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چکیده
انقالب اسالمی ایران جوهرهای فرهنگی دارد و از این رو ،برنامهریزی راهبردی فرهنگی در آن
حیاتی است .برنامه ریزی راهبردی فرهنگی مستلزم تحلیل محیطی سامانة فرهنگی است .پژوهش حاضر
با تکیه بر بیانات رهبر انقالب کوشیده است ت ا با استفاده از راهبرد پژوهشی تحلیل محتوا ،نقاط قوت،
نقاط ضع  ،فرصتها،تهدیدها و وضعیت مطلوب این سامانه را شناسایی کند .یافتههای پژوهش به
شناسایی  4قوت (وجود نیروی کارآمد مؤمن ارزشی اصیل ،ایمان ملی ،تواناییهای ذاتی و استعدادهای
درونی ،دل دادن ملت به مجاهدت و ای ارگری ،همبستگ( و همدل( ملی و وجود مراجع تقلید آگاه)8 ،
ضع (ضع امکانات فرهنگی و بدعملی بخشهای فرهنگی) 8 ،فرصت (ضع دشمن خارجی در
مقابله با نیروی ملی و سالب تبلییات) 74 ،تهدید (القای توهم دشمنی ،امکانات فراوان دشمن،
سوءاستفاده از مسائل عام و موسمی ،انتساب همة ضع ها به نظام اسالمی ،ایجاد دلسردی نسبت به
آرمان های انقالب ،حمله به تفکر شیعی انقالبی و مبانی حکومت اسالمی ،مرعوبسازی مردم در برابر
غرب ،استحالة فرهنگی ،شایعهپراکنی علیه انقالب اسالمی ،سنگاندازی در حل مشکالت مردم،
فسادانگیزی ،استعمار فرانو برای ایمانزدایی ،تمسخر مظاهر فرهنگ شیعی ،تحقیر جریان فرهنگی شیعی
انقالبی و ارتجاع به غرب) ،وضعیت مطلوب و منطقه راهبردی فرهنگی انجامید.

کلیدواژهها :فرهنگ ،برنامهریزی راهبردی ،تحلیل محتوا ،تحلیل محیطی ،امام خامنهای.
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مقدمه
1

فرهنگ مهمترین عامل توسعه و برآیند دسـتاوردهای مـادی و معنـوی هـر جامعـهای اسـت
(اسکندرپور318 :7394 ،؛ محمدزاده .)04 :7394 ،این عامل شامل مفاهیمی بنیادی است که حیات
و مماتش در گرو حضور یا غیاب آن مفاهیم است (زرگر و نفر .)786 :7396 ،فرهنگ اسالمی نیز
به عنوان یکی از مصادین فرهنگ ،دارای مفاهیمی بنیادی شـامل مجموعـهای از اعتقادهـا ،اصـول،
ارزشها و قوانین است که از وحی سرچشمه گرفتهاند و داعی رشد اجتماع بشری و نیل آن را بـه
کمال دارند (بوستانی و شاکری  .)43 :7394غایت اسالم ،سعادت بشر از رهگذر عبودیت اسـت و
این معنا در فرهنگ اسالمی تجلی مییابد (افتخاری و باباخانی.)09 :7390 ،
در چند دهة اخیر ،مسائل مربوط به فرهنگ ،بیش از پیش مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته
است و پرداختن به آن عمدهترین زمینه برای درک بهتر چالشهای جهانی تلقی مـیشـود .اولـین
توجه عمین و تخصصی به این موضوع در دهة  7945میالدی بـا هـدایت یونسـکو رخ داد و از آن
پس دولتها ،فصل جدیدی را بـه آن اختصـا

دادنـد (اشـنایدر)6 :7319 ،؛ تـا آنجـا کـه بنـا بـه

ادعایی ،در روزگار ما کسی پیروز است که بتواند با راهبردهای مناسب ،فرهنگ مورد نظر خود را
در گستره بیشتری از جهان حاکم کند .در همین راستا ،جمهوری اسالمی ایران بـه عنـوان یکـی از
بزرگترین آزمایشگاههای روابط و مناسبات اجتماعی و از گلوگاههای حسا

تاریخی و فرهنگی

در اوضاع کنونی جهان توانسته به موقعیتی کانونی از حیث رقابتی با دیگر فرهنگها ،دسـت یابـد.
شایان توجه است که چون عناصر فرهنگی انقالب اسالمی ایران روشنگر ماهیت و مقوّم اصلی آن
بوده است ،اطالق انقالب فرهنگی به آن از اهمیت و مکانت فرهنگ در این انقالب حکایـت دارد
(میرفخرایی و بشـیر .)731 :7394 ،الزمـة مـدیریت اثـربخش فرهنـگ در ایـن نظـام ،برنامـهریـزی
راهبردی در عرصة فرهنگ است .از این رو ،پژوهش حاضر کوشیده است تا در سدهر اندیشة رهبر
انقالب ،تحلیلی محیطی از سامانة فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به دسـت دهـد تـا ابـزاری بـرای
تدوین راهبردهای فرهنگی آتی توسط برنامهریزان فرهنگی فراهم آورد.

1. Culture
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بیان مسئله
برنامهریزی راهبردی پرکاربردترین ابزار مدیریتی در دنیاست (حاجیمالمیرزایی و همکاران،
 )731 :7390و مقصود از آن داشتن برنامة روشن و مشخص برای نیل به وضع مطلوب است .با این
تعری  ،حصول کامیابی بدون راهبرد روشن میسر نخواهد بود .امروزه کشورهای دنیـا برنامـههـای
بلندمدتی را برای توسعة خود تدوین میکنند تا مشخص نمایند قرار است به چه جایگاهی برسند و
برای رسیدن به آن باید چه راهبردهـایی را اتخـاذ کننـد (فاضـلی .)800 :7395 ،حـوزه فرهنـگ از
جمله عرصههایی است که برنامهریزی راهبـردی بـرای آن دشـوار و از اهمیـت خاصـی برخـوردار
است (رضایی و فردرو .)775 :7366 ،در این میان ،با توجه بـه شـرایط منحصـر بـه فـرد جمهـوری
اسالمی ایران که در آن انقالبی با جوهرهای فرهنگی رخ داده است ،این اهمیـت افـزون مـیشـود.
نظر به اینکه برنامهریزی راهبردی مرهون برداشتن گامهایی از جمله تجزیه و تحلیل محیطی 1است
(دیوید ،)30-34 :7368 ،برنامهریزی راهبردی برای فرهنـگ در جمهـوری اسـالمی ایـران مسـتلزم
واکاوی مختصات و وضعیت محیطی آن است .مقصود از تجزیه و تحلیل محیط فرهنگی ،شناخت
قوتها و ضع ها 2در محیط درونی و نیز فرصتها و تهدیدها 3ناشـی از محـیط بیرونـی فرهنـگ
است .این تجزیه و تحلیل بر این منطن استوار است که راهبرد اثـربخـش ،قـوتهـا و فرصـتهـا را
بیشینه و ضع ها و تهدیدها را کمینه میکند و به حرکت به سمت وضع مطلوب منجر میشود.
رهبر انقالب با دغدغه ای که نسبت به موضوع فرهنگ دارند ،بر ضـرورت کـاوش وضـعیت
فرهنگ ت کید نمودهاند؛ از جمله در بیاناتی مـورخ  7365/9/4فرمودنـد« :مـا مسـئولیت داریـم ایـن
فرهنگ را بشناسیم؛ اگر ناصـواب اسـت آن را تصـحیح کنـیم؛ اگـر ضـعی
کنیم» .نظر به اینکه ایشان خود در قالب سخنرانیهای مختل

اسـت آن را تقویـت

به نقاط قوت و ضع

و نیز فرصت-

ها و تهدیدهای معطوف به فرهنگ اشاراتی داشتهاند ،پژوهش حاضر بر آن بوده است تا در قالـب
دریافتی از این بیانات ،به شناسایی و نیز ارزیابی وضعیت آنها مطابن نظر جمعی از خبرگـان عرصـة
فرهنگ بدردازد.

1. Environmental Analysis
2. Strengths & Weaknesses
3. Opportunities & Threats
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اهمیت و ضرورت پژوهش
رهبر انقالب به دفعات ،نگرانی و دغدغة خود را دربـاره موضـوع فرهنـگ و لـزوم مـدیریت
مناسب آن ابراز کردهاند .به عنوان م ال ،در بیانات مورخ  7319/77/81فرمودنـد« :از زمـان حیـات
مبارک امام هم من همیشه نگران مسائل فرهنگی بودهام؛ بنابراین الزم است نگرانی باشد؛ اما عالج
نگرانی مبارزه است؛ مبارزه در خور و شایسته؛ ورود در میدان ،فکر کردن؛ این میدان میدانی است
که بیش از همة میدانها فکر در آن اهمیت دارد؛ مطالعه کردن ،کار خبرهوار انجام دادن» .بـر ایـن
پایه ،ایشان قائل به مدیریت فرهنگ به اتکای شناخت اهل خبره هستند .مدیریت فرهنـگ ،ابـداعی
نو برای مواجهه با محیط پیچیده پیش روی نظام فرهنگی کنونی است .آنچـه بـر اهمیـت مـدیریت
فرهنگ می افزاید ،برخورداری از بینشی است که چگونگی اقـدام فرهنگـی ،بهبـود عملکـرد نظـام
فرهنگی و ارتقای کارایی و بازده آن و نیز استفاده بهینه از امکانات محدود را برای نیل به اهـداف
بلندمدت بداند (خاشعی.)706 :7395 ،
یکی از ارکان مدیریت فرهنگ« ،برنامهریزی فرهنگی» است که طبن تعری

عبارت است از

کوشش آگاهانه ،سنجیده و سازمانیافتهای برای ایجاد تیییر در وضع موجود و دستیابی به اهـداف
مطلوب در حوزههای مختل

فرهنگی (اکبری و رامشگر .)76 :7367 ،به عبـارت دیگـر ،برنامـه-

ریزی فرهنگی طراحی مجموعهای از رفتارها ،کنشها و واکنشها ،اقدامات و تدابیر برای مسـائل
فرهنگی بر اسا

آیندهای محتمـل یـا متصـور اسـت (رضـایی و فـردرو .)19 :7366 ،از آنجـا کـه

برنامه ریزی فرهنگی راهبردی در گرو شناسایی محیط درونی و بیرونی فرهنگ است ،شایسته است
در مقیا

ملی ،مبتنی بر نظر آگاهان و خبرگان فرهنگی ،تحلیل محیطی سامانة فرهنگی کشـور بـه

عنوان یک پیشبایست در مدیریت فرهنگ ملی انجام شـود .در ایـن راسـتا ،پـژوهش حاضـر داده
محتوایی اصلی خود را از بیانات رهبری آگاه جمهوری اسالمی ایـران دریافـت مـیکنـد کـه ایـن
بررسی می تواند مقدمه و پیش زمینه ای برای تدوین راهبردهای فرهنگی باشد.

مفهومشناسی
ال ) فرهنگ :مفهوم فرهنگ همیشه از رای ترین و در عین حال پیچیدهتـرین مفـاهیم مـورد
استفاده در علوم اجتماعی و انسانی است که گستره وسیع آن از یک سو و ابعاد ذهنی آن از سـوی
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دیگر ویژگیهای خاصی به آن داده است .گستردگی معنای فرهنگ آنچنـان اسـت کـه صـاحبان
نظر ،دویست تا سیصد تعری
وص

برای فرهنگ نوشـتهانـد و حتـی کتـابهـای مسـتقلی در تعریـ

و

آن نگارش شده است .ادوارد تیلور 1اولین کسی بود که تعریفی مشـخص از فرهنـگ ارائـه

داد .در نظر او «فرهنگ کل پیچیده ای است که دانش ،هنر ،اخالق ،قانون ،رسم و هر نـوع قـابلیتی
را که انسان از جامعه کسب میکند دربرمیگیرد» (جهانبخش گنجه.)777 :7394 ،
در زبان فارسی ،فرهنگ از حیث واژگانی مرکب از دو واژه «فـر» و «هنـگ» اسـت« .فـر» در
صورت پیشوندی به معنای جلو ،بـاال ،بـه سـوی و پیشـین و بـه عنـوان اسـم نیـز در معنـای شـکوه،
درخشندگی و بزرگی استفاده شده است« .هنگ» نیز از ریشه اوسـتیایی ثنـگ بـه معنـای کشـیدن،
از نظر لیوی میتوان واژه فرهنگ را کشیدن به

زور ،قدرت و غیره گرفته شده است .بر این اسا

سوی باال و بیرون کشیدن معنا کرد که سیر کمالی و رستن و رستاندن از جهـل و تـاریکی را مـی-
رساند (شاطریپور و نجفی ابرندآبادی .)786 :7397 ،از نظر اصطالحی فرهنگ مجموعهای مرکب
از هنجارها ،الگوهـا و رفتارهـای ارتکـابی از سـوی انسـان بـه عنـوان عضـوی از اعضـای جامعـه و
مجموعهای از عناصر ذهنی و عینی است که در سازمانهـای اجتمـاعی جریـان دارد و از نسـلی بـه
نسل دیگر انتقال پیدا میکند (مرصوصی و همکاران.)735 :7390 ،
ب) فرهنگ اسالمی :مقصود از فرهنگ اسالمی ،مجموعـهای از اعتقادهـا و اصـول اسـالمی،
آداب و رسـوم ،اخــالق ،ارزشهـا و قــوانینی اســت کـه از وحــی سرچشــمه گرفتـهانــد (رضــایی و
سبزیکار .) 763 :7397 ،فرهنگ هر یک از افراد و جوامعی که دین رسمی آنهـا اسـالم اسـت ،در
صورتی اسالمی قلمداد میشود که بر تمامی روابط چهارگانة ایشان با خدا ،خود ،طبیعت و جامعـه
حاکم باشد (عسکری وزیری و همکاران .)656 :7397 ،فرهنگ اسالمی جامع همـة کمـاالت الزم
جامعة بشری است .فرهنگی را که اسالم بنا نهاد ،حیات هدفداری است که ابعـاد زیبـاییجـویی،
علمگرایی ،منطنطلبی و آرمانخواهی انسان را بهشدت به فعالیت میرساند و همة عناصر فرهنگـی
را متشکل میسازد (جعفـری .)4 :7316 ،اصـول و جهـانبینـی فرهنـگ اسـالمی شـامل آفریـدگار
جهان ،جامعه ،جهان ،انسان ،خانواده ،کار و سیاست و منابع تعالیم آن نیـز قـرآن ،سـنت و حـدیث
هستند (عیوضی .)3 :7364 ،اهم شاخصهای فرهنگ اسالمی عبارتنـد از توحیـدمحوری بـه جـای
1. Edward Taylor
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شــرک و کفــر؛ عــزتمــداری و حکومــت مرکــزی بــه جــای نظــام قبیلــهای؛ آزادی ،امنیــت،
عدالت،کرامت انسانی به جای حقارت ،بردگی و انحطاط اخالقـی؛ دانـش افزایـی ،جهـلزدایـی و
خردورزی به جای جهل و حماقت ،عدالتمحوری و فقرزدایی به جای رباخواری و نظام طبقـاتی؛
رعایت اصل محبتورزی و حقوق خانوادگی به جای ظلم؛ رشد و تعـالی هنـری بـه جـای افـول و
انحراف هنری؛ و تیییر سبک زندگی با محوریت توحید و کرامـت انسـانی (هاشـمی علـیآبـادی،
.)48 :7390
ج) تحلیل محیطی :تحلیل محیطی را مـیتـوان چکیـدهای از عناصـر مختلـ

طـربشـده در

تجزیه و تحلیل راهبردی دانست .در تجزیه و تحلیل محیطی محیط خارجی (فرصتها و تهدیدها)
و وضعیت منابع داخلی (نقاط قوت و ضع ) بررسی و در قالب عناوین اصلی خالصـه مـیشـوند.
فرصت ظرفیت نهفتهای است که بهره گیری از آن در جهت رشد م بت سیستم مؤثر خواهد بود؛ به
عبارت دیگر منفعت بالقوهای است که هنوز بالفعـل نشـده اسـت .تهدیـد چـالش حاصـل از رونـد
نامطلوب یا هر وضعیت بیرونی است که به صورت نامساعد در موقعیت سیسـتم تـ ثیرگـذار اسـت.
عاملی قوت تلقی میشوند که مزیت رقـابتی متمـایزی را ایجـاد کننـد .نقـاط ضـع

نیـز مجموعـه

محدودیتها و تنگناهای داخلی سیستم هستند که موجب ت ثیر منفی در وصول به اهداف و یا عدم
تحقن آنها میشوند و امکان استفاده از فرصتها را کاهش میدهند (آهنگ .)74 :7396 ،
از تقابل اجزای این دو محیط با یکدیگر چهار دسته راهبـرد ( )SO, WO, ST, WTتـدوین
میشوند (جدول  .) 7برای بررسـی وضـع موجـود محـیط بیرونـی و درونـی بـه ترتیـب از دو ابـزار
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )EFE(1و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )IFE( 2استفاده میشـود.
برای تهیه این دو ماتریس عمدتا به قضاوتهای شهودی و نظرات دستاندرکاران و آگاهان تکیه
میشود .برای تکمیل هر یک از این دو ماتریس ،با توجه به میزان اهمیـت و حساسـیت هـر گزینـه
(فرصت ،تهدید ،نقطة قوت یا نقطة ضع ) ،در یک سـتون بـا مقایسـه ایـن گزینـههـا بـا یکـدیگر
ضریب اهمیتی بین  5تا  7به آن گزینه تعلن میگیرد؛ بدین ترتیب که ضریب اهمیـت هـر یـک از
گزینهها ابتدا از  7تا  0در نظرگرفته و سدس نرمالسازی میشود تا مجموع آنها برای گزینهها برابـر
1. External Factor Evaluation
2. Internal Factor Evaluation
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با  7شود .در ستون دیگر با توجه به عالی یا معمولی بودن قوتها یا فرصتها به ترتیب رتبه  6یا 3
و با توجه به جدی یا معمولی بودن ضـع هـا یـا تهدیـدها بـه ترتیـب رتبـه 7یـا  8اختصـا

داده

میشود .چنانچه جمع کل امتیازهایی در این مـاتریس بـیش از  8/0باشـد ،بـدین معنـی اسـت کـه
قوتها یا فرصتهای پیش رو بر ضع ها یا تهدیدهای آن غلبه خواهند داشت و اگر ایـن امتیـاز
کمتر از  8/0باشد نشاندهنده غلبه ضع ها بر قوتها یا فرصتها بر تهدیدها خواهد بـود .برآینـد
این دو ماتریس همزمان در قالب ماتریس داخلی و خارجی )IE( 1قابل ارائه است .در این ماتریس،
نمره حاصل از ارزیابی عوامل داخلی در محور افقی و نمره حاصل از ارزیابی عوامـل خـارجی در
محور عمودی نوشته میشود .در ماتریس چهارخانهای این نمرات در یک طیـ
( 8/0تا  )6و ضعی

دو بخشـی قـوی

( 7تا  )8/0طبقهبندی میشوند (دیوید.)878-367 :7368 ،
جدول  .0ماتریس تحلیل محیطی ()SWOT
فهرست قوتها ()S

فهرست ضعفها ()W

فهرست فرصتها ()O

ناحیة  :7تهاجمی

ناحیة  :3محافظهکارانه

فهرست تهدیدها ()T

ناحیة  :8رقابتی

ناحیة  :6تدافعی

د) سامانه فرهنگی جمهوری اسالمی :سامانة فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران دارای ورودی،
فرآیند و خروجی است .آنچه وجه تمایز این سامانه از سامانههای رقیب محسوب میشود ،فرآینـد
و خروجی آن است .با این توضیح که فرآیند این سامانة فرهنگی میبایست بر پایة اصـول سیاسـت
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران عمل کند؛ این اصول عبارتنـد از رشـد و تعـالی فرهنـگ اسـالمی
انسانی و بسط پیام انقالب اسالمی در جامعـه و جهـان؛ اسـتقالل فرهنگـی و زوال مظـاهر مـنحط و
مبانی نادرست فرهنگ های بیگانه و پیراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحـرف و خرافـات؛ بـه
کمال رسیدن قوای خالق و شایستة وجـود آدمـی در همـة شـئون و بـه فعلیـت در آمـدن اسـتعداد
خداد ادی و استحصال دفائن عقول و ذخـایر وجـودی انسـان؛ آراسـته شـدن بـه فضـائل اخالقـی و
صفات خدایی در مسیر وصول به مقام انسان متعالی؛ تحقن کامل انقالب فرهنگی در جهت استقرار
1. Internal-External
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ارزشهای مورد نظر اسالم و انقالب اسالمی در زندگی جمعـی و یـا فـردی و نگاهبـانی از آنهـا و
استمرار حرک ت فرهنگی برای میل به جامعة مطلـوب؛ درک مقتضـیات و تحـوالت زمـان و نقـد و
تنقیح دستاوردهای جوامع بشری و استفاده از نتـای قابـل انطبـاق بـا اصـول و ارزشهـای اسـالمی
(شریفی و فاضـلی .)7397 ،همچنـین ،تجلـی خروجـی ایـن سـامانه بایـد در «هویـت فرهنگـی» آن
بازنمایی شود .توضیح آنکه هویت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دو الیة اسالمی و ایرانی دارد؛
الیة اسالمی شامل عناصر معنویت و توحید؛ اسالم ،تشیع و معارف قرآنی؛ همگرایی فرهنگی؛ دفع
ظلم و ظلمستیزی؛ والیتمداری؛ اخالق ،آداب و سنتهای حسنه؛ عالقه و عمل به سـیره پیـامبر و
خاندان وحی؛ عدالتطلبی بیپایان؛ مهدویت و انتظار و رسالت تاریخی ایرانیان است .الیـة ایرانـی
نیز عناصر میراث فرهنگی ،هنری و آیینها؛ معمـاری ایرانـی؛ علـم ،عالمـان و علـمدوسـتی؛ تـاریخ
ایران؛ دفاع از سرزمین؛ حافظه و خاطره جمعی؛ تمدن ایرانی؛ زیان و خط پارسی؛ سـرزمین ایـران؛
اقوام و گروههای ایرانی با خردهفرهنگهای زیبا را شامل میشود (کریمی مله و همکاران.)7391 ،

پیشینة پژوهش
در زمینة برنامهریزی فرهنگی در کشور پژوهشهای متعددی صـورت پذیرفتـه اسـت کـه در
زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
ال ) مقتدایی و همکاران ( )7391در پژوهشی با عنوان «سیاستگذاری فرهنگی و مـدیریت
شکاف نسلی در ایران» نشان دادهاند که نحوه تعامل سه نهاد دین ،دولت و خانواده تـ ثیر بـهسـزایی
در کاهش یا افزایش شکاف نسلی دارد .همچنین گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت و انقـالب
اطالعات و ارتباطات ،نسل جدید را بـا دنیـای جدیـد مواجـه کـرده اسـت و ارزشهـا ،هنجارهـا و
فرهنگ او را دچار تحول مـی نمایـد .وجـود شـکاف نسـلی در ایـران منجـر بـه ضـرورت توجـه و
سیاستگذاری در این زمینه شده است.
ب) منیــری و همکــاران ( )7394در پژوهشــی بــا عنــوان «ارائــه اســتراتژی مناســب دیدلماســی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران» نشان دادهاند که دیدلماسی فرهنگی ایران از نظر عوامـل خـارجی
از فرصت بیشتری برخوردار است و نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی بیانگر آن است که
سازمان از نظر عوامل درونی دارای ضع

است .بنـابراین ،نهـاد دیدلماسـی فرهنگـی ایـران از نظـر
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عوامل داخلی از حد متوسط پـایینتـر اسـت .در نتیجـه اسـتراتژی محافظـهکارانـه بـرای دیدلماسـی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.
ج) افتخاری و باباخانی ( )7390در پژوهشی با عنوان «شاخصهای سیاستگذاری فرهنگـی
از دیدگاه امامخمینی» بیان داشتهاند که اصول سیاستگذاری در اندیشة امام را میتوان ذیل چهـار
شاخص کلی دستهبندی کرد :شاخص ماهیتی انقالب اسالمی ،شاخص هویتی ،شاخص نگرشـی و
شاخص حنمحوری انقالب اسالمی.
د) ابطحی ( )7393در پژوهشی با عنوان «الزامات اجتماعی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران» بیان داشته است که سیاستگذاری فرهنگی باید معطوف به نهادینه شدن توافن میان
نسلها و غیرفعال کردن و جلوگیری از متراکم شدن شکافهای اجتماعی باشد .درچنین وضعیتی
جامعه برای هویتیابی و درک موقعیت خود با شبکهای از راه حلهای اساسی و درازمدت مواجه
خواهد شد و به برقراری تعادل میان فرهنگ خودی و فرهنگ جهانی خواهـد پرداخـت .هرگونـه
غفلت از این مهم ،چندپارگیها و گسستها را به صورت قطبهای آشـتیناپـذیر تبـدیل و مـانع
تکوین چارچوبهای الزم برای مشارکت و رقابت خواهد شد.
هـ) ادیب ( )7361در پژوهشی با عنوان «جهانی شدن ،فرصتها و تهدیـدهای فـراروی ایـران
اسالمی با ت کید بر راهبرد فرهنگی» بیان داشته است کـه فرهنـگ ملـی ایـران و ارزشهـای دینـی
اسالم ،قابلیت و ظرفیت صحیح مواجهه با این پدیده و عرضة مبانی و ساختار متناسب جهانی شدن
را دارد .فرهنگ ایرانی -اسالمی این قابلیت را دارد که با پیامهای اخالقی و عرفانی ،چون خدمت
به مردم ،دوستی خلن خدا ،صفا ،صمیمیت ،برادری ،برابری و مدارا در عرصـه جهـانی حضـوری
فعال و ت

ثیرگذار داشته باشد.

با ت مل در محتوای منابع باال مشخص میشود که موضوع مؤلفههای فرهنگی اگـر چـه مـورد
توجه بوده ،اما از دیدگاه مقام معظم رهبری به این موضوع کمتر پرداخته شده است .بنابراین مقالـه
حاضر در نظر دارد به تحلیل محتوای بیانـات رهبـر معظـم انقـالب دربـاره تحلیـل محیطـی سـامانة
فرهنگی جمهوری اسالمی بدردازد.
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روششناسی پژوهش
این پژوهش در دو مرحله انجام شد؛ در مرحلة نخست ،با مراجعه به کتاب «فرهنگ در بیانات
مقام معظم رهبری» و نیز تارنمای  khamenei.irآنچه در زمره نقاط قوت یا ضع

و فرصـتهـا یـا

تهدیدهای و وضعیت مطلوب معطوف به فرهنگ جمهوری اسالمی در بیان رهبـر انقـالب شـمرده
می شدند ،شناسایی و در چارچوب راهبرد پژوهشی تحلیل محتوا با استفاده از نرمافزار Maxqda10

بررسی شدند .برای این کار ،ابزار مورد استفاده در گردآوری دادهها کدگذاری بود .برای اطمینان
از صحت اطالعات ثبتشده ،از دو کدگذار استفاده شد و آموزشهای الزم برای کدگذاری پس
از تهیة دستورالعمل و راهنمای کدگذاری به کدگذاران داده شد .در این راستا ،تالش شد که هیچ
دادهای بهطور سهوی وارد مقولهبندی نشود .در زیر به اقدمات انجـام شـده در تحلیـل محتـوا اشـاره
شده است:
ال ) متراکمسازی :فرایندی که متن کوتاه میشود در حالی که هسته اصـلی آن حفـظ مـی-
گردد.
ب) کدگذاری :یک کد را میتوان به عنوان یک برچسب در نظر گرفت.
ج) دستهبندی :این مرحله شامل دستهبندی کدهای مرتبط با هـم اسـت .زمـانی کـه دسـتههـا
بزرگ باشد این دستهها خود میتواند به زیردستههایی تقسیم شوند .یک دسته به سـؤاالتی دربـاره
چه کسی ،چه زمان ،یا چه جایی پاسخ میدهند .به عبارتی محتوای دستهها ،محتوایی آشکار است.
د) مقولهبندی :یک مقوله را میتوان به عنوان بیان یک معنی اساسی (محتـوای پنهـان) در دو
یا چند دسته یافت .مقولهها به معانی پنهان توجه دارند.
در مرحلة دوم ،برای تخمین وضعیت فرهنگی کشور مطابن با تحلیل محیطی انجـام شـده ،بـا
اســتفاده از روش نمونــهگیــری قضــاوتی ،نمونــهای متشــکل از ســه گــروه دانشــگاهیان (اســاتید و
دانشجویان دکتری در رشتة خطمشیگذاری) ،فعاالن فرهنگی و حوزیان انتخاب شدند .با اسـتفاده
از ابزار پرسشنامه ،مفاهیم استخراجشده از مرحلة نخست توسط اعضـای نمونـه مزبـور امتیـازدهی
شدند.
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یافتههای پژوهش
یافته های حاصل از تحلیل محتوای بیانات رهبر معظم انقالب دربـاره تحلیـل محیطـی سـامانة
فرهنگی جمهوری اسالمی به شرب تهدیدها ،فرصتها ،ضع ها و قوتهای زیر است:
جدول  .1مقوله اصلی تهدید
مقوله

مفاهیم

نمونه بیانات رهبر معظم انقالب

امکانات فراوان دشمن

بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاههاا استان یزد 7364/75/73

سوءاستفاده از مسائل عام و

بیانات رهبر معظم انقالب اسالم( در دیدار اعضاا مجلس خبرگان

موسمی

رهبرا 7319/77/81

انتساب همة ضع ها به
نظام اسالمی
ایجاد دلسردی نسبت به
آرمانهای انقالب
حمله به تفکر شیعی انقالبی
مرعوبسازی مردم در
تهدید

برابر غرب

بیانات در دیدار اعضای ستادهای نمازجمعه 7367/0/0
بیانات دیدار ائمه جماعات و روحانیون7317/77/80
بیانات در دیدار اعضاا مجلس خبرگان رهبرا7319/77/81
بیانات در دیدار دانشجویان و دانش آموزان آبان7367/6/73

استحالة فرهنگی

بیانات در خطبههاا نماز جمعه تهران 7368/6/83

شایعهپراکنی علیه انقالب

بیانات در اجتماع بزرگ مردم خرمآباد 7315/0/35

اسالمی
سنگاندازی در حل
مشکالت مردم

بیانات در دیدار اعضای ستادهای نمازجمعه 7367/0/0

فسادانگیزی

بیانات در اجتماع بزرگ مردم خرم آباد7319/0/35

القای توهم دشمنی

بیانات در دیدار گروه ک یرا از پرسنل نیروا هوای(7319/77/79

استعمار فرانو برای ایمان-

بیانات در دیدار جمعی از ای ارگران و خانوادههای شهدای استان کرمان

زدایی

7366/8/78
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(ادامه) جدول  .1مقوله اصلی تهدید
مقوله

مفاهیم
تمسخر مظاهر فرهنگ
شیعی
تحقیر جریان فرهنگی

تهدید

شیعی انقالبی
حمله به مبانی حکومت
اسالمی
ارتجاع به غرب

نمونه بیانات رهبر معظم انقالب
بیانات در خطبههای نمازجمعه 7316/77/85
بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی 7317/0/87
بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان 7365/4/70
بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر
7319/78/59

الف) تهدیدها :وجود و فعالیت خصمانة دشمن خارجی ،بزرگترین تهدید علیـه فرهنـگ
جمهوری اسالمی است .به تعبیر رهبر انقالب «دو خطر عمده اسالم را تهدید م(کند که یک( خطر
دشمنان خارج(  ...اسـت .دشـمن خـارج( یعنـ( کسـ( کـه از بیـرون مرزهـا ،بـا انـواع سـالبهـا،
موجودیت یک نظام را با فکرش و دستگاه زیربنای( عقیدت(اش و قـوانینش و همـه چیـزش هـدف
قرار م(دهد ...اینها بیروناند .اینها غریبهاند .اینها براا این که نظام( را نابود کننـد و از بـین ببرنـد،
تالش م(کنند ( .»)7317/77/4در این راستا« ،امکانات فراوان دشمن» نیز به یاری او شـتافته اسـت.
در واقع« ،در زمینههاا کار فرهنگ( ،در زمینههاا کار تبلییات( و ارتباطات( ،امکانات دشمن خیل(
زیاد است؛ دائم مشیولند ،پول هم فراوان خرج میکنند» (.)7364/75/73
این دشمن با امکاناتی که در اختیار دارد ،اوال ضـمن «القـای تـوهم دشـمنی» از زبـان برخـی
غافالن داخلی تالش میکند تا خود را از واکنشهای فعال بازدارنده طرف مقابل در امان بدارد تـا
بتوانند با صرف نیروی کمتری بازده بیشتری دریافت کنند .به تعبیـر امـام خامنـهای «بعضـی کسـان
تروی میکنند که ما دشمن خارج( نداریم!  ...اگر این حرف حقیقت دارد که انقالب اسـالم( و
نظام اسالم( جلوِ منافع غارتگرانة بیگانگان را در ایـن کشـور گرفتـه اسـت -کـه حقیقـت دارد و
راست است -دیگر کدام توضیح( براا اثبات وجود دشمن الزم است؟» (.)7319/77/79
12
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دشمن خارجی فرصتشناسانه بسته به اقتضائات مختل  ،برای توطئههای خـود تدبیراندیشـی
میکند .به تعبیر معظمله «مسائل کشور ما دو نوع است :مسائل عـام و همیشـگی و مسـائل موسـمی.
دشمن برای ضربه زدن به کشور و نظام اسـالمی ،هـم از وسـایل عـام و همیشـگی و هـم از وسـایل
موسمی استفاده میکند» ( .)7319/77/81او بـرای ضـربه زدن بـه فرهنـگ کشـور ،راهبردهـایی را
برگزیده که از جملة آنها «استحالة فرهنگی» است:
«قبال به تهاجم نظام( تهدید م(کردند؛ اما اآلن اعتراف مـ(کننـد کـه نقشـة قبلـ(شـان
غلط بوده است .آنها م( گویند نقشه باید این باشد که ما بتوانیم از درون ملت ایـران
را استحاله کنیم؛ آنها دنبال این هسـتند .اسـتحاله هـم دو جریـان دارد :یـک جریـانِ
فرهنگ( ،یک جریانِ سیاس(» (.)7368/6/83
غرض از استحالة فرهنگی ،نزدیک کردن مردم به ارزشهای غیراسالمی و «ارتجاع به غرب»
است .توضیح آنکه «امروز تئوریسنها و تبلییاتچیهای غربی درصدند خط ارتجاع به غرب (خط
برگشـت بــه همـان تحمیــل پــذیری غربـی) را دوبــاره برگرداننـد .البتــه تحــت عنـوان یــک تئــوری
شبهروشنفکرانه ،بهعنوان یک حرف نو :تئوری جهانیشدن و تئوری تیییر گفتمان» (.)7319/78/9
« ...خواستهاند کارا کنند که مردم مسلمان ،در هر طبقه و رتبهاا از اهمیت و مسـؤولیت در
زندگ( و جامعه ،خودشان را به ارزشهاا غیراسالم( نزدیکتر کنند؛ یعن( لبا شـان م ـل لبـا
آنها ،رفتارشان م ل رفتار آنها ،بینششان م ل بینش آنها و اعمالشـان هـم م ـل اعمـال آنهـا باشـد»
(.)7313/3/6
دشمن خارجی باید برای این کار ،نخست تفکر شیعی انقالبی را که در ظرف حکومت دینی
ظهور میکند از میان بردارد؛ از این رو برای استحالة فرهنگی در بعد شـناختی و ایجـاد دگرگـونی
در پیشفرضها و ارزشهای فرهنگ ناب اسالم محمـدی ،تاکتیـکهـای «حملـه بـه تفکـر شـیعی
انقالبی» و «حمله به مبانی حکومت اسالمی» را اختیار کرده است؛ یعنی چون «استکبار م(داند کـه
امروز در بسیارا از کشورهاا اسالم( ،دلهاا مردم با جمهورا اسالم( است؛ م(داند کـه عمـن
سیاس( و استراتژیک نظام جمهورا اسالم( در داخل کشورهاا اسالم( است از شمال آفریقـا تـا
شرق آسیا ،به همین خاطر است که فکر شیع( را منحرف معرف( م(کنند ،به او تهمت م(زنند ،بـد
معرف( م(کنند ،نسبتهاا خالف م(دهند ،جمهورا اسالم( را مورد تهاجم قرار م(دهند و شیعه
10
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در این بین مظلوم واقع م(شـود» ( .)7314/77/76در همـین راسـتا« ،امـروز صـدها سـایت اصـلی و
هزاران سایت فرعی در اینترنت وجود دارد که هدف عمدهشان این است کـه تفکـرات اسـالمی و
به خصو

تفکرات شـیعی را مـورد تهـاجم قـرار دهنـد .تهـاجم هـم تهـاجم اسـتداللی نیسـت؛ از

روشهای تخریبی و از روشهای روانشناسانه و غیره استفاده میکننـد» ( .)7319/77/81ایشـان در
ت کیدی افزون در این باره میفرمایند« :توجه حمالت دشمن به کجاست؟ به چه چیـزی دل و امیـد
بسته است و آماج حمالتش چیست؟ در نگاه واضحی که انسان به مسائل میکنـد ،مـیتوانـد چنـد
نقطه را بهروشنی پیدا کند؛ یک نقطه نظریة حکومت اسالمی است» (.)7365/4/70
همچنین ،دشمن خارجی از بعد هیجانی به «ایجاد دلسـردی نسـبت بـه آرمـانهـای انقـالب»
( )7317/77/80و «مرعـوبسـازی مـردم در برابــر غـرب» روی مـیآورد .بــه تعبیـر رهبـر انقــالب،
می خواهند «دلبستگیها و انگیزههـای اساسـیای کـه مـیتوانـد ایـن ملـت را مقـاوم و بـه صـورت
یکدارچه در مقابل آنها نگه بدارد ،ضعی

کنند» ( .)7367/56/73همچنین« ،یکـی دیگـر از کارهـا

این است که ملت را مرعوب نشان دهند؛ اگر نتوانسـتند مرعـوب کننـد ،بـا جوّسـازی و نظرسـازی
مجعول وانمود کنند که ملت مرعوب شده است» ( .)7367/6/73آنها این کار را با «سـنگانـدازی
در حل مشکالت مردم»« ،شایعهپراکنی علیه انقالب اسـالمی» و «انتسـاب همـة ضـع هـا بـه نظـام
اسالمی» انجام میدهند:
«هدف این است تا آنجایی که میتوانند کاری کنند که مشـکالت معیشـتی مـردم -کـه
دستگاههای اجرایی و مسؤوالن دولتی و غیره تالش میکننـد آنهـا را برطـرف کننـد-
حل نشود .از یک طرف با شایعهپراکنی و تبلییات سوء علیـه نظـام و انقـالب و امـام و
ارزش های انقالبی ،مردم را بدبین و ناامید کنند؛ از طرف دیگر با تالشهای گوناگون
مانع از اصالب امور مردم شـوند و نگذارنـد مشـکالت مـردم برطـرف گـردد؛ از یـک
طرف هم هر ضعفی که در کشور وجود داشته باشـد  -ولـو ضـع هـایی کـه مـدیران
اجرایی و دولتها دارند -آن را به نظام اسالمی نسبت دهند» (.)7367/0/0
در بعد رفتـاری و بـرای ایجـاد دگردیسـی در آالیـههـا و مظـاهر فرهنـگ شـیعی انقالبـی در
چارچوب حکومت اسالمی ،به «تحقیر جریان فرهنگی شیعی انقالبی» و نیز «تمسخر مظاهر فرهنگ
شیعی» میپردازد .امام خامنهای در این ارتباط میفرمایند« :من وقتی به تنوع ابزارهای دشـمن نگـاه
11
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میکنم ،میفهمم چقدر این قضیه برای اینها اهمیت داشت .یک( از کارها این بود که جریـان ادب
و هنر و فرهنگ انقالب( را در کشور تحقیر کنند و به انزوا بکشانند» ( .)7317/0/87همچنـین ،آنهـا
«هر کاری که از آن بیشتر ضرر می بینند ،بیشتر آن را به باد تمسخر بگیرند .رفتـار بـا زن را مسـخره
کنند؛ دانشگاه را مسخره کنند؛ عبادت را مسخره کننـد؛ نمـاز جماعـت را مسـخره کننـد؛ مصـرف
نکردن مشروبات الکلی و اجرای حدود الهی را مسخره کنند» (.)7316/77/85
این همه از آن روست که اوال مردم از پیشفرضها ،ارزشها و مظاهر فرهنگ شیعی انقالبی
خود دست بشویند .آنگونه که معظمله میفرمایند« :همة تالشهـاا تبلییـات( ،سیاسـ( ،اقتصـادا،
فشارهاا گوناگون ،تحریمهاا گوناگون ،قطعنامه هاا گوناگون براا همین است که به این ملـت
بباورانند ایـن راه را ادامـه ندهـد» ( .)7364/77/86دوم اینکـه از پـی آن مـردم آمـاده شـوند بـرای
دریافت نسخة بدل (فرهنگ غربی)؛ یعنی به تعبیر رهبر انقالب «سعی میکننـد شـاید بتواننـد بـرای
مقاصد خود جاپایی پیدا کننـد» ( .)7367/6/73بـه ایـن ترتیـب ،دشـمن خـارجی بـا تزریـن مظـاهر
دنیازدگی به بدنة فعال جامعه ،انتقامجویانه به «فسادانگیزی» میگرود؛ یعنی «انتقام دشمن این است
که جوانان ما را به لذات و شهوات سرگرم کند .پول خرج می کنند ،عکس مبتذل چا می کنند و
مجانی بین جوانان منتشر می کنند .ویدئو درست می کنند و فیلمهای مهی شهوت را مجانی به ایـن
و آن می دهند که نگاه کنند  ...این جا می خواهند نسل جوان را ضایع و نابود کننـد» (.)7318/8/70
این چنین ،دشمن بر آن میشود تا «احسا

تکلیـ

را بـه الابـالیگـرا ،بـ(مبـاالت( ،ولنگـارا و

وادادگ( تبدیل کند» (.)7319/77/79
شایان توجه است که دشمن خارجی در این مسیر به سیاست «استعمار فرانو برای ایمانزدایی»
اتکا دارد؛ استعمار فرانو «یعنی دستگاه استکباری کاری کند که عناصری از ملتی که ایـن مسـتکبر
میخواهد آن را قبضه و تصرف کند ،بدون اینکه بدانند به او کمک کنند .دشـمن ایمـان شـما را
سد مستحکم خود میبیند و دلش میخواهد این سد برداشته شود .حاال عناصری از میـان خـود مـا
بیایند و بنا کنند این دیوار را تراشیدن یا سوراخ کردن .اینها گرچه خودی هستند ،امـا دارنـد بـرای
دشمن کار میکنند؛ دشمن هم روی اینها سرمایهگذاری میکند» (.)7366/8/78
ب) فرصتها :برآمده از بیانات رهبر انقالب ،دو فرصت فراروی سامانة فرهنگی جمهوری
اسالمی وجود دارد« :ضع

دشمن خارجی در مقابله با نیروی ملی» و «سـالب تبلییـات» .ایشـان بـه
13
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او [دشمن] این است کـه در مقابـل نیـروا ملـ( یـک ملـت هـیچ

تصریح میفرمایند« :نقطه ضع

ابزارا ندارد» ( .)7366/3/3بنابراین ،اگر نیروی ملی با تکیه بـر همبسـتگی عمـومی تقویـت شـود،
دشمن خلع سالب میشود و آنگاه می توان با استفاده از سالب تبلییات نیز به مقابله با او پرداخـت؛
از این رو ایشان میفرمایند« :امروز مـؤثرترین سـالب بـینالمللـی علیـه دشـمنان و مخـالفین ،سـالب
تبلییات است» (.)7311/6/8
جدول  .3مقوله اصلی فرصت
مقوله

مفاهیم
ضع

فرصت

نمونه بیانات رهبر معظم انقالب

دشمن خارجی در

مقابله با نیروی ملی
سالب تبلییات

ج) ضعفها :دو ضع
«ضع

بیانات در دیدار خانواده هاا شهدا 7366/3/3
بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری7311/6/8

اصـلی در پیکـره سـامانة فرهنگـی جمهـوری اسـالمی وجـود دارد:

امکانات فرهنگی» و «بدعملی بخشهای فرهنگی» .توضیح آنکـه در مقـام مقایسـه ،عهـده و

عُده فرهنگی ما در برابر دشمن خـارجی انـدک اسـت .بـه تعبیـر رهبـر انقـالب« ،دشـمن امکانـات
تبلییات(اش با امکانات تبلییات( جمهورا اسالم( قابـل مقایسـه نیسـت» ( .)7364/75/73افـزون بـر
این ،حوزه هـای اجرایـی متـولی امـور فرهنگـی کشـور نیـز در مواجهـه بـا هجمـة دشـمن خـارجی
نتوانستهاند بهخـوبی از عهـده وظـای

خـود بـه طـور اثـربخش بـر آینـد؛ از ایـن رو رهبـر انقـالب

میفرمایند« :اشکالی که ما همواره به بخشهای فرهنگی داشتهایم ،این بوده که به نقش خودشان به
عنــوان یــک دولــت اســالمی در صــحنة کــارزار فکــری درســت عمــل نمــیکننــد» (.)7366/4/6
«نمیخواهیم بگوییم همة آسیب هـای فرهنگـی کـار بیگانگـان اسـت؛ نـه! خـود مـا هـم مقصّـریم؛
مسئوالن مختل  ،مسئوالن فرهنگی ،مسئوالن غیرفرهنگی ،کم کاری ها ،غلط کاری هـا ،اینهـا تـ ثیر
داشته [است]» (.)7393/75/7
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جدول  .4مقوله اصلی ضعف
مقوله
ضعف

مفاهیم

سخنرانی

بدعملی بخشهای فرهنگی

بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هی ت دولت7366/4/6

ضع

بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاههاا استان یزد 7364/75/73

امکانات فرهنگی

ج) قوتها :امام خامنهای قائل به باال بودن تواناییهـای ذاتـی و اسـتعدادهای درونـی ملـت
( )7319/6/86به عنوان نقطهقوت فرهنگ جمهـوری اسـالمی هسـتند کـه مصـادیقی نظیـر «نیـروی
کارآمــد مــؤمن ارزشــی اصــیل» (« ،)7365/4/70ایمــان ملــی»« ،دل دادن ملــت بــه مجاهــدت و
ای ارگری»« ،همبستگ( و همدل( ملی» ( )7366/3/3و «وجـود مراجـع تقلیـد آگـاه» ( )7314/9/0را
داراست .از همین رو ایشان ت کید دارند که «نقطه قوت شما ،قدرت و توان مقابله و مبارزه ما  -چه
مبارزه تهاجمی ما با دشمن و چه مبارزه دفاعی ما -نیز بسیار باالست» (.)7365/4/70
جدول  .5مقوله اصلی قوت

مقوله

قوت

مفاهیم

سخنرانی

ایمان ملی

بیانات در دیدار خانواده هاا شهدا 7366/3/3

وجود مرجع تقلید آگاه

بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان7314/9/0

دل دادن ملت به

بیانات در دیدار اعضاا مجلس خبرگان

مجاهدت وای ارگری

7365/4/70

همبستگی و همدلی ملی

بیانات در دیدار خانواده هاا شهدا 7366/3/3

توانایی های ذاتی و
استعدادهای درونی

بیانات در اجتماع بزرگ مردم اراک7319/6/86

نیروی کارآمد مؤمن

بیانات در دیدار اعضاا مجلس خبرگان

ارزشی اصیل

7365/4/70
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در سدهر اندیشة رهبر انقالب ،وضـعیت مطلـوب فرهنـگ دارای سـه رکـن اسـت« :اسـتقالل
فرهنگی»« ،تعامل و تبادل فرهنگی» ،و «اقتدار فرهنگی» .ایشان استقالل فرهنگـی را مهـمتـرین نـوع
استقالل میدانند« :استقالل فرهنگی به اعتقاد بنده از همـة انـواع اسـتقالل مهـمتـر اسـت؛ اسـتقالل
فرهنگی در این است که سبک زندگی را ،سبک زندگی اسـالمی-ایرانـی انتخـاب بکنـیم .سـبک
ت انسـانی ،از پیونـدهای اجتمـاعی تـا همـة مسـائل
زندگی از معماری ،از زندگی شـهری ،از زیسـ ه
گوناگون را شامل میشود .تقلید از غرب و از بیگانه در سبک زندگی ،درست نقطه مقابل استقالل
فرهنگی است» ( . )7390/53/76البته ،استقالل فرهنگـی از نظـر ایشـان بـه معنـای انـزوای فرهنگـی
نیست؛ بلکه تعامل و تبادل فرهنگی نیز جزء طبیعت فرهنگ است؛ به تعبیر ایشـان «تعامـل فرهنگـی
م ل این است که شما بر سر بساط میوه یا غذا و سـبزی فروشـی مـی رویـد و آنچـه را کـه میـلتـان
میکشد ،چشم شما و کامتان میپسندد و با مزاجتان مساعد است ،انتخاب میکنیـد و مـیخوریـد.
در عالم فرهنگ هم همین است کـه آنچـه دیدیـد و پسـندیدید و مناسـب خـود دانسـتید و در آن
ایرادی مشاهده نکردید ،از مجموعه و ملت دیگر می گیرید؛ هیچ اشکالی هم ندارد»()7368/9/84؛
لیکن از نظر ایشان « تبادل فرهنگ( در هنگام قوت و روزگار توانـای( یـک ملـت انجـام مـ(گیـرد»
( .)7317/0/87این میطلبد که کشور به اقتـداری فرهنگـی نائـل شـود؛ «یعنـی از لحـاظ فرهنگـی،
فرهنگ کشور اثرگذار باشد و اثرپـذیر نباشـد و تهـاجم فرهنگـی بـه شـکل صـحیحی دفـع شـود»
(.)7363/8/86
جدول  .6مقوله اصلی وضعیت مطلوب فرهنگی
عنوان مقوله کلی

مفاهیم
استقالل فرهنگی
تعامل فرهنگی

نمونه بیانات رهبر معظم انقالب امام خامنهای
بیانات در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی
(رحمهاهلل) 7390/53/76
بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین7368/9/84

وضعیت مطلوب
تبادل فرهنگی

بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی 7317/0/87

اقتدار فرهنگی

بیانات در خطبههای نماز جمعه تهران7363/8/86
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بر پایة نتای بدست آمده از مرحلة پیشین و به منظور تخمین وضـعیت فرهنگـی کشـور ،نظـر
خبرگان پژوهش اخذ شـد .مـاتریس ارزیـابی عوامـل خـارجی ( )EFEو مـاتریس ارزیـابی عوامـل
داخلی ( )IFEبه ترتیب جداول ( )1و ( )6به دست آمدند.
جدول  .1ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
ضریب

عوامل خارجی

فرصتها

تهدیدها

ضع

اهمیت

دشمن خارجی در مقابله با نیروی ملی

نمره

نمرة
نهایی

5/7811

3 /9

5/696

سالب تبلییات

5/7847

3/60

5/660

امکانات فراوان دشمن

5/5308

7/510

5/531

سوءاستفاده از مسائل عام و موسمی

5/53141

7/70

5/563

انتساب همة ضع ها به نظام اسالمی

5/5013

7/10

5/593

ایجاد دلسردی نسبت به آرمانهای انقالب

5/56990

7/080

5/514

حمله به تفکر شیعی انقالبی

5/50133

7/10

5/755

مرعوبسازی مردم در برابر غرب

5/56638

7/610

5/517

استحالة فرهنگی

5/56446

7/680

5/544

شایعهپراکنی علیه انقالب اسالمی

5/56365

7/380

5/501

سنگاندازی در حل مشکالت مردم

5/56714

7/810

5/503

فسادانگیزی

5/56365

7/380

5/501

القای توهم دشمنی

5/56976

7 /0

5/513

استعمار فرانو برای ایمانزدایی

5/56714

7/810

5/503

تمسخر مظاهر فرهنگ شیعی

5/56105

7/60

5/546

تحقیر جریان فرهنگی شیعی انقالبی

5/56064

7 /6

5/546

حمله به مبانی حکومت اسالمی

5/56990

7/080

5/514

ارتجاع به غرب

5/5051

7/00

5/516

جمع

7

35/080

56/8
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جدول  .8ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
ضریب

عوامل خارجی

قوتها

نهایی

نیروی کارآمد مؤمن ارزشی اصیل

5/760

3/30

5/66010

ایمان ملی

5/7070

3 /0

5/0373

توانایی های ذاتی و استعدادهای درونی

5/7343

3/70

5/6893

دل دادن ملت به مجاهدت و ای ارگری

5/7693

3/60

5/0705

همبستگی و همدلی ملی

5/7367

3 /7

5/6701

وجود مراجع تقلید آگاه

5/7070

3 /0

5/03580

امکانات فرهنگی

5/5469

7 /0

5/591

بدعملی بخشهای فرهنگی

5/541

7/00

5/7536

جمع

7

83/7

3/7567

ضع
ضع ها

اهمیت

نمره

نمرة

نظرات خبرگان به صورت تفکیک شده مطابن جدول زیر میباشد.

قوت
عوامل داخلی
ضع

فرصت
عوامل خارجی
تهدید
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ضریب اهمیت

5/6411

نمره

85/50

نمره نهایی

8/9513

ضریب اهمیت

5/7379

نمره

3/50

نمره نهایی

5/8556

ضریب اهمیت

5/8036

نمره

1/10

نمره نهایی

5/963

ضریب اهمیت

5/16098

نمره

88/110

نمره نهایی

7/540
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جدول  .1تعیین موقعیت راهبردی
نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
قوت
4

ضعف
3

1 /5

1

0
4
3

فرصت

1 /5
1

تهدید

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

*

7

بر اسا

جمع نمره نهایی به دست آمده از دو ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلـی ،بـه

ترتیب ،فرصتها بر تهدیدها و قوتها بر ضع ها غلبه دارند .از این نتیجه بـرای تشـکیل مـاتریس
داخلی و خارجی استفاده شد (جدول  .)6به استناد نمرات نهایی به دسـت آمـده از عوامـل داخلـی
( )3/7عوامل خارجی ( ،)8/56بنا به الگوی جدول ( ،)7موقعیت راهبردی کل در ناحیة دوم تعیین
شد که متناسب با منطقه رقابتی است.

نتیجهگیری
انقالب اسالمی ایران یک انقالب فرهنگی است و موضوع مـدیریت فرهنـگ در آن اهمیتـی
جوهری دارد .مدیریت اثربخش فرهنگ نیازمند برنامهریزی راهبردی فرهنگی است .در این راستا،
در پژوهش حاضر تالش شد تا در چارچوب برنامهریزی راهبردی فرهنگـی و سـدهر اندیشـة رهبـر
معظم انقالب ،تحلیلی محیطی از سامانة فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ارائه شود.
11
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یافتههای پژوهش نشان داد مطابن با اندیشـة امـام خامنـهای ،دشـمن خـارجی بـا فعالیـتهـای
خصمانة خود تهدیداتی را برای سامانة فرهنگی جمهوری اسالمی رقم میزند .دشمن با بهرهگیری
از امکانات وسیع و پیشرفتة خود اوال میکوشد تا با القـای تـوهم دشـمنی از زبـان عـدهای غـافالن
داخلی خود را از واکنش های فعال بازدارنده مصونیت بخشد تا بتواننـد بـا صـرف نیـروی کمتـری
بازده بیشتری دریافت کنند .او مسائلی را همیشگی و مسائلی را نیز موسومی از فرهنـگ جمهـوری
اسالمی برای خود به عنوان فرصتشناسایی میکند و از توطئه در این ارتباط فروگذار نمیکند .در
این میان استحالة فرهنگی (نزدیک کردن مردم بـه ارزشهـای غیراسـالمی و ارتجـاع بـه غـرب) از
اهمیت خاصی برای دشمن برخوردار است .دشمن خارجی باید برای این کار نخست تفکر شـیعی
انقالبی را که در ظرف حکومت دینـی ظهـور مـیکنـد از میـان بـردارد؛ از ایـن رو بـرای اسـتحالة
فرهنگی در بعد شناختی و ایجاد دگرگـونی در پـیشفـرضهـا و ارزشهـای فرهنـگ اسـالم نـاب
محمدی ،تاکتیک های حمله به تفکر شیعی انقالبی و حمله بـه مبـانی حکومـت اسـالمی را اختیـار
کرده است.
همچنین ،دشمن خارجی از بعد هیجانی به ایجاد دلسـردی نسـبت بـه آرمـانهـای انقـالب و
مرعوبسازی مردم در برابر غرب روی آورده اسـت .آنهـا ایـن کـار را بـا سـنگانـدازی در حـل
مشکالت مردم ،شایعهپراکنی علیه انقالب اسالمی و انتساب همة ضع ها به نظام اسالمی بـه پـیش
میبرند .دشمن در بعد رفتاری و برای ایجاد دگردیسی در آالیهها و مظاهر فرهنگ شـیعی انقالبـی
در چارچوب حکومت اسـالمی ،بـه تحقیـر جریـان فرهنگـی شـیعی انقالبـی و نیـز تمسـخر مظـاهر
فرهنگ شیعی میپردازد .این همه از آن روست که اوال مردم از پیشفرضهـا ،ارزشهـا و مظـاهر
فرهنگ شیعی انقالبی خود دست بشویند .دوم اینکه از پـی آن مـردم آمـاده شـوند بـرای دریافـت
نسخة بدل (فرهنگ غربی) .این چنین ،دشمن بر آن میشود تا احسا

تکلی

را به الابـالیگـرا،

ب(مباالت( ،ولنگارا و وادادگ( تبدیل کند .دشمن خارجی در این مسیر به سیاست اسـتعمار فرانـو
برای ایمانزدایی اتکا دارد؛ یعنی دستگاه استکباری کـاری کنـد کـه عناصـری از ملـت بـه عنـوان
نفوذی هایی در مسیر خواست و اراده دشمن قدم بردارند و مهره او در داخل نظام شوند.
همچنین ،مشخص شد که مبتنی بر نظام فکری رهبـر انقـالب ،دو فرصـت پـیش روی سـامانة
فرهنگی جمهوری اسالمی قرار دارد؛ یکی ضع

دشمن خارجی در مقابله با نیـروی ملـی اسـت و
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دیگری سالب تبلییاتی است که در دست نیروهای فرهنگی انقالب اسالمی برای مقابله بـا فرهنـگ
مقابل و انتقال مبانی و ارزشهای فرهنگ شیعی انقالبی به دیگر ملتها وجود دارد.
البته دو ضع
از ضع

اصلی نیز در پیکره سامانة فرهنگی جمهوری اسالمی وجود دارد کـه عبارتنـد

امکانات فرهنگی ما در مقایسه با عهده و عُده فرهنگی دشمن خـارجی و بـدعملی بخـش-

های فرهنگی آن سان که به نقش خودشان به عنوان یک دولت اسالمی در صـحنة کـارزار فکـری
درست عمل نمیکنند .هر چند قوتهایی نیز در بدنـة سـامانة فرهنگـی جمهـوری اسـالمی وجـود
دارند که میتوان بر اسا

آنها میتوان به باال بودن تواناییهای ذاتی و اسـتعدادهای درونـی ملـت

حکم داد .از جمله مصادین این تواناییها و استعدادها مـیتـوان بـه وجـود نیـروی کارآمـد مـؤمن
ارزشی اصیل ،ایمان ملـی ،روحیـة ای ـارگری عمـومی ،دل دادن ملـت بـه مجاهـدت ،همبسـتگ( و
همدل( ملی و وجود مراجع تقلید آگاه اشاره کرد .همین نقاط قوت است که قدرت و توان مقابلـه
و مبارزه تهاجمی ودفاعی ما را در رویارویی با دشمن خارجی باال میبرد.
جمع نمره نهایی به دست آمده از دو مـاتریس ارزیـابی عوامـل خـارجی و داخلـی طبـن نظـر
خبرگان پژوهش نشان داد که در تحلیل محیطی سامانة فرهنگی جمهوری اسـالمی ،فرصـتهـا بـر
تهدیدها و قوتها بر ضع ها غلبه دارند و این به معنای آن است که موقعیت راهبردی این سـامانه
متناسب با راهبردهای رقابتی است.
رهبر انقالب ،برای وضعیت مطلوب فرهنگ سه رکن قائل هستند :استقالل فرهنگی ،تعامل و
تبادل فرهنگی ،و اقتدار فرهنگی .از نظر ایشان استقالل فرهنگی مهمترین نوع استقالل است .لیکن،
مقصود از استقالل فرهنگی انزوای فرهنگی نیست؛ بلکه تعامل و تبادل فرهنگـی نیـز جـزء طبیعـت
فرهنگ است .درعین حال از نظر ایشان تبادل فرهنگ( در هنگام قوت و روزگار توانای( یک ملت
انجام م(گیرد و این می طلبد که کشور به چنان اقتدار فرهنگی نائـل شـود کـه در اثـر آن فرهنـگ
کشور اثرگذار باشد نه اثرپذیر .حال با عنایت به ارکان سهگانة یادشده برای نیل به وضعیت مطلوب
فرهنگی و نیز با نظرداشت تحلیل محیطی سامانة فرهنگی جمهـوری اسـالمی کـه در ایـن پـژوهش
ارائه گردید ،پیشنهاد میشود در مطالعات آتی به ارائة راهبردها و بهویژه راهبردهـای رقـابتی بـرای
این سامانه مطابن نظـر خبرگـان و صـاحب نظـران عرصـة فرهنگـی نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران
پرداخته شود.
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