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 رازيشدانشگاه  تيو بربدانشجو  دكتر  فلسفه بعليم  نسب /نجمه بقو سيده taghavinasab.n@gmail.com 
 27/22/2331 پذيرش:و  72/71/2331 دايافت:

 چكيده
 وضوعيت بينويپيش و سوريع بحووالت و بغييورات گرفتن نظر دا گرايي به دليلآينده اويكرد باا اجتماعي بازساز  نظريه
 بور او. اسوت اين حووزه دا ميرح پردازاننظريه ازا بافلر آلوين. باشد مؤثر فرهنگي آينده ها چالش حل دا بوانندمي آينده
 بواا پوژوهش اين است. دا نموده فرهنگيا بوصيف  جهان اا بخصوص دا زمين بحوالت آينده موجودا ها واقعيت اساس
 سويح دا فرهنگوي اوابوط بوسعه: جوامع آينده كه عةاات بودند ازويژگي فرهنگي مهم  پنج كيفيا محتوا  بحليل اوش
 سوندا اداموه دا. آمود دسوت بوه نهاد خوانوادها و فرد  يابيهويت معنوياتا و هااازش اشد گرايياقوميت بوسعه جهانيا
هش نشوان داد كوه گرفتند. نتايج پژو بحليل قراا هاا مواداساس اين ويژگي ششم بر برنامه بوسعه و سند 2373 اندازچشم

كوه دا بودوين اسوناد  اودموي انتظوااا بيشتر بوجه گردد. همچنوينا جهاني سيح دا فرهنگي اوابط بوسعه الزم است به
 شود. بيشتر  بوجه آيندها ها  فرهنگيبحوالت و چالش بها بوسعه جديدبر

 .گراآينده اجتماعي بافلرا فرهنگا اسناد بوسعها بازساز  ها:كليدواهه
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 مقدمه

 اقوداماتا آن  و بوسوع بهةوودبورا   هموااه است الزم كه است فرهنگيا عرص  جامعه هر مهمها  عرصه جمله از

 نةوودن اوزبوه نووا ميالةوات بوه پاسخگويي و جديد نيازها  شناسايي عدم افرهنگي نظرانصاحب. گيرد انجام الزم

 جملوه از اا شودنجهاني علوت بوها آنهوا كوااايي كواهش و اابةواطي عودبُ دا ويژهبوها و ديني فرهنگي ها دستگاه

 اجتمواعي و فرهنگوي اقتصواد ا عنوان با بوسعه ها برنامه اكثر گرچه. دانندمي فرهنگ ةحوز دا موجود ها چالش

 اسوت بووده نواچي ا هابرناموه ايون دا فرهنوگ سوهم و شوودمي فرهنگي اموا به كمتر  بوجه اماا شوندمي نامةرده

 اي  قالوب بخشوياانسجام جملوه از فرهنوگا كااكردهوا  و اهميوت(. 22 ا ص2338 اسوانها و فرهنگ گ ااش)

 موديريت برا  هاييبرنامه كشواهاا از بسياا كه  است شده بموج آن بخشيهويت و محيط با سازگاا  شخصيتا

اامكوي و  آزاد) اسوت شودهشناخته ضوروات يوك عنوانبها فرهنگي سياستگذاا  ني  ايران دا. باشند داشته فرهنگ

 انجوام و موجوود فرهنگوي وضوعيت اازيوابي بوهموظف  دولت بوسعها ها برنامه داا دليل همين به(. 2332 منوا ا

 بهواجم و فرهنگي اابةاطات بوسعه از ناشي فرهنگيِ ها بحران و هاچالش شناساييبرا   الزم بحقيقات و ميالعات

 سووم قوانون 211 ةمواد) اسوت دهشو مختلوفا ها دستگاه دا فرهنگي ها فعاليت اثربخشي ني  و بيگانه فرهنگي

 بوا كنودمي كموك گرفوتا خواهنود شوكل آينوده جواموع دا ضورواباً كوه فرهنگوي هوا ويژگي شناخت(. بوسعه

شووند. دا بوين  نظربجديود پيوسوته و گيورد شوكل برگسوترده زمواني هوا افق بوه بوجه با مربةط ها اي  برنامه

دااد. ايون موي به ل وم بغيير و بازساز  دا جوامعا بوجه بيشتر  معيوفا بازساز  اجتماعي  ها  بربيتيا نظرينظريه

هوا  موجوود دا بحوران و حلبرا  اسيدن به موقعيت بهتر : معتقد است ا  كه بر آينده داادديبأكبا بوجه به ا نظريه

گرايوي گرايوي دا اداموه بازسواز آينوده موزشي بوجه شوود. اويكوردجامعها بايد از افق باالبر  به اهداف بربيتي و آ

ند كوه هسوت پوردازان بربيتويآن دسته از نظريوها گراياندا آينده بوجه خاصي دااد. آينده به وضعيت جامعها اجتماعي

هودايت هوا اا بوه دانوش كنتور  و كننود و انسوانبينوي سعي دااند با خط سير بحوالت اجتماعي و فناوا  اا پيش

 كوه نهوايي و كامل نگرش يكا گرارچه بازساز  اجتماعي آينده(. گ313ا ص 2333گوبكا بحوالت بجهي  نمايند )

ا جهوت بوجه به امكانات و اونود بغييورات آينوده با بوانديماما ا نيست باشدا كرده برسيم اا آينده شرايط كامل طوابه

 كوردياومعوروف  ةچهور لووين بوافلرآا ميوان(. دا ايون 121ا ص 1778)اسوكايروا  دهدنشان  حركت جامعه آينده اا

ي آينوده افوراد اا از زندگگوناگون ها  ا جنةهشو  آيندها موج سوم و بغيير ماهيت قوداتها  يي و نويسنده كتابگراندهيآ

ا  گرفتوه بوا از هاپنوي و چينوي و كوره مختلف  هازبانبه ا بافلرآثاا  ي قراا داده است.براس موادزوايا و ابعاد متعدد 

 بوه اا بشور بمودن بواايخ اسووم موج كتاب داا بافلرشده است. برجمه اسپانياييا بركي و دانمااكي و هلند  و فااسي 

  دهو از او  گفتو بوه كوه اطالعات؛ و عصر عصر صنعتي؛ عصر كشاواز : است كرده بقسيم پيوسته موج سه حضوا

 اسوت الزما سوازدمي دگرگوون عميقواً اا چيو  همها سوم موج به واود چون: است معتقد و . است شده آغاز 2387

به براسوي ميالعوات  جهت ناي ازا اين پژوهش .باشند آماده بغييرات اين با يااوييؤا برا  قةل از مختلف جوامع افراد
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 سواختااها  جامعوه هسوتا شودن حا  دا آنچه به بوجه باا دااد به شكل بوصيفي و  قصد پرداخته است كه بافلر

 اسوت واقعوي و بجربوي هوا مشواهدات و  دا موقعيوت از برگرفتوها بافلر نظرات و هاند. بحليلك فيوصب اا آينده

بور اسواس ا و  نظور بوه. نپرداخته اسوت آينده برا  نويسينسخه به بجوي  وا خود نظريات دا او .(1773استرابرنا )

 مووج بمودن از بوافلر هوا بينيپيشا واقوع دا .گرفت خواهند شكل ضرواباً آيندهاين ا جوامع و گذشتهوضعيت حا  

 دا كوه اسوت هاييواقعيت بيان از حاكيا او نظريات .است جوامع گير شكل حا  دا همان اخدادها  آيندها و سوم

 .ندااند اختصاص جغرافيايي خاص محدوده يك به بنابراين. باشدمي وقوع حا  دا يا افتاده ابفاق جهاني وسيع سيح

ا فرهنوگ و تيوو بربجامع به هم  ابعاد موجود دا مسير بغييرات آيندها اعم از اقتصادا سياسوتا بعلويم  طوا بها بافلر

دقيوقا نسوةت بوه پيوسوتاا  و جانةههمهيك نگرش  با (. و 27ا ص 2338اابةاط بين آنها بوجه نموده است )خواازميا 

بستر كنوني جامعه بور مةنوا   ا چونبافلراز نظر  (.1727پانت ااا ) است نموده بدوين آينده اا ها فرصت و هاچالشا زمان

صونعتي خواهود  ها  سريع و پرشتاب استا ل وم شناخت بحوالبي كه داپي ظهوا بمدن جديد و فرابغييرات و ناپايداا 

الزم بوه يوادآوا   .ا دا موج سوم آماده خواهد ساختها  موج دوميا افراد اا برا  حضوآمدا به همراه آشنايي با ويژگي

 و انيةواق پوژوهشا ل ومواً ايون اا نودااد؛ بلكوه هودف بوافلراست كه اين مقالها قصد نقد اسناد بوسعه بر اساس نظرات 

 از دقيقوي دا  نيستا بلكه هدف اصوليا ايجواد گويدامي جمله فرهنگ ها  مختلف اززمينه دا بافلر آنچه با همانند 

 و از سوو  ديگورا بوا هواواقعيت آن بوه بوجه سوا بااز يك با بتوان باشدمي فرهنگي حوزه دا جهاني موجود ها اقعيتو

هاا آمواده حضووا دا برابور ساز  اين ويژگيشود و با بومي پرداخته عرصه فرهنگ او پيش ملي و بوميا به مسازل نگاه

 پوردازد. دا اداموها سوندآينده مي جوامع فرهنگي ها ويژگي ابتدا به براسيدا اين ااستاا اين پژوهش . بغييرات آينده شد

 بحليل قراا خواهند گرفت. ششما از لحاظ بوجه به اين ال امات مواد براسي و برنامه بوسعه سند و 2373 اندازچشم

 گرايياهميت ساختاا فرهنگي از منظر آينده

 داا اقتصاد و افاه اقتصواد  ةگراييا اين است كه دا آيندآينده اويكرديكي از داليل اهميت مسازل فرهنگي از منظر 

. دا .و. ها  جنوگا خشوونتا صولحدوم اهميت قراا خواهند گرفت و مسازل اجتماعي و فرهنگي مانند بحران  داج

ا ا مووج سوومد خوانواده عوامل فرهنگي مانند موذهب وا بافلر(. به نظر 381ا ص 2333بافلرا گيرند )اولويت قراا مي

دانود كوه دا حتي اين موضوع اا يك چالش مووج دوموي دا برابور مووج او  مي يابند. اواهميت مجدد خود اا بازمي

  يافتودولتوي بعليم هوا گويد: بكنوكراتبااه مي اين داا بافلرگير  انقالب اسالمي ايران بأثيرگذاا بوده است. شكل

دانسوتند. موذهب و فرهنوگ و بوسعه اا صرفاً يك فراينود اقتصواد  ميا كردندكه حكومت بهران اا ادااه ميا غرب

ااه باشد. اصوالت فرهنگوي هچندان مهم نةودا آنچه اهميت داشت اين بود كه وضع اقتصاد  اوبا خانواده دا نظر آنان

بوه بنووعا ها  فرهنگي مووج سووم اا گورايش جمله ويژگي ازا بافلر. (337ا ص 2333بافلرا چندان معنايي نداشت )

ا او نظور بوه دانود.زندگي مي دا عمده بغييرات شروع با مترادف اا بحران و  (.373همانا ص داند )بغيير و اشد مي
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 دهود ا  افوراد آموادگي بدون كها زندگي دا اساسي بغييرات و مهم و چشمگير انتقا  هرگونه: از است عةاات بحران

شووند كوه بوه دليول بغييورات سوريعا فرهنگويا هنگوامي ايجواد ميهوا  بحرانا بنابراين(. 231ا ص 2312 بافلرا)

ا ها اا ناشوي از برخوواد فرهنوگگيرند. او بيشتر اين آشفتگيها  قديمي قراا ميها  جديد دا برابر فرهنگفرهنگ

ه و زيرا دا جريان مووج دوما بوجوه بوه بوليودات انةوو؛ داندها  نظام صنعتي ميحا  پيدايش موج سوم با انديشه دا

اموا بوا واود بوه  .جاا  خود بازبمانندا ب گرديد كه جوامع از بوجه به فرهنگموجشدها  بازاايابي برا  كاالها  بوليد

 ها  متفاوت جايگاه اصلي خود اا يافتند.بوجه به فرهنگا دواان فراصنعتي

 ها  فرهنگي اسناد بوسعهمروا برنامه

او  با ششما مواد براسوي قوراا   بوسع ها  فرهنگي ذكرشده دا اسنادنامهاجماليا بر نگاه يك دا ابتدا الزم است كه دا

هاا زيرسواخت بكميول و بجهيو  شامل بيشتر فرهنگا زمين  دا اجرايي ا اوند(2311 با 2313)او   بوسعه برنام  گيرد. دا

 امووا هماهنوگ و متحود نظوام بأسويس. گرديودموي وازشوي هنر  فرهنگي مراك  و مدااس بوسعه و احداث جمله از

 بوسوعه و بقويوت دانشجوا و استاد مةادله زمين  دا دوست خااجي كشواها  با علمي نامهبفاهم كشواا بةليغي و فرهنگي

. بودنود برناموه ايون موواد ديگور اسوالميا از و ملوي وحدت و بفاهم سيح اابقا به برا  كمك جهانگرد  و گرد ايران

 آموده فضوازل اشود و اسوالمي انقوالب ها اازش برويج قالب دا ا(2313 با 2313)بوسعه  دوم فرهنگي برنام  مسازل

 بورا  بوالش جامعوها عمومي فرهنگ كيفي و كمّي اابقا و اسالمي اخالق اساس بر فضازل اشد اين امواا شامل. است

 و موردم به اجرايي ها فعاليت واگذاا  آنا با جد  مقابله برا  اي  برنامه و دشمن فرهنگي بهاجم ها شيوه شناخت

 ضومن همچنينا دا ايون برناموه. بود دولت نظاات و گير بصميم و گذاا سياست به بوجه عموميا با مشااكت بقويت

 بوا اوحيوه مةاازه و ملي و اسالمي فرهنگيا غني موااد با آشنايي طريق از جوانان يابيهويت بر فرهنگيا بهاجم به اشااه

 وضوعيت اازيوابي بوه (ا دولوت2333 بوا 2313سووم ) برنامو  دا. است شده بأكيد غرب فرهنگ برابر ازخودبيگانگيا دا

 بوسوعه از ناشوي فرهنگويِ هوا بحران و هواچالش بورا  شناسوايي الزم بحقيقات و ميالعات انجام و موجود فرهنگي

 مختلوفا از جملوه ها دسوتگاه دا فرهنگوي هوا فعاليت اثربخشوي نيو  و بيگانوه فرهنگي بهاجم و فرهنگي اابةاطات

 هنور ا وازشوي فرهنگويا فضواها  و خودمات و امكانات گسترش سندا اين دا. است گرديده موظف جمعيا اابةاطات

موواد  فرهنگويا ها ه ينوه و بودجه بأمين جامعه و چگونگي فرهنگي بحوالت شناخت و قرآنيا ديني معرفت اعتال 

 دا سوند معتةربورين عنوانبوه 2333ا دا سوا  2373انداز سند چشوم بوسعها ها برنامه بدوين دا اوند .بوجه بوده است

 بورا  بروسويع افوق سندا برا  بةيين اسيد. اين بصويب به آيندها دا كشوا جديد ها چالش معرفي و شناسايي ااستا 

مةنوايي بورا  عنوان اجتماعي بدوين گرديد و به و سياسي اقتصاد ا علميا فرهنگيا مختلف ها زمينه ايرانا دا بوسعه

 چهااما پنجم و ششم بوسعه قراا گرفت.  ها  كلي برنامسياست

( 2333 بوا 2333بوسوعه ) چهواام  برنامو كشوواا سواله 17 اندازچشوم سوند اسواس بر شده بدوين  برنام اولين
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 ايجواد و بقويوت خواص مفهووم از فرهنوگ. است شده بوجه فرهنگ مقوله به بازبر  ديد باا برنامه اين دا. باشدمي

 بعوامالت بوسوعه و هنور اقتصوادا از اعوما بر وسيع محدوده و گرفته فاصله داشت وجود قةلي اسناد دا كه هااازش

 باواهوا  و هوااازش بعميوق ايرانويا اسالمي فرهنگ هويت از صيانت برا چهاام  برنام دا. گيردمي دابر اا فرهنگي

 هوافرهنگ بعامل بقويت كشواا دا اسالمي مختلف مذاهب و هافرقه ميان همگرايي دينيا معرفت اعتال  و معنو 

 مكلوف دولوتا همچنين. است گرديده بأكيد ملي سيح داا بومي فرهنگ گوناگون وجوه معرفي و بومي ها زبان و

 و المللويبين مناسوةات داا هواملت ميان آمي مسالمت و هم يستي خشونت عدم صلحا فرهنگ برويج ا بر بود شده

 چهووااما  برناموو ها بوصوويه ديگوور از. آواد جابووه اا الزم اقووداماتا هابموودن و هووافرهنگ ميووان وگوگفووت بحقووق

 اي  برناموه فرهنگويا و علموي  نهادهوا و هنرمندان متفكرانا نظرها  و آاا بةاد  برا  الزم شرايط ساز فراهم

 وجووه و هوازبان بقويوت هاابمودن وگو گفوت بواب دا جهاني و ا منيقه مجامع دا فعا  حضوا و مشااكت برا 

 بواا «هنر » و« فرهنگي اقتصاد اونق» مفهوم از باا اولين برا  بوسعها چهاام  برنام دا. بود بومي فرهنگ گوناگون

 داديگورا  عةواات بوه. شود اشااه ني  فرهنگي مةادالت ضعف به و آمد ميان به سخن جهاني بازااها  به واود هدف

 بوا 2337) پونجم  شد. برنامو گرفته فاصله داشتا وجود قةل اسناد دا كه فرهنگي انحصاا  محدوديت از برنامه اين

 زنا جايگواه و خانواده نهاد بقويت بر بأكيد. داد اقرا بوجه مواد جداگانه بند دو دا اا اجتماعي و فرهنگي امواا (2333

 بقويوت ديونا حووزه دا انحرافوات جريان با مقابله اسالميا انقالب ها آامان با متناسبا جوانان ملي هويت بقويت

 و بوليودات بوسوعه اسالمي ايرانويا بوسعه الگو  بر بأكيد خودباوا ا و كاا  وجدان اجتماعيا انضةاط گرايياقانون

 اسوتفاده بورا همچنين. بود برنامه اين ها سياست جمله از مجاز ا فضا  دا حضوا و هنر  و فرهنگي ها فعاليت

 آوادن فوراهم و فرهنگي بهاجم با مقابله نظير فرهنگي اهداف بحقق برا ا و اابةاطي اطالعابي ها فناوا  از بهينه

 بوه مربوط دا بخشا (2377 با 2331ششم )  برنام. است دهش بأكيد ا اسانه ظرفيت از حداكثر  برداا بهره  زمين

 ميوراث اسوالميا ايرانوي زنودگي سوةك برويج و ااازه جمله ازا مواادبه اين  ماده سي ده طي اوازش و هنر فرهنگا

 دا هودف بورينمهم. اسوت شوده پرداختوه فرهنگوي و موذهةي فضواها  بوسوعه و خوانواده نهواد بقويت فرهنگيا

 فرهنگوي ابعواد بوه نگاه نوع. باشدمي پيشرفت اسالمي بفكر الگو  به اسيدن ششما  سال پنج فرهنگي ها سياست

 است. معيوف آن برويج و ايراني اسالميا زندگي سةك به بيشتر بوسعها ششم و پنجم  برنام دا

 اوش پژوهش

 ذهنوي بفسوير بورا  بحقيقي اوش بوانمي اا كيفي محتوا  بحليل. است كيفي محتوا  بحليل نوع از پژوهشا اوش

 دانسووت سوواز مضمون و كدبنوود  منوودانظام بنوود طةقه فراينوودها  طريووق از متنووي هووا داده محتوووايي

 كيفوي محتووا  بحليول دا آنچوه. اسوت متني واحدها  شمااش از فرابر اوشا بالشي اين(. 2337ايمان و نوشاد ا )

 داپوي محتووا دا واقوعا بحليول(. 11ا ص 1721برگسوتونا  و بوروس) اسوت داده بفسير و استا چگونگي اازيابي مهم
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 محتووا  بحليول پوژوهشا از ايون دا. است مواد نظر زمينه با اابةاط دا مختلف متون يكپااچها از ديدگاهي به دستيابي

 پديوده يوك آنا شورح هدف كه اوندمي كاا به ميالعابي دا بحليلا معموالً نوع اين. است شدهاستفاده  متعااف يا عرفي

 اسوتخراج هواداده از غيرمسوتقيم يوا مستقيم طوابه اا هامقوله حالتا پژوهشگران اين دا(. 1778 شانوناو  يهشي) است

 ها مقالوه و هامصواحةه هوااكتاب شوامل پوژوهشا اين دا مواد استفاده منابع(. 31ا ص 2333مهربانا  عاد ) كنندمي

 از اوليوه كود 87هاا داده گردآوا  برا . باشندمي ششم  برنام بوسعه سند و 2373 اندازچشم همچنينا سند و بافلر آلوين

 مضوامين موداوم مقايسوه از اسوتفاده بوا. بودنود آينوده جوامع فرهنگي  هابيانگر ويژگي كه شد استخراج مختلف متون

 دا هايشوانشةاهت و هوابفاوت اسواس بور و گرديود مشوخص داشوتندا داللوت مشوتر   جنةو يوك به كه هاييپايه

 .گرفتند قراا مواد براسي ايران فرادستي اسناد دا هاويژگي سپسا اين. شدند داده قراا مربوط ها دهندهسازمان

 ها  پژوهشيافته

بحليل محتوا  كيفوي مضوامين ال اموات فرهنگوي جواموع آينودها شوامل بوسوعه اوابوط   وسيلدا اين پژوهشا ابتدا به

نهواد  يوابي فورد  ومعنويواتا هويت هوا وهاا اشد اازشفرهنگخرده گرايي وفرهنگي دا سيح جهانيا بوسعه قوميت

بوا  2331ششوم ) برناموه  بوسع ( و سند2333) 2373 اندازچشم استخراج گرديدند. سپسا سند نواده از متون موادنظرخا

 گردد:به اين موااد اشااه مي اين قسمت قراا گرفتند كه دا بحليل مواد براسي و هاويژگي اين به بوجه منظر از (ا2377

 بوسعه اوابط فرهنگي دا سيح جهاني .2

ا يكوي از بوافلراسوت.  پيشورفت حوا  دا ف اينوده سرعت جهانيا با سيح دا فرهنگي اوابط شدن و بوسعهجهاني فرايند

عصر اطالعاتا افوراد دا طوو   ازآنجاكه دا (.81ا ص 2312 بافلرا)داند عوامل اين بغيير جهت اا بحر  و مرززدايي مي

هوا  اوا بوه بفاوتگوردد. ازايونبر ميهوا نيو  كوبواهانبينند و مدت پيونود بوا مكها  بيشتر  اا ميزندگي خودا مكان

شودن دا دانود. جهانيشودن ميهوا  جهانيهوا اا از ويژگيا بوجه به اين بفاوتبافلرفرهنگي بوجه بيشتر  خواهد شد. 

 ا  فراينود ايون دا سواز  نيسوت. آنچوهها  فرهنگي و يكسانها و حذف هويتمعنا  يكدست شدن فرهنگآينده به

 خواهود صووات ااحتيآينودها بوه دا هوافرهنگ و هاملت بين فرهنگي بةادالت .است فرهنگي بعامل و بوسعه دهدامي

اسوالميا  ااشواد و فرهنوگ وزاات ااهةرد  بدهند. سند دست از اا خود هويت مختلف ها فرهنگ اينكه گرفتا بدون

 و نظوام هوا بخش سواير بوا فرهنوگ بخش ةسازند بعامل ضعفباازبرين نقاط فرهنگي اا  بوسعها ششم  برنام پايه بر

 بوا فرهنگوي بعامول دا ملوي منسوجم ها فقدان استرابژ  و جهاني فرهنگ با مواجهه دا فرهنگي اب ااها  ناكااآمد 

 از قةول اسوناد دا(. 31ا ص 2333اسوالميا  ااشاد و فرهنگ وزاات) است دانسته فرهنگي داون ضعف نقاط از اا جهان

 اوابوط بوسوعه بوه جديودا اسوناد دا خوادا اموامي چشم به بركمرنگ فرهنگي زمينه دا جهاني بعامالت اندازاچشم سند

برنامه ششوم  31مادة  .است شده بوجه بيشتر اسالمي كشواها  بين همگرايي ايجاد جهانيا با هدف سيح دا فرهنگي

بقويت ظرفيت ميوراث  فرهنگيا مذهةي و هنر  ومحصوالت  دا بخش فرهنگا هنر و وازشا به حمايت از بوليدات و



  39 رانيدر اسناد توسعه جمهوری اسالمی ا؛ گرادهنيکرد بازسازی اجتماعی آيالزامات فرهنگی از منظر رو

ني  سازمان ميراث فرهنگي اا بوه بودوين سوند ااهةورد   277المللي پرداخته كه دا ادامها ماده فرهنگي دا بعامالت بين

بقويوت  بخشوي وايون برناموها بور ايجواد بسوترها  الزم بورا  بنوع 278 ةبوسعه گردشگر  موظف كرده اسوت. مواد

همسايه بأكيد گرديوده اسوت. دا ايون اابيوها سوند  ويژه كشواها  منيقه وجانةه با كشواها  هدفا بهپيوندها  همه

بمودن  هنور و معرفي فرهنوگ و و ااازه بصوير اوشن از انقالب اسالمي و اسالم جهان با انداز ني  به بحكيم اوابطچشم

اين سوند بوه بقويوت حضووا فرهنگوي جمهووا   31 . همچنينا دا بند(اندازچشم سند 37 بند) ايراني اشااه نموده است

 شده است. الملليا پرداختهبين ها سازمان اسالميا دا مجامع جهاني و

 گراييبوسعه قوميت .1

ا ها  محلي و بووميشد. اشد گروه خواهد محسوب جهان آينده مهم مسازل از گرايياقوميت بوسعه و فرهنگي بكثر

هوا  موا شواهد كثرتا دا جهان آينده: معتقد است بافلربااه  اين دا ي آينده است.فرهنگ ها  ساختااجمله ويژگي از

(. بوه عقيوده او 313ا ص 2332بافلرا اند )كامالً متفاوبي هستيم كه فرديت فرهنگيا قومي و ملي خود اا حفن كرده

ها  قوومي گروه زيرا؛ خواهد بردها پيش ها و قدات يافتن اقليتزداييا جوامع موج سوم اا به سمت بنوع هويتانةوه

 و فرهنگوي گرايويبكثر بواا سوويك از آينده جوامع گرفت. به دليل نيازها  متفاوت از هم فاصله خواهندا و اجتماعي

 هوم اا خوود هويوت مختلوف اجو ا  با اندبالش دا هااقليتا ديگر از سو . شد خواهند اوبرو هاقوميت آمي  داهم

ايشوگي فرهنگوي ها  گستردها بورس از بيبه سةب مهاجرتا (. همچنين321و  133ا ص 2333بافلرا ) كنند حفن

 بوافلرا) گرايي و افوراط نيو  وجوود داادها به سمت بعصوباحتما  كشيده شدن اقليتا يابد كه دا اين ميانشدت مي

شوود مي موجوبا دهود و از سوو  ديگورمسوئله فرامليتوي اا افو ايش ميا سوو. موج سوم از يك(113ا ص 2332

به دليول عودم ا احتما  زيادا به اين ميان (. دا311ا ص 2333بافلرا گرايي كمتر شود )احساسات ناسيوناليستي و ملي

گرايي كشيده شود. دا اين حالت ممكن اسوت گرايي و ناحيهگرايي به سمت قومها  فرهنگيا مليبوجه به ناهمگني

 متعودد هوا هويت برخواد اآينده جوامع داا بافلر نظر به. ونت منجر شودخش ها به اف ايش بنش وبعااض بين اقليت

 بوه اوا آينوده جواموع دا فرهنگي ها بنش اودمي انتظااا بنابراين. دش خواهد بةديل آمي بحران ا لهئمس به گروهي

 نظور از ايورانا فرهنگوي لهئمسو بورينمهم فرهنگوي بكثور بوه بمايولا 2331 پژوهيآينده گ ااش اود. دا اف ايش

ا 2331 باناآينوده) است گرفته قراا زياد اهميت با متغيرها  اده دا محلي قوميا ها چالش است و بوده كااشناسان

 شواخص بوين دا قوومي هويت كشواا فرهنگي مهندسي نقشه فرهنگيِ ها شاخص دا حتي كهداحالي(. 287ص 

 ميوراث و فرهنوگ دينويا هويوت ملويا هويتا سند اين دا اشااه مواد ها هويت جمله از. است نشده آواده هويت

 شواخص بخوش دا فقوط موذهةي و قومي بين اوابط و هافرهنگخرده به. است سياسي هويت و اجتماعي فرهنگيا

 ميوان دا هوابفاوت وجوود بوا (.2331 دبيرخانه شوواا  عوالي انقوالب فرهنگويا)است  دهش اشااه انسجام و وحدت

گرچوه  كورد. خواهود پيودا بيشوتر  اهميوت اوزاوزبه هاافرهنگخرده سو  به گرايش جهانا مختلف ها فرهنگ

 نشوان هااما پژوهشا بود خواهد جهان و ايران فرهنگي آينده ها چالش جمله ازا گراييناحيه به گراييملي از حركت
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 صوميما) شوندنمي محسوب برانگي چالش ملي امنيت و ملي وحدت و يكپااچگي برا  قومي ها هويت كه دهندمي

هوا  متفواوت فرهنگ بوه قوميوت ا مسوتقيم اشوااهبه صوات سياست كليا  81اندازا از بين چشم دا سند (.2337

 ها  بقويت امنيوت وعنوان يكي از گ ينهبه كشواا مناطق مختلف ميان بعاد  اين سندا ايجاد 17 نشده است. دا بند

هويوت  به شكل كلي به بقويوت وحودت و ا8دا بخش اموا فرهنگي دا بند ا سندشده است. دا اين بيان اقتداا ملي 

 ده است.شهنر ايراني اسالمي اشااه  بمدن و انقالب اسالميا فرهنگ و مةتني بر اسالم و املي

 معنويات ها وبوجه به اازش .3

و معنويوت دا جواموع آينوده موواد  ا دينازآنجاكه بين دين و فرهنگا اابةاط ن ديكي وجود دااد؛ برخالف دواان صنعتي

هوا  دينوي زيواد  هوا و گروهبوجه بيشتر  قراا خواهد گرفت. بمدن موج سوم و دواان فراصنعتيا شاهد ظهوا عرفان

وجو  هور مردم از او  يوأس و نوميود  دا جسوت شوند؛ زيراسرعت احيا ميگرا به خواهد بود. همچنينا مذاهب بنياد

 بوافلر(. دا بُعود موذهةيا 133ا ص 2338بوافلر و بوافلرا )به آن ايمان آواد و به آن چنگ زننودا چي   هستند كه بتواند 

(. و  بازگشوت نهوايي بوه 323ا ص 2333كنود )بوافلرا بيني مينشيني سكوالايسم اا دا كشواها  مختلف پيشعقب

داند. دا اين ميوانا سوءاسوتفاده سياسوي از ايي ميگرگرايي و علمپاشي باواها  موج دوما مانند ملتمذهب اا بازباب فرو

(. به نظر آنهاا آبش شوا و اشوتياق موذهةي 117ا ص 2333جريانات مذهةي ني  او به اف ايش خواهد افت )بافلر و بافلرا 

وا خواهد گرديد و بسوياا آسوان بوه فريةان سياسي شعلهخواه واقعي باشدا يا پوششي برا  ديگر احساساتا از سو  عوام

اسواس نظور  بااه هوشوياا باشوند. بورها و نهادها  فرهنگي دااينشود. بنابراينا الزم است دولتشونت بةديل ميبب خ

هوا كه بمدن موج سوما شاهد ظهووا عرفانا گونها دين و معنويت دا جوامع آيندها نقش مهمي پيدا خواهند كردا بهبافلر

 و شوده بأكيود نيو  پژوهيآينوده گ ااش آيندها دا جوامع دا عنويتم و دين مهم گردد. نقشها  ديني زياد  ميو گروه

 (.288ا ص 2338 باناآينده) است آمده اهميت دااا  اده متغيرها  دا غيربومي و جديد ها گراييمعنويت به گرايش

 پايوه بور ديني بصيرت و معرفت به اعتال ا اندازسند چشم 1 و 2بند  معنوياتا دا ها ودا ااستا  بوجه به اازش

بأكيد شده اسوت.  فضازل اخالقي ها وساز  فضا  فرهنگيا اشد آگاهيسالما همچنين و بيتاهل مكتب و قرآن

عنوان بوها بثةيوت جايگواه مسوجد گير  از اماكن مذهةي وششما بوسعه فضاها  فرهنگي و بهره  برنام 38ة دا ماد

بوه اقودامابي ا گرفتوه اسوت. دا اداموه بوجه قراا فرهنگي مواد اجتماعي و سياسيا برين پايگاه عةاد ا بربيتيااصلي

بوسوعه امكانوات  ها  فرهنگي هنر  دا مساجدا استفاده بهينه از ظرفيت معنو  اماكن زياابي ونظير بشكيل كانون

 ها بيشوتر بوه جنةوها شوده دا ايون سوند اقودمات اشوااه ها اشااه گرديده است. دا ااهكااهوا وخدمات اين مكان و

 اقتصاد  فضاها  فرهنگي بوجه شده است. ساختاا  و

 يابيهويت .3

گوردد. دا برين بيماا  معاصر كوه بحوران هويوت اسوتا نيو  ميبغييرات مداوم منجر به ايجاد شايعا بافلر ةبه عقيد

 به دليل اف ايش آگاهي افراد و بوجه به فرديتا ساخت هويت فرد  بوسط خود اشوخاص صوواتا جوامع فراصنعتي
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سواز  منجور اونود هويت ها  متعددا به ايجاد بحوران داشدن فرد با فراواني و پيچيدگي انتخاب اما اوبروا گيردمي

ها و طوا موداوم دا معورض سوةكها  آينوده بوهانسوان: معتقد استا او همچنين (.213ا ص 2312بافلرا گردد )مي

گوردد د كه اين امور سوةب بغييور مربوب هويوت افوراد ميگيرنطوا مربب دا بغييرندا قراا ميهايي كه بهكيشخرده

ها  هويتي است كه افراد دا آينده بوا آن جمله چالش . ازخودبيگانگي ني  از(213ا ص 2333ا همو؛ 281ا ص همان)

بين آنچه مواد باوا افراد است و آنچه واقعواً وجوود ا يااويي با بغييراتؤدا ا (.171ا ص 2333ا همواوبرو خواهند شد )

شود. اگر اشخاص نتوانند خود اا با اين وضعيت بيةيق دهندا نخواهند بوانست بوا محويط كنواا شكاف ايجاد ميا دااد

هوا و كيشيوابيا خوود اا بوه خوردههويتبورا  گرچوه افوراد  گيرد.بيايند و ناخودآگاه پديده ازخودبيگانگي شكل مي

ها  موجود دا آيندها مربوب بعهد و وابستگي و ناپايداا  اما به دليل عدما كنندها  متفاوت و متنوع وصل ميسةك

ها  مختلوف از ها  گروهيا شكلدامانيها به اوانبرا  افع اين بحرانا نهايت دا. دهندبغيير مي اوش خود اا هم

هويوت ملوي  و وحدت به بقويتا اندازسند چشم 8 دا بندا ها  مد و... او  خواهند آواد. دا اين اابيههاا گروهعرفان

هنور اسوالمي بأكيود نمووده  بمودن و باايخ ايرانا فرهنگ و ةگاهي كافي دابااآ انقالب اسالمي و مةتني بر اسالم و

 هويوت بوه حفون 23دا بنود  انقالب اسالمي و ها آامان با متناسبا جوانان ملي هويت ا بر بقويت28است. دا بند 

 جوانوان سواختن آگواه بوسوعه اسناد ها ااهكاا يابياهويت زمينه اطواكلي دبه اشااه گرديده است. ايراني و اسالمي

 بورا  بالش غربا فرهنگ برابر داا ازخودبيگانگي اوحيه با مةاازه و ملي و اسالمي فرهنگيا غني مواايث به نسةت

 اسوالمي فرهنوگ هويت از صيانت آنا با جد  مقابله برا  اي  برنامه و دشمن فرهنگي بهاجم ها شيوه شناخت

 هست. اسالمي ايراني بوسعه الگو  بر بأكيد و انقالب ها آامان با متناسب جوانان ملي هويت بقويت ايرانيا

 نهاد خانواده .8

موج سووم  خانواده داا كند. به نظر اوبيني ميبنوع ساختاا خانواده اا پيشا سوخانواده دا موج سوم از يك ةبااداا بافلر

گيورد. اموا از ا  و... اا دابور ميانواع مختلف زندگي اعم از بك والد ا مجرد ا خانواده هسوتهاود كه به سمتي مي

بوافلرا ) كنودگسترده موج او  هم بأكيود مي ا  وهستهبر بمايل جوامع آينده به بازگشت به خانواده بكا سو  ديگر

با هجوم اين موجا نظام خانوادگي همگام با نظام  موج سوما بنوع ساختااها  خانواده اا به دنةا  دااد و(. 128ا ص 2333

ا  فقط يكي از اشكا  مواد كه خانواده هستها گونهفناوا  دستخوش بغييرات خواهد شد. به ساختاا اطالعات و بوليد و

عيت داللت پاشدا بلكه بر اين واقهم مي شود. اين امر به اين معني نيست كه خانواده دا موج سوم ازپذيرش دا اجتماعا مي

دهدا اشكا  ديگر  از خانواده جايگ ين اش اا از دست ميا  موج دوم سليهكند كه دا همان حا  كه خانواده هستهمي

اسد؛ زيورا جواموع آينوده مووج نوعي بازگشت به بداوم ني  ميآن خواهد شد. دا كناا اين بغييراتا سةك زندگي آيندها به 

ا ا ني  ها  گذشتها ازجمله بوجه به خانواده هستهكنندا بازگشت به سنتايي پيدا ميهسوميا با جوامع موج او  مشابهت

بواند به ها  كاا دا آيندها ميكند كه شيوهبيني ميا همچنين پيشبافلر(. 133ا ص 2333گير  است )بافلرا دا حا  شكل

ها و امع آيندها انتقا  كااا بوليود و... از كااخانوهها كمك كند. و  با طرح كليه الكترونيك معتقد است: دا جوبداوم خانواده
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بواند ج يي از سوةك زنودگي (. به عةاات ديگرا انجام كاا دا خانها مي171ص پذير است )همانا ها امكانادااات به خانه

 زمان بيشتر  اا با شود كه افراد خانوادهاآينده باشد. اين نوع كااكردا دا بحكيم اوابط خانوادگي ني  مؤثر است و موجب مي

 گردد.پايداا  خانواده مؤثر واقع مي ها دا دوام وهم باشند. همكاا  اعضا  خانواده دا فعاليت

 زنودگيا خوانواده بوا اابيوه دا اساسوي و عموده موضوع چهاا ا2333 سا  دا ايراني ني  جامعه مهم مسازل ميان دا

 زنودگي سوةك افو ايش ازدواجا آمواا كواهش طوالقا آمواا افو ايش: از عةاابنود كه است شدهداده  بشخيص خانوادگي

 گرفتوه قوراا موواد براسوي خانواده نهاد ب ل   كلي محوا موضوعا با چهاا اين. جنسي ها ناهنجاا  اف ايش و مجرد 

 اجتمواعي مسوازل اصولي جمله متغيرها  از ني  38 و 33 سا  موضوعا دا همين(. 81ا ص 2333بانا آينده) است شده

 و آن جايگواه زن دا و خوانواده نهواد دفاعي به بقويت اندازا ذيل اموا اجتماعيا سياسي وچشم سند 23 است. دا بند بوده

بيوان شوده  272 ةششما دا مواد  شده است. دا سند بوسعها اشااه عرصه  قانوني بانوان دا هم استيفا  حقوق شرعي و

بوا اعايوت  جايگاه زن دا آن اقدام نمايند و و خانواده بحكيم نهاد و ويتها  اجرايي موظفند نسةت به بقكليه دستگاه كه

 اسالمي و ايراني دا اين جهت بالش كنند. دا ادامها برا  حفون نهواد خوانوادها مقابلوه زندگي سةك و الگو ها شاخص

خوانوادها بوصويه شوده هوا دا حييوه ها  مخول اازشمنع نشر برنامه خانواده و عرصه دا نرم جنگ هوشمند با فعا  و

است. محواها  اصلي سةك زندگي اسالميا ايراني دا اين سند عةاابنود از: حفون حرموت خوانوادها فرهنوگ افو ايش 

 ششم(.  ا برنام273 ةبرويج ازدواج و ضداازش بودن طالق )ماد ها به خانواده وپايةند  زوج

 گير نتيجه بحث و

اساس يك  ايران بر اسالمي جمهوا  بوسعه اسناد واكاو  اويكردها  به آيندها يفرهنگ ها مؤلفه به بوجه اين مقالها با

يوا مرجعيوت « پاپ»عنوان (ا نويسنده و پژوهشگرا كه بعضاً از او به2313-1721) آلوين بافلر پرداخته است. گرانگاه آينده

زه بصوير  از آينده قراا داد كه آكنده از بويم و وقفه كاا دا اااا  خود اا بيكنند. و  بمام زندگي حرفهگرايي ياد ميآينده

چرخنودا بغييرابوي آنچنوان سوريع و گرايي پيراموون محووا بغييور ميا دابااة آينودهبافلرها و آثاا اميدهاست. هم  انديشه

هرصووات داا و فراگير اسوت كوه داكند. موج بغييراتا چنان دامنهياد مي« شو  آينده»عنوان غافلگيركننده كه از آن به

ا به سه موج از بحوالت كشاواز ا صنعتيا فراصنعتي يا عصر موج سوومدا كتاب  بافلربمامي جوامع اا دابر خواهد گرفت. 

 كند. همچنينا و  داها  گوناگون زندگي بشر  براسي ميپردازد و آثاا و پيامدها  اين امواج اا دا ساحتاطالعابي مي

ويكما چگونه معنا  قدات دهد كه دا قرن بيستا  از قدات به دست دادها نشان ميبازها معنا  جايي دا قداتجابهكتاب 

كاا يد  موج او ا به قدات پو  دا موج دوم و دا نهايتا به دانش دا موج سوما انتقا  پيداكرده  بغيير يافته و از عضله و

 ها كاويده است.موزش و ديگر حوزهطوا عميق دا اقتصاد سياستا آبه جايي قدات اااست. و  پيامدها  جابه

بدون دا نظر گرفتن وقايع و ابفاقابي كه قراا است با آنها مواجه شويما امور  دوا از ا هاكه بحقق آامانازآنجايي

هايي دا سووا چوه فرصوتها  موجودا بدانيم دا آينده از يكالزم است با دا نظر گرفتن واقعيت. دسترس خواهد بود
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بوا چوه ا از سو  ديگور. ها  جامعه بهره گرفتبوان دا جهت بحقق آامانها ميگونه از اين فرصتداايم و چ اختياا

 مسوير اي   و بدبير آنها اا به فرصت بةديل نموود. دابوان با برنامهيم و چگونه ميهست هايي مواجهبهديدها و چالش

امور  ضوروا   فراصنعتي بمدن ظهوا ل ازحاص بحوالت فرهنگيِ شناخت ل وم ناپذيرااجتنابة سو  آيند به حركت

 بوودابير و فرهنووگا ةحوووز او پوويش مسووازل بووها بووومي الزم اسووت كووه بووا ايجوواد يووك نگوواها بنووابراين اسووت.

 .ها و آنچه دا آينده ا  خواهد دادا ابخاذ نمودها  هوشمندانه اا دا برابر واقعيتگذاا سياست

فرهنگوي آينوده كوه شوامل  ال امات  اسناد موجودا مضامين پايپس از بحليل محتوا  كيفي دا ا دا اين پژوهش

 نهواد و فورد  يوابيهويت معنويواتا و هوااازش اشود گرايياقوميت بوسعه جهانيا سيح دا فرهنگي اوابط بوسعه

 به دست آمدند. خانواده هستندا

 اسواس بور جهوان بوا مؤثر و سازنده بعامل ايرانيا جامعه ها ويژگي جمله ازا 2373 اندازچشم سند دا ازآنجاكه

 دا بأثيرگوذاا حضووا لحواظ به ايرانا سند اين بينياساس پيش بر و است شدهبيان  مصلحت و حكمت ع تا اصو 

 قوراا بوجه مواد بيشترا بوسعه ها برنامه دا فرهنگي اوابط كه است الزم داشتا خواهد ممتاز  جايگاه جهان سيح

ايون اسوت كوه ا ضعف اين اسناد محسوب گرددعنوان نقيهبواند بهمي بأمل است و اما آنچه دا اين مواد قابل. گيرد

گرفتوه اسوت و بوه بعوامالت فرهنگوي  اقتصاد  مواد بأكيد قراا غالةاً دا جهت سياسي وا اوابط دا اسناد بةادالت و

عد صونعت فرهنگي بخصوص از بُاود كه دا اسناد بوسعه بعد ا به بةادالت انتظاا مياوا . ازاينكمتر بوجه شده است

گونوه كوه جهوت به عةاات ديگرا دولوت وظيفوه دااد همان گردشگر  به شكل دوجانةه بيشتر بوجه شود. بوايسم و

ها  مساعد  ني  بورا  حضووا كندا زمينهاي   ميحضوا ابةاع فرهنگي مختلف دا كشوا برنامه اونق گردشگر  و

ا اا ني  فراهم سازد. دا مجموعا مسير گردشگر  خوااجي اا بسوهيل و هموواا هايرانيان برا  آشنايي با ديگر فرهنگ

 بوان فرهنگ غني ايراني اسالمي اا دا سيح جهاني ميرح نمود.گونه ميسازد. اين

 وجوود موواد بوجوه بووده اسوت. بوا كمتور گرايي دا اسنادقوميت بوسعه پژوهشا اين ها يافته طةقا همچنين

گرايي قوميوت  بوسع ششما  انداز و برنامفرهنگيا دا سند چشم بكثر سو  به گرايش و فرهنگي پيوندها  گسترش

 بوه گرفتوه شوده و بوجوه قوراا ملوي موواد يكپوااچگي قالوب انسوجام دا بومي با بوجه به وحدت و ها و فرهنگ

 اويوه ابخواذ بوا ملي وحدت برقراا  جريان دا بايد بوجه داشت كه .است دهشن مستقيم ا اشااه فرهنگي ها بفاوت

 قوومي حوذف شووند. ازآنجاكوه دا هوا فرهنگ خاص نيازها  است ممكن ادااد وجود گراييبقليل احتما  يكسانا

 كنواا دا دولوت كوه اسوت الزم. گرددمي كمتر گراييملي و ناسيوناليستي احساسات افرامليتي مسئله اف ايش باا آينده

 ديووده گوورفتننمايوود. نا هووا بوجووهفرهنگخرده بووه نسووةت ملوويا وحوودت بحكوويم سياسووت و گرايوويملي اويكوورد

 اسوت ضوروا اوا . ازاينشد خواهد مختلفي فرهنگي و اقتصاد  اجتماعيا ها آسيب بروز به منجر هاافرهنگخرده

 نيازهوا  ويوژه از باشود و متعهد هاقوميت فرهنگي و اجتماعي ها خواست و نسةت دولت كه دا اسناد جديد بوسعها

 ني  دا نظر گرفته شوند. ها  مادا  دا كناا زبان اسمي كشواله آموزش زبانجم
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دا بيشتر مووااد  اماا است شده خاصي بوجه معنويات و هااازش زمينه دا ساز فرهنگ به گرچها بوسعه اسناد دا

 عودااهةردهوا بيشوتر بوه بُاين ا همچنين اند.ها  اوبناييساخت مربوط به محواها  في يكي و شدها ااهكااها  ااازه

بوجوه كمتور  شوده اسوت. دا ا معنويوت واز  وبه ابعاد ديگر دين و بأكيد داانداسمي كشوا مناسكي دين  آييني و

اوند اجرايي ايون اقودامات از  كشوا نشده است. دا ها  مذهةي موجود داا  به اقليتاابيه با دينداا  ني  هيچ اشااه

 هوا  فرهنگوي وفعاليت سواز به همگوونا از سو  ديگر فرهنگي بأكيد شده و ها فعاليت خودگرداني برا سويك

دا ايون ميوانا بوأثير سواختاا بمرك گورا و آمرانوه بور . ده اسوتشودولوت اشوااه  بوسوطا نظاات بر اوند اجرا  آنها

 عنويوات بيشوترسواز  و بوجوه بوه معد فرهنگشده دا بُ اسدا ااهكااها  ااازهبه نظر ميساز  آشكاا است. فرهنگ

اسوت. ايون  گرفتوه قوراا نظور مواد كمترا هاانسان عامليت و فرديتا نتيجه دا. شده دااندبعيينو ازپيش بيروني جنةه

پوذير  نگواه كننود. جامعه و قانونمنود  عودبُ معنوو  از به وظايف فرهنگي و جامعه شود كه افراد وب ميا موجنكته

واز  بيشوتر ميودان دا عرصوه ديونا اجتماعي افوراد به بوسعه بوانمند  فرد  والزم است كه اسناد جديد ا بنابراين

 دينداا  اا مدنظر قراا دهند. همه ابعاد معنويت و داده و

 و فرديوت و دامنه فراگير اطالعات از سوو  ديگورا آگواهيا سوها  متعدد از يكدا آينده به دليل وجود انتخاب

خت هويت بوسط خود افرادا صووات خواهود گرفوت. ازآنجاكوه هويوت انسوان دو ساا نتيجه دا يافته و اف ايش افراد

 دهشو بوجوه كمتور خوود هويت ساختن داا افراد فرد  نقش بر دا اسنادا اسدجمعي داادا به نظر مي فرد  و  وجه

نقوش ا فورد بوودن فعوا  بوه هاا نظاات و دستواات بيرونيا نسةتگير  هويتاست. دا ااهكااها  مربوط به شكل

شوده به صووات جمعوي و هدايت اسالمي ايرانيا هويت بر بأكيد با بوسعه اسناد دا يابيپرانگي دااند. هويت غالب و

 بيشتر  شده است. بر هويت جمعي بأكيد خواد ومي چشم به ملي يكپااچگي ااستا  دا

اسوت.  بينوي نموودهپويش بوافلرخيرابوي اسوت كوه  ها ودا موج سوم اطالعاتا نهاد خانواده دا معرض چالش

بوسوعه  دا هموه اسونادا باشود. ايون نكتوهها  زندگي آينده مياز ضرواتا حفن اين نهاد بحكيم خانواده وا بنابراين

گوذااان كشوواا از سياسوت اي ان والزم اسوت برناموها گرفته است. دا اين اابيوه قراا كيدأب مواد جمهوا  اسالميا

 شورايط و هرقودا كوه بتووان ازا مثا  عنوانبه نند.كهايي برا  اين منظوا استفاده عنوان فرصتهايي آينده بهچالش

هوا  بواننود زمانها  شغلي به داخل خوانواده اسوتفاده شوودا افوراد خوانواده ميانتقا  فرصتبرا  امكانات فناوا  

و اسوناد بوسوعه جديود بايود بوجوه بيشوتر  بوه كوااآفريني ا اسودد. به نظور ميبيشتر  اا دا كناا هم سپر  نماين

هوا  شواغل از منود  زوجايجواد قووانين اجرايوي ماننود بهرها برا  خانوادگي نشان دهند. همچنينها  آپاستاات

ا حضووبورا  بورا  موردان شواغل ا ها  خاصكاا  زنان و اختصاص مرخصي كاا ا بقليل ساعاتها  دواقانون

داا بيشتر دا خانها الزم است بمهيدابي دا نظر گرفته شود. دا كناا بوجه به زنان شاغلا بسهيل اوند بيمه زنوان خانوه

عنوان ااهكااهوا  الزم است اين موااد دا اسناد آينده بها بواند دا بحكيم نهاد خانواده مؤثر واقع گردد. بنابراينني  مي

ديوده  نگاه سيستمي بوه مسوازل جامعوه بيشوتر مجموع دا سند بوسعه ششما داعملي دا نظر گرفته شود.  اجرايي و



  37 رانيدر اسناد توسعه جمهوری اسالمی ا؛ گرادهنيکرد بازسازی اجتماعی آيالزامات فرهنگی از منظر رو

كوه ايون برناموه شوامل طوا به. انودگرفته بوجوه قوراا ساختااها  مختلف جامعه مواد اج ا وا از اين لحاظ. شودمي

ا همچنوان بوه امو. مربةط نگاه خاصي شده است مسازل داگير وهم  گردد و بقريةاً به بيست بخش اساسي جامعه مي

ايون  بوه بوجه باا آينده ها اي  كند كه برنامهها  اقتصاد  بوجه بيشتر  گرديده است. اين مهم ايجاب ميبرنامه

هوا  بحووالت و چالش بوه كوه دا بودوين اسوناد بوسوعه جديودبر اودمي انتظاا شوند و بجديدنظر پيوسته بغييراتا

 گردد. بيشتر  بوجه مربةطا فرهنگي
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 منابع
 ها سياسوت سوند اساسويا قوانون اسواس بر ايرانا فرهنگي ها سياست محتوا  بحليل»ا 2332 بقي و نوح منوا ا اامكيا آزاد

 .31و1ص  ا32 ش او ا سا  افرهنگي و اجتماعي ااهةردا «پنجم برنامه و فرهنگي
 ايران. علمي مداا  و اطالعات مرك  بهران اسياسي علوم فرهنگا 2313عليا  آقابخشيا

   استرابژيك اياست جمهوا ا انتشاا ديجيتالي.هايبراسيا مرك  پژوهندهيآاسانه بخصصي  اايران پژوهيآينده گ ااشا 2333بانا آينده
   استرابژيك اياست جمهوا ا انتشاا ديجيتالي.هايبراسيا مرك  پژوهندهيآاسانه بخصصي  اايران پژوهيآينده گ ااش ا2333بانا آينده
   استرابژيك اياست جمهوا ا انتشاا ديجيتالي.هايبراسهيا مرك  پژوندهيآا اسانه بخصصي ايران پژوهيآينده گ ااشا 2338بانا آينده
   استرابژيك اياست جمهوا ا انتشاا ديجيتالي.هايبراسيا مرك  پژوهندهيآا اسانه بخصصي ايران پژوهيآينده گ ااشا 2331بانا آينده
 .33-28ا ص 1سوما ش  سا  اپژوهشا «بحليل محتوا  كيفي»ا 2337ي و محموداضا نوشاد ا مدبقمحايمانا 
 اسالمي. و ايراني  هاپژوهش مرك  مصاحةها بافلر آلوين فكر  ميراث و ا ماهيت2338دختا شهين خواازميا
 كشوا. فرهنگي مهندسي ا نقشه2331فرهنگيا  انقالب عالي شواا  دبيرخانه
 .مصلحت بشخيص مجمع دبيرخانه ا2373 افق دا ايران اسالمي جمهوا  اندازچشم ا سند2333نظاما مصلحت  بشخيص مجمع دبيرخانه

ا «ها  فرهنگي جمهوا  اسالمي ايران دا برساخت هويت ملوي دا مواجهوه بوا بكثور قووميياستساازيابي »ا 2337صميما اضاا 
 .281و233 ا ص13انجمن ايران ميالعات فرهنگي و اابةاطاتا ش 

 .كشوا   يابرنامهو  مديريت ا بهرانا سازماناسالمي شواا  مجلس مصوبه ا2313بوسعها  او  برنامه قانون
 .كشوا   يابرنامه و مديريت ا بهرانا سازماناسالمي شواا  مجلس مصوبها 2337ا بوسعه پنجم برنامه قانون
 .كشوا   يابرنامه و مديريت ا بهرانا سازماناسالمي شواا  مجلس مصوبها 2333ا بوسعه چهاام برنامه قانون
 .كشوا   يابرنامهو  مديريت سازمان ا بهرانااسالمي شواا  مجلس مصوبها 2313بوسعها  دوم برنامه قانون
 .كشوا   يابرنامه و مديريت سازمان ا بهرانااسالمي شواا  مجلس مصوبها 2313بوسعها  سوم برنامه قانون
 .كشوا ي  ابرنامه و مديريت ا بهرانا سازماناسالمي شواا  مجلس مصوبها 2331ا بوسعه ششم برنامه قانون

 .22ا وزاات علوما بحقيقات و فناوا ا ش ابعاد فرهنگي برنامه ششم بوسعها 2338يا و اجتماعگ ااش فرهنگ اسانه 
 ا بهرانا سمت.سرشتپا ا برجم  محمدجعفر مكابب فلسفي و آاا بربيتيا 2333 گوبكا جرالدا ا ا
و ميالعوات  دفتورا ويورايش هفوتما اسالمي برنامه ششوم بوسوعه و ااشادسند ااهةرد  وزاات فرهنگ ا 2333اسالميا  و ااشادوزاات فرهنگ 
 اسالمي. و ااشاد  ااهةرد  وزاات فرهنگ  يابرنامه
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