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چکیده
فرهنگ مقوله ای بسیار پیچیده است که نقش حیاتی در ثبات و پویایی اجتماعی  ،سیاسی و اقتصادی جامعه داراست .با توجه به نقش
کلیدی فرهنگ  ،این مقوله گستر ه ای از فرصتها و تهدیدها را برای حاکمان سیاسی فراهم ساخته است ،لذا نقش توسعه موسسات آموزشی
به ویژه آموزش عالی در قبال فرهنگ نقشی حیاتی است .مقاله حاضر به دنبال واکاوی نقش توسعه موسسات آموزش عالی در قبال فرهنگ
و تهاجم فرهنگی است .در پژوهش حاضر از روش تحلیلی اسنادی از رویکردهای پژوهش کیفی در فلسفه تعلیم وتربیت بهره گرفته شده
است .از این منظر به منظور واکاوی نقش توسعه موسسات آموزش عالی در قبال تهاجم فرهنگی ابتدا مفهوم فرهنگ و تهاجم فرهنگی
مورد واکاوی قرار گرفته و سپس نقش توسعه موسسات آموزشی در این فرایند مورد تحلیل قرار گرفته است .یافته های پژوهش راهکارهای
در سه حوزه معرفی می نماید ؛ شناخت اهداف  ،ابزار و شیوه های نفوذ فرهنگی  ،تدوین برنامه های استراتژیک فرهنگی  ،نقد و گسترش
عناصر فرهنگی .
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مقدمه

امروزه با توجه به رشد فكری و آگاهی عمومی ملتهای جهان ،نفوذ و سلطه و بهدست آوردن مستعمرات از راه لشكركشیهای
نظامی ،به آسانی امكانپذير نیست و در صورت اجرا هزينههای زيادی را بر مهاجمان تحمیل میكند؛ به همین سبب ،بیش از يك
قرن است كه استعمارگران روش نفوذ در كشورها را تغییر دادهاند .اين كشورها معموالً اجرای مقاصد خود را با عناوين تبلیغ
مذهبی  ،رواج تكنولوژی ،ترويج زبان ،انجمنهای خیريه ،ترويج بهداشت ،سوادآموزی  ،يا به نوعی از طريق سیاستهای فرهنگی
و فرهنگپذيری انجام میدهند .هرچند نمیتوان اين عناوين را از نظر نوعدوستی و انسانیت موردترديد قرار داد ،ولی تاريخچهی
اين روابط و خدمات نشان داده است كه اگر اين برنامهريزیها دقیق ،آگاهانه و در جهت رشد و بالندگی فرهنگ كشورها نباشد،
زمینهی اسارت كامل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسیآنان را فراهم ساخته است (روحاالمینی.)323 :3138 ،
بدين ترتیب ،استعمارگران ،اكنون به اين نتیجه رسیده اند كه بهترين راه نفوذ در ساير كشورها ،نفوذ در فرهنگ آنان و استحالهی
درونی آن است .آنان میخواهند ارزشهای مورد پسند خود را ارزشهای مترقی جلوه دهند و جایگزين معیارهای بومی و فطری
ملتها سازند و ،از اين طريق ،بدون هیچ دغدغهای به آيندهی منافع خود در اين كشورها مطمئن باشند .اين جمعبندی ،به ويژه در
دهههای اخیر ،مبنای فعالیتهای سازمانيافتهی گسترده ای قرار گرفته كه غرب آنها را ترويج معیارهای تمدن ،رشد و توسعه معرفی
میكند؛ اما در فرهنگ ملتها ،از اين اقدامات با تعابیر مختلفی ياد میشود كه مفهوم مشترك آنها در تعبیر هجوم فرهنگی نهفته
است (خرم.)31 :3132 ،
جايگزينی فرهنگ بیگانه از طريق كمرنگ كردن فرهنگ ملی  ،كه اغلب به شكلی هوشمندانه انجام می پذيرد و عامل بیگانگی
يك ملت با فرهنگ خويش و پذيرش فرهنگ بیگانه را سبب می شود "تهاجم فرهنگی" گويند .میشل پانوف 3در كتاب فرهنگ
جامعهشناسی در توضیح اصطالح فرهنگپذيری به تسلط و استعمار فرهنگی اشاره كرده و میگويد" :اين اصطالح را از اواخر قرن
گذشته انسانشناسان انگلیسیزبان به كار بردند و مراد از آن تعیین پديدههايی است كه از تماس مستقیم و ادامهدارِ بین دو فرهنگ
مختلف نتیجه می شوند و از تبديل يا تغییر شكل يك يا دو نوع فرهنگ ،در اثر ارتباط با يكديگر ،حكايت میكند؛ بنابراين ،مراد از
فرهنگپذيری ،جنبهی ويژهای از فرايند انتشار آن است .امروزه فرهنگپذيری ـ گاهی در معنای محدودتر ـ به تماسهای خاص دو
فرهنگ كه نیروی نامساوی دارند ،اطالق میشود؛ در اين صورت ،جامعهی غالب كه هماهنگتر ويا ازنظر تكنیك مجهزتراست ـ
معموالً ازنوع جوامع صنعتی ـ بهطور مستقیم يا غیرمستقیم به فرهنگ حاكم تحمیل میگردد .اين محقق در تعبیری ديگر از اين
تهاجم در حالتی كه به شكلی گستردهتر ،تمام عناصر فرهنگ مورد هجوم را از بین میبرد و فرهنگ مهاجم را جایگزين میسازد،
به "قومكشی" يا "قومیتكشی" تعبیر میكند و مینويسد" :هنگامی كه فرهنگ غالب در انهدام ارزشهای اجتماعی و روحیات
سنتی جامعهی مغلوب و برای گسستگی وسپس نابودی آن میكوشد ،واژهی قوم كشی را ـ كه به تازگی رايج شدهـ بهكار میبرند
تا القای اجباریفرايند "فرهنگپذيری"را ازطريق فرهنگ غالب دريك فرهنگديگر (مغلوب) توصیفكنند .درگذشته
جوامعصنعتی قومكشیرا باتظاهر به اينكه هدفشان از همانندسازی ،ايجاد "آرامش" يا "تغییر شكل" در "جوامع ابتدايی" يا
ال تحتعنوان اخالق ،رسیدن به كمال مطلوب در پیشرفت و...
"عقبمانده" است ،اجرانموده وبازهم اجرامیكنند .اينعمل معمو ً
صورت میگیرد (پانوف33 :3132 ،ـ.)32
با توجه به نقشی كه فرهنگ در قبال انسجام اجتماعی  ،سیاسی و اقتصادی جوامع دارد  ،رقابت بسیاری برای انتشار فرهنگ سازگار
با منافع و سیاستهای كالن حاكمان سلطه طلب ايجاد شده است .رشد تكنولوژی و فرو ريختن مرزهای اطالعاتی به منزلـه تهديـدی
برای جوامع غافل و فرصتی برای كشورهای آگاه شده است .حضـرت آيـت ا ...خامنـه ای تهـاجم فرهنگـی را يـك مجموعـهی
سیاسی يا اقتصادی ،برای رسیدن به مقاصد خاص  ،اسارت يك ملت و هجوم به بنیـانهـای فرهنگـی آن ملـت مـی داننـد .در ايـن
- Michael panoff
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فرايند ،باورهای تازهای را به زور و به قصد جایگزينی بر فرهنگ و باورهای ملی آن ملت وارد كشور میكنند (آيـت ا ...خامنـه-
ای 3131،به نقل از سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی .)1 :3138 ،با توجه به اهمیت فرهنـگ و نقـش كلیـدی آن در رشـد
توسعه سیاسی و اقتصادی و ترسیم سیاستهای كالن نظام  ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مووسسات آمـوزش عـالی در قبـال
فرهنگ و تهاجم فرهنگی است .
فرهنگ مقوله ای پیچیده است كه دارای ابعاد و عناصری مختلف است  ،تعاريف متعدد و گوناگونی نیز از ان بعمل آمده است
كه هر كدام از اين تعاريف جنبه ای از فرهنگ را مورد توجه قرار داده است كه می تواند در برنامه ريزی های كالن فرهنگی
جامعه مورد توجه باشد .موسسات آموزشی به ويژه دانشگاه در قبال فرهنگ بطور عمده سه وظیفه انتقال  ،نقد و توسعه را دارند(
شريعتمداری  .) 3138 ،فرهنگ هر كشور در رفتار و تعامالت مردم به ويژه نسل جوان آن جامعه هويداست .نقش موسسات
آموزشی انتقال فرهنگ به همراه نقد و توسعه آنست .نسل جوان بايد آگاهانه و از روی تعقل در خصوص چالش های پیش رو
ت صمیم گیری نمايد .دانشگاه مظهر فرهنگ و دانش هر ملت و دولتی است .فرهنگی كه آئینه ملت و دانشی كه زمینه ساز رشد و
ترقی جامعه است .دانشجو به عنوان نماينده ای از نسل جوان ملت كه آينده ساز جامعه خويش است همواره مورد توجه مسئولین و
سیاستگزاران نظام قرار دارد ،چرا كه بی توجهی به اين قشر عظیم تبعات جبران ناپذيری را خواهد داشت  .چراكه در اين صورت
زمینه ايجاد از خود بیگانگی فرهنگی و پذيرش فرهنگ بیگانه را در جامعه ايجاد می نمايد .در شرايطی كه مرزهای ارتباطی فرو
ريخته است و محدوديتهای زمانی و مكانی در تعامالت فرا ملی از بین رفته است  ،وظیفه برنامه ريزان فرهنگی در ايجاد فرصتهای
رشد و توسعه فرهنگ متناسب با سیاستها ارزشهای حاكم بر جامعه چیست؟ با توجه به اهمیت موضوع مقاله حاضر به دنبال واكاوی
نقش توسعه موسسات آموزش عالی در قبال فرهنگ و تهاجم فرهنگی است.
پرسش های پژوهش -3 :بررسی مفهوم فرهنگ و تهاجم فرهنگی
-8بررسی نقش توسعه موسسات آموزش عالی در قبال فرهنگ و تهاجم فرهنگی؟
مفاهیم اساسی

فرهنگ :فرهنگ مقوله ای پیچیده است كه دارای ابعاد و عناصری مختلف است  ،تعاريف متعدد و گوناگونی نیز از ان بعمل آمده
است  .در تعريف فرهنگ به طور معمول به عباراتی مانند " نظام معنا "" ،الگوی معنا "  " ،نظامی از برداشتها " معناهای عمومی و
مشترك "  ،نوعی جهان بینی "  " ،برداشت ذهنی از واقعیت "  " ،نظم ذهنی "  ،الگو يا استانداردهای مشترك تفسیر يا ادراك " و
از اين قبیل برمی خوريم (گل محمدی  . )3122 ،اين عبارات به ظاهر متفاوت  ،يك وجه مشترك دارند و آن وجود سلسله ای از
باورها و اعتقادات عجین شده در انسان است كه ضمیر ناخوداگاه او را هدايت می كند  .ويژگیهای مختلفی برای فرهنگ در نظر
گرفته شده است از جمله اينكه  ،فرهنگ قابل انتقال است  ،امری اجتماعی است  ،خشنودی بخش است  ،وحدت و يگانگی می
افريند  ،امری ذهنی و تصويری است  ،سازگاری می آورد ،ويژگی خود تطبیقی دارد  .اگر در جايی قرار گرفت تالش می كند تا
محیط را با خود سازگار و همراه كند .فرهنگ از نظر جامعه شناسی كلیه رفتارهايی است كه در زندگی اجتماعی آموخته شده و از
طرق گوناگون بین نسلهای مختلف يا افراد يك نسل انتقال پیدا كرده است .دكتر شريعتمداری در كتاب جامعه و تعلیم و تربیت
خويش فرهنگ را اينگونه تعريف نموده اند:
" فرهنگ يك جامعه عبارت است از افكار  ،عقايد  ،آرزوها  ،مهارتها  ،ابزار و وسايل  ،امور مربوط به زيبايی و كارهای هنری ،
آداب و رسوم و موسساتی كه افراد اين اجتماع در میان آنها تولد و رشد يافته می كنند ".فرق میان فرهنگ و جامعه اين است كه
جامعه مركب از افراد است  ،در صورتی كه فرهنگ شامل امور و اشیايی است كه انسان بتدريج آموخته  ،خلق كرده و به آنها پی
برده است.
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اصطالح «فرهنگ» 3در مفهوم جامعه شناختی و مردم شناختی آن نخستین بار به وسیله مردم شناس انگلیسی ،ادوارد بارنت تايلر 8در
سال  3233در كتابی تحت عنوان «فرهنگ نخستین »1به كار رفت .وی فرهنگ را مجموعه ای در هم تافته می داند كه دربر گیرنده
دانستنی ها ،اعتقادات  ،هنرها ،اخالقیات ،قوانین ،آداب و رسوم و عادت و هرگونه توانايی ديگری می داند كه انسان به عنوان فردی
اجتماعی كه در جامعه انسانی زندگی می كند به دست می آورد .در تعريف تايلر از فرهنگ نقش تعامالت اجتماعی 4در نظر گرفته
نشده است اما ديدگاه وی امكان بررسی مفهوم فرهنگ از ديدگاه های مختلف را برای انديشمندان اين حوزه ها فراهم ساخت.
آشوری ( )3113حدود نود و سه تعريف از فرهنگ را مورد تحلیل قرار داده و آنها را در شش حوزه تشريحی يا توصیفی ،تاريخی،
هنجاری ،روانشناختی ،ساختاری و تكوينی طبقه بندی نمود(وثوقی .)3132 ،
در تعاريف توصیفی يا تشريحی 1بر عناصر تشكیل دهنده فرهنگ  ،مانند زبان ،نظام مالكیت ،ادب ،مصنوعات ،هنر ،مانند آن تاكید
شده است.در تعريف تاريخی ،فرهنگ به عنوان میراث اجتماعی و تاريخی تلقی می شود .رالف شین در تعريف هنجاری بر قواعد
و راه و روش های زندگی متكی است .هرسكوتیس 3معتقد است« :فرهنگ راه و روش اقوام در زندگی است .اما در تعريف
روانشناختی يانگ فرهنگ را صورت های رفتار عادی مشترك در يك گستره اجتماعی يا جامعه می داند كه متشكل از عوامل
مادی و غیر مادی است.در تعريف ساختاری ،3ويلی 2فرهنگ را نظامی می داند از الگوهای عاداتی و پاسخگويی كه با يكديگر
همبستگی دارند .در تعريف تكوينی 3فرهنگ به عنوان فرآورده انسان در نظر گرفته می شود .به طور مثال كالكس 32با نگاه
فرهنگ را بخشی از محیط می داند كه آفريده دست انسان است .33در كنار اين شش حوزه كه فرهنگ را مورد تحلیل قرار داده
است انديشمندان ديگری همچون سنیفلگی ،جانه ،شاركی و اليی )3333( 38فرهنگ را از نگاه ديگری مورد بررسی قرار داده اند.
آنها فرهنگ را از بعد درون فردی و برون فردی 31تحلیل كرده اند .نوع اول همان گونه است كه فرهنگ ذهنی نیز خوانده شده
است،هافست 34آن را نرم افزار ذهن 31انس ان ،اعتقادات ،ارزش ها و الگوهای درونی شده ذهن خوانده است .نوع دوم شامل محیط
ساخته انسان است كه شامل آنچه انسان از قبیل مؤسسات هنرهای مختلف ساخته است ،می شود( .شارع پور )3133 ،
خصوصیات فرهنگ ؛ تهدید یا فرصت :خصوصیات فرهنگ متعدد است و تنها با توسل بر پیكره عناصر می توان به شناخت عمیق
آن دست يافت  .فرهنگ ويژگی های بارز و قابل توجهی دارد كه می تواند در برنامه ريزی ها مورد توجه متولیان امر قرار گیرد .
فرهنگ اكتسابی است ؛ يعنی موروثی نیست و از راه آموختن و تجربه كسب می شود .لذا اين هم فرصت است هم تهديد  .فرصت
است برای برنامه ريزی متناسب با نیازهای جامعه و جوانان ،تهديد است  ،اگر مسئولین و متولیان امر نسبت به آن غفلت نمايند
شرايط را برای ورد و پذيرش فرهنگ بیگانه كه بنیانهای ارزشی جامعه را هدف قرار داده آماده می سازد.
فرهنگ اشتراكی است؛ زيرا كه ماهیتی اجتماعی دا رد و حاصل تعامالت اجتماعی است كه افراد در آن سهیم هستند  .انسان ذاتا
موجودی اجتماعی است بر همین اساس هم از جامعه و اجتماع خود تاثیر می پذيرد و هم بر آن تاثیر می گذارد .لذا اگر بنیان های
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ارزشی جامعه مورد هدف و آماج هجوم فكری و فرهنگی قرار گیرد و بستر سازی الزم برای مقابله هوشمندانه با چنین تهاجمی
فراهم نباشد  ،جامعه به سرعت عناصر فرهنگی غريب و سلطه طلب را در میان اقشار هدف گسترده می بیند.
فرهنگ جايگزين پذير است؛ فرهنگ قابلیت انتقال و تطبیق دارد .اگر در برنامه ريز های فرهنگی تنها به انتقال فرهنگ و ارزش
های ح اكم بر جامعه توجه شود  ،جامعه دچار سكون و رخوت می شود .جامعه پويا جامعه ای است كه در آن فرهنگ عالوه بر
انتقال مورد نقد قرار گرفته و با عناصر جديد فرهنگی كه منطبق بر ارزشهای حاكم بر جامعه است موجبات رشد و پويايی جامعه
فراهم گردد .چه در غیر اينصورت با سكون و رخوت فرهنگی افراد جامعه به ويژه قشر جوان كه سر سودايی داشته و شور جوانی ،
جامعه هدف برای تهاجم فرهنگ بیگانه شده و پس از مدتی بنیان های ذهنی و فكری در میان جوانان نفوذ می كند كه درمان آن
به مراتب سخت از پیشگیری آن است.
تهاجم فرهنگی  :تهاجم فرهنگی حركتی اس ت مرموزانه  ،حساب شده  ،همراه با برنامه ريزی دقیق كه با بـه كـارگیری شـیوه هـای
متعدد و متنوع برای سست كردن باورها  ،دگرگونی ارزش ها  ،انحراف انديشه ها و تغییر و تبـديل آداب و سـنن و نـابودی اصـول
اخالقی حاكم بر يك جامعه انجام می گیرد .تهاجم فرهنگی هجومی است از سوی يك نظام فرهنگی خاص به نظام فرهنگی ديگـر
كه از طريق شیوه ها و ابزارهای خاص نرم افزاری به صورتی يك جانبه و ناگهانی صورت می گیرد و هدف اساسـی ان جـايگزينی
ارزشها  ،روش های زندگی  ،اخالقیات و نظام فكری فرهنگی مهاجم بـه جـای ارزش هـا و عقايـد  ،روش زنـدگی و نظـام فكـری
مكتب هدف صورت می گیردتهاجم فرهنگی يعنی تهی كردن جامعـه از ارزشـها و فرهنگـی خـود و مسـتعد شـدن جهـت پـذيرش
فرهنگ بیگانه .
تهاجم فرهنگی به معنای هجوم به بنیان های فرهنگی و نظام فكری يك ملت به منظور دست يابی به اهداف سیاسی  ،اقتصادی و
اجتماعی است .در اين هجوم باورهای تازه و جذاب به گونه ای ظاهر می شوند كه افراد جامعه نا آگاهانه نسبت به آنها جذب شده
و ارزشهای درونی خود را سست شده و جايگزين شده می بینند ( .امیری )11-14 ، 3123 ،
فرهنگ و سیاست :اساسا "تهاجم فرهنگی" در مقايسه با تهاجم نظامی يا اقتصادی ،دارای ويژگیهای منحصر به فردی است.
تهاجم فرهنگی معموالً نامرئی و نامحسوس است؛ دراز مدت و ديرپاست؛ ريشهای و عمیق است؛ همهجانبه است؛ حساب شده و
دارای برنامه و ابزارهای گسترده است؛ گسترده و فراگیر است؛ كارساز و خطرزاست .عالوه بر اينها" ،تهاجم فرهنگی" همانند كار
فرهنگی ،يك كار آرام و بیسر و صداست و قربانیان آن بیشتر قشر جوان هستند (رياحی .) 3132 ،
در تهاجم نظامی ،دشمن با تجهیزات و امكانات نظامی وارد معركه میشود ،اما در "تهاجم فرهنگی" نیازی به لشكركشی و
هزينههای هنگفت نظامی نیست؛ همچنین دشمن در اين تهاجم برای تحمیل حاكمیت فرهنگ خود از همهی حربههای سیاسی ـ
اقتصادی ،نظامی ،روانی و تبلیغاتی بهره میگیرد .در "تهاجم نظامی" تنها بخشی از مرزها و سرزمینهای مجاور در تیررس مستقیم
دشمن قرار میگیرد ،اما در "تهاجم فرهنگی" سالحهای مخرب دشمن تا عمق خانهها پیش میرود و ذهن و قلب انسانها را نشانه
می گیرد .به همین دلیل است كه پس از جنگ جهانی دوم ،آيزنهاور رئیس جمهور وقت آمريكا اعالم كرده بود كه :بزرگترين
جنگی كه در پیش داريم جنگی است برای تسخیر اذهان انسانها (هدايتخواه.)3133 ،
با توجه به اهمیت فرهنگ در تعامالت سیاسی  ،اقتصادی و اجتماعی و همچنین رشد فناوری اطالعات و فرو ريختن مرزهای
ارتباطی  ،فضا برای هجوم و هدف قرار دادن فرهنگ كشورهايی غافل فراهم می شود .نفوذ فرهنگی  ،نفوذی آرام و مستمر است
كه بدون ايجاد حساسیت های هجوم نظامی  ،ذهن و ارزشهای يك جامعه را به تسخیر آورده و سلطه طلبی خود را بر افراد مختلف
جامعه ديكته می نمايد .قربی ( )3132به نقل از پوراحمدی عنوان می كند كه رابطه فرهنگ و سیاست مدت ها مورد غفلت واقع
شده بود تا اينكه " ايوشومی " فرهنگ را دارای بعد سیاسی عنوان كرد چرا كه فرهنگ در پشت تمام كنش های فردی و اجتماعی
پنهان اس ت و همانگونه كه بر رفتار اجتماعی تاثیر گذار است بر رفتار سیاسی هم تاثیر گذار است .با اين حال سالها طول كشید تا

/39مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال ششم/شماره دوم /بهار 3131

چگونگی رابطه سیاست و فرهنگ و تاثیر فرهنگ بر روی كنش های سیاست خارجی و رفتارهای بین المللی كشورها در عرصه
سیاست جه انی طرح شود .از اين رو محققانی چون ريمون آرون  ،مارسل مرل  ،استانلی هافمن و  ..تالش كردند تا فرضیاتی
پیرامون تاثیر خلق و خوی ملتها و نقش هنجارها و ارزش های ملی و فرهنگی مطرح كنند .برخی از محققان حوزه فرهنگ بر اين
باورند كه تاثیر فرهنگ نه تنها در سیاستهای خارجی و رفتارهای بین المللی بلكه بر جنگ و دفاع هم تاثیر گذار است .بر همین
اساس در نگاه ايجابی به امنیت ملی ،فرهنگ بنیاد امنیت و چیستی آن را تشكیل می دهد .مفهوم فرهنگ در اين نگاه همان مفهوم
فرهنگ و تمدنی است كه در ديدگاه امثال هانتینگتون  ،فوكوياما و الوين تافلر و  ..در نظريه هلی فرهنگ و روابط بین الملل آمده
است  .اين نگاه تهديد عینی  ،بیرونی را نتیجه تحوالت درونی و داخلی دانسته و راه دست يابی به امنیت را از طريق فرهنگ می داند.
اعتقاد بر اين است  ،در كشوری كه يك گفتمان مسلط و واحد فرهنگی وجود داشته باشد و يا يك تصوير و ادراك مشترك از
تولیدات و توسعه فرهنگی  ،اقتصادی و سیاسی شكل گیرد  ،تاثیر تهديد نظامی و بیرونی منتفی است( قربی .)342 :3132 ،
تهاجم فرهنگی و سیاست های کالن نظام  :توجه به اين واقعیت مهم است كه شكل گیری هر فرهنگی همواره به صورت
تدريجی در بستر جامع ه انجام می گیرد و اندكی تسامح و غفلت در شناخت حركت و اهداف فرهنگی دشمن به او امكان نفوذ از
مرزهای نامريی را خواهد داد .بر همین اساس كشورهای آگاه در سیاستگذاريهای كالن خود با شناخت ويژگیهای فرهنگ  ،بنیان
های فكری و اعتقای جامعه را تقويت می نمايند .فرهنگ همواره يكی از نگرانیهای مقام معظم رهبری است كه در فرصتهای
مختلف اين موضوع را مورد توجه قرار داده اند .ايشان در سال  3133در روز وحدت حوزه دانشگاه در جمع طالب و دانشجويان
فرمودند ؛
" استعمارگران اولین را اشاعه شهوات و بازكردن راه شهوت رانی را فساد فكری – علمی و جنسی و ابتذال در زندگی انتخاب كرده
اند كه اين يك جريان فرهنگی محض است .دومین را انتخابی آنها بنا نموده دانشگاه ها بر اساس و پايه بی اعتقادی است  ،زيرا
قصد داشتند نسلی پرورش دهند تا آينده كشور را چه از لحاظ اداره و چه از لحاظ سازندگی به دست گیرند .ولی به دين اعتقادی
نداشته باشند  .امروز دشمن بیشترين همت خود را روی تهاجم فرهنگی گذاشته است .تهاجم فرهنگی چیز جديدی نیست  ،آنچه
جديد بود روش های نوينی بود كه در داخل كشور شروع شده بود و هنوز هم سايه افكنده  ،عده ای برای انحالل آن اقدام كرده
اند" .
عوامل تهاجم فرهنگی

مسگر نژاد )3121( ،عوامل تهاجم فرهنگی را به دو دسته تقسیم كرده است،
الف) عوامل برونزا :زمینه ها ،عناصر و ابزاری كه به نحوی ردپای كشورهای خارجی (غربـی) در آنهـا ديـده مـیشـود عوامـل
برونزا هستند؛ از جمله :اعزام مستشرقین ،تالش برای دينزدايی از طرق مختلف ،ايجاد روحیهی خودبـاختگی فرهنگـی ،سـاخت و
فروش وسايل ارتباطی ،نظیر ماهواره و ويدئو و . ...سیاستگزاران و طراحان كشورهای سلطهجو اين عوامل را طراحی و برنامهريزی
میكنند و افراد داخلی آن را به اجرا درمیآورند.
ب) عوامل درونزا :زمینهها ،عناصر و ابزاری كه ريشه ی داخلی داشته و غیرمسـتقیم يـا مسـتقیم بـه پـذيرش تهـاجم فرهنگـی از
خارج به داخل كمك میكنند عوامل درونزا هستند؛ از جمله :زمینههايی همچون بیكاری ،فقر اقتصـادی ،نابـهسـامانی خـانوادگی،
غفلت مسئولین فرهنگی و اجتماعی و ناآگاهی جوانان و نوجوانان و( ...مسگرنژاد.)3121 ،
شیوههای تهاجم فرهنگی

در يك نگاه كلی شیوههای تهاجم فرهنگی غرب را نیز میتوان از دو بعد خارجی و داخلی مورد توجه قرار داد.
در بعد خارجی ،مهاجمان با امكانات و موقعیتهای مختلفی كه در مجامع بینالمللی در دست دارند ،از طريق شبكههای گستردهی
بنگاههای تبلیغاتی و سخنپراكنی خود میكوشند با عناوينی چون نقض حقوق بشر ،حمايت از تروريسم ،وجود خفقان و سانسور،
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نبودن آزادی برای زنان و مطبوعات و نويسندگان ،جنگطلبی ،ماجراجويی و...و با حربههای شناخته شده و تكراری ،تصويری
تحريف شده و ناخوشايند از فرهنگ مقابل در اذهان مردم دنیا ترسیم نمايند و طبیعی است كه در اين راه ،زشتترين و
شیطانیترين حربهها را برمیگزينند.
در بعد داخلی تهاجم فرهنگی غرب در كشورهای اسالمی به دو شیوهی زير رخ مینمايد:
 3ـ ترويج افكار و انديشههای غیراسالمی و حتی ضداسالمی ،تبلیغ افكار التقاطی ،تقدس زدايی و توهین به مقدسات ،سست نمودن
پايههای اعتقادی جوانان نسبت به برخی از اصول و آرمانها.
 8ـ تجددگرايی ،علمزدگی و عقلگرايی افراطی ،تالش در راه تطهیر غرب و غربگرايی ،بیاعتبار نشان دادن علوم و معارف
اسالمی به بهانهی عدم تطابق با دانشهای نوين بشری ،طرح جدايی دين از سیاست ،ترويج بیحجابی و بدحجابی و پوششهای
مستهجن و خالف شؤون اسالمی ،رواج مدهای غربی و بیبند و باری ،تهیه و پخش فیلمهای شديدا ضد اخالقی ويدئويی ،نوارهای
كاست مبتذل از خوانندگان فاسد و توزيع عكسهای مبتذل در سطح گسترده ،تولید و پخش مشروبات الكلی و مواد مخدر در
سطح جامعه ،چاپ و نشر كتب و مجالت ضداخالقی ،جنايی ،عشقی و رمانهای مبتذل ،تشكیل مجالس لهو و لعب و ،...مشتی از
خروارها توطئه ی دشمن است .ابزار تهاجم فرهنگی تنها محدود به موارد فوق نیست ،بلكه تمام موارد فرهنگهای مكتوب ،شفاهی،
عمومی و تصويری نیز از ابزارهای ديگر اين تهاجم هستند (مسگرنژاد.)3121 ،
فرهنگ غربی با استفاده از ابزار فوق تخريب فرهنگ اسالمی را مد نظر قرار داده است .مواردی از قبیل تشكیك در حقانیت دين
اسالم ،انتشار كتابهای ضد دينی مانند آيات شیطانی ،نفی مقدسات اسالمی و نیز تحديد دين و تالش برای حذف دين از عرصهی
اجتماع از اين موارد به شمار میآيد (افتخاری.)3133 ،
دولتها برای ايجاد سلطه ديگر متوسل به روشهای نظامی نمی شوند و از طريق تبلیغات به ظاهری موجه ذهن و قلب افراد جامعه
هدف را به منظور بهره اقتصادی هدف قرار می دهند ( .لیوتار  )....... ،بر همین اساس تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی و تحريف
گرايش های مع نوی و تخريب و نفی هويت ملی  ،ايجاد گسستگی تاريخی  ،طرد الگوها و اسوه های خودی  ،تخريب و ترور
شخصیت های خودی  ،گسترش روحیه غرب گرايی و غرب زدگی  ،ايجاد جريان های انحرافی و تفرقه قومی  ،ترويج فساد و
فحشا و منكرات را در ظاهری جذاب و متناسب با برخی نیازهای افراد عرضه می نمايند .قربی ( )3132شیوه های زير را برای
موفقیت در ناتوی فرهنگی مطرح می نمايد ،
الف -تخريب بنیان های فكری و اعتقادی ؛ برای اين منظور جنبه هايی از ارزش های فكری و اعتقادی شناسايی شده و با
بزرگنمايی  ،و نگاهی انتخابی و محدود  ،به تخريب اين بنیان های فكری می پردازند.
ب :نفی و اثبات  ،رسانه های بین المللی اين امكان را برای دولتها فرهم ساخته تا به اشكال مختلف ناكارمدی حاكمان جامعه هدف
را بزرگ نموده و آسیب های اجتماعی و سیاسی آن جامعه را بر شمرند ،انگاه بر برجسته سازی ايدئولوژی جديد بپردازند.
ايجاد اختالف ؛ اختالف  ،چند دستگی  ،درگیری های قومی و نژادی و مذهبی در سطح ملی و بین المللی در آن نظام فكری مانند
اسالم زمینه را برای تفرقه و تضعیف فراهم می سازد.
د :ايجاد ابهام و ترديد در اذهان مردم  :دستگاه های و رسانه های تبلیغاتی با ارائه اطالعات و اخبار ناقص و شبهه انگیز و اغلب
نادرست در زمینه رهبران و حاكمان جامعه هدف سعی در ايجاد شك و شبهه در مورد ارزش ها و هنجار های حاكم دارند.
روش شناسی پژوهش :در پژوهش حاضر از روش تحلیلی اسنادی از رويكردهای پژوهش كیفی در فلسفه تعلیم وتربیت بهره
گرفته شده است .از اين منظر به منظور واكاوی نقش توسعه موسسات آموزش عالی در قبال تهاجم فرهنگی ابتدا مفهوم فرهنگ و
تهاجم فرهنگی مورد واكاوی قرار گرفته و سپس نقش توسعه موسسات آموزشی در اين فرايند مورد تحلیل قرار گرفته است
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بحث و نتیجه گیری

اهمیت توجه به فرهنگ و تهاجم فرهنگی از چند جنبه شايسته توجه است؛ اول اينكه ما شاهد مشكالت فرهنگـی قابـل تـوجهی در
قشر جوان به خصوص دانشجويان هستیم  .دوم اينكه برخی از دانشجويان عالقه زيادی بـه فعالیـتهـای فرهنگـی در دانشـگاه نشـان
نمیدهند و استقبال محدود آنها از برنامه های فرهنگی گويای اين ادعاست .بی تفاوتی نسبت به ارزش های ملـی و مـذهبی در آنهـا
می تواند آثاری زيانبار برای فرهنگ ملی بدنبال داشته باشد.سوم اينكـه برنامـه هـای فرهنگـی موجـود ممكـن اسـت ازنظـر محتـوا
جذابیت كافی ن داشته و برای پرداختن به توقعات دانشجويان سطحی به نظر رسد .با توجـه بـه رشـد وسـايل ارتبـاطی و فـرو ريخـتن
مرزهای اطالعاتی زمینه رقابت و سلطه فرهنگی را برای برخی كشور هـای سـلطه طلـب فـراهم مـی نمايـد  ،لـذا ايـن مهـم ،وظیفـه
مسئولین  ،برنامه ريزان و متصديان امور را در تو جه به نیازهای جديد دانشـجويان كـه متناسـب بـا تحـوالت جامعـه جهـانی بـوده و
ويژگیهای فرهنگ ملی و بومی ما را مورد توجه قرار دهد  ،زمینه رغبت و عالقمندی فرهنگی را بـرای دانشـجويان فـراهم سـازد ،
ضرورت توجه به نیازهای فرهنگ غنی اسالم در پاسخگويی نیازهای بشری را افزايش می بخشد.
در جهان امروز كه نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزونتر شده اسـت ،ضـرورت همـاهنگی و همسـويی
صاحب نظران و كارشناسان و برنامهريزان هر كشور با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس میشود .جامعه پويا جامعهای است
كه بتواند نیازهای فرهنگی خويش را در رهگذر حیات و حركت اجتمـاعی بازشـناخته ،از تظـاهرات و تمـايالت كـاذب يـا گـذرا
تفكیك كند و قدرت پاسخگويی به اين نیازها و بهرهگیری از آنها را در جهت رشد و كمال معنوی و مـادی دارا باشـد .بـیترديـد
امروزه اكث ر كشورها در پی آن هستند كه راهكارهايی بینديشند تا از تخريب و تضعیف فرهنگ خود از طريق رسـانههـای همگـانی
هدايت شده توسط غرب بكاهند؛ هرچند كسی منكر اين واقعیت نمیتواند باشد كه در دنیای امروز ،كشورها نمیتوانند ديواری بـه
دور خود بكشند و از برخورد فرهنگ جامعهی خود با فرهنگهای بیگانه ،در امان باشند ،زيرا رسانههای همگـانی جهـان هـمچـون
ماهوارهها و تكنولوژی اينترنت ،مردم دنیا را در جريان آخرين پیشرفتها ،مدها ،ساختهها ،هنرها و غیره قرار میدهند .اگر فرهنـگ
جامعه ای توان خود را از دست بدهد و اگر مردمی از فرهنگ خود گسسته شوند ،قدرت درست انديشیدن از آنها سلب میگردد و
در اين دريای ارتباطات غرق میشوند .بر همین اساس موسسات آموزشـی بـه عنـوان يكـی از متولیـان اصـلی فرهنـگ در قبـال آن
وظايفی دارند  .پیشنهاد می شود سه حوزه ذيل در برنامه ريزی های فرهنگی توسعه موسسات آموزش عالی مورد توجـه مسـئولین و
برنامه ريزان قرار گیرد؛
الف  :شناخت اهداف  ،ابزار و شیوه های نفوذ فرهنگی

در عصری كه امكان ارتباطات بین المللی در ابعادی وسیع حتی برای روستاهای دورافتاده كشور فـراهم اسـت ،غفلـت و تسـامح از
شناسايی ابزار ها و اهداف تهاجم فرهنگی اثرات زيانباری را برای جامعه داشته و موجبات برخی جنبه های پر زرق و بـرق فرهنـگ
سلطه طلب در میان اقشار مختلف مردم به ويژه قشر جوان می شود .برای مقابله با دشمن شـناخت او گـام اول تقابـل اسـت .بايـد بـا
ديدی عمیق  ،وسیع و خبره ضمن شناسايی اهداف  ،ابزار و راهكارهای نفوذ فرهنگی  ،بايد خوراك فكـری و فرهنگـی مـورد نیـاز
مردم به ويژه جوانان برای آنها ارائه شده تا ضمن پاسداشت ارزشهای حاكم بـا ديـده تعمـق  ،تفكـر و نقـد در برابـر هجـوم عناصـر
فرهنگی مقابله نمايد .بر همین اساس پیشنهاد می شود جلساتی در دانشگاه ها به منظور تحلیل فرهنگ ملی و فرهنگ غـرب برگـزار
گردد و در سايه تعقل و صبوری ديدگاه های مختلف مطرح و با نتیجه منطقی توام گردد
ب) تدوین برنامه های استراتژیک فرهنگی

پس از شناخت اهداف  ،ابزار و راهكار های هجومی دشمن الزم است برای تقابل بـا برنامـه ای دشـمن  ،برنامـه ريـزی اسـتراتژيك
تدوين نمود  .برنامه ريز ی استراتژيك امكان پیش بینی راههای نفوذ و همچنین راه های مقابله فـراهم مـی سـازد  .در برنامـه ريـزی

واکاوی نقش موسسات آموزش عالی در قبال فرهنگ و تهاجم فرهنگی 33 /

استراتژيك دورنما يا چشم اندازها 3تعريف شده  ،بر اساس آن ماموريتها 8مشخص  ،و بر اساس اين ماموريتها اهداف در سـه سـطح
غايی ، 1كلی 4و فرعی 1طراحی می شود.
ج) نقد و گسترش عناصر فرهنگی

به منظور پويايی جامعه و تحول و پیشرفت بايد در جامعه عالوه بر انتقال فرهنگ به دنبال راهكارهای منطقی برای نقد  ،گسـترش و
خلق عناصر جديد نیز بود .در غیر اينصورت بايد به صورت واكنشی مدام در فكـر خنثـی سـازی هجـوم عناصـر فرهنگـی بـه ظـاهر
جذاب اما به باطن سلطه طلب بیگانه بود .تقويت كمی و كیفی تولیدات فرهنگی توسط رسانههـای جمعـی داخلـی؛ تـ ثیر رسـانهای
خودی در مبارزه با تهاجم فرهنگی امری قطعی و انكارناپذير است .لیكن مادام كه ما به كاربرد رسانهها ،تكنولـوژی اطـالعرسـانی،
هنر و فن پیامرسانی و خالصه با شیوههای امروزين اطالعات و تبلیغات آشنا نباشیم ،نمیتوانیم با مخاطبان خـود ارتبـاطی منطقـی و
نتیجهبخش برقرار كنیم؛ بنابر اين آشنايی با پیشرفتهترين روشهـای تبلیـغ از قبیـل روانشناسـی تبلیـغ و شناسـايی افكـار عمـومی در
مباحث روانشناسی اجتماعی و آخرين مباحث طـرح شـده در جامعـهشناسـی ارتباطـات بايـد مـدنظر قـرار گیـرد .از سـوی ديگـر،
رسانه های ما نبايد تنها به پاسخگويی و رفع ابهام در قبال تهاجم فرهنگی دشمن اكتفا كنند ،بلكه بايد با نگاهی جهـانی تـالش كننـد
كه به نوعی ،تهاجم و تولید در تبلیغ را وجههی همت خويش قرار دهند.
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