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  »ديروز امروز فردا«در گفتگوي زندة تلويزيوني 
   بوجود آمده استي غربسميبرالي داعش از دل ل/بحران فرهنگي متوجه مسئوالن است نه جامعه: پناهيان

ن والئبلكه بحران متوجه مسما در عرصه فرهنگ جامعه دچار بحران نيستيم : حجت االسالم پناهيان در برنامه ديروز امروز فردا تاكيد كرد
  .ريزان اين عرصه است و برنامه

هاي اين عرصه اختصاص  رهنگ و كاستي تلويزيوني ديروز امروز فردا يكشنبه شب همچون بحث هفته گذشته به موضوع فةبرنامه زند
 ة خود دربارهاي برنامه به بيان ديدگاهسيد ضياء هاشمي معاون فرهنگي وزارت علوم در اين دكتر حجت االسالم عليرضا پناهيان و  .داشت

 با توجه به اينكه گفتگو بيشتر به صورت پرسش مجري و پاسخ مهمانان بود، . پرداختندروي اين عرصه مسائل فرهنگي و مشكالت فرا
  :خوانيد هاي حجت االسالم پناهيان را در ادامه مي هاي مجري و پاسخ اي از پرسش گزيده

   ي فرهنگي جامعه داراي استحكام استاه زيرساخت /نيست از نظر فرهنگي دچار بحران جامعه 

 را  تشكيل كميتة بحران براي وضعيت فرهنگي جامعهپيشنهاد - حجت االسالم زائري-  ميهمان هفتة گذشتة اين برنامه :مجري 
    مطرح كردند، آيا به نظر شما هم وضعيت فرهنگي جامعة ما به وضع بحران رسيده است؟

 ست نسبت به برخي مسائل وضعيت را بحراني و نسبت به برخي مسائل وضعيت را خوب بسياري از مفاهيم نسبي هستند، ممكن ا
اي فرهنگي ه زيرساختايم،  بودههم هايي  دچار رويشبلكه بينيم،   فرهنگي جامعه را دچار بحران نميما از نظر ولي .تحليل كنيم

  .ه نيز داراي استحكام استجامع

   دچار بحران هستيم»مديريت فرهنگي« ةص در عر/استوضع فرهنگي جامعه بهتر از مديريت فرهنگي 
 هاي ما نسبت به  دانشگاههاي  سال تعداد نمازخوانهر  .مان به طور كلي از نظر فرهنگي نسبت به گذشته بهتر شده است ما وضع

 نماز كم است، اين ةمها براي اقا ه دانشگاة فضاي نمازخان- در بسياري از موارد- به حدي كه شود  بيشتر ميهاي قبل بهتر و  سال
  .تواند معنويت را ادامه دهد  كه ميهستها فضاي خوبي  كاري  مشكالت و كمةدهد با هم مينشان 

  توانيم براي رسيدن به رشد مطلوب انجام دهيم  ه داريم و از نظر اقداماتي كه مي نسبت به نيازهايي ك» فرهنگيكارِ«از نظر منتها
، نكند به خوبي استفاده شهاي خود اي از داشته جامعهاگر  .يريت فرهنگي دچار بحران هستيم مدةصدر عر دچار بحران هستيم، ما

توانيم قضاوت بدي داشته باشيم، وضع جامعه از نظر فرهنگي  نميجامعه  اما از نظر وضع فرهنگي كرد، بحران تلقي توان  ميرا اين
 .بهتر از مديريت فرهنگي است

بحران  /داريم نشانة بنية قوي فرهنگي استاي كه   مقدار محجبههمين ،سوءها و تبليغات  كاري رغم كم علي
  والن فرهنگي استئمتوجه مس

  به تبيين كمتر هاي علميه نيز  حوزهشايد ايم،   فيلم و سريال انجام ندادهةي در عرص حجاب كار فاخرةعنوان مثال ما در زمينبه
 ةدهند اي كه در جامعه هستند نشان  مقدار محجبههمين ،ها و تبليغات سوء ريكا رغم كم اما علياند،  پرداختهعقالني دقيق حجاب 

 .استجامعه  قوي فرهنگي ةبني

 آيا قضاوت و احساس عمومي نيز چنين نظري دارد؟  :مجري 
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 حجابعليه  مثالً . اما بايد مطابق واقعيات قضاوت و اظهار نظر كنيم،توانيم احساس عمومي را نمايندگي كنيم من و شما نمي، 
 است و از ها صد برابر شده كنند، تهاجم بليغ ميافكني و ت هاي اجتماعي شبهه كنند، شبكه ها تالش مي  ماهواره؛شود مفصل كار مي
 بسيار كم است، اما اين مقدار محجبه براي چه داريم؟ خيلي از ماها با ادعاي ، اقدامات متناسب براي تقويت حجاباين طرف هم

 است، ايم، مردم مشكالت اقتصادي دارند، خريد يك چادر مناسب به يك مشكل تبديل شده را ترويج نكرده خوب حجاب ،دينداري
 افرادي كه غيرمحجبه رفتار ، حتيداد يك نظرسنجي نشان مينتايج . هاي حجاب در جامعه مستحكم است ود ريشهاما با اين وج

 ما خوب است و ة فرهنگي جامعةدهد كه بني نشان مياين  .رند داشان به حجاب خوب است و به ارزش حجاب اعتقاد كنند نگاه مي
داريم، اما بحران دچار بحران نيست، اما اقدامات ما متناسب با رشدي كه بايد به آن برسيم نيست، البته مشكالت فرهنگي در جامعه 

 .والن فرهنگي استئمتوجه مس

  خواهد شد دينداري در جامعه سهل،هاي فرهنگي درست شود اگر زيرساخت

  هاي فرهنگي درست  دارد، اما معتقدم اگر زيرساخت فرهنگ در جامعه وجود ةهاي سطحي گاه و بيگاه دربار برداشتدرست است كه
  .شود دينداري در جامعه سهل خواهد شد

 امعه را يابد، اگر فرهنگ يك ج ميكنند كه فرهنگ از آنجاست كه اعتال  كيه مي به شدت به آموزش و پرورش ت)ره(حضرت امام
  .پذيري در آن جامعه آسان و فراوان خواهد شد رشد بدهيم دينداري و دين

 آموزان را به درستي تربيت كند تا آنها آماده مواجهه و مقاومت با مشكالت باشند، آمار طالق كه عالمت  اگر آموزش و پرورش دانش
 .در آموزش و پرورش استجايش خواهد كه  ت؛ اين زيرساخت فرهنگي ميرف قدر باال نمي  فرهنگ است اينةعرص بيماري در

 ي طراحيا  را به گونهي اقتصادي ساختارهادي با/اند ها از وضعيت فرهنگ گاليه كرده  دولتةرهبري در هم
   فرهنگ كمك كندتي كه به تقوميكن

 هميشه رهبري در .ها سخت است دولت ةگي در هم اما كار مديريت فرهن،شوراي عالي انقالب فرهنگي اقدامات خوبي انجام داده 
هنوز در دانشگاه مديريت و رشد فرهنگي يك جامعه كاري بسيار پيچيده است؛ ما . اند ها از وضعيت فرهنگ گاليه كرده  دولتةهم
 .باره نداريم در حوزه نيز در اين عرصه دچار نقص هستيم  درست و حسابي در اينتةرش

 ًديل به فيلم و حقوق بشر خود را چگونه تئوريزه كنند، اينها را تب  ها بلدند اري است، غربيي كار دشو كار مديريت فرهنگاساسا
ايم كه از اقتصاد  ريزي نكرده اي برنامه هنوز به گونهما  - به عنوان مثال-  ولي.دهند مردم مي يكنند و به خورد نظامات اجتماعي مي

همه بايد اعتراف كنيم، . داي طراحي كنيم كه به تقويت فرهنگ كمك كن  به گونهيد ساختارهاي اقتصادي راما نماز دربيايد، با
 .كنيم باشيم با دين هم شعاري برخورد مياگر فرهنگ درست زندگي كردن نداشته  .وليت خود را بدانندئمسها  ه دانشگا

   داعش بوجود آمده است ي غربسميبرالياز دل ل
 من از اين  .گويم وزارت علوم تبريك ميبه من  اشاره كردند خوب است و ]وزارت علوممعاون فرهنگي [ رويكردي كه جناب هاشمي

 ما به همدلي نياز دارد، ما ةكنم چراكه جامع استقبال مي - كرددانشگاه را به باشگاه سياسي قرمز و آبي تبديل كه نبايد - رويكرد 
هاي سياسي  ها را به باشگاه خواستند دانشگاه  زماني مي كه يكودر اما يادمان نمي. دلي را حفظ كنيم اختالفات بايد همةرغم هم علي
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تو طالباني «كه نشود  در دانشگاه از هم انتقاد كنيد، اما به كسي گفته :گفتيم كرديم و مي تعجب ميما  .قرمز و آبي تبديل كنند
    »!هستي

 اي كه هيچ طرف  با هم برخورد كنند، به گونهعداوت اي مديريت كرد كه دانشجويان بدون  انشگاه را از نظر فرهنگي به گونهبايد د
 .اد شود حق و حقيقت سود خواهد برداگر اين فضا ايج .به طرف مقابل برچسب نزند

 مشخص وجود  دو راه صداقت، براي رسيدن به . نكته خوبي است نيز صداقت اشاره كردندةهاشمي دربار ديگري كه آقاي دكتر ةنكت
 بدانيم راهي كه  بايدخواهيم در جامعه صداقت ايجاد شود اما  ما مي.ها را برداريم ارزشبياييم و  كه  راه ليبرالي است يك؛دارد
  .داعش ايجاد شده است  ، و از دل ليبراليسم غربي استبست رسيده بناند به  ها رفته ربيغ

  البته. نبايد باشد» غيبت«و  »جسست« و يكي از مشخصاتش اين است كه  است تاكيد كردهبر آناما راه ديگر آن است كه اسالم 
صداقتي كه از آن داعش رسند اما  ها زودتر به صداقت مي ليبرال.  پايدارتر استاست وليتر   سخت از اين راه،صداقترسيدن به 
  .شود ايجاد مي

 عيت فرهنگي به گويند اصالح وض  برخي ميبا توجه به اينكه-  نظر شما دربارة لزوم تدوين نقشة مهندسي فرهنگي چيست؟:مجري
  - .داردمسائل نياز  كارهايي فراتر از اين

 اي بدون توجه  در هيچ عرصه ما. فرهنگي نياز به اسناد باالدستي نداريم  وضعيتاين شبيه طنز است كه كسي بگويد براي اصالح
و يك مشكل هم نويسيم  نميسر اين است كه اسناد را دقيق مشكل منتها يك . توانيم موفقيت بدست آوريم به اسناد باالدستي نمي

 . و بايستي به اين نكته نيز توجه كرداست انتقال سند به رفتار به چند سند مياني نياز اين است كه براي

 ساز است رفتار مسئوالن، فرهنگ

  اگر .  استساز ساز و فرهنگ اخالقوالن ئ رفتار مس.رفتار سياسيون و امراء جامعه است  در جامعه،ساز  فرهنگاز عوامل مهمِيكي
 ة نشان اين، عجوالنه و زيادي و يا نابجا از خودش دفاع كندشود و بخواهد و دچار رفتار دفاعي كندذره عصبانيت پيدا  ولي يكئمس
 . سعه و صدر است نبودِنشانةوالن ئدر مسرفتارهايي مثل لجبازي  همچنين . سعه صدر استعدم

  ترين لجبازي در سطح سياسيون  است؛ كوچك منابع مهم توليد فرهنگ در جامعه  ازآنهاهاي  گيري و گفتار و موضعوالن ئمسرفتار
  .شود مشاهده ميدر جامعه به وضوح ش تاثيروالن ئمسو 

  


