ابعاد جبهه فرهنگی
ثزای ثزرسی اثؼبد ججِْ فزٌّگی اثتذا ثبیذ ثِ چیستی ،چرایی ٍ سپس چگونگی آى در هجحث پیبدُ سبسی ٍ ػولیبتی وزدى
پزداخت؛ پبسخ ثِ ایي پزسص ّب هب را ثِ دوتزیي ّبی ججِْ ای در حَسُ فزٌّگ هی رسبًذ وِ در چگًَگی هی تَاى اس آى دوتزیي
ّب ثِ استراتصی ،تبکتیک ٍ تکنیک رسیذ.
چیستی ججِْ فزٌّگی را در حَسُ فلسفه ٍ چگًَگی آى را در حَسُ هذیریت ٍ چزایی آى را ًیش در ّز دٍ رٍیىزد فلسفی ٍ
هذیزیتی ثبیذ پبسخ داد.

سپس ثبیذ اس عزیك تفکیک پبرادایوی ،غف خَدی اس غیزخَدی (دٍست ٍ دضوي) را ًیش هطخع ًوَد.
در غَرتی وِ ججِْ فزٌّگی خَدی را خذاهحَر ثذاًین پبراداین ضىل گزفتِ پبراداین تئوئیستی ًبهیذُ هی ضَد وِ ایذئَلَصی
ضىل گزفتِ در ًتیجِ آى ،تسلین ضذى در ثزاثز اهز خذا است (اسالم) ٍ جبهؼِ ای وِ رلن هی خَرد جبهعه هجری خَاّذ ثَد ٍ
اگز ججِْ فزٌّگی غیز خَدی را اًسبى هحَر ثذاًین پبراداین ضىل گزفتِ پبراداین اوهبنیستی ًبهیذُ هی ضَد ٍ ایذئَلَصی حبون
ثز آى تسلین ضذى در ثزاثز خَاستِ ّب ٍ توبیالت اًسبى است (هذرنیسن) وِ ثِ یه جبهؼِ ثب تؼزیف جبهعه هذنی هٌتج هی ضَد.
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هی تَاى در هغبثمت ثب یه غحٌِ یب لَا در ٍضؼیت ًظبهی ،صحنه یب قوا در جبهه فرهنگی را ًیش تجییي ٍ هطخع ًوَد .در
چٌیي تَغیفی اس لَا وِ یىی در ججِْ حك ٍ دیگزی در ججِْ ثبعل لزار هی گیزد ول غحٌِ را هی تَاى "کل یوم عبشورا و کل
ارض کربال" در ًظز گزفت.

ًسجت ثِ الیِ ّبی استزاتضیىی ،ػولیبتی ،تبوتیىی ٍ تىٌیىی ،سطوح هنبزعه را ًیش ثبیذ هطخع ًوَد.
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ججِْ فزٌّگی هبّیتی در حَسُ قذرت نرم دارد ثٌبثزایي ثبیذ اثؼبد آى را در ًسجت ثب ایي حَسُ تجییي ًوَد.

ضٌبسبیی اثؼبد  Cultural Front¹در ججِْ دضوي در لَای همبثل ًیش ضزٍری است ،هثال یىی اس رٍش ّبی تْذیذ ًزم در حَسُ
فزٌّگی ،ضىل گیزی آًفَالًشای ًیَیَروی است.

در تغبثك ٍضؼیت فزٌّگی ثب ٍضؼیت ًظبهی ،اس آًجب وِ در ٍضؼیت ًظبهی ٍ جٌگ سخت ،جْت دست یبثی ثِ سیبست هَرد ًظز
یؼٌی سیبست پذافنذ²هلی (در ًظبم جوَْری اسالهی ایزاى) ،تطىیل سبسهبى ًظبهی ثزای سبسهبًذّی ًیزٍ ّبی هسلح وطَر ثِ
هٌظَر تَاًوٌذسبسی آى ّب ضزٍری است لذا در ٍضؼیت فزٌّگی ٍ جٌگ ًزم ًیش ثبیذ جْت دستیبثی ثِ سیبست هَرد ًظز یؼٌی
سیبست نبتوی فرهنگی (در ًظبم جوَْری اسالهی ایزاى) ،تطىیل یه سبسهبى فزٌّگی والى ثزای سبسهبًذّی ًیزٍّبی فزٌّگی
وطَر ثِ هٌظَر تَاًوٌذسبسی آى ّب اهزی ضزٍری ثِ ًظز هی رسذ.

 .1ججِْ فزٌّگی
 .2پذافٌذ در هفَْم ولی ٬هجوَػِ الذاهبتی است وِ ثِهٌظَر دفغ ٬خٌثی سبسی ٬وبّص تبثیز الذاهبت آفٌذی دضوي ٍ جلَگیزی اس
دستیبثی دضوي ثِ اّذاف خَدی اًجبم هیگیزد.
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تشکیالت نظبهی هجتٌی ثز سلسلِ هزاتت است لذا تؼییي سلسله هراتب در یه تشکیالت فرهنگی در تغبثك ثب یه سبختبر
ًظبهی ًیش اهزی ضزٍری ثِ ًظز هی رسذ .هثال در ًیزٍّبی هسلح ایزاى ثِ درجِ ستَاى سَم تب سزٌّگ توبم درجِ افسزی هی
گَیٌذ ٍ ثِ وسی وِ دارای یىی اس ایي درجِّب ثبضذ افسر هی گَیٌذ .در تطىیالت فزٌّگی ًیش هی تَاى افزادی را در هزتجِ
سرببزاى صفر ،افزادی را هزتجِ افسراى ٍ افزادی را ًیش در رتجِ شنرال هب یب فرهبنذهبى عجمِ ثٌذی وزد.
در تغبثك ثب سِتبد کل نیروهبی هسلح ³وِ ًْبدی ًظبهی در جوَْری اسالهی ایزاى است ٍ هسئَلیت ّوبٌّگی هیبى ولیِ
ًیزٍّبی ًظبهی وطَر را ػْذُ دار است ًیش هی تَاى ستبد هشترک جبهه هبی فرهنگی´ (ضَرای ػبلی اًمالة فزٌّگی!) را ثِ
ػٌَاى ًْبدی فزٌّگی در وطَر در ًظز گزفت وِ هسئَلیت ّوب ٌّگی هیبى ججِْ ّبی هختلف فزٌّگی ٍ هٌْذسی فزٌّگی را
ػْذُ دار است.
در تغبثك ثب نیروهبی هسلح کشور وِ ارتص ،سپبُ ٍ ًیزٍی اًتظبهی ّستٌذ هی تَاى دو جبهه کالى شور فرهنگی و شعور
فرهنگی را در ًظز گزفت .در ججِْ ضؼَر فزٌّگی ٍجَد انذیشکذه هب جْت سیبدت بر هغس هب اس عزیك الٌبع ضزٍری است ٍ
در ججِْ ضَر فزٌّگی ًیش ٍجَد انگیخکذه هب جْت تصرف بر قلب هب اس عزیك ارضبیی( هجتٌی ثز رضبیت) ضزٍری است.
در اًذیطىذُ ّب (اتبق ّبی فىز -جبیگبُ ًخجگبى) ،سزثبساى غفز افزادی ّستٌذ وِ ًیبس ثِ آهَسش دارًذ ٍ سغح فزٌّگی آى ّب
سغح تىٌیىی ثب سغح هٌبسػِ پیىبر فزٌّگی است(دانش آهوزاى) ؛ افسزاى افزادی ّستٌذ وِ ػالٍُ ثز ًیبس ثِ آهَسش در سغحی
ثبالتز ،هی تَاًٌذ سْن ػوذُ ای را در ججِْ فزٌّگی در سغَح فزٌّگی تبوتیىی ٍ ػولیبتی ثب سغَح هٌبسػِ رسم فزٌّگی ٍ ًجزد
فزٌّگی ایفب وٌٌذ( دانشجویبى)؛ صًزال ّب یب فزهبًذّبى یب رّجزاى ًیش افزادی ّستٌذ وِ هی تَاًٌذ در سغح فزٌّگی استزاتضیىی ٍ
سغح هٌبسػِ جٌگ فزٌّگی در ججِْ ضؼَر فزٌّگی ،سزثبساى غفز ٍ افسزاى را جْت رسیذى ثِ اّذاف استزاتضیىی ّذایت ٍ
رّجزی وٌٌذ ( اسبتیذ دانشگبه ،علوب حوزه و.)...
در اًگیخىذُ ّب (ٌّزوذُ ّب – ٌّزگبُ ّب -جبیگبُ ًخجگبى) ًیش ثبیذ ثِ ّوبى ًسجت سزثبساى ،افسزاى ٍ فزهبًذّبى را هطخع ًوَد
تب سْن ػظین ایي ػزغِ را در ججِْ ضَر فزٌّگی پزداخت ًوَد ( .تئبتر ،سینوب،سرود ،هوسیقی اصیل ایرانی ،هذاحی و )...
هی تَاى در ػزغِ داخلی هجتٌی ثز سیبست پذافنذ فرهنگی در همبثل سیبست شبیخوى فرهنگی µػول وزد ٍ در ػزغِ ثیي
الولل(ثزٍى هزسی) سیبست نبتوی فرهنگی¶ را دًجبل ًوَد.
 .3ایي ستبد ٍظیفِ سیبستگذاری ٍ فزهبًذّی ولیِ ًیزٍّبی هسلح ایزاى اس جولِ ارتص ،سپبًُ ،یزٍی اًتظبهی را ثز ػْذُ دارد .ایي
ستبد ثِعَر هستمین زیر نظر هقبم رهبری ادارُ ٍ رئیس ستبد اس سَی اٍ اًتخبة هیضَد.
 .4ایي ستبد ٍظیفِ سیبست گذاری ٍ فزهبًذّی ولیِ ًیزٍّبی ججِْ فزٌّگی وطَر را ثز ػْذُ دارد .رئیس ایي ستبد رئیس جوهور
است ل ذا یىی اس ثشرگتزیي ضؼف ّب در ایي ستبد هی تَاًذ تبثیز ًگبُ هتغیز ٍ هتوبیش دٍلت ّب ثز ػزغِ فزٌّگ ثبضذ وِ در ّز دٍرُ
ثب تغییز رئیس جوَْر اتفبق هی افتذ.
 .5حزوت فزٌّگی ّوِ جبًجِ دضوي ثب اهىبًبت ٍسیغ رسبًِ ای ٍ ...
 .6حزوت فزٌّگی هجتٌی ثز ثزًبهِ ریشیّ ،ذف دار ٍ در سغح گستزدُ
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ثٌبثزایي ػزغِ داخلی را هجتٌی ثز سیبست پذافٌذ فزٌّگی هی تَاى ثِ دٍ ججِْ ضَر فزٌّگی ٍ ضؼَر فزٌّگی تمسین ًوَد ،ثزای
ججِْ ضَر فزٌّگی در ػزغِ داخلی ،اًگیخىذُ ّب ٍ ثزای ججِْ ضؼَر فزٌّگی در ػزغِ داخلی اًذیطىذُ ّب را تؼزیف ٍ تجییي
ًوَد ٍ ّوچٌیي ػزغِ ثیي الولل هجتٌی سیبست ًبتَی فزٌّگی را ًیش هی تَاى ثِ دٍ ججِْ ضَر فزٌّگی ٍ ضؼَر فزٌّگی تمسین
ًوَد ٍ ثزای ججِْ ضَر فزٌّگی در ػزغِ ثیي الولل ،اًگیخىذُ ّب ٍ ثزای ججِْ ضؼَر فزٌّگی در ػزغِ ثیي الولل اًذیطىذُ ّب را
تؼزیف ٍ تجییي ًوَد.
در تغبثك ثب ػَاهل درگیز در یه جٌگ سخت ،ججِْ فزٌّگی ًیش ًیبس ثِ حوبیت ٍ پطتیجبًی ،ثیسینچی ،سٌگز ،خظ همذم ،دیذُ
ثبى ٍ ً ..یش دارد وِ ثزرسی ّز وذام اس ایي هَارد حَغلِ ای هضبػف هی علجذ وِ ثٌذُ اٍى رٍ ًذارم.

پاسخ سواالت
نسبت فرهنگ و هنر
فزٌّگ ٍ ٌّز دٍ همَلِ جذا اس ّن ّستٌذ ٍلی در ػیي حبل هىول یىذیگزًذ.
ٌّز ثزای ایٌىِ ثِ خلك یه اثز هٌتج ضَد ًیبس ثِ یىسزی هَاد اٍلیِ فزٌّگی (ثبٍرّب ،ارسش ّب ،رفتبرّب ٍ ًوبد ّبی اجتوبػی) دارد.
ٌّز ثذٍى هبدُ فزٌّگی پذیذ ًوی آیذ ٍ آًچِ در ٌّز ثِ ػٌَاى اثز خلك هی ضَد دارای سهیٌِ ای اس ثبٍرّب ،ارسش ّب ،رفتبرّب ٍ
ًوبدّبی اجتوبػی است لذا ٍلتی ٌّز هجوَػِ ای اس ایي سهیٌِ ّب را ثِ دٍش هی وطذ هی تَاًذ ثِ ػٌَاى جشئی اس فزٌّگ ثب
ظزفیت ّبی دٍام ٍ لَاهی وِ دارد ،در فزٌّگ سبسی ٍ ّوچٌیي حفظ ٍ گستزش ٍ اًتمبل آى ًیش هَثز ثبضذ.
نسبت فرد ،فرهنگ و جاهعه
جبهؼِ اس هجوَػِ ای اس افزاد تطىیل ضذُ است وِ جْت ثزآٍردى ًیبسّبیطبى ،ثب ایجبد هٌبسجبت ٍ رٍاثغی وٌبر ّن سیست هی
وٌٌذ؛ ایي هٌبسجبت ٍ رٍاثظ هجوَػِ ای اس ثبٍرّب ،ارسش ّب ،رفتبرّب ٍ ًوبدّبی اجتوبػی است وِ تحت ػٌَاى فزٌّگ در سیتن
خبًَادُ ،هذرسِ ٍ جبهؼِ ضىل هی گیزد ٍ ًمص ثبرس ٍ اسبسی در ضخػیت فزد دارد.
ثٌبثزایي فزایٌذ فزٌّگی ضذى فزد ٍ جبهؼِ یه جزیبى دٍ سَیِ است؛ یؼٌی اوثزیت افزد جبهؼِ ثب تزثیتی وِ اس دٍراى وَدوی در
خبًَادُ ،هذرسِ ٍ جبهؼِ پیذا هی وٌٌذ تحت تبثیز فزٌّگ هحیظ لزار دارًذ اهب در گذر سهبى افزاد ثِ ٍاسغِ داضتي ارادُ ٍ اختیبر
هتٌبست ثب هیشاى ػلن ٍ لذرت ٍ ًمطی وِ در جبهؼِ دارًذ تبثیزاتی را ثز فزٌّگ پیزاهًَی خَد هی گذارًذ.
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ثبات هویتی و جهانی شدن
هىبى ،فضب ،سهبى ٍفزٌّگ ػَاهل اغلی َّیت سبسی ّستٌذ ، ،ثب جْبًی ضذى هزسّبی هىبًی فزٍ هی ریشد ٍ تَاًبیی َّیت سبسی
هىبًی ثِ تحلیل هی رٍد ٍ هحل را ثِ یه فضبی گستزدُ تز پیچیذُ تجذیل هی وٌذ .جْبًی ضذى تَاًبیی َّیت سبسی سهبى را ًیش
ثسیبر وبّص هی دّذ ٍ یه دًیبی ثی سهبى پذیذ آٍردُ ٍ َّیت را ثب چبلص هَاجِ هی سبسد .جْبًی ضذى ثب ثزّن ریختي فضبی
اًحػبری ٍ اس ثیي ثزدى هػًَیت فزٌّگْب لبثلیت آى را در َّیت سبسی وبّص هی دّذ .
اس ثیي رفتي هزسّبی َّیتی عی پزٍصُ جْبًی ضذى ثِ هؼٌی تحت تبثیز لزار گزفتي َّیتْبی ثؼضی جَاهغ تَسظ جزیبًْبی هسلظ
عی پزٍسِ جْبًی سبسی است چزا وِ آًْب سؼی در هغزح وزدى ػٌبغز َّیتی خَد دارًذ .در جْبًیسبسی ،اس عزیك ٍسبیل
ارتجبطجوؼی پیطزفتِ ،فزٌّگ وطَرّبی هسلظ ثِ راحتی ثِ وطَرّبی جْبى سَم ػزضِ هی ضَد ٍ َّیتّبی فزدی ،لَهی ،هلّی
ٍ هذّجی ایي هلل تحت تبثیز لزار هی دّذ.

تعریف اصطالحات
" " Globalizationجهانی شدن :
(پزٍسِ) ثِ استمجبل یه جْبى رفتي  ،هتحذ ضذى  ،آضٌبیی ثب فزٌّگْبی دیگز ٍ احتزام گذاضتي ثِ آراء ٍ ًظزیبت دیگزاى ،
حزوتی وٌذ ٍدرًٍشاد  ،فزایٌذی سیبل ٍ در حبل اًتطبر در جْبى.
” “Globalizingجهانی سازی :
(پزٍصُ) ثِ فزایٌذّبی ٍاثستگی ٍ ّوگًَی جْبّی هؼغَف است ٍ داللت ثز ایي دارد وِ لػذ ،ثزًبهِ ٍ آگبّی هؼیٌی پطت ایي
فزایي ًْفتِ استً .یزٍیی اس ثیزٍى ٍجَد دارد وِ هزدم یه وطَر یب یه هٌغمِ را هججَر ثِ پذیزش ػمیذُ ٍ جْبًی وزدى
فزٌّگْبی جْبًی هی وٌذ .
یونیورسالیسن:
( جْبى ضوَل گزایی) ثِ ارسضْبیی هؼغَف است وِ اًسبى را در ّز سهبى ٍ هىبًی ،فبرؽ استؼلك ّبی فزٌّگی ،چًَبى سَصُ ّب یب
فبػالًی خَد هختبر در ًظز هی گیزًذ.
گلوبالیسن :
ارسضْبیی وِ افزاد پبیجٌذ ثِ آى ارسضْب ول سهیي را هحیظ هبدی ٍ افزاد رٍی آى را ضْزًٍذاى ،هػزف وٌٌذگبى ٍتَلیذ وٌٌذگبى
جْبًی هی داًٌذ ٍ خَاّبى الذام جوؼی ثزای حل هطىالت جْبًی ّستٌذ.
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وبسوَپَلیتیسن  ،هؼتمذ است ّوِ هزدم جْبى ثبیذ خَد را ّن ٍعي یىذیگز ٍ ّوِ جبی دًیب را ٍعي خَد ثذاًٌذ .آًبى ّذفطبى
رسیذى ثِ فزٌّگ ٍ ادثیبتی جْبًی ثِ دٍر اس ّز گًَِ ٍاثستگی هلی ٍ تفبٍت ّبی ًضادی است .هفَْهی است وِ ثبٍر ثِ هتؼلك
ثَدى ثِ توبم جْبى ٍ هزدم آى ٍ ػذم ٍاثستگیْبی لَهی-هلی ٍ در ول ،ثبٍر ثِ ایٌىِ جْبى ،هیْي هطتزن توبهی هزدم است .در
ایي هفَْم ،تؼلمبت هبدی ٍ هؼٌَی ٍیضُ ای ثِ وطَر خبغی (ثِ ٍیضُ خَدی) ٍجَد ًذارد ٍ فزد جْبى هیْي ػالیك فزٌّگی ،سٌتی
ٍ سیبسی ٍیضُای ًسجت ثِ سزسهیي ٍ وطَر اغلی خَد ًذارد ٍ ثٌب ثِ اػتمبد ثِ هطتزن ثَدى جْبى ثِ ػٌَاى سزسهیي توبهی ثطز،
ثِ حىَهت جْبًی هیاًذیطذ؛ ٍ ثب ّزگًَِ هزس فزٌّگی ،سیلسی ٍ ،اجتوبػی هغبیزت دارد.
خاص گرایی فرهنگی :
همبٍهت ٍ ٍاوٌطی ثَهی در لجبل جْبًی ضذى ٍ ّوگَى ٍ یىذست سبسی فزٌّگی جْبى است در چٌیي ضزایغی ،ػٌبغز فزٌّگی
هختلف اس ثستز ٍ سزسهیي هؼیي ،جذا هیضًَذ ٍ ّویي فضبی جْبًی ثِ غَرت ػزغِ حضَر ٍ ثزخَرد فزٌّگّبی گًَبگَى در
هیآیذ .خبظ گزایی فزٌّگی ضبهل خبظ گزایی لَهی ،هلی گزایی  ،ثٌیبد گزایی دیٌی هی ضَد.
ثغَریىِ ایي پذیذُ گبُ ثِ ّ .1وشیستی ٍ آهیشش فزٌّگی (ػبم گزایی فزٌّگی) هٌجز هیضَد ٍ  .2غبلجب ًیش ثِ ستیشّب ٍ خبظ
گزایی فزٌّگ هیاًجبهذ .فزایٌذ جْبًی ضذى خبظ گزایی ّبی فزٌّگی را تمَیت هی وٌذ.
عام گرایی فرهنگی :
ػبم گزایی ثز اًغجبق  ،اًؼغبف ،آهیشش ،تؼذیل ٍ تفبّن استَار ٍ هٌبست تزیي ٍ ػولی تزیي هَضغ گیزی را ٌّگبم ثزخَرد ثب
اعالػبت ،افىبر ،ارسش ّب ٍ دیذگبُ ّبی جذیذ  ،تَسل ثِ گفت ٍگَ ّ ،ن پذیزی ٍ دست ون ّوشسیتی هی داًذ .در ایي لسوت
هفبّیوی ّن چَىّ ،وشیستی ٍ آهیشش فزٌّگی ،دیبلىتیه ػبم ٍ خبظ  ،تحَل ٍ تؼبلی فزٌّگی هغزح هی ضَد.

هوفق ببشیذ
هحوذعلی حبیب زاده
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