مواجه نيست بلكـه بـا خـأل           پذيرد كه اصوالً با ضعف      اي صورت مي    حوزه

هاي حاصل از عـدم اعمـال ضـوابط را            سازي بايد نقص    كند، يعني فرهنگ    دست و پنجه نرم مي    
  .)14:1390رحيمي،(رسد  رو به نتيجه مطلوب نمي بپوشاند و از اين

سازي از منظـر يـك رسـانه         شناسي فرهنگ   آسيب ةدر بخش پاياني اين بحث به آخرين نكت       
  .كنيم ازگو ميپردازيم و نظراتش را ب فرهنگي مختص فرهنگ مي

 راديـو   درسـازي     گويي حول محـور فرهنـگ     و گفت  در ،مدير راديو فرهنگ، كامران كاظمي    
 يكي از كاركردهاي رسانه     اي بيان كرد كه اوالً       رسانه ـ فرهنگ به عنوان يكي از نهادهاي فرهنگي      

سازي و متوليان فرهنگـي نبايـد از رسـالت خـود      سازي است نه فرهنگ شناسي و جريان   فرهنگ
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سازي كرده و اذعان داشته است كه واقعيت          هاي فرهنگ   اي به آسيب    غافل باشند، اما او نيز اشاره     
 ما آن قدر متولي دارد كه متولي اصلي آن مشخص نيست با اين              ةاين است كه، فرهنگ در جامع     

تواننـد تكليـف      شرايط بديهي است كه نه فقط به عنوان يك رسانه بلكه مردم عـادي هـم نمـي                 
 فرهنگ شاهد يك موازي كـاري       ةا كجا و چه كسي است؟ به عبارت ديگر ما در عرص           فرهنگ ب 
 واقعيت ديگر اينكه تا امروز و تا اين لحظه نهادهاي فرهنگـي در جامعـه مـا بـه خنثـي                      ؛هستيم

از نظر مديريت راديو فرهنـگ      . چرخيم  اند و انگار داريم دور خودمان مي        كردن همديگر پرداخته  
باني است كه بايد جامعه را رصد كند و آن را به افكار عمومي گزارش دهد                 رسانه مثل يك ديده   

  .)7 :1389صائمي، (ريزي براي فرهنگ جايش آنجا نيست  اما برنامه

  مباحث روشي 
  هاي فرهنگي سازمان سازي برخي نهادها و مكانيسم فرهنگ. 1

 صنايع فرهنگـي    ةر توسع ها و نهادهاي فرهنگي د      نقش سازمان در اين ميان از     حال اگر بخواهيم    
هاي فرهنگي كاركردهـاي خاصـي دارنـد كـه ايـن              سازمان: توان گفت   اشاراتي داشته باشيم، مي   

. هـا نـام بـرد       ها و حـوزه     ها با ساير دستگاه     توان به عنوان وجه تمايز اين دستگاه        كاركردها را مي  
 جامعه تبيـين و     هاي فرهنگي اين است كه فرهنگ يك جامعه را براي كل            كاركرد خاص دستگاه  

هـاي فرهنگـي      بنابراين كاركرد اصلي دسـتگاه    . روشن كنند يعني به ذهن عموم افراد منتقل كنند        
  .  استها آنتبيين و روشن كردن فرهنگ براي ديگران و انتقال فرهنگ به ذهن 

تبليـغ را بايـد بـا ابـزاري     . مؤثرترين ابزار در اين حوزه آموزش و تبليغ براي آموزش اسـت          
كرد و در حقيقت كاالها و مصنوعات فرهنگي ابزار آموزش هستند تبليغ يعني زماني كـه                فراهم  

خواهيد يك فرد تازه وارد به جامعه را با فرهنگ آنجا آشـنا كنيـد، چگونـه ايـن كـار را              شما مي 
كنيـد و بـه او        بازي طراحي مـي     آن فرهنگ را در قالب عروسك و قالب اسباب         كنيد؟ معموالً   مي

يد و براي سطوح باالتر دبيرستان، محـصوالت را در قالـب شـعر و داسـتان بـه او                    دار  عرضه مي 
بنابراين كاركرد اصلي نظام فرهنگـي، تبيـين فرهنگـي اسـت كـه بـراي جامعـه                  . كنيد  عرضه مي 

هاي اقتصادي و سياسي      هاي ديگر و بر دستگاه       بر نظام  متناسب است و اين نظام فرهنگي قاعدتاً      
يعني آن زمان كه در نظام اقتصادي ما اگـر سـاختمان سـاخته              .  گذاشت و اجتماعي تأثير خواهد   

شود بـه يـك معنـا كـار فرهنگـي         شود، اگر خودرويي ساخته مي      شود، كار فرهنگي انجام مي      مي
هاي مناسب حاكم بر توليد را مشخص كند، پس بايـد             نظام فرهنگي بايد شاخص   . شود  انجام مي 

هايمان را نهادينـه كنـيم و بـه مـصنوعات و             هنگ و ارزش  به اين توجه كنيم كه اگر بخواهيم فر       
اگـر  . محصوالت فرهنگي به اصطالح دست يابيم بايد آن نفت را در خدمت فرهنگ قرار دهـيم               

هايمان را به عنوان منبع اصلي قـرار بـدهيم و منبـع نفـت را بـه عنـوان                     بتوانيم فرهنگ و ارزش   
توليد محصوالت فرهنگي با اسـتعداد بـااليي        پشتوانه، در آن صورت به بهترين و ارزشمندترين         
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 نـاظمي، ( كه در اين جامعه وجود دارد، دست خواهيم يافت و به جامعـه عرضـه خـواهيم كـرد     
   .)5 ـ 7: 1386

 براي توليد محصوالت فرهنگي اثر بخـش و در حقيقـت بـدون رقيـب بـراي                  لذا اما قاعدتاً  
اريم كه چگونه فرهنگ و مفاهيم فرهنـگ و         دنياي امروز به تحقيق و مطالعه در اين حوزه نياز د          

 معادل تكنولوژي نيست و بـر       خود فرهنگ دقيقاً  . نيمكاين قدرت نرم را به قدرت سخت تبديل         
. دكـر شود تكنولوژي فرهنگ را نيز به دست آورد و محصوالت فرهنگي را توليد                اين اساس مي  

فقـط  م زماني كـه آن منبـع اصـيل را           توانيم آن منبع اصلي را در اختيار بگيري         بنابراين چگونه مي  
ايم و وارد بازار مصرف نكنيم يعني الزم است كـه آن را بـه عنـوان     دهكرصرف مطالعه و تحقيق   

هاي متفكر و انديـشمند و همچنـين مراكـز پژوهـشي در حـوزه فرهنـگ                   اي براي انسان    پشتوانه
المي و برخي نهادهـاي      هنري سازمان تبليغات، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اس        ة حوز اسالمي فرضاً 

ها قرار دهيم تا آن را در قالب علم و فناوري فرهنگي يا فناوري   مرتبط با بسيج يا برخي دانشگاه     
رسد اين مسئله، مسئله بـسيار دقيقـي اسـت و يكـي از                 به نظر مي   .انساني به جامعه عرضه كنند    

شـود نـه    مـي هاي اساسي پيش روي جامعه است در اين صورت محصول فرهنگي صادر     چالش
هاي اسالمي، فرهنگي خواهد بود       قطعاً فرهنگ و ارزش    .اينكه اين منبع نفت مستقيم صادر شود      

 ةاگر بحث صنايع فرهنگـي را در حـوز        . هاي ديگر خواهد بود     كه مورد خواست و اشتياق انسان     
مين نيازهاي فطري   أها براي ت    توانيم بگوييم از آنجايي كه انسان       مهندسي فرهنگي مطرح كنيم مي    

زدند كه آن را تحت عنـوان كـاال خـدمات             و معنوي خودشان دست به توليد كاال و خدماتي مي         
اند، علـت   شود كه بعضي مصنوعات فرهنگي پايدار مانده كنيم، امروز ديده مي    فرهنگي مطرح مي  

ان مثـال   بـه عنـو  .كننـد  آن است كه يك مفهوم متعالي را به همراه دارند و به جامعه عرضـه مـي           
اند مساجدي كه     اي كه اجداد ما برايمان به ميراث گذاشته         مصنوعات و در حقيقت بناهاي ارزنده     

اند و اين مساجد به جز كار فيزيكي عادي كه در ديگر بناها نيز به اصطالح به كار گرفتـه                      ساخته
ايي شود و مشترك است فراتر از طرحي است كه حاكم بر بناي مسجد است و آن مسجد بنـ                    مي

اينجاسـت كـه مهندسـي      . هاي اسالمي مهندسي شـده اسـت        است كه بر اساس فرهنگ و ارزش      
  .)همان( كند فرهنگي موضوعيت پيدا مي

مهندسي فرهنگي جامعه عالوه بر آشكار كردن نقايص، راهكارهاي مدبرانه           از ديدگاه كالن،  
طرح و برنامـه بـراي      . دگذار  رو مي   كاري و موازي كاري پيش     كاري، اضافه  براي جلوگيري از كم   

كنـد و از همـه        اندازها را روشن مي     آورد كه اهداف و چشم      اصالح بسترهاي فرهنگي فراهم مي    
اي،   هـا و مراكـز فرهنگـي، محلـي، منطقـه            هاي فرهنگي مقبول چون رسانه      تر وظايف پايگاه    مهم

  .)14 :1390 رحيمي،( سازد شهري و ملي را تعيين مي
 ساله كشور اين مقوالت را بخواهيم بررسي كنيم بايـد           20نداز  ا  حال اگر در سطح سند چشم     

تأكيد كرد اگر در رشد اقتصادي و رشد علم و فناوري جايگاه فرهنگ را به خوبي ببينـيم و بـه                     
ثر است را نيز ببينيم و آن علم و         ؤ تعامل و اعتالي انسان م     ةتبع آن علم و فناوري را كه در حوز        
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باشد وقتي علم و فناوري توليد شد منجر به محصوالت فرهنگـي            فناوري بايد مبتني بر فرهنگ      
مـان چـه جايگـاهي بايـد      خواهد شد و بنابراين در رشد اقتصادي بايد ببينيم كه اقتصاد فرهنـگ            

داشته باشد توليد و عرضه محصوالت فرهنگي ما چه جايگاهي بايد داشته باشد و قاعدتاً نسبت                
  ).11: 1386 مي،ناظ (دتري داشته باش  و كاملقدرتر امروز بايد جايگاهي خيلي گران

ثيرگذاري نهادهـاي فرهنگـي جهـت حفـظ آثـار           أكيفي ت  ي و ثر بر ميزان كم   ؤعوامل م  .2
  هنري فرهنگي

هاي تخصصي هر نهاد با توجه به سـاختار           در مورد ميزان و سطوح متفاوت تأثيرگذاري و شيوه        
توانـد در     اگفته نماند كه هر نهـادي مـي        ن شان،هاي منحصر به فرد و ظرفيت       خاص خود و ويژگي   

اش   هـاي كلـي     ها و اهداف و شـيوه       سازي و مؤلفه     فرهنگ ةقالب چارچوب مشخص و عام حوز     
بعـد خالقيـت و اعمـال سـليقه و شـكوفايي            از  سـازي بپـردازد امـا         حركت كند و بـه فرهنـگ      

اشد تا به هـدف      بايستي آزاد ب   اش كامالً   هاي خاص خودش با بازارهاي دروني و بيروني         ظرفيت
شـود    دست يابد فرضاً نهادي چون بسيج با نهادي چون روحانيت كه شامل علما و مراجـع مـي                 

شان مختلـف    شان متفاوت و همچنين اعتبار ملي و اجتماعي        ابزارها و سرمايه فرهنگي و عمومي     
تـوان   و با توجه به ميزان اعتمادي كه نزد مردم دارند و به يك ميزان نمي              ست  و در يك سطح ني    

تـك نهادهـاي فرهنگـي در كـاركرد و           سـابقه و پيـشينه تـك       .توقع در عرصه فرهنگـي داشـت      
شان و تغييراتي كه داشته يا با گـذر      عملكردشان تأثير دارد و همچنين وضعيت حال و نگاه آينده         

يكي ديگر از نهادهاي فرهنگي مدارس و آمـوزش       . زمان و تحوالت دنياي امروز خواهند داشت      
. است ها آنـ فرهنگي وابسته به      ها و مراكز پژوهشي     ديگر نهاد فرهنگي دانشگاه   . تاسو پرورش   

 فرضــا ندستهــتــر از ســاير ابعــاد مــاهيتي  تــر و برجــسته ررنــگ پة وجهــدارايبرخــي نهادهــا 
ها جلـوه علمـي       تر ولي دانشگاه    ررنگـ فرهنگي پ   عد هنري سراها ب  هاي هنر و فرهنگ     فرهنگستان

 ةبـسيج وجهـ   . عد مراكز پژوهـشي و تحقيقـي اسـت        دارند كه خاص از ب    فرهنگي عام و خاص     
فرهنگي سياسي و انقالبي دارد كه به فرهنگ معاصر نزديك و تجربـه زيـادي را در ايـن زمينـه                     

 از جمله تبليغ و ترويج دفاع مقـدس و جنـگ تحميلـي كـه در ايـن زمينـه پويـايي و                        ؛داراست
  فرهنگي ةانيت وجه ـط به روح  ـع مرتب ـر علما و مراج   ـدفات. ادي دارد ـزي زي ـري  ات برنامه ـخدم

ـ جلوه فرهنگـي سياسـي      ـ هنري سازمان    ةر و سازمان تبليغات اسالمي و حوز      ـي بيشت ــ مذهب ـ 
  .تر با هنر انقالب و هنر ديني دارند هنري و نزديك

 ،هـاي مـذهبي    هاي هنري خاص در زمينـه       ها، اماكن بازديد از آثار تاريخي هنري، موزه         موزه
دفاع مقدس و شهدا و سازمان حفظ اسناد و كتابخانه ملي به نوعي با آسان در اختيار قـرار دادن               

دريافت اطالعات و محتواي مورد نياز كه در آثار و ذخائر            و در دسترس گذاشتن امكانات براي     
همچنين اسنادي كه هويت ملـي ايرانيـان را نـشان            ـ علمي و مفاخرمان موجود است و       فرهنگي

  .)5 :1388 آقايي،( سازي بپيوندند تواند به چرخه فرهنگ ، ميدهد
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در پايان اين بخش براي تكميل نقش نهادهاي فرهنگي به طور مصداقي به شرح موضـوعي                
سـازي   ثيرگـذاري يكـي از نهادهـا در امـر فرهنـگ           أزيربنايي مي پردازيم تا چگونگي عملكرد ت      

بـه تبـع آن هويـت فرهنگـي           هويـت و   پيشتر در مباحث نظري مقاله به اهميـت        .مشخص شود 
بـدين   سازي آن پرداختيم و    شالوده تبيين آن در بازسازي فرهنگ و       فرهنگي و  ةشرط توسع  پيش

هاي ديگر بـه شـكل       برداري از فرهنگ   جا رسيديم كه فرهنگ به عنوان يك ارگان زنده با نسخه          
 .دكـر  خواهـد    عوارضـي را متوجـه هويـت فرهنگـي         ها و  آسيب عقالني رشد نخواهد داشت و    

احيــاي شايــسته هويــت فرهنگــي رســيديم كــه الزمــه آن  بنــابراين بــه ضــرورت بازســازي و
حال يكـي از     .استها   سازي صحيح آثار فرهنگي در عصر رسانه        فرهنگ امن ابهايي   دستورالعمل

ـ  جايگـاه و   ش و ق كه در اينجا به ن     استرساني   سازي در اين حوزه اطالع     مجراهاي فرهنگ  ثير أت
  .پردازيم يمرتبط با آن م گر و نهادهاي ياري هويت فرهنگي وآن بر 

 .شـود  رساني بخشي از سيستم را شـامل مـي         اطالع رساني بوده و   علم اطالعات اعم از اطالع    
رسـان در واقـع كارشناسـي        اطـالع   مفصل علمي بـوده و     ةهمچنين علم اطالعات خود يك رشت     

منظـور از ايـن مقدمـه        .ب كرده باشد  آكادميك كس  به صورت علمي و    است كه اين تخصص را    
بازسـازي   اساسي احيـا و  توجه دادن به اين مطلب است كه اگر خواسته باشيم اين نياز حياتي و  

سيـستمي بـدان     جانبـه و   هويت فرهنگي به طور شايسته پاسخ دهيم الزم اسـت بـه طـور همـه               
ـ  . آن بيفتـد   در چرخـه   به اصطالح موضوع سيستم اطالعات قرار گرفتـه و         پرداخته شود و   ثير أت

ل مطروحه آن توسط سيستم     ئمسا  ابعاد و  مةجاست كه ه   رساني در هويت فرهنگي تا بدان      اطالع
نظـران قـرار گرفتـه       صاحب هاي كارشناسي و   علمي با هسته   در جريان رسيدگي سازمان يافته و     

 بنيـان   اي زيربنـايي كـه متوجـه       ث هويت فرهنگي به عنوان مـسئله      حبنابراين با توجه به ب     .است
رساني  رسالت خطير اطالع   طلبد كه بخش عمده وظيفه و      مي  ابعاد است،  مةمشكالت ه  ل و ئمسا

  .)11 :1379 حكيمي،( در كشور متوجه اين حوزه مهم باشد
اشـاعه   منافع مشترك از طريق انتقال و      پيوندها و  ها، رساني شامل احياي ارزش    وظيفه اطالع 

دن بـا    كـر  نيـز سـازگار    هـا و   رفع شـائبه   براي بازسازي و  به انديشوران    فرهنگ بومي به مردم و    
نقـش مـورد انتظـار     ش فعلـي و  قاين به عنوان ن    . است ملّيبه همراه آن فرهنگ      شرايط جديد و  

  جوانـان و   خـصوصاً  هـا و   بخشي مجدد به توده    هويت ثير در تقويت فرهنگ و    أرساني به ت   اطالع
 برنامـه   خصوصاً ها و  توان گنجانيدن در رسانه    از راهكارهاي عملي آن مي     .انجامد نسل جديد مي  

 تـب درسـي و    كريـزي    پرورش در برنامـه    نيز از طريق وزارت آموزش و      و سيما، و محلي صدا 
عمـومي كـشور زيـر نظـر وزارت         هـاي  هاي عمومي برشمرد كه نهـاد كتابخانـه        تقويت كتابخانه 

ه با همكاري ساير مراكـزش      بنابراين وزاررتخان  ارشاد اسالمي مشغول فعاليت هستند،     فرهنگ و 
رسـاني و تعميـق هويـت        مد بودن اين بخـش در اطـالع       آربارتر كردن و كار    در هرچه پ   دتوان مي

  .ثر باشدؤفرهنگي م
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تـرين ارتبـاط را در توسـعه         سيما مستقيم  و هاي عمومي كشور بعد از صدا      سفانه كتابخانه أمت
ـ   از نظر شاخص   فرهنگ مردم بر عهده دارند،     فـي در سـطح نـازلي قـرار دارنـد          كي ي و هاي كم. 

 هـاي پژوهـشي و     تـرويج يافتـه    دن و كـر پـذير    توانـد دسـترس    رساني در ايـن مـورد مـي        اطالع
مـردم بيـشتر    والن وئي مساهاي عمومي را بر   مطالبي كه اهميت كتابخانه    هاي وضعيت و   گزارش

ه فرهنگـي   توسـع  تقويت هويت فرهنگي و    ركن اصلي تنوير و    روشن سازند كه در واقع بازو و      
  به كارگيري  هاي عمومي خصوصاً    كمبودهاي كتابخانه  ةدر زمين   و استهاي مردم    در اعماق توده  

هـاي   نيز برنامه  شنيداري و ـ   نيز اهميت استفاده بيشتر از مواد ديداري       نيروي كتابدار متخصص و   
مفيـدي   و ثرؤها گام مـ    ي جذب جوانان به كتابخانه    اويژه بر ه  رقابتي ب  ،تفريحي جذاب آموزشي، 

  .)همان(بردارد 

 در دست اجرا و بلندمدت آينده براي حفظ و         اي از كارهاي انجام شده     سابقه
  هنري ـ  صيانت از آثار فرهنگي

 صـيانت از    ةبه كارهاي انجام شـده در زمينـ       اين بخش با توجه به نگاه و تحقيق خودمان          در   اما
 اسالمي توسـط    ـ الت فرهنگي ملي  وـدكنندگان داخلي و محص   ـاز و حفظ تولي   ـآثار فرهنگي مج  

هـاي ديجيتـال دو مجموعـه          رسـانه  ةدر اين زمينـه و در حـوز        .پردازيم  هاي فرهنگي مي    دستگاه
  .اندازي شدند راه
 به تصويب شـوراي     9/3/1385 كه در تاريخ     استاي    هاي رايانه   بنياد ملي بازي    تأسيس اولين اقدام  •

اي بدون اينكه به مخاطـب آسـيب         هاي رايانه  بازيالزم به ذكر است      .سيدعالي انقالب فرهنگي ر   
انجام هر امـر     رانندگي با سرعت باال و     اسلحه، هايي مثل استفاده از    جسمي برسانند فرصت تجربه   

  آزاد و  ةكنند و با ايجاد توهم آزادي در بازيگر توسط استفاد          خطرناك ديگري را براي او فراهم مي      
 هـا  آن اما موضـوعات و مفـاهيم گنجانـده شـده در          ؛فزايندا ها مي  خالق در بازي بر جذابيت بازي     
 يافتـه ضداسـالمي، شـيعي،      اهـداف سـازمان    هـا و    نگـاه  و بعـضاً   تناسبي با فرهنگ بومي ما ندارد     

ايجاد تنفر در ميـان      هراسي و  هراسي و اسالم   همچنين براندازانه سياسي در قالب ايران      ضدايراني و 
ايران نيز همچون كشورهاي ديگر جهان اين عموميـت          در .كودكان و نوجوانان در آن وجود دارد      

دسترسي آسان طي دهه گذشته موجب شده طراحـي و توليـد داخلـي آن بـا         ها و  استفاده از بازي  
. فرهنگي مورد توجه به عنوان يك صنعت قـرار بگيـرد     دثيرات مخرب ذكر شده ض    أتوجه به اين ت   

 منظـور سـاماندهي توليدكننـدگان داخلـي         رسـد بـه      سال مـي   نهاين صنعت نوپا كه قدمت آن به        
 رسيده 1388 درصدي تا آمار سال   پنج اي انجام گرفته كه در اين امر به سهم توليد           هاي رايانه   بازي

هـاي    كماكـان بـازي    .هنوز به طور كامل تحقـق نبخـشيده اسـت          و برخي از اهداف وجوديش را     
 دهند كه اكثـراً     ها جوالن مي     و ميان بچه   ها   غيرمجاز در خانه   ةاي خارجي از نوع مجاز و شيو        رايانه

هيجـاني   تر بودن، كمبود كيفيت نـسبت بـه گزينـه خـارجي و كـم                به داليل جذابيت ناكافي، گران    
  .)5 :1388 عباسي،( آورند  خارجي و كمتر ايراني روي ميةبودنش به نمون
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 اي و خارجي و    هاي رايانه   بازي ةدهي عرض  سامان كنترل و  در اين راستا به منظور تنظيم و      
هـاي   كـل همكـاري   ة  ادار اي و  هاي رايانه  بنياد ملي بازي   نيز حمايت ويژه از توليدات داخلي،     

ارشـاد اسـالمي     بصري وزارت فرهنـگ و     سمعي و  بصري معاونت امور سينمايي و     سمعي و 
 در ايــن طــرح تمــامي توزيــع و. داركردنــد تمــام محــصوالت داخلــي و خــارجي را شناســه

اي موظف بودند محصوالت خود را با برچسب هولوگرام داراي  هاي رايانه زيتكثيركنندگان با
گـيم    بازي و  ة در سراسر كشور در عرض     1387اين طرح كه در اواسط اسفند ماه         شناسه كنند، 

ولي هـر چنـد      .وري شد آ هاي فاقد برچسب جمع     بازي 1388آغاز شده بود و تا اوايل خرداد        
ها مدتي است اعمال شده است اما         و شناسه گرفتن بازي   دار شدن    كه سيستم نظارتي برچسب   

ـ  چناني نداشته اسـت و     ها به محصوالت داخلي تأثير آن       در اقبال بچه   ثير جـدي بـر ماهيـت       أت
شناسه به لحاظ هيجـان بـازي محبـوب        هاي خارجي ندارد چرا كه چه باشناسه و چه بي          بازي

تند بنابراين بايستي جـايگزين مناسـبي   از نظر قيمت مورد اقبال والدين هس نوجوانان هستند و  
توان به نتيجه رسيد هر چند كه اين كـار             خارجي قرار داد و صرف نظارت نمي       ةدر برابر نمون  

هاي انجـام شـده بـا        گذاري  با سرمايه   سال گذشته مطمئناً   3لبته طي   ا. )همان(نيز ضروري بود    
متناسـب   دات بـومي و   همكاري برخي مراكز تحت حمايت وزارت ارشاد اسـالمي هـم توليـ            

در  اي و به طور عام محصوالت فضاي ديجيتال فزوني يافته و           هاي رايانه   اسالمي بازي  ـ ايراني
  .مدتر خواهد شدآها كار حال طراحي است و همچنين نظارت

 1385در سـال    هاي ديجيتـال كـشور        تأسيس مركز توسعه فناوري اطالعات و رسانه      كار دوم    •
 ةد اسـالمي بـود كـه مأموريـت اصـلي آن سـاماندهي و توسـع                توسط وزارت فرهنگ و ارشا    

اجـراي قـانون حمايـت از حقـوق         . هاي فرهنگي ديجيتال كشور است       فعاليت مةها و ه    رسانه
هـاي    مند ساختن ساز و كار تكثيـر حامـل         اي در كشور نظام     افزارهاي رايانه  پديدآورندگان نرم 

ن مركـز در طـول سـه سـال گذشـته            ديجيتال در كشور فقط بخشي از اقداماتي است كـه ايـ           
وزارت ارشاد با تأسيس اين واحد سازماني در جهت مبارزه با تهاجم            . دار آن بوده است    عهده

هاي ديجيتال برآمده است و از طريق سه راهبرد مهم اين مركز               رسانه ةفرهنگي غرب در عرص   
  .)6 :1388 فرد، اميني( بخشد به اهداف خود تحقق مي

هـاي    ها و نمايـشگاه      فرهنگي مساجد كشور و برگزاري جشنواره      ةل شبك اندازي فاز او   راه
 كه بسترسازي براي توليد محـصوالت       استديجيتال و بازار آن به شكل ساالنه از راهبرد اول           

 سـاماندهي فـضاي     ،راهبـرد دوم  . هـاي آن بـود      هاي ايراني و اسالمي از ويژگـي        انبوه با مؤلفه  
هاي جريان سـاز در كـشور اسـت تـا فرهنـگ               اري برنامه  برگز ،ديجيتال كشور و راهبرد سوم    

ها و آمـوزش       توسط بچه  ها آناستفاده صحيح از ابزارهاي ديجيتال و قدرت به چالش كشيدن           
هاي كشف برخي استعدادهاي اين عرصه بـراي خلـق بهتـرين              ها، همچنين فرصت    به خانواده 

هاي جانبي  سازي در غالب برنامه گاين فرهن. شود  فراهم ميها آنآثار و حمايت همه جانبه از 
ها   كارگاه آموزش كاربرد صحيح بازي300مركز در قالب نمايشگاه ساالنه ديجيتال و برقراري   
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 محصوالت فرهنگي كشور در ة نظارت بر عرض  ةاز طرفي در حوز   . شود  افزارها انجام مي   و نرم 
ار كـردن و بـازبيني كيفـي      د فضاي ديجيتال و حفظ حقوق توليدكنندگان اين مركز با شناسنامه         

 ةپيشگيري از تكثيـر غيرمجـاز و عرضـ         نظارت و    ةمحصوالت اخذ مجوز و پروانه نشر در حوز       
  .)4 ـ 5: 1389 ،هللاسدا( وارد شد محصوالت غيرمجاز صريحاً

نظارتي كه به منظور جديت بيشتر و ضـمانت          هاي بازدارندگي و سلبي و     اما در راستاي طرح    •
هاي ستاد مبارزه يـا محـصوالت        توان به طرح   مي رفته ودر حال اجراست،   اجرايي بهتر انجام گ   

  .  اشاره داشت91اوايل   و90غيرمجاز سمعي و بصري وزارت ارشاد اسالمي طي اواخر سال 
 هنري از جملـه     ـ برگزاري همايش علمي با نام صيانت و حمايت از آثار محصوالت فرهنگي           

 كـه بـا تـدابير و        اسـت  ازي جهـت حمايـت از آثـار       سـ   كارهاي انجام گرفته در راستاي فرهنـگ      
. وزير محترم ارشاد نام اين ستاد به ستاد حمايت و صيانت تغيير يافت             هاي اتخاذ شده با     هماهنگي

كه در استمداري و نظارت و بازرسي  سازي، قانون عد فرهنگمجموعه كارهاي اين طرح در سه ب 
سـازي شـماره تلفـن       والدين در اعمـال فرهنـگ      ها و   با توجه به محوريت خانواده    . حال اجراست 

گيرد و همچنين قول افتتاح يـك سـامانه           ها قرار مي     براي بخش بازرسي در اختيار خانواده      ييگويا
هاي عملياتي اين طرح تشكيل گـشت مـشترك سـتاد صـيانت و                فعاليت. مجازي داده شده است   

 اسـت  91مي آثار تـا فـروردين        ستاد براي تما   رات حكومتي، صدور هولوگرام   ـايت با تعزي  ـحم
  .)www.farhang.gov.ir & www.magiran.comبه نقل از سايت (

 از انتيص و تيحما طرحي  شرويپي  اندازها چشم و ها چالش دها،ينبا و دهايبا
  يهنر وي فرهنگ آثار

  اندازها چشم ها و چالش .1
ـ ا دري  سـاز  فرهنـگ ي  شناسـ  بيآسـ  وي  ساز فرهنگ مشكالت امن با كهي  موارد  در بخـش    راني

  .هاي اين طرح دانست چالش توان جزء گذشته ذكر شد را مي
قـرار   حمايت از محصوالت فرهنگي بـه  ةهاي موجود در زمين به عنوان چالشي  رد ديگر امو

  .استذيل 
از توليد و توزيع محصوالت فرهنگي مجاز كه به شرايط نامـساعد توليـد كاالهـاي فرهنگـي                   •

هـا در حـوزه       توان به عنوان برخي آسـيب       مي گردد، بر مي درست   نا داخل و شيوه توزيع بعضاً    
  .حمايت از توليدات داخلي اشاره كرد

در ايران بخش قابـل تـوجهي از        . استموانع موجود     توزيع محصوالت غيرمجاز نيز از     ة شبك•
بازارهاي محصوالت صوتي و تصويري ويدئوهاي خانگي در اختيار شبكه قاچاق است و اين 

هـاي    هاي مجـازي اسـت كـه در فروشـگاه           مجاز و آن دسته از فعاليت      هاي نيمه   يتغير از فعال  
  . شود رسمي انجام مي
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عنـوان مـواردي از      تـوان بـه     از تكثير غيرمجاز و غيرقانوني آثار مجاز داخلي و خارجي نيز مي            •
در ايران بخش قابل توجهي از بازارهـاي محـصوالت تـصويري          . هاي پيش رو ياد كرد      چالش
ن دسته   آ مجاز و  هاي نيمه  اين غير از فعاليت    اي خانگي در اختيار شبكه قاچاق است و       ويدئوه

همچنـين در    .شـود  هـاي رسـمي انجـام مـي        هاي غيرمجازي است كه در فروشـگاه       از فعاليت 
هاي روز را  هاي مجاز و غيرمجاز فيلم دي هاي تهران به هر طرف رو كني سي بسياري از ميدان

نيست به خودت زحمت بدهي كه در اين مورد بايستي به حـداكثر تـالش                نياز   اصالً بيني، مي
هايي كه با ضوابط پخش مشكلي ندارنـد از           مين نيازهاي طبيعي مخاطبان رسيد و فيلم      أبراي ت 

طريق شبكه سالم و در دسترس و ارزان و با كيفيت و سريع با تحوالت جهاني سينمايي قابل                  
  .)18: 1383 قمريان،(ثار مجاز نباشيم عرضه باشند تا شاهد تهيه غيرمجاز آ

مكانيسم حقوقي و نظارت قانوني بر حفظ و صـيانت آثـار و محـصوالت فرهنگـي و هنـري                     •
ايـن بخـش بـه حقـوق مـصنفان و      . هاي جدي اين عرصه تلقي شـود        تواند يكي از ضعف     مي

 و  هـاي مـادي و معنـوي نـسبت بـه اثـر              پردازد كه هم حمايت     پديدآورندگان و هنرمندان مي   
كنـد    شود و همچنين بحث ضعف قانوني مالكيت معنوي را مطرح مي            شان را شامل مي    مصنوع

قـانون  . شـود   گيرد و از اثرشان سوءاستفاده مي       كه در برخي مواقع مورد دستبرد تعدي قرار مي        
اي ديجيتال و صـاحبان       تواند تمامي حقوق مربوط به انواع رسانه        هاي ديجيتال مي    جامع رسانه 
كنـد و نيازمنـد       دهد كه البته به تنهـايي بـراي صـيانت از اثـر هنـري كفايـت نمـي                  را پوشش   

  .)17 :1388 اسماعيلي،( سازي وجدان مردمي در اين زمينه هستيم فرهنگ
صيانت از محصوالت فرهنگـي و موفقيـت در ايـن            اميدبخش حمايت و   در مورد نقاط قوت و    

ها در نيروهاي انساني متعهد انقالبي در        هاي موجود تحت عنوان رويش     توان به پتانسيل   طرح مي 
گذاري عظيم براي حمايت از توليدات داخلي فرهنگي و عرصه جنگ نـرم دشـمن      مسير سرمايه 

اي با عبـاس سـليمي        مصاحبه ارديبهشت 5 سالروز اعالم انقالب فرهنگي در       آستانه در. ياد كرد 
دي نظام در توليدات فرهنگي      به ضعف ج   نمين از فعاالن مطبوعاتي كشور انجام شد كه طي آن         

هاي جدي نظام در توليد بـسيار ضـعيف و انـدك در                نقص ورغم پتانسيل باال اشاره شده بود        به
  .كرد  را بازگو ميمحصوالت فرهنگي

ها تغيير ساختار سياسي پس از انقالب بود كه همـه مـسائل فرهنگـي از           از جمله اين ضعف   
اي و    ل فرهنگـي در بخـش اجرايـي نگـاه بخـشنامه           شد و مسائ    دريچه قدرت به آن نگريسته مي     

  .اي و ساختاري بر آن حاكم بود دستوري و نه ريشه
سواد  ظرفيت، كم عدم مديريت صحيح فرهنگي و انجام كارهاي غيرتخصصي توسط افراد كم    

هـاي مولـد فكـري و         ها بود همچنـين تـرور شخـصيت         نظرانه از ديگر ضعف     هاي تنگ   و با نگاه  
كننده فكر و فرهنـگ     دهاي تولي    انقالب و در مسند اجرا قرار گرفتن شخصيت        فرهنگي در اوايل  

هاي فضاي فرهنگي پس از انقـالب بـود، بـدين شـكل كـه روح انتقـاد توسـط                      از جمله آسيب  
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 ايـن  و ،توانستند عملكرد خود را نقد كنند رنگ شد چرا كه افراد بر مسند قدرت نمي     منتقدان كم 
قدرت قرار گرفتند كه نبايد در اين عرصه به فرموده امـام وارد             ر موضع   دمنتقدان فرهنگي خود    

، ايستايي فكري و فرهنگي در تفكرات پنجاه سال پيش و عدم بازتوليـد افـراد بـه روز                   شدند مي
 اسالمي نيز وجود داشت و باب توليد فكر به بهانه وجود خطا در موارد               ـ منطبق با شرايط ايراني   

موقـع در برابـر شـبهات و تهـاجم      عـدم پاسـخگويي سـريع و بـه      ين خاطر   ه ا زيادي بسته بود ب   
 فرهنـگ حـس     ة توليدات مناسب بـومي در عرصـ       همين امر خأل  . فرهنگي دشمن وجود داشت   

قراولـي   صـالحيت در پـيش      توان قرار گـرفتن افـراد بـي         شود، البته مي    شد و كماكان حس مي      مي
اي به اصـل      اعتمادي عده    تناقض، بي  انقالب و اصولش را به عنوان يكي از موارد مؤثر دلسردي،          

هايش در قالب توليدات فرهنگي و در نتيجه پذيرش توليدات غيرمجاز             انقالب و بازتوليد ارزش   
  ).3:1386 سليمي نمين،(و نامناسب فرهنگ بيگانه اشاره داشت 

نقـش   :هـاي آينـده    چـالش  بحـران هويـت و     ها، انقطاع نسل  ”اي تحت عنوان     طي يك مقاله  
كنند كه به نظرم افـق        دكتر هادي خانيكي به يك موضوعي اشاره مي        “ در هويت بخشي   ها رسانه
محـصوالت   سازي حمايـت و صـيانت از آثـار و          تر و پيشيني براي درك موضوع فرهنگ       بنيادي

مجريان فرهنگي انقالب اسالمي با ساختارها و خـصايص ايـن             هنري توسط نهادها و    ـ  فرهنگي
حين انجام وظايف    دهند كه توجه به آن قبل و       نگاه ما قرار مي    ر و ارزشي در نظ   نظام فرهنگي و  

البته براي تكميل بحث نقاط فرصت و تهديـد در           .هاست شان جزء لوازمات و مصلحت     فرهنگي
  .مرتبط باشد تواند مفيد و ارزشي آن مي تاريخي، هويتي و انقالب اسالمي و ميراث فرهنگي،

 ميـان حكـومتي بـدانيم،      هـاي مردمـي و     ق ارزش هاي مشترك را محـصول انطبـا       اگر ارزش 
شرايطي كه كمترين گسست ميـان دولـت بـه مفهـوم عـام            كنيم در شرايط انقالبي و     مشاهده مي 

   .همگوني را در جامعه داريم جامعه وجود دارد ما باالترين سطوح انسجام و يعني حكومت و
مردمـي هـم      حكـومتي و   هـاي  يكي از استثناهاي تاريخي ما اين است كـه از انطبـاق ارزش            

شـويم از    متوجـه مـي    شـود،  يعني با توجه به استقبالي كه از حضرت امام ره مي           .شود كاسته نمي 
هـاي   بنـابراين اگـر ديـدي ارزش    عقالني جامعه كاسته نشده اسـت  احساسي و رد عاطفي، كروي

طـالق  بـه آن ا    اش منحـصر بكنـد و      انقالبي را به سليقه خود يا تجربه شخـصي         معنوي و  ديني،
 ديگري از همان ارزش يا هنجاري را كـه بعـد از             ةخود جلو  خود به  آن را مطلق بكند،    ببخشد و 

هـاي   شـكاف  هـاي ارزشـي و     اينجاست كـه تفـاوت     .شناسد خودش وجود دارد به رسميت نمي     
اي  در حقيقت هر كسي يا هر بخـشي بـه گونـه            انجامد و  هاي هنجاري هم مي    ارزشي به شكاف  

 جامعه با هرچه در آن اسـت بـه          اما در يك نگاه بلندمدت چون اساساً       .دشو دچار گسستگي مي  
يعني هرچه قدر هم نسل گذشته بخواهد با خست اين را به نسل ديگر               شود، نسل بعد منتقل مي   

ـ    وبه حكم قـان    هاي الهي و   تاختصاص ندهد به حكم سنّ     تكليـف بنـا     اسـاس حـق و  رني كـه ب
 گذشته خود اسـت منتهـي نـسبت بـه آن بـازآفريني              شود هميشه نسل بعد متكي به مواريث       مي
  .)16 :همان( بخشد يعني به آن حيات مي كند، مي
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ها اسـالم     اين ةس هم أبخش فرهنگي در جامعه ما كه در ر        كنم به دليل عناصر حيات     فكر مي 
 مساعدي بـراي    ةزمين ها نظاير اين   مثل زبان و   ملّيعناصر ديگري همچون فرهنگ      وجود دارد و  

  ).20 :1380 خانيكي،( وجود بيايد  ه آينده بنگاه به
   حمايت از محصوالت فرهنگيةتوزيع فرهنگي در زمين  توليد وةنبايدهاي حوز و بايدها .2
ـ ارز مجـوز  صـدور  وي  ابيارزشـ  و نظـارت  اصول گريد بار كي بايستي • ي اساسـ  مـوارد  وي  ابي

 و زيـ پره نيمـواز  رچوبچـا  از خـارج ي  هـا  قهيسل اعمال از و ديكأتي  بوم وي  نيد وي  فرهنگ
 ريـ تكث و رمجازيغي  كاالها ازي  اريبس عيتوزي  جلو تر قيدقي  زيمم ك ي با بسا چه شود حذف

ـ ي  ها يريگ سختي  سر ك ي بالعكس و شود گرفته مختلفي  ها حوزه در آن رمجازيغ  ليـ دل يب
  .د شوحذفي راصوليغ
 هستندي  فرهنگ عمدتاً هك طرح نياي  متول و مسئول عملكرد و شعار نيب متوازن ةرابطي  ستيبا •

 به طرحي  اجرا كه استي  زمان امر نيا و دياين وجوده  بي  شعارزدگي  فضا .باشد داشته وجود
 اذهان نزدي  اعتماد يب وي  دلسردي  نوع نيا كه نشود حاصل آن از الزم جهينت ا ي و فتديب ريخأت

 مشاركت و دتنهسي  ساز فرهنگي  اصل محور كه ها خانواده و مردم .وردآ يم وجوده  بي  عموم
  .دارند رمجازيغ عيتوز و رمجازيغ آثار با مبارزه و تيحماي اجرا در راي اصل

ـ ا در ريپـذ  تيمسئول اريبسيي  اجرا وي  فرهنگ رانيمد بودن رو شيپ •  نـسبت  بـه  ميعظـ  طـرح  ني
ي روهـا ين نيگلچ و جوان متعهد متخصص، مخلص،ي  روهاين رمجموعهيزي  ريكارگ به ن،يريسا

  .تيصالح كسب آزمون و ها نشيگز توسط راه نيا در ديرامپ و ريذناپ يخستگ و خبره
ـ نبا آن مراحـل  و كارهـا  يرو طـرح  نياي  اجرا در • ي اعطـا  و رديـ بگ صـرف ي  مـاد  ةجنبـ  دي

 و باشد شتريب كاري  معنوي  ها جنبه از دهنگان دهيا واغ طراحان و دكنندگانيتولي  برا التيتسه
  .باشد شتريبي ماد تيحما از دهانها و ارشاد وزارتي معنو تيحما است بهتر

 داخـل ي  فرهنگـ  محـصوالت ي  ديـ تول شـبكه  بـه  رساننده بيآس نيمتخلف راتيتعز و مجازات •
ي بـرا  تـر  نيسـنگ  و تـر  سخت مجازات و شود اجرا عاًيسر اغماض نيتر كوچك بدون يستيبا

  .شود گرفته نظر دري رقانونيغ و رمجازيغ آثار كنندگان عيتوز
 اعـم ي  رفرهنگيغي  ها ارگان ريسا باي  فرهنگي  متولي  نهادها نيب تنگاتنگ بعضاً و الزم باطتار •

  .باشد داشته وجودي مردم وي بازرگان ويي قضا وي قانون از
 مختلـف  قيسـال  بـا ي  قـ يحقي  پژوهش وي  كارشناس كار اجرا از مرحله هر اعمال از قبل حتماً •

 و شـود  انجام افراد ظاهر وي  اسيس شيگرا به توجه بدون گوناگوني  ها تجربه با و متخصص
  .شود زيپرهي شتابزدگ هر از
  . شود اعالم...  هاو رسانه قيطر از مردم به الزم قيحقا و شود نجام اعاًيسر و موقع بهي رسان اطالع •
 بـا ي  تبـان  آن،ي  راسـتا  دري  سـاز  فرهنـگ  و طـرح ي  جرااال الزم نيقوان ازي  چيسرپ هرگونه از •

 بـه  بنـا  رمجـاز يغي  خـارج  آثـار  واردكننـده  انـاً ياح و كنندگان عيتوز اي وي  داخل دكنندگانيتول
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 هـر  در تيجـد  تينها و شود زيپره اندركار دست وي  دولتي  نهادها توسط مختلف هاتيتوج
  . شود اعمال اعتمادشان و مردمي بانيپشت با كار نجام ااز بخش

  پيشنهادات  گيري و نتيجه
 راهكارهـايي در قالـب    كنـيم و سـپس       ان مـي  بندي موضوع مقاله را بي     در ابتداي اين بخش جمع    

  .كنيم  ارائه ميپيشنهاد
 ايرانـي تقـارن جـالبي بـا     ةسـرماي  حمايـت از كـار و   ،ملّـي در آغاز سال جديد به نام توليد  

اجـراي   هنري و ـ    محصوالت فرهنگي  برگزاري اولين همايش علمي صيانت و حمايت از آثار و         
 را با نام جهاد اقتصادي پشت سـر گذرانـديم،          1390 سال .اين طرح جديد صورت گرفته است     

بعـد از    .تبيـين كـرد    اقتصادي را شـرح و     توان ارتباط بين دو جهاد فرهنگي و       ميراحتي  ه  بپس  
اعـالن انقـالب فرهنگـي       گذشت سي سال از پيروزي انقالبي اسالمي با رويكـردي فرهنگـي و            

 ي بـه فرهنـگ بيگانـه و       توان شاهد اين همـه وابـستگي فرهنگـي و فكـري و عقيـدت               ديگر نمي 
 از معايـب آنكـه همـان        پذيري از زواياي مضر و محتواي مخرب و مبتذل آن بود و دائماً             آسيب

حال كه ميـدان     .وار ساكت نشست   تسليم  سيلي خورد و   استتهاجم فرهنگي و نبرد نرم دشمن       
مـا  تغذيه فكري و روحي در جهان پيچيـده اطـراف            حضور انواع كاالهاي فرهنگي و خوراك و      

وردهـاي  آ هاي نازلي شده نبايستي جهاد فرهنگي با دست   فني با قيمت   اي و  قدر متنوع، رسانه   اين
فرهنگــي بــه همــراه مــسئوالن اصــلي  عظــيم اقتــصادي را بــا يــاري ملتــي انقالبــي و مــسلم و
 ديني بـه زمـين گذاشـت و آن را احيـا و             سازي امر مهم حمايت از آثار فرهنگي بومي و         فرهنگ

ـ        بر راهي كه قطعاً  . ادامه نداد  ثير خواهـد گذاشـت و در ايـن         أحمايت از كاالهاي اقتصادي نيز ت
 ــ   بنابراين همه نهادها و مراكز فرهنگي هنري      . ثيرات مضاعف خواهد داشت   أسال به خصوص ت   

اجتماعي و در يك كالم مهندسي كالن جامعـه بايـستي نيروهـا را در جهـت هـدايت و بـسيج                      
تشكيل شبكه واحد فرهنگي چه بـه        تر، حياتي تر و  از همه مهم    و ها كاري حذف موازي  همگاني،

       كامل در اين زمينـه بـه عنـوان مـديريت            گاه سيس وب أعد ت لحاظ فيزيكي و سازماني و چه از ب 
فرهنگي جامع صورت پذيرد تا اشاعه فرهنگي و غناي فرهنگ خودي در برابـر سـيل شـبيخون         

حد فرهنگي در برابر فقـدان يـك مرجـع واقعـي و              وا گاه تشكيل اين وب   .فرهنگي انجام پذيرد  
تعـاوني   خصوصي و  هاي دولتي،  ها و زيرمجموعه    ارگان ةمه براي دسترسي به     مجازي خصوصاً 

كشور است كه همچنـان     سراسر  در  شان   مذهبي حكومتي از حيث منابع و امكانات فرهنگي و        و
طـي همـين بيـداري       يي كـه  كـشورها از   چشم اميد بسياري     همچنين با . نبودش محسوس است  
سـازي   هـاي فرهنـگ    ظرفيـت داشـت   انتظار  توان   مي ، دوخته شده است   اسالمي به انقالب ايران   

مـان   باسـتاني  تـاريخي و   مواريـث فرهنگـي و     مفاخر و  دفاع مقدس و   ،هاي اصيل انقالب   ارزش
كم وكاست فرهنگ صـورت پـذيرد و حمايـت و صـيانت از               شكوفا شود تا انتقال صحيح و بي      

  .دشو عملي  رسانه كامالًة در حوزآثارمان
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 دولتـي  بـزرگ  متـولي  عنـوان  بـه  اش تابعه مراكز و ارشاد وزارت براي   عملي راهكارهاي
   آثارصيانت درخصوص

 كل طور بهكه  ي  داخل مطبوعات كل اداره ارشاد و فرهنگ وزارت  به  وابستهي  ها اداره ازي  كي •
 مجـوز هـا    ايـن   و دارد هـا   گـاه  وب و اهـ  يخبرگـزار  و مطبوعات اصحاب باي  تنگاتنگ ارتباط

 خودي  سازمان وي  قانون اراتياخت چارچوب در تواند يم نهاد نيا .رنديگ يم او از را انتشارشان
 نيـي تب و ميتفهـ  و حيصـح ي  رسان اطالع و غيتبلي  برا رسانه نياي  اهال كيتحر و قيتشوي  برا

ـ حما سـال ي  راسـتا  در كـه ي  ملّ وي  داخلي  فرهنگ داتيتول از تيحما موضوع  و كـار  از تي
 ه،ينشر مطبوعه، هر و رديبگ نظر دري  پاداش و ازاتيامت است، اشتغال شيافزا وي  رانيا هيسرما

 گـام  ثرترؤم و هدفمندتر و تيفيك با و شتريب هدف نياي  راستا در كهي  گاه وب وي  خبرگزار
 برخـوردار  ،اسـت  شيتمطبوعـا  تيـ فعال رشـد  ازين مورد كه التيتسه از كند تالش و بردارد
  .شد خواهد

 كه است كشور كلي  قرآني  ها تيفعال كل ستاد ارشاد وزارت به وابستهي  نهادها از گريدي  كي •
 .اســت ارتبــاط در كــشور دري ورزشــ وي آموزشــ ،يفرهنگــ ،يقرآنــ ســساتؤم بــا بــالطبع
ـ  يمـ  )ها نآجامعةالقر و ها نآدارالقر مدارس، مهدها،(ي  قرآني  ها طيمح دري  گذار هيسرما  دتوان

ـ حما فرهنگ كردن ريباورپذ وي  رسان اطالع و غيتبلي  شگردها از گريدي  كي  از انتيصـ  و تي
ـ آ ريتفـس  و اسـتخراج  با اوالً امر نيا و استي  اسالمـ    يرانيا آثار ـ ا بـاب  در قـرآن ي  هـا  هي  ني

 رهميغ و الضرر مختلفي  ها قاعده و نيمسلمي  اقتصاد وي  اسيس استقالل فرضاً كه (موضوع
 قالـب  در دومـاً  و اسـت  سريـ م ،اسـت  يفرهنگـ  شـدن  نهياكـس و و اسـتقالل  كه) است وجود
ـ حما و گنجـد  يمـ  حالل و مكروه و مستحب و حرام مانندي  مذهب چهارگانهي  ها حكم  و تي

ـ اي  فرهنگـ  وي  نيدضـد  آثـار  بـا  مبـارزه  كـه ي  فرهنگـ  وي  نـ يدي  داخل آثار از حفاظت  و راني
 ك ي چون تواند يم باشد، هدف نيا هتج در حركت مردم، توسط راه نيا دري  ريپذ تيولئمس
  . شود مطرح نيمتد انيمتول و ونيروحان و علما توسط ضهيفر
ي بـرا  فـضا  نيبهتـر  كـه  اسـت  مـساجد ي  هنـر  وي  فرهنگي  عالي  ها كانون ستاد نهاد نيسوم •

ـ اي  بـرا ي  ريپذ فرهنگ و آثار از انتيص و تيحماة  عرص دري  ساز فرهنگ امر به پرداختن  ني
 داخـل  مختلفي  ها كالس دهندگان آموزش مساجد، انيمتول و انيمرب سطتو كه است موضوع
 توجه قابلة  نكت .شود انجام حيصح آموزش بعضاً و درستي  ها روش با ونيروحان و مساجد
ـ  دائمـاً  و رديـ گ بهرهي  ساز فرهنگ امر در خود خاصي  ها تيظرف از ديباي  نهاد هر آنكه  ك ي

 باشد داشته وجود فهيوظ نيا انجام دييأت و صحتي  ابر ارشاد وزارت متقابالً رابطه و نظارت
  .شود گرفته نظر دري سنجش و خوردزبا ك يو
 كـه  اسـت  هيريخ امور وقاف  او و حج سازمان ارشاد، وزارت نظر ريز و مرتبط نهاد نيچهارم •

 مـرتبط  نيزائـر  و حجـاج  امور بهي  طرف از و نيريخ و وقف مراكز به خود خاص ساختار در
ي براي  ساز فرهنگة  عرص دري  گذار هيسرماي  برا ساز تيظرفي  فضا جز موارد نيا  همة .است
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ي زمـان  مـدت  طوركه همان .استي  هنر وي  فرهنگ محصوالت نوع همه از انتيص و حفاظت
ـ خر عـدم  و داخـل ي  كاالها ديخر باب در حجاجي  براي  فرهنگي  ها تيفعال است ي كـاال  دي
 صـدها   ...اسـت  كـار  دسـتور  در سـفر ي  معنـو  هـدف  به توجه و عربستان كشور ازي  خارج
 هـا  مشاركت و گرفت بهره ساختار نيا در موجودي  روهاين از توان يم كه دارد وجودي  موارد

  .كارگرفت بهي فرهنگ استقالل هدف ك يراه در و عيتجم را
 و اقـدامات  از تـر  شيپ كه است اطالعاتي  فناور و تاليجيدي  ها رسانه مركز همان پنجم نهاد •

 داخل ساختي  فرهنگي  كيالكترون وي  تاليجيد داتيتول ازي  جد تيحما ةدربار شيها تيفعال
 در .ميكـرد  صـحبت  بـود،  مربـوط ي  فرهنگـ  تهاجم با مبارزهة  كبش سيسأتي  وجود ةفلسف و

 بـا  تـوان  يمـ  دارد،يي  نوپـا  تولـد  و كنـد  يمـ  برگـزار  مركز نيا كه ساالنهي  ها شگاهينما امتداد
 بتـوان  دارد، نظـر  در تـال يجيدي  ها رسانه قطب عنوان حتت خود كشوري  برا كهي  انداز چشم

 نـرم  جنـگ  با مبارزهي  راستا در كرده، فيتعر شيخوي  برا كهي  تيمسئول عهده از بود دواريام
  .ديبرآ دشمن

 جهـت  در توانـد  يمـ  كـه  استيي  نمايس معاونت ارشاد، وزارت با مرتبطي  ها معاونت ازي  كي •
 بـه  مجموعـه  نيا كه بيترت نيه ا ب .است واقع ثرؤمي  فرهنگ محصوالت از انتيص و تيحما
 شينمـا  حوزه (نماگرانيس از رهيغ وي  بصر وي  سمع اداره چون ييها رمجموعهيز ريسا همراه
 بـه ي  جـد  دعـوت  ضيتبع بدون جوان انيآقا و ها خانم مخصوصاً) يخانگ پخش و نمايس در

 تيـ فعالي  فرهنگـ ي  كاالها از انتيص و تيحما به مربوطي  داخل آثار نهيزم در كه آورد عمل
 و دركي  برا مردمي  فرهنگي  واقعي  ازهايني  راستا در را متنوعي  ها اميپ انواع و كننديي  نمايس

 بهي  ماد ژهيو توجه مورد زين ها آن صورت نيا در .كنندي  كدگذار مهم موضوع نيا تيحساس
  .گرفت خواهند قراري معنو شتريب و التيتسه لحاظ

ــاهم • ــنو ،ناشــران كــار تي  گرافيــك، ديگــر اقــشار هنرمنــدان اعــم از تجــسمي،  و سندگاني
 صـنف  از شـود  يم شنهاديپ. استي  مهم اريبس نهيزم نيا در زين. كتاب عكاسي و  خوشنويسي،

ـ حما موضوع به شود درخواست غيره و شعرا و ها سينو داستان و سندگانينو و ناشران  از تي
 مـردم ي  بـرا  شيخـو  ةحرفـ  قالـب  دري  ونرقـان يغ و رمجـاز يغ ريتكث با مبارزه وي  فرهنگ آثار

 نيـي تب خـود  خـاص  مخاطبـان  و عمـوم ي  برا خود ةويش به را موضوع نيا تياهم و بپردازند
ـ حما و متناسبي  پاداش و ازين مورد التيتسه زين گروه نياي  برا .كنند  بـه ي  معنـو  شتريـ ب تي
  .  ديايب عمل

 سـتاد  ،اسـت ي  بـوم ي  فرهنگـ  محـصوالت  بحـث  بـه  مـرتبط  كهيي  ها مجموعه از گريدي  ك ي•
 در خـاص  طـور  بـه  كـه  اسـت ي  اسالم ارشاد وزارت به مربوط كشور لباس و مدي  سامانده
ـ ا در پوششي اسالم ـ يرانياي الگو ك يديتول و زنان حجاب و عفاف طرحي  راستا ي طـ  راني
 جهـت  در سـاز  فرهنـگ ي  راهبرد چونتوان به آن      كه مي  است شدهي  انداز راه رياخ سال چند
 شـدن، ي  اتيعمل شتريب هرچه جهت در و ستينگري  هنر وي  فرهنگ آثار از انتيص و تيحما
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 ،زنـان  اقـشار ة  همـ ي  بـرا  كشور نقاط سراسر در آن شتريب برد و طرح اهداف شدن واقع ثرمؤ
 ازيـ ن مـورد  حتمـاً  كـه  راي  شتريـ بي  ها بودجه الزم موارد در و شتريبي  علم وي  معنو تيحما
  . آورد عمل به ،است

 كه  رطو هاي عمومي سراسر كشور است همان      هاي زير نظر وزارت ارشاد كتابخانه     يكي از نهاد   •
 فرهنگي كشور و رشد ميزان مطالعه بـه         ةجايگاه فراواني در توسع    در مقاله ذكر شد اهميت و     

 گـذاري   ه خود نـدارد طبـق سـرماي       ةكيفي دارد كه وضعيت مطلوبي را در كارنام        ي و لحاظ كم
سـازي حمايـت از      اين وزارت بايد در جهت فرهنگ      اتفاق افتاده، بااليي كه در ساير كشورها      
  .ندكآثار از اين طريق مهم اقدام ب
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