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 های اجتماعیمهندس میرزایی در رابطه با کارگروه فرهنگ و آسیب هایدیدگاه

 ضرورت اقدامی فرهنگی 

خورند ها با ثبات نیستند لذا به درد این کار نمیها سپرد. دولتتوان به دست دولتفرهنگ را نمی

نشیند. از طرفی مدیران فرهنگی دارد و زود به بار نمیای  چرا که فرهنگ نیاز به کار بلند مدت و پایه

 شود. های بسیاری دارند و در این عرصه نوعی سردرگمی و آشفتگی دیده میما کاستی

دهد که یکی از آنها فضای مجازی ضعف مدیریت فرهنگی در موارد مختلفی خود را نشان می

بررسی شود   ها را کنترل کنیم. این مسئله بایستیسلبریتیتوانیم  است، در فضای مجازی ما حتی نمی

کند. هدایت فرهنگ کار مهمی است که فعال روی زمین ها را کنترل میکه غرب چگونه سلبریتی

 مانده است.

مردم ژاپن و کره به ایم، ایم که به یکباره از دست دادههایی را داشتهاز طرفی ما ارزش

کنند اما در ایران یک و سلسله مراتب را به خوبی درک میرند گذاهایشان احترام میشخصیت

ترین افراد به راحتی توهین کند. چه شده است که سلسله مراتب در تواند به مقدسکودک هم می

حجابی تبدیل به یک ارزش شده است و برخی به نوع به هم خورده است؟ در کشور ما بی  کشور ما

 دهند.ه این افراد توجه بیشتری نشان میو متاسفانه دیگران هم ب کنندش نامناسبشان افتخار میپوش

همه مواردی اینچنین نیاز ضروری اقدامات اساسی و بلند مدت را برای هدایت فرهنگی کشور نشان 

 دهد. می

 تعریف فرهنگ 

توان نام این شخصیت را فرهنگ گذاشت. فرهنگ از مسائل اجتماعی اجتماع شخصیت دارد و می

تر است. اگر کسی بتواند فرهنگ جامعه را اصالح کند بخش ایض منافع و شفافیت پایهمثل تعار 

ای از توان گفت که مجموعهزیادی از مسائل اجتماعی را حل کرده است. در تعریف فرهنگ می

سنن، آداب، هنجار، دین و ادبیات یک جامعه است. کار در زمینه فرهنگ حوزه بسیار فراخی دارد؛ 



مونه اگر حسادت در جامعه کم شود کار فرهنگی انجام شده است، یا اگر یک کارمند به عنوان ن

هایی که در جامعه دانشگاه با دانشجو رفتاری بد داشته باشد تاثیر بد فرهنگی دارد. مسئله تحقیر، تنش

ها، همه تاثیری مستقیم بر فرهنگ جامعه گیرد یا تبعیضبه خاطر برخی از نقص قوانین صورت می

 ارد.د

اند: دین، خرافات، علم و تر هستند. اعتقادات از چند بخش تشکیل شدهایاعتقادات از فرهنگ پایه

 های اجتماعی که از گذشتگان به ارث رسیده است.ارزش

دین خودش چند بخش اخالق، احکام و اصول اعتقادات را دارد که هر کدام سهمی در تاثیرگذاری 

های ایشان موثر است که در دیدگاه افراد نسبت به خدا در رفتار و خصلتدارند. به عنوان مثال 

توان فرهنگ جامعه را شکل دهد. انتظارات افراد از زندگی و دنیا یا مفهوم گناه و ثواب مجموع می

تواند جامع مشترکی در یک اجتماع داشته باشد که  که در هر فردی به شکلی حضور دارد می

 هد. فرهنگ جامعه را شکل د

 توان کرد؟ می چه 

باید از کارهای ساده شروع کرد. ما نباید به سمت اجرای اقداماتی برویم که توانش را نداریم ولی 

مان این است که اول از کارهای های بزرگ برنامه بدهیم. ترجیحاین امکان وجود دارد که به ارگان

بینی نتیجه را سخت د که پیشهایی دارنیم چرا که کارهای فرهنگی پیچیدگیاجتماعی شروع کن

 های ما نیست ولی تالش در جهت مقابله بالذا معضالتی مثل اعتیاد و طالق جزء اولویت کند. می

تواند یکی از کارهای در دسترس باشد که اثر مشخص و فساد به صورت یک کار اجتماعی می

 آشکاری دارد.

تواند با خواهیم پیشاهنگ باشیم؛ خیریه ما میبلکه میخواهیم شبیه سایرین باشیم ما نه تنها نمی 

توانند در این ها باشد و به آنها نشان دهد که می دهد الگویی برای دیگر خیریهکارهایی که انجام می

ه عنوان  د. بناز جهتی باید اهدافی را دنبال کنیم که اقبال عمومی داشته باش ها نیز فعال شوند.عرصه

کنیم شاید برای ا فرزندان شما را مذهبی تربیت میای داشته باشیم که بگوییم ممثال اگر ما مدرسه

ار خواهند آمد همه ها مهم نباشد ولی اگر مدعی شویم که فرزندان شما در مدرسه ما موفق به بخیلی



دازیم این افراد مستعد بپر پسندند. البته روشن است که اگر ما بتوانیم به شخصیت افراد درستمی

 شدن هم خواهند بود.مذهبی 

یم چرا که وسع ما اندک است و رد میتوانیم به تدریج جریانی را به راه بینداز ما با کارهای خُ

های فیلم، هنر یا کتاب کودک به راه توان جشنوارهمیتوانیم متولی فرهنگ کل کشور شویم. نمی

مفاهیم به مردم اخص داشته باشیم. برای اینکه برخی از بیاندازیم ولی برای این کار بایستی ش

هایی با ه در مورد آن بنویسند یا جشنوارهتوانیم از نویسندگان بخواهیم کشناسانده شوند می

رهنگ های فرهنگی ما برگزار شود. یا در صورت تعریف مفاهیم اساسی شخصیت افراد که فشاخص

هایی را برای شاخصتوانیم دواری و استقامت، میزت، امیدهند مثل عجامعه را تحت تاثیر قرار می

 ها از این طریق پایش شوند.صدا و سیما تعریف کنیم تا برنامهنقد فیلم و 

 های اخالقی شخصیتهسته 

ما برای موفقیت در این کار بایستی به هسته اخالقیات دست پیدا کنیم. به عنوان مثال ما در قرآن دو 

 بامدح شده است. قرآن  ی»آجله« را داریم. یکی از این کلمات ذم شده و دیگرعبارت »عاجله« و 

نگری را در مردم تقویت کند و آنها را از دم قصد دارد روحیه استقامت و آینده چنین توصیفاتی

توانیم بفهمیم که قرار است به کدام سمت ها میر دارد. با یافتن این هستهغنیمت شماری برحذ

 حرکت کنیم.

گردد چرا که ما دوست داریم در لحظه زندگی کنیم. برخی ها به تنبلی بر می باوریناشی از خدابخ

ها را نگفته گویند پیامبر هست اما اینگویند که خدا هست ولی آخرتی نیست، برخی هم می می

است. کسی که درست تربیت شده باشد به خدا گرایش دارد. روح کار ما تربیت است و قصد داریم 

های قوی و مستحکم باشد؛ چنین افرادی مستعد خداباوری هستند. اما باید یجه کارمان شخصیتنت

حواسمان باشد که مخاطب ما عامه مردم هستند و نه خواص لذا تربیتی باید مد نظر ما باشد که برای 

 عموم مفید واقع شود، مثل غرور و عزت که برای همه مفید هستند اما مفاهیمی مثل قضا و قدر

 مخاطبان خاص دارد.



توانیم در نظر برای شروع می  سازی است.ات باال، محور اصلی کار ما شخصیتبا توجه به توضیح

های اصلی یک شخصیت قوی هستند ستگویی، عزت نفس و امیدواری مولفهبگیریم که سه صفت را

 انجامد.ارتقاء جامعه میهایت به اصالح و شود و در ندر صورت تقویت آنها شخص تربیت میکه 

ای در اخالق عزت است. این عزت باید از کودکی تقویت شود، به عنوان مثال یکی از مفاهیم هسته

مناعت طبع   کند عزت وا بدون هیچ شرط و مانعی اجابت میهای مالی کودکش ر خواستهکسی که  

اید حسابی انجام دهیم و تمایز ما ببرد. ما بایستی یک کار تربیتی درست و را در کودک از بین می

را دنبال کنیم. به عنوان مثال در صدا و سیما بایستی با القای تحقیر   ی اخالقیهادر این باشد که ریشه

آمریکا مسئله سیاه  در ها وجود داشته باشد. خصی اینچنینی برای صالحیت برنامه مقابله شود و شا

حل نمودند. به عنوان مثال  تا حدودی دادنو شخصیت خیز بودن این قشر را با عزتپوستان و جرم

کردند تا این قشر بتوانند خوب بودن را تصور پوستان نقش افراد خوب را ایفا میها سیاه در فیلم

رذایلی مثل تملق و دروغ به خاطر این است که شخص عزت ندارد و ما  .عزت پیدا کنندکنند و 

توانیم به ناقد سینما بگوییم دهد. برای نمونه میما عزت میچه چیزی به مردم بایستی بیندیشیم که 

 ها نقد کند و در این زمینه کارشناس نقد فرهنگی داشته باشیم. که مولفه عزت را در فیلم

 


