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ادامه از صفحه یک

 )3حقيقت آن است که علي رغم توفيقات تحسين برانگيز نظام اسالميدر رشد
فرهنگ و رشادت علمي ،ولي کشتي طوفان زده شوراي عالي انقالب فرهنگي
نمايي راهبرانه رهبر فرهنگ فهم،
ظاهراً هنوز قطب نما ندارد و متأسفانه به راه ِ
شناس اين انقالب فرهنگي که به مثابه درخشش ستاره
فرهنگ پرور و فرهنگ
ِ
قطبي ،ميتواند بردارهاي واگرا را همگرا کند نيز ،نگاه و توجه وافي و کافي ندارد.
البته که نق ِد به قص ِد احياي اين مديريت فرهنگي نيمه جان ،دم مسيح پيرانهاي
ميطلبد که اين قلم شکسته و جوانانه تحمل چنين باري ندارد ،ا ّما منطق مظفّر
نخوانده هم ميتوان فهميد که جهل به فعل ،منافي علم به تبع نيست و احتما ًال
اجازه داريم حداقل چند سوال طرح کنيم! اگر دانشجوي امروز کشور ما ،به استناد
«العلم يرشدک و العمل يبلغ بک الغايه» و بر اساس «اليه يصعد الکلم الطيب و
العمل الصالح يرفعه» در هر مقطعي -از کارشناسي تا دکتراي حرفه اي -مهارت
سؤال پردازي و نيازشناسي؛ توانمندي تفکر و نفوذ به مسأله و توليد اوليه معرفت؛
قدرت کشف معادلههاي بنيادين در هر علم و مسأله اي؛ توانايي جست و جوي
منابع و اطالعات پيرامون يک موضوع و مسأله؛ مهارت مطالعه و کتاب شناسي
و مأخذشناسي؛ توانايي انتخاب و تصفيه اطالعات علميتخصصي خود؛ مهارت
ثبت  ،طبقه بندي ،ذخيره سازي و بازيابي اطالعات؛ مهارت مطالعات تطبيقي؛
مهارت آينده نگري و تصميم ســازي؛ مهارت ارتقــاء فهم حافظهاي به فهم
کاربردي؛ مهارت مباحثه و گفتگوي علمي؛ مهارت تدوين نگارشهاي علمي؛
مهارت توسعه افقهاي علميو شکستن مزرهاي دانش و در يک کالم مهارت
توليد علم ،تکثير انديشه و توزيع معرفت را ندارد بايد يقه کدام نهاد و کدام ساختا ِر
مسئولي را گرفت؟ اگر آثار و خروجيهاي علمي -دانشگاهي ما توانايي کشف
خم کوچه «اثبات
انبوه مغالطات نظري انديشــههاي وارداتي را ندارد و هنوز در ِ
اوليه به هم پيوستگي ،کارآمدي و خرمندي گزارههاي ديني و اسالمي» مانده
است و نميتواند مستدل و مستنتج ،برتري انديشه ديني به انديشههاي رقيب يا
معارض را اثبات و يا حتي خودش اين برتري را باور کند ،فرياد اعتراض به کجا
ببريم؟ «ال يحب اهلل الجهر باالسوء من القول اال من ظلم» .در برابر اين ظلم به
انديشه ناب اسالمي ،فرياد نارواست؟
زي
«دانشجو» و «دانشگاهي» بايد :بداند ،تحمل کند ،عالقه به زندگي علميو ّ
فکري را ابراز کند ،بتواند تبيين کند ،بتواند در برابر چراها استدالل منطقي ارائه
کند و در برابر نقدها از منطق خود دفاع کند ،مدل بدهد و مدلسازي کند ،بتواند
براي عملياتي شدن يک نظريه برنامه بدهد و در برابر صاحبان نظر ،از ادعاي خود
دفاع کند و احتما ًال بايد بتواند «دستگاه فکري به هم بافته و منظومه انديشهاي
متقني را در کرسيهاي نقد و نظريه پردازي به اثبات برساند و تصورات علميخود
را به تصديق برســاند»؛ خوب! آيا اساس ًا شوراي عالي انقالب فرهنگي ميداند
که دانشــجو «بايد»هايي از اين جنس دارد؟ و اگر اين «بايد»ها محقق نشود
هيچکدام از مطالبات رهبر معظم انقالب مبني بر برپائي کرسيهاي آزادانديشي
عملي نخواهد شد؟ در دانشــگاهي که انگارهها و گذارههاي انگلوساکسون و
اروپايي را مانند وحي الهي اليتغير ميپندارند و از آن طرف وحي الهي را شامل
فحش!
مقتضيات زمان و مکان و قابل انعطاف ،سي سال است از شبه روشنفکران ِ
«اسالميکردن دانشگاهها» خورده ايم اما اگر دانشجويي مث ً
ال در مصاحبه ورودي
دکترا به تمدن غرب «چپ چپ» نگاه کند «چپه» ميشود ،و اگر استادي قلم به
نقد تمدني ببرد که از آن جا آغازيد که يکي عقده فروخورده ديگران را قي کرد
که «خدا مرده اســت» و «انسان محور عالم» ،آن قلم مطرود و م ّتهم ميشود،
پس شوراي عالي انقالب فرهنگي کجاي اين معرکه هولناک است؟
 )4آئين نامه و دستورالعمل بدون ضمانت اجرا و مسئوليت پيگيري چه اخترا ِع
مديريت رها -که اخيراً در لسان رئيس
عجيبي اســت در اين کشور؟! اين نوع
ِ
دولت تئوريزه ميشود -در سياست خارجي ميشود توافقنامه ژنو که هنوز معلوم
نيست فتح الفتوح است يا شکست مفتضح! در مديريت فرهنگي ميشود دغدغه
تکخواني بانوان و رفع تعليق ناشر هتاک به امام حسين(ع)! در مديريت شهري
ميشود خيابانهايي که با هزينه ميلياردي به اتوبان تبديل ميشود و بعد با خط
بي آرتي تبديل به خيابان ميشود ،در وزارت مسکن ميشود طرح انفجار مسکن
مهر! گويي ابتدا جواب را پيش رو نگاشــتهاند و به روش مهندسي معکوس! به
دنبال «سلسله علّي» گشته اند .جلسات ّ
حل مسائل فرهنگي کشور از «معرفه
الجبار» شروع ميشود و هنوز به «تفويض االمر اليه» نرسيده بحثها نيمه تمام
فرهنگ مظلوم ،عنايت نمايند تا خروج فرهنگ
ميماند کــه ميماند .متوليان
ِ
تبادل الفاظ و تئوري بازي ،مفهوم
از حصــار مهجوريت و مظلوميت را تنها در ِ
سازي محض پيرامون راهبردهاي اعالميرهبري و جلسات انتزاعي پيگيري
کنند همين آش شــور و همين کاسه خالي نصيب و بهره اهالي فرهنگ اين
کشور است.
فصل مشترک همه توصيههاي ســاالنه رهبر عزيز به شوراي عالي انقالب
فرهنگي -و تذکر مجدد امســال -ضمانت اجراي مصوبات شوراســت و البته
ضمانت اجرا عالوه بر تعهد حقوقي اعضاي شورا ،متضمن تدابير دبيرخانه شورا
و مديران اجرايي عضو آن اســت .رهبر وظيفه اش بيان «راهبردهاي کالن و
ازرشهاي مبنائي» است ،باالترين مقام اجرائي يعني رئيس جمهور تکليفش يافتن
«راهبردهاي فرابخشي» منبعث از راهبردهاي کالن رهبري است ،دبيرخانه شورا
و وزرا بايد راهبردها و توصيهها را «بخشي» کنند و با استنباط و اجتهاد مديريتي
عملياتي بخشي» را در سازمانها و معاونتهاي مرتبط جاري
خود« ،راهکارهاي
ِ
و ساري سازند.
نهادهاي متولّي در اليه بعدي بايد بروند سراغ «راهکارهاي خرد» و پروژههاي
موظف و خودشــان با پذيرفتن نقش سياستگذاري ،هدايت و نظارت؛ «تصدي
گري و اجرا» را ميان مردم توزيع کنند :در اين حالت اســت که مجموعههاي
مسئوالن اجرائي مواجه نيستند
مردميبا حرفهاي ويتريني ،دکوري و فانتزي
ِ
که جلوي دوربين تلويزيون شعار سپردن فرهنگ به مردم را ميدهند و اين شعار
در دستگاههاي اجرائي به واسپاري اشتباه مأموريتهاي حاکميتي و به خصوص
رفقاي سياسي و تشکيالتي تعبير ميشود .شانههاي مردم در
توزيع بودجه ميان
ِ
ً
پروسه سليم و سالم فوق الذکر با همکاري انضماميو عيني دولت حقيقتا ،زير
دوازدهم جبهه فرهنگي
بار فرهنگ کشور ميرود و اگر صداوسيما هم بشود يار
ِ
انقالب ،اين بار به منزل ميرسد .کاش ميتوانستيم تفکيک حيثيات کنيم و فرق
سواره نظام و پياده نظام را ميدانستيم و خلط استراتژي و تاکتيک نميکرديم.
وقتي پله اوليها ،باال منبري ميشــوند و همه و همه سخنراني ميکنند وضع
همين ميشود که در محيط عموميتهران و شهرهاي ديگر ميبينيم.
 )5شوراي عالي انقالب فرهنگي و همه قرارگاههاي مديريت فرهنگي کشور
بايد به مثابه کندوي عسل عمل کنند تا درد فرهنگ کشور شفا گيرد« .و اوحي
ربک الي النحل ان اتخذي من الجبال بيوت ًا و من الشجر و مما يعرشون ثم کلي
من کل الثمرات و اسلکي ســبل ربک ذلال يخرج من بطونها شراب مختلف
إن في ذلک آليه لقوم يتفکرون» (نحل  68و )69؛ «و
الوانه فيه شــفاء للناس ّ
پروردگارت به زنبور عسل وحي کرد که در کوهها و درختان بلند و نقاط مرتفع
خانه گزين ،پس آنگاه از همه ميوهها بخور و خاشــعانه در راههاي پروردگارت
سلوک کن ،از بطن ايشان شرابي به رنگهاي گوناگون خارج خواهد شد که در
آن براي مردمان شفاســت» پيشنهاد ميکنم َم َثل زنبور و نهج زيستن و روش
توليد او که در اين آيه کريمه با فصاحت و بالغت تمام ارائه شده است راهنماي
مديريت کالن فرهنگي کشــور ما باشد .مديريت دردمند و آگاه ،چارهاي ندارد
مگر اينکه بر بلندا مســکن گزيند ،يعني جائي که بر ديگران اشراف فکري و
نظري داشته باشد (البته اين هدف در شوراي عالي انقالب فرهنگي با گزينش

و انتصاب دقيق رهبر عزيز و رجل شــناس محقق شده است) ،سپس مديريت
فرهنگي همچون زنبور بايد از همه ميوههاي مختلف عالم خلقت بهرهاي بردارد
و حقيقت ًا از همه سرمايههاي جبهه فرهنگي انقالب وام بگيرد تا از درونش عسل
مصفا بجوشد .اين عسل مصفا نه فقط شيرين است ،که شفايي خواهد شد بر
همه آالم فرهنگي .شــفا و شيريني عسل هم به سلوک خاشعانه الهي ،هم به
اشراف بر صحراي گلها و هم به مزه کردن ميوههاي متنوع و گلهاي متکثر و
ِ
متل ّون است .شفابخشي تصميمات فرهنگي نيز مشروط به اين شروط است و ّال
تصميمات ما ميشود «اوهن البيوت لبيت العنکبوت» که از بزاق خود ميخواست
خانه بسازد! هيچ مهندس فني و يا مهندس فرهنگي! در خانه ماسهاي زيبا که
با بيل و کلنگ پالستيکي در ســاحل دريا ساخته شده باشد ساکن نميشود.
نميگوييم تح ّول و نمينويسيم جنبش؛ فقط ميگوييم :مديريت کالن فرهنگي
کشور حداقل همان «قرارگاهي» باشد که آقا چندين مرتبه تذکر و اذکارش را
در علن و خفا ،امر و توصيه کردند .تحول از ساختاري برميآيد که هم «تأمل»
داشته باشد هم «تحمل»؛ و تحمل در اينجا «شعار پوپوليستي تحمل مخالف»
نيست که گويندگان آن در فتنه  88به فاشيستيترين شکل ممکن عدد  13را
از عدد  24بزرگتر ميخواندند بلکه «ايجاد امکان ظهور و بروز و تقاطع و تضارب
انديشــههاي عالقه مند به انقالب اسالمي» است که معصوم فرمود« :اضرابو
اآلراء بعضهم ببعض يتولّد منه رأي الصواب؛ ديدگاهها را با هم تضارب و تقاطع
بدهيد تا نظر درست متولد شود ».و اين امکان هم با دبيرخانهاي پويا و ديناميک
محقق ميشــود و هم با سعه صدر و شــرح صدر و گشادگي سينه .بي شک
يکي از گرفتاريهاي بسياري از نهادهايي که مدعي تشکيل «قرارگاه فرهنگي
کشور» هستند همين فقدان شرح صدر و نبود درک کثرات مفيد نحلههاي جبهه
فرهنگي انقالب است .لکنت زبان فرهنگي ما از فقدان شرح صدر ناشي ميشود:
رب اشرح لي صدري ...يفقهوا قولي.
 )6ســوال اساسي ديگر آن است که چرا از برخي ناکارآمديهاي شوراي عالي
انقالب فرهنگي نگرانيم؛ زيرا پايان سيطره و هژموني تفکر عاطل سکوالريزم و
انديشه باطل اومانيزم بر دانشگاههاي ما که ريشه مشترک آنها دعواي ربوبيت
فرعوني و ادعاي الوهيت نمرودي اســت و در تمام ابعا ِد عريق خود ريشــه در
شرک دارد نيازمند تحقق استقالل علميچونان استقالل سياسي و نظامياست
و اين استقالل بي شک مک ّمل اصلي و مؤيد اصولي ساير ابعاد و انحاء استقالل
است که اگر استقالل علميمخدوش شود ساير ميوههاي اين درخت تنومند که
«فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الکفار» آفت ميخورد.
استقالل علمياست که ضامن نشاط و شادابي امواج «ما ميتوانيم» است و با
استقالل علمياست که هيچگاه اثر فرســودگي و پوسيدگي در بارگاه رفيع و
مقام منيع استعالي سياسي نظام مقدس اسالميما ديده نخواهد شد و در هيچ
بخشي از «صدر آرمانها» تا «ساقه واقعيات» نظام گسستي ديده نخواهد شد
حکومت الهي ما از سر تا پا موزون و
و پيکر منسجم و تنومند اقتدار بين المللي
ِ
متعادل خواهد ماند .اتفاق ًا حکايت اين روزهاي ديپلماسي پرخطاي دولتيها مبني
بر فروختن «استقالل علميهسته اي» کشور و از آن طرف تهديدهاي به شدت
هماني» «استقالل
روزافزون مســتکبران نسبت به نظام ما نشان از اين «اين
ِ
َ
علمي» و «اقتدار بين الملل» است .چون « َزلُّه العال ِم ،زلّه العالم» است ،لغزيدن
جامعه دانشگاهي ،لغزيدن تمام کســاني است که او را به دانش ميشناسند و
از رفتار و کردار او الگو ميگيرند فلذا بر شــوراي عالي انقالب فرهنگي فرض
اســت که در تدارک عناصر محوري نجات آينده کشور باشد ،يعني دانشگاه را
به انديشه صائب و انگيزه صالح ،مســلّح کند هر چند مدعيان طالح« ،طغوا»
را در کســوت «تقوا» و «بي بندوباري» را در جامه «آزادي» و وابســتگي به
«هوس» را در پوشــش دلبستگي به «علم» ارائه مينمايند تا آينده سازان اين
طيار تشخيص ندهند و
کشور و مديران آينده اين نظام ،جعفر ک ّذاب را از جعفر ّ
وابسته بمانند و ملت وابسته و نيازمند ،هميشه مجبور است خواسته برخاسته از
خوي برتري طلبي علميو اســتکبار فرعوني بيگانه را پذيرا باشد و جامعه غير
َّين َه ٌّم
مســتقل ،هميشه وامدار و خوار است .آنچه درباره َدين وارد شد که «الد ُ
باالليــل و ُذ ٌّل بال ّنهار» مخصوص قرض فردي و َدين مالي نيســت بلکه امت
سر نگراني رهبر دورانديش انقالب در ماههاي
مقروض را نيز در بر ميگيرد فلذا ّ
گذشته و بخصوص در ديدار اخير شوراي عالي آشکار ميشود که دغدغه آسيب
به روند رشــد علميکشــور را دارند و فرمودند« :به هيچ دليلي نبايد به حرکت
علميدانشگاهها آسيب وارد شود ».ايشان نيک ميدانند که اگر جامعه علميو
دانشگاهي ما دچار آفت سياست بازي ّ
مکارانه اهالي قدرت شود و مج ّهز به نور
تقواي علميو عملي نباشد ،اين نسل آينده است که به گمراهي ميرود که اگر
تقوا نباشد فرقان حق و باطل نيست «يا ايها الذين آمنوا إن تتقوا اهلل يجعل لکم
فرقان ًا» و آرمان شه ِر نظام اسالميکه خون هزاران شهيد به پاي آن ريخته شده،
نادان شهر و گمراه شهر خواهد شد! فرهنگ يک ملت فرش و قالي دست باف
نيست که هر مقدار پا بخورد قيمتي تر بشود.
 )7شــوراي عالي انقالب فرهنگي بي شــک اصليترين و ريشهايترين نهاد
فرابخشي نظام ماست ،چرا که به تصريح رهبري حکيم «اصالت با فرهنگ است
نه با سياست و اقتصاد».
در واژه نامههاي فارسي به طور ضمني به دو مفهوم اساسي فرهنگ که ريشه و
چشمه باشد اشاره شده است .در بعضي از واژه نامهها از قبيل فرهنگ جهانگيري،
مجمع الفرس ،برهان قاطع ،برهان جامع و نفيسي فرهنگ به شاخه درختي گفته
ميشود که آن را ميخوابانند و روي آن خاک ميريزند به طوري که سرشاخه از
خاک بيرون است تا امکان رشد آن فراهم باشد.
در برخي از کتب لغت ،فرهنگ را به معني کاريز و قنات گرفته اند .در اين دو مورد
از فرهنگ به عنوان ريشه زندگي و چشمه حيات ياد شده است.
مطابق وجه تحليلي فرهنگ ،کلمه فرهنگ از دو جزء ترکيب شده است« :هنگ»

آگهي ميپذيرد

با پيشوند «فر» به معني دانش و ادب است و اصو ًال فرهنگ در زبان فارسي قديم
به معني تربيت و آموزش و پرورش و آنچه آموخته ميشد به کار ميرفته است.
در مغرب زمين نيز کلمه  cultureمشــتق از فعل التيني به معناي پروراندن
است .اين واژه نخستين بار در قرن يازدهم ميالدي در اروپا ابداع و به دو معناي
مراسم آموزش و پرورش و روح انديشه بشر مطرح شد.
در سنت انگليسي -فرانســوي ،مفهوم فرهنگ اغلب مترادف با تمدن به کار
ميرود .تايلور که به مفهوم انسان شناســانه فرهنگ توجه دارد تعريف زير را
ارائه ميدهد:
«فرهنگ يا تمدن عبارت است از مجموعههاي پيچيده از دانستنيها ،اعتقادات،
هنرها ،اخالقيات ،قوانين و رسوم و هر توانايي ديگر و عاداتي که افراد به عنوان
جامعه دارند».
رهبر فرزانه انقالب نيز فرهنگ را چنين معنا ميکند« :فرهنگ به معناي خاص
براي يک ملت عبارت از ذهنيات و انديشهها و ايمانها و باورها و سنتها و آداب
و ذخيرههاي فکري ذهني است».
هدف از اطاله مفهوم شناسي فرهنگ در ميانه اين مقاله انتقادي ،اثبات چند باره
اولو ّيت و ا ّوليت امر فرهنگ و تقدم ســاحت فرهنگ بر ساير ساحات سياسي و
اقتصادي بود.
دل آشوبه شــوراي عالي نيز بايد در هر شرايط آن باشد که گلوي فرهنگ در
دستان سياست فشــرده نشود .رهبر انقالب همچون حضرت امام و بر خالف
اکثر سياسيون اين کشور ،او ًال انقالب اسالميرا يک جريان فرهنگي و اجتماعي
ميداند ثاني ًا امر فرهنگ را فقط در عرصه و محدوده ماکروپليتيک و ماکروفيزيک
قدرت خالصه نميکند و به «مردميکردن» و «مردميســازي» فرهنگ باور
دارد ،ثالث ًا سخت معتقد است که فرهنگ انقالبي ،از استعداد و امکان تبديل شدن
به يک گفتمان استعاري و هژمونيک روزآمد و کارآمد بين الملل برخوردار است،
رابع ًا ميانديشد که اقتدار نظام اسالمياز فرهنگ آن ساطع ميشود فلذا تالش
دارد تا اين باورها و ايدهها و آموزهها را در قاب و قالب يک نظام انديشگي پويا
و راهنماي عمل سياسي و اقتصادي سامان دهد و خودش نيز توأمان به تدوين
و تقديــر و َمفصل بندي اين گفتمان فرهنگي ميپردازد .در يک تحليل کلي،
حکومتها روي دو پاي اقتصاد و سياســت ايستادهاند و ايدئولوژي و فرهنگ
حکومتها به مثابه مغز و قلب عمل ميکنند  ،اقتصاد منابع را ايجاد و سياست
آن را توزيع ميکند اما جهت حرکت با مغز و نشاط حرکت با قلب است .با اين
دو پا هم ميتوان به جلو قدم برداشت و هم به عقب برگشت و هم طوري دو
پا را به هم قفل کرد که نتيجه اش تنها در جا زدن باشد .اينکه کدام يک از اين
حاالت اتفاق بيفتد به نحوه تنظيم حرکت دو پا توسط مغز و قلب يعني فکر و
فرهنگ بستگي دارد .از خروشچف نقل کردهاند که اهل سياست همه جا کم و
بيش شبيه هم اند .آنها قول ميدهند که پل بسازند حتي اگر رودخانهاي نباشد!
حکومت يک سيستم است و سيستم خواهي نخواهي عامل کنترل ميخواهد و
طبع ًا قيود کنترل کنندهاي بهتر از اخالق و فرهنگ سراغ نداريم .نبود اين قيود
يعني افسارگسيختگي سياست و اقتصاد و اين همان راه رفتن به عقب است که
ميتواند موجب زمين خوردن شود ،اگر دين و فرهنگ ديني و اخالقي بر اسب
چموش سياست مسلط نباشد اين اسب ياغي ،خود و آناني را که سوارش شدهاند
به زمين خواهد زد .سياست مقدم بر فرهنگ مانند ماشين بي ترمزي ميشود که
اتفاق ًا وقتي سرعت ميگيرد خطر آفرين ميشود.
مکرر و اظهار نگراني مجدد رهبر معظم انقالب از مســئله تهاجم
 )8اشــاره ّ
فرهنگي که به تعبير ايشان «هيچکس امروز در وقوع آن انکار و ترديد ندارد»
نيز وظيفه شوراي انقالب فرهنگي را عجيب سنگين ميکند .به زعم نگارنده
بجاي قلم فرسائي و سخنراني و مقاله پراکني مديران فرهنگي و اجتماعي کشور
و ســمينار و همايش نهادهاي مرتبط و غير مرتبط! در باب تهاجم فرهنگي و
جنگ نرم ،ديگر وقت آن رسيده باشد که صرف ًا اقداميعاجل و فوري از جنس
برنامههاي تفصيلي و مصداقي که رهبر انقالب در اين ديدار به وزارت ارشــاد
تکليف کردند از همه مديران فرهنگي مطالبه شود .سالهاست که رهبري در
حــوزه فرهنگ همزمان با «تدبير اجمالي» به «تدبير تفصيلي»؛ در کنار «ارائه
موازي
نقشه راه» ( )Road mapبه «تعيين نقشه اقدام» (،)Action plan
ِ
عرض «استراتژي» به «تاکتيک»ها
«مفهوم سازي» به «مصداق يابي» و هم ِ
نيز ميپردازند که نشــان از اولويت و وضعيت اورژانسي فرهنگ در نگاه ايشان
دارد ،ولي اکثر مســئولين فرهنگي هنوز حرفهاي فرهنگي را در گزارشهاي
صدروزه و چهارســاله و هشت ساله با لهجه سياسي و اقتصادي بيان ميکنند.
عظيم( ».سوره
بوهم و جاؤوا ب ِسِ ح ٍر
أعي َن الناس و ْاســ َتر َه ُ
ٍ
« َفلَ ّما أل َق ْوا َس َ
ــح ُروا ُ
مبارکه االعراف ،آيه شريفه )116
« ...پس چون ســاحران[فرعون] بســاط خويش پهن نمودند ،چشم مردم را
مسحور نموده و آنها را دچار هراس نمودند؛ و ايشان سحري بزرگ را به نمايش
گذاردند».
در برابر اين سحر عظيم تهاجم فرهنگي ،عصاي موسي الزم است و مديران،
شايسته و بايسته است که در تدارک تهيه عصاي موسي باشند نه توصيف مج ّدد
سحر سحره!
شايد هم در ذهن و انديشه برنامه ريزان و متصديان فرهنگي اشتباه رايج ديگري
در حال رخ دادن است:
اگرچه برخي نويسندگان و مديران مايل به انطباق و يکسان پنداشتن «تهاجم
فرهنگي» با «جنگ فرهنگي» ميباشــند اما بايد به اين نکته توجه داشت که
تفاوتهايــي نيز بين آن دو وجــود دارد که در نهايت «تهاجم فرهنگي» را به
پديدهاي عام تر و فراتر از «جنگ فرهنگي» ميشناساند .بدين معنا که «تهاجم
فرهنگي» داراي مصاديق متکثري اســت که از آن جمله ميتوان به «جنگ
فرهنگي» هم اشاره داشت .جالب آنکه رهبري فرزانه انقالب نيز در تبيين اين

اعم و جامع آن بکار ميبرند ولي اکثر متوليان
مقوله ،تهاجم فرهنگي را در معناي ّ
آن را معادل جنگ فرهنگي ميانگارند و جنگ هوشــمند و همه جانبه دشمن
( )Smart warرا به جنگ نرم( )Soft warتقليل ميدهند.
تهاجم فرهنگي همه جانبه دشمن در تعبيري گويا و بي پرده عبارتست از« :نوعي
از ترابط و ارتباط فرهنگي که در آن يکي از سه عناصر اساسي گزينش ،تحليل
يا توليد فرهنگي تضعيف و يا تخريب ميشوند» و متضمن نوعي تحميل است.
دقت در اين تعريف که ســه واژه محوري در آن وجود دارد بخشــي از مشکل
سالهاي اخير را مينماياند:
اول .گزينش آگاهانه :که داللت بر امکان و يا توانمندي کنشگر و بازيگر دريافت
کننده براي تمييز و جداســازي سره از ناسره در «فرهنگ عامل» و «فرهنگ
مهاجم» دارد .چنانچه اين امکان بنا به هر دليلي در ارتباط فرهنگي براي فرهنگ
دريافت کننده وجود نداشته باشد؛ شاهد نوعي «تحميل فرهنگي» خواهيم بود
که از مصاديق بارز «تهاجم فرهنگي» به شمار ميآيد.
دوم .تحليل مؤمنانه :که داللت بر امکان و توانمندي بازيگر دريافت کننده براي
بازخواني و بازتوليد عنصر فرهنگي انتخاب شده در چارچوب فرهنگ بومياش
دارد .چنانچه بنابه هر دليلي اين امکان در ارتباط فرهنگي براي بازيگر دريافت
کننده وجود نداشــته باشد؛ شاهد نوعي «تخريب فرهنگي» خواهيم بود که از
مصاديق آشکار تهاجم فرهنگي است.
سوم .توليد عازمانه :که داللت بر امکان و توانمندي بازيگر دريافت کننده براي
توليد کاالهاي فرهنگي تازهاي دارد که به جامعه پيراموني اش عرضه ميشود.
به عبارت ديگر بازيگر ،همــان گونه که از محصوالت فرهنگي ديگران بهره
ميبرد ،به آنها نيز استفاده ميرساند .چنانچه ارتباط فرهنگي به صورت «اتوبان
يک طرفه» و «مصرفي صرف» در آيد ،ارتباط فرهنگي به «تسليم فرهنگي»
تبديل ميشود که در زمره مصاديق تهاجم فرهنگي است.
با اين توضيح مشخص ميشود که تهاجم فرهنگي همزمان به دنبال «تحميل
فرهنگي»« ،تخريب فرهنگي» و «تسليم فرهنگي» است و شوراي عالي بايد
به هر سه بُعد آن توجه و اهتمام ورزد .توصيههاي مؤکد مصداقي رهبر انقالب
مبني بر توليد کتاب ،آثار ســينمايي ،بازيهاي رايانهاي و اسباب بازي کودکان
نشان ميدهد که ايشان به شدت نگران مسأله «تسليم فرهنگي» هستند که
ناشي از بي عملي نهادهاي فرهنگي دولتي و غير دولتي (عمومي) است .فلذا از
اوجب واجبات است که شوراي عالي اين مصاديق را بر اساس يک تقويم زماني
مشخص از وزارت ارشاد مطالبه عيني کند.
ً
 )9مطالبــه جدي ضمانت اجرا ،تدابيــر ديگري نيز ميطلبد که طبعا بر عهده
دبيرخانه شوراست .مثالي ميزنم :مشکل بزرگ بسياري از مجموعههاي بزرگ
و کوچک فرهنگي کشور ،فقدان عقبه فکري و پشتوانه نظري است .نگارنده اين
مشــکل را با گوشت و پوست خود در قاطبه نهادهايي که همکار فرهنگي آنها
بودهام لمس کرده ام.
نظران صاحب نام به داليل متعدد شخصي و اجتماعي ،از پذيرش
برخي صاحب
ِ
مسئوليت مستقيم مديريتهاي فرهنگي عملياتي ابا دارند و يا اساس ًا توانايي آن
تفردطلبي علميآنها اجازه کار جمعي را به آنها نميدهد .و از آن
را ندارنــد و يا ّ
طرف هم ،سعه وجودي بسياري از مديران ارشد و مياني فرهنگي ،ظرفيت علم
اين انديشــه ورزان را ندارد و افق پروازي اهل انديشه با تراز فکري بسياري از
کساني که به غلط و با فرصت طلبي مناصب فرهنگي را اشغال و غصب کردهاند
تناسبي ندارد .خوب راه چاره چيست و گسل و شکاف اين دو عرصه را چگونه
بايد پر کرد؟ راه جبران اين شکستگي و گسستگي چيست؟
اينجا يکي از وظايف دبيرخانه شــورا رخ مينمايد و آن وظيفه ،گره زدن زلف
فکر اهل انديشه با عمل مديران فرهنگي است که اين اقدام نيازمند يک برنامه
ريزي و طراحي دبيرخانهاي اســت :توضيح آنکه فيلسوفان نظام ساز و عالمان
مولّد ،خود در بند معرفي نظام فلسفي خويش نيستند .آنها غالب ًا انبوهي از مطالب
را ،در آثاري متعدد ،در نظم و نســقي ابتدائي ،ارائه ميکنند بي آنکه مسائلي را
که سازه اصلي نظام فرهنگي و اجتماعي و سياسي را تشکيل ميدهند از ساير
مســائل متمايز کنند و نقش آنها را در سازه مذکور مشخص نمايند .آنها بيشتر
به اثبات مدعيات فلسفي و مقدمات نظري اهتمام دارند و کمتر به نظام بخشي
آنها ميپردازند .چرا که آنها خود را با مخاطبان خاص روبرو ميدانند :مخاطباني
که هم صاحب نظرند ،هم از اطالعات وسيع فلسفي برخوردارند ،هم با رأي يا
آراء مشهور در هر مسئلهاي آشنايند و هم نحوه اثبات يا نفي آن را ميدانند ،به
طوري که درک درست آراء آنها و تصوير دقيق نظامشان براي چنين مخاطباني
ميسر است ،نه براي ديگران .با اين اوصاف ،براي تبديل اين گزارهها و مفاهيم
ذهني ،انتزاعي و محض به گزارههاي کاربردي براي مديران فرهنگي و تربيتي
کشور نيازمند عناصري هستيم که به معرفي و بسط نظام فکري آنها بپردازند.
البته کسي که به معرفي نظام اهل انديشه ميپردازد بايد او ًال ،مسائل اصلي را،
که مق ّوم نظام اند ،از مسائل فرعي تفکيک کند؛ ثاني ًا ،مسائل فرعي را حذف کند؛
ثالث ًا ،رابطه مسائل اصلي را با يکديگر و نيز ميزان اهميت هر يک را مشخص
کند تا بدين نحو ســازه اصلي نظام آشکار شود؛ رابع ًا ،بيشتر به تصوير مدعيات
اهتمام داشته باشد تا به اثبات و استدالل بر آنها و خامس ًا ،مخاطبان غير صاحب
نظر را هم مدنظر قرار دهد .در حقيقت ،مباحث فلسفي را غربال و حاصل آن را
در نظمينو و به زباني ساده تر ارائه ميکند تا براي مديراني که متأسفانه توان و
يا وقت و حوصله انديشيدن را ندارند قابل استفاده شود.اين وظيفه خطير ميتواند
يکي از سرفصلهاي کاري دبيرخانه شوراي عالي باشد ،از باب تشبيه معقول به
محسوس ميتوان گفت مجموعه مباحثي که فيلسوفي نظام ساز ،در آثار خود،
ارائه ميکند ،با اندکي مبالغه ،شبيه مجموعه فيلمهايي است که کارگردان قبل
از تدوين در دســت دارد و معرفي آنها نيز شبيه تدوين اين مجموعه است .اين
مجموعه شامل ساعتها فيلم است که از صحنههاي گوناگون ،در طي چندين
ماه فيلمبرداري ،به منظور نمايش داستاني بخصوص ،تهيه شده اند ،مع الوصف
نميتوان آنها را در معرض ديد تماشاگر قرار داد .زيرا در اين مجموعه ،نه جزئيات
بي فايده صحنهها حذف شده اند ،نه صحنههاي اصلي از فرعي تفکيک يافته اند،
نه رابطه صحنهها با يکديگر معلوم است و نه نقش هر صحنهاي در پيکر اصلي
داستان قابل درک است تا تماشاگر با ديدن آنها به مضمون داستان پي ببرد .اما
کارگردان با تدوين اين فيلمها ،از همين مجموعه ،فيلمييک ساعته تهيه ميکند
که براي همه تماشاگران به خوبي قابل درک است .کارگروههاي متبوع دبيرخانه
شورا نيز بايد در نقش تدوينگر ايفاي نقش کنند تا اين فاصله باالخره يکبار براي
هميشه پر شود .البته اين توضيح ،مثالي از دهها بار زمين مانده و ضروري است که
بر عهده دبيرخانه شورا است .و نکته ديگر آنکه دبيرخانه شورا بايد به سراغ انديشه
بورژواکيش پول انديشي
ورزاني برود که جمع بين انديشه و عمل هستند ،متفکر
ِ
که در ساختمانها و يا در کافههاي باالي شهر مينشيند و در جلسات دربسته
اظهارنظر ميکند و مدام از جامعههاي عقب افتاده و جلوافتاده و مکتب فالن و
ايسم بهمان بحث ميکند فقط براي خودش وجود دارد که مردم اص ً
ال وجودش
را احساس نميکنند؛ اگر ميخواهد احساس شود بايد از آن پلهها فرود آيد و آن
خانههاي انتزاعي و جلسات فرمايشي و کافهها و ترياهاي باال را ترک کند و خود
را به ميان توده مردم بيفکند و درد و نيازشان را لمس کند و خود نيز لمس شود.
تفکر اسالميما هرگز انديشه و فلسفه را تفنن نظري و اشرافيت فکري نميداند
و فلسفه را در نسبت با تاريخ و زندگي ميسنجد .فلسفه اگر فارغ از عالئق ،به
عمل ناظر نباشد چه ميتواند باشد؟ فلسفه ما با هيچ چيز به اندازه فلسفه نظري
محض و علم عملي محض مخالف نيست .همواره و در هر شرايطي بايد سنگي
براي زدن برداشت نه تخته سنگي براي نزدن.

