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مقدمه
نحوه تعامل حاکمیت، سازمان ها، گروه ها و 
اقش��ار مختلف اجتماعی و آحاد شهروندان 
ی��ک جامعه با س��رمایه های مل��ی و معنوی 
خود، می تواند به عنوان یکی از شاخص های 
ارزیابی وضعیت انسجام اجتماعی و وحدت 
مل��ی آن جامع��ه تلقی ش��ود. با اس��تفاده از 
س��رمایه های ملی و میراث مشترک معنوی 
اس��ت که نظام ها و سازوکارهای آموزشی، 
ترویج��ی و رس��انه ای هر کش��ور می توانند 
حس هویت مش��ترک را در میان شهروندان 
ایج��اد ک��رده و ی��ا تقویت نماین��د. بدیهی 
اس��ت که هرچه علقه های هویتی مش��ترک 
بیش��تر و قوی تر باشد، به همان میزان انسجام 
اجتماعی و وحدت ملی نیز تقویت ش��ده و 
امنیت و انتظام ش��هروندمحور بیش��تر تحقق 
خواهد یافت. عالوه بر این، چنانچه اش��اره 

خواهد ش��د، بخش قابل توجهی از میراث معنوی نظیر آثار باس��تانی 
و س��رمایه های فرهنگ��ی می توانند ضمن کمک به تقویت انس��جام 
اجتماعی، نقش به س��زایی نیز در توسعه و پیش��رفت اقتصادی داشته 
باش��ند. در این نوش��تار ضمن نگاه��ی اجمالی ب��ه وضعیت مواجهه 
حاکمیت و جامعه ایرانی با سرمایه های مختلف ملی و معنوی، نحوه 
مدیری��ت آنها و آث��ار و پیامدهای راهبردی آن مورد بررس��ی قرار 

خواهد گرفت. 

نگاهی به وضعیت موجود
هویت ملی به مثابه محصولی جمعی است که از طریق اجتماعی شدن، 
نظامی از باورها، ارزش ها و انتظارات را به شهروندان منتقل می کند. 
نماده��ا، دس��تاوردها، حافظه جمعی و قهرمانان مل��ی جزو مهمترین 
عناص��ر ش��کل دهنده هوی��ت ملی به ش��مار می روند ک��ه در تاریخ 
باس��تان و معاص��ر یک ملت ریش��ه دارند. به هر میزان ک��ه افراد در 
فراین��د اجتماعی ش��دن خود، عناصر برش��مرده را در خ��ود درونی 
کنن��د، به هم��ان میزان نیز حس تعلق جمعی و مل��ی در آنها افزایش 
یافته و تقویت خواهد ش��د، تا جایی که، ش��هروندان هویت ملی را 
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س�رمایه های فرهنگ�ی و می�راث معنوی از جمله مهمترین عناصر ش�کل دهنده هوی�ت جمعی ملت ها به 
ش�مار می روند. در این میان، نحوه مواجهه حاکمیت ها و نیز گروه های مختلف اجتماعی با این سرمایه ها 
می تواند شاخصی باشد که از آن طریق بتوان تصویری قابل اتکاء از وضعیت کنونی و آینده هویت ملی 
و انس�جام اجتماعی در هر جامعه به دس�ت آورد. تحوالت و رویدادهای مرتبط با سرمایه های فرهنگی و 
میراث معنوی در ایران حاکی از این واقعیت تلخ است که کشور با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. 
در نوش�تار حاضر ضمن نگاهی اجمالی به وضعیت برخی از مهمترین موارد تش�کیل دهنده میراث معنوی 

کشور، پیامدهای راهبردی بی توجهی به این سرمایه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

تحلیل

اشاره:

سعید صادقی جقه*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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به عنوان هویت ش��خصی خ��ود تلقی خواهند کرد. ب��ا این وصف، 
مش��خص می شود آنچه که تحت عنوان سرمایه فرهنگی و ملی یک 
کش��ور از آن نام برده می شود، نقشی بسیار خطیر در ایجاد و تقویت 
هویت ملی داش��ته و به تبع آن، می توان��د در صیانت از وحدت ملی 
و انس��جام اجتماعی تعیین کننده باش��د. در سطور آتی تالش خواهد 
ش��د با نگاهی اجمالی به برخی از مهمترین مؤلفه های تشکیل دهنده 
سرمایه فرهنگِی ملی، وضعیت کنونی آنها در ایران مورد بررسی قرار 
گیرد. الزم به ذکر اس��ت که سرمایه های ملی در تمام عرصه ها، قابل 
شناسایی و بحث هستند، اما در این مطلب، به اقتضای موضوع بحث، 
منظور از س��رمایه های ملی، همان سرمایه های معنوی و فرهنگی بوده 
و وضعی��ت و نقش آنها در دس��تیابی به جامع��ه ای متعالی، باثبات و 

پیشرو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

اماکن تاریخی و باستانی
آثار باس��تانی و تاریخی یکی از نمونه های بارز س��رمایه ملی به شمار 
م��ی رود که نق��ش بارز آن در برس��اختن هویت جمع��ی قابل انکار 
نیست. از آنجایی که آثار تاریخی معموالً در مناطق پیرامونی کشور 
و ی��ا محالت قدیمی و مراکز ش��هرها قرار گرفته ان��د، بی توجهی به 
آنها نه تنه��ا جامعه را از آثار مثبت آنها محروم می س��ازد، بلکه این 
اماک��ن مخروبه را به مناطقی خالی از س��کنه تبدی��ل کرده و آنها را 
به مح��ل امن بزه کاران مبدل می س��ازد. در مقاب��ل، توجه به اهمیت 
ای��ن فضاها و مرمت و نگهداری آنها باع��ث رونق گرفتن این مناطق 
ش��ده و عالوه بر صرفه جوی��ی در هزینه های فراوان ب��رای مبارزه با 
جرایم و حفظ نظم و امنیت، رونق اقتصادی و س��رزندگی اجتماعی 
را نی��ز برای این مناطق به ارمغان آورده و نقش به س��زایی در تقویت 
س��رمایه اجتماعی و تس��هیل تحقق امنیت جامعه خواهد داش��ت. بر 
اس��اس یافته های مربوط به کشورهای مختلف، ایجاد اشتغال حاصل 
از مرم��ت آثار تاریخی حتی از بخش س��اخت و س��از نیز حدود 61 
درصد بیش��تر اس��ت. زمانی که این مقایس��ه را بین بخش های دیگر 
صنعت نظیر خودروسازی انجام دهیم، موضوع روشن تر می شود. به 
ازای ایجاد یک ش��غل در بخش نگه��داری از آثار فرهنگی، حدود 
62 ش��غل به صورت غیرمستقیم ایجاد می شود؛ در حالی که هر شغل 
در بخش خودروسازی فقط حدود ش��ش شغل غیرمستقیم را ایجاد 
می کن��د، ضمن اینکه تعداد مش��اغل ایجادش��ده در بخش مرمت و 

نگهداری از آثار باستانی از تمام حوزه های 
اقتصادی بیشتر است. از سوی دیگر، به طور 
متوس��ط، مدت زمانی که گردشگران برای 
اقامت و بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی 
صرف می کنند، دو برابر زمانی است که در 
مکان های دیگر صرف می ش��ود، که همین 
امر نیز به معنای اقامت طوالنی تر گردشگران 
در این مناطق اس��ت ک��ه نتیجه آن چیزی به 
جز رونق اقتصادی بیش��تر نخواهد بود. نکته 
دیگر اینکه، بر اس��اس برآوردهای جهانی، 
درآمد حاصله از گردش��گری بیش از سایر 
بخش ه��ای اقتصادی نصیب س��اکنان بومی 
می شود، که این امر نیز می تواند نقش بسیار 
مهمی در بهب��ود توازن منطق��ه ای، تجارت 
محلی و حفظ و ارتقای مهارت های س��نتی 
داش��ته باشد. بر اس��اس تحقیقات جهانی، به 
ازای هر ی��ک میلیون دالر س��رمایه گذاری 
در بخش صنعت، ح��دود 600 هزار دالر به 
درآم��د خانوارهای محلی اضافه می ش��ود. 
این رقم در بخش ساخت و ساز حدود ۷60 
هزار دالر اس��ت؛ در حالی که به ازای همان 
می��زان س��رمایه گذاری در بخ��ش مرمت و 
نگهداری از آثار باستانی، 820 هزار دالر به 

درآمد ساکنان محل اضافه می گردد. 
با این وصف می توان گفت که حفاظت 
و اس��تفاده از فضاه��ا و اماک��ن تاریخ��ی و 
فرهنگی آث��ار مثبت اجتماع��ی و اقتصادی 
فراوان��ی دارد ک��ه از آن جمل��ه می توان به 
ارتقای س��طح نظم و امنی��ت جامعه محور، 
تقوی��ت غ��رور مل��ی و رون��ق اقتص��ادی 
اش��اره کرد. با ای��ن حال، به نظر می رس��د 
در حال حاض��ر میزان مس��ئولیت اجتماعی 
در طرح های توس��عه ای نظیر س��دها، راه ها 
و ساختمان س��ازی ها از وضعی��ت مطل��وب 



15

ل
حلی

ت

فاصله زیادی دارد و رسانه ها مکرراً اخباری 
مبنی بر آس��یب دیدن یا در خطر قرارگرفتن 
این گون��ه از اماکن منتش��ر می کنن��د. هنوز 
مدت زم��ان زیادی از اعتراض��ات به خاطر 
در خط��ر قرارگرفتن آثار باس��تانی دش��ت 
پاس��ارگاد به خاطر افزایش رطوبت ناش��ی 
از آبگیری س��د س��یوند نگذش��ته است که 
رس��انه ها از آس��یب های احتمالی ب��ه بنای 
تخت جمش��ید ب��ه علت فرونشس��ت زمین 
خبر می دهن��د. از دیگر م��وارد مهم از این 
دس��ت می توان به احداث چند طبقه اضافی 
و مغای��ر با مصوبات ش��ورای عالی معماری 
و شهرس��ازی در کن��ار یک��ی از بناه��ای 
تاریخی تهران اشاره کرد که حساسیت ها و 
واکنش های زی��ادی برانگیخت. همچنین به 
عنوان تازه ترین مورد از بی توجهی نسبت به 
آسیب های احتمالی عملیات عمرانی بر روی 
آثار باس��تانی می توان به اخباری اشاره نمود 
که در خرداد 1395 از عملیات معدن کاوی 
در حوالی غار � دژ باستانی اسپهبد خورشید 
در اس��تان مازندران گ��زارش دادند که این 
بنای تاریخی را که در آس��تانه ثبت جهانی 

اس��ت، در معرض خطر قرار می دهد. 
استفاده ناقص و یا عدم استفاده از ظرفیت 
اماکن تاریخی و باستانی برای تقویت انسجام 
اجتماعی و هویت ملی از دیگر موارد غفلت 
اس��ت ک��ه در کن��ار آس��یب های واقعی یا 
احتمالی به اماکن تاریخی و باستانی به چشم 
می خورد. در این خصوص همچنین می توان 
به عدم اس��تفاده از ظرفی��ت کامل این گونه 
اماک��ن برای شناس��اندن فرهن��گ و تاریخ 
ایرانی � اس��المی به جهانیان و گردش��گران 
اش��اره ک��رد. در ط��ول زمان، برخ��ی آثار 
باس��تانی یا تاریخی واقع در برخی شهرهای 

بزرگ نظیر اصفهان یا شیراز برای گردشگران خارجی شناخته شده 
اس��ت، که البته به خاطر تعلق اغلب این اماکن به پادش��اهان س��ابق، 
به ان��دازه ای مواضع متناقض درباره آنها وجود دارد که اس��تفاده از 
ظرفیت کامل آنها را غیرممکن می سازد. بدیهی است که در صورت 
باور به اهمیت این موضوع، س��رمایه گذاری و برنامه ریزی بر اساس 
معیاره��ای جهانی )و ن��ه برخی ترفندهای تبلیغاتی س��طحی مختص 
به داخل کش��ور( می توان از این ظرفیت ها برای شناس��اندن انقالب 
اس��المی و رش��ادت ها و مظلومیت های ملت باعظمت ایران استفاده 
کرده و از این قدرت فرهنگی برای پیش��برد اهداف نظام و کشور در 

فضای بین المللی بهره برد. 

شخصیت های ملی و تاریخی
وضعیت��ی که در خصوص عدم اس��تفاده از ظرفیت اماکن تاریخی 
و باس��تانی گفته شد، به شکلی وخیم تر در خصوص شخصیت های 
ملی معاصر و یا تاریخی صدق می کند. در س��ال ها و دهه های اخیر 
ش��اهد بوده ایم که بسیاری از شخصیت ها که در عرصه های هنری، 
اجرای��ی و حاکمیتی، ورزش��ی، مذهبی و... فع��ال بوده اند، با اقبال 
مناسب از س��وی نهادهای رسمی مواجه نش��ده اند. در مواردی نیز 
که برخی از این ش��خصیت ها مورد توج��ه قرار گرفته اند، یا از آنها 

استفاده ناقص و یا عدم استفاده از ظرفیت 
اماک�ن تاریخ�ی و باس�تانی ب�رای تقویت 
انس�جام اجتماع�ی و هوی�ت مل�ی از دیگر 
م�وارد غفلت اس�ت که در کنار آس�یب های 
واقع�ی ی�ا احتمال�ی ب�ه اماک�ن تاریخی و 

باستانی به چشم می خورد.
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استفاده ابزاری شده است و یا اینکه به محض مشاهده موضع گیری 
ی��ا اظهارنظری که با رویک��رد جناح حاکم در دول��ت وقت و یا 
برخی نهادها متفاوت بوده باش��د، مورد بی مهری و یا حتی هجمه 

قرار گرفته اند. 

رویکرد جناحی نس��بت به مفاخر ملی، ب��ه عرصه های هنری یا 
ورزشی محدود نبوده، بلکه شامل بسیاری از مراسم یا شخصیت های 
انقالبی و مذهبی نیز می شود. یکی از این نمونه های بارز کم توجهی 
ب��ه پیامدهای مصادره جناحی و گروهی مفاخر و س��رمایه های ملی 
منافع ملی در مراس��م تشییع پیکر ش��هدای غواص عملیات کربالی 
4 مش��اهده ش��د که در صورت عدم مواجهه صحیح با آن، پایه های 
انس��جام اجتماع��ی و وحدت جمعی را متزلزل می س��ازد. در همین 
خصوص می توان به بی مهری هایی اش��اره کرد که نس��بت به برخی 
از ش��خصیت های انقالب��ی و مذهب��ی اعمال ش��ده ک��ه گاه تا مرز 
هجمه ه��ای غیراخالقی به بی��وت آنها و یا تالش ب��رای برهم زدن 
س��خنرانی آنها در مکان ها و یا مراس��م ملی نظیر س��الگرد ارتحال 
حضرت امام )ره(، نیز کش��یده می ش��ود. از دیگر موارد بی توجهی 
نسبت به ظرفیت های مفاخر و قهرمانان ملی و دینی می توان به شیوه 
تدفین ش��هداء در برخی میادین ش��هرها، دانشگاه ها و... اشاره کرد. 
با اینکه فرهنگ ش��هادت همچون گنجینه ای اس��ت که در صورت 
صیانت از آن می تواند انقالب اسالمی و کشور را از هرگونه هجوم 

دشمنان مصون نگه دارد، اما به نظر می رسد 
تدفین ش��هدائی که برای حفظ کیان دین و 
میهن از جان خود گذشتند و یافتن پیکرهای 
آنها نیز با پایمردی هم سنگران آنها در کمیته 
جس��تجوی مفقودین میسر ش��ده است، باید 
روی��دادی بیش از یک تدفین عجوالنه بوده 
و با در نظر گرفتن تمام ظرافت ها و اس��تفاده 
از بهتری��ن طرح های معم��اری انجام پذیرد؛ 
در حال��ی که گاه عدم توج��ه به مالحظات 
اجتماع��ی و حقوق��ی الزم ب��رای انجام این 
ام��ر مقدس و مل��ی، چالش های��ی را ایجاد 
ک��رده و موضوع را به گروکش��ی و مجادله 
س��ازمان های دولتی یا غیردولتی و نهادهای 
انقالب��ی فرو می کاهد ک��ه نمونه آخر آن را 
اواخر سال 1393 و در حاشیه های ایجادشده 
در تدفین پیکر ش��هدای گمنام در یزد شاهد 

بودیم. 
نحوه برخ��ورد با برخی نخب��گان نظیر 
تحصیل کردگان و یا قهرمانان ورزش��ی از 
دیگر ش��اخص هایی اس��ت که می توان در 
س��نجش میزان توجه جامعه به سرمایه های 
ملی مورد اس��تفاده ق��رار داد. واقعیت این 
اس��ت که در ای��ن حوزه نیز جامع��ه ایرانی 
از وضعی��ت مطلوب فاصله بس��یاری دارد. 
سال هاس��ت که ایران در نخس��تین رده های 
رتبه بندی ه��ای جهانی مربوط به فرار مغزها 
ق��رار گرفت��ه اس��ت. بس��یاری از برندگان 
مسابقات جهانی علمی یا ورزشی، به محض 
ایجاد ش��رایط مس��اعد، اقامت و فعالیت در 
کش��ورهای دیگ��ر را انتخ��اب می کنند و 
تع��داد قابل توجهی از کس��انی ه��م که در 
کش��ور می مانند، همواره ب��ا تردیدهایی در 
خصوص مهاجرت به سر می برند به طوری 
ک��ه مهاجرت به کش��ورهای دیگر در میان 

هنرمن�دان و فعالیت های مختلف هنری 
تصمیم گیری های�ی  مع�رض  در  بعض�ًا 
ق�رار داش�ته اند ک�ه به رغ�م س�لیقه ای و 
فردی ب�ودن، ب�ه حس�اب نظام گذاش�ته 
ش�ده و هزینه ه�ای آن به کش�ور و کل 

حاکمیت تحمیل می شود.
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نخبگان علمی و ورزش��ی به نوعی فرهنگ 
رای��ج تبدیل ش��ده اس��ت. این امر ن��ه تنها 
س��رمایه  های ارزش��مند ایران را به رایگان 
در اختی��ار کش��ورهایی ق��رار می دهد که 
گاه حت��ی در موض��ع خصومت ب��ا نظام و 
کش��ور قرار دارند، بلکه از یک س��و حس 
تعلق ملی و انس��جام اجتماعی شهروندان را 
با آسیب هایی بس��یار جدی مواجه می سازد 
و از س��وی دیگر، مهاج��رت برخی از این 
گروه ها، نظی��ر ورزش کاران، که در موارد 
متعدد با پناهندگی و ش��رکت در مسابقات 
جهانی با پرچم کش��ور پذیرنده همراه بوده 
اس��ت، به وجهه و جایگاه بین المللی نظام و 
کش��ور نیز لطمه می زند. این در حالی است 
که ب��ا مدیریت صحی��ح، می ت��وان از این 
ش��خصیت ها و نیز رویدادهایی که پیروزی 
تیم های ورزش��ی ایران��ی را در بر دارد، به 
تقویت همبس��تگی  بهتری��ن فرصت  عنوان 

ملی و انس��جام اجتماعی بهره برد. 
رفت��ار  بت��وان  ش��اید  می��ان  ای��ن  در 
گروه های مختل��ف اجتماعی و حاکمیتی با 
هنرمندان و مراس��م هنری را به عنوان یکی 
از چالش برانگیزتری��ن م��وارد مواجه��ه ب��ا 
س��رمایه های ملی در ای��ران در نظر گرفت. 
مقول��ه فرهنگ و هن��ر هم��واره از جایگاه 
باالیی در نظام جمهوری اسالمی برخوردار 
بوده اس��ت، به طوری که انقالب اس��المی 
را یک انق��الب فرهنگی نامیده ان��د. با این 
حال، هنرمندان و فعالیت های مختلف هنری 
بعض��اً در مع��رض تصمیم گیری هایی قرار 
داش��ته اند که به رغم سلیقه ای و فردی بودن، 
به حساب نظام گذاشته شده و هزینه های آن 
به کش��ور و کل حاکمیت تحمیل می شود. 
نحوه مواجه��ه با هنرمندانی ک��ه جایگاهی 

ملی کسب کرده اند اما ممکن است برخی رفتارها یا مواضع فردی، 
اجتماعی و سیاسی شان با الگوهای توصیه شده و رسمی تفاوت هایی 
داشته باشد، از جمله موارد قابل  تأمل است؛ چرا که اوالً برخی از این 
افراد واقعاً به صورت بین االذهانی جزو مفاخر ملی به شمار می روند 
و ثانی��اً در زمانه جهانی ش��دن و عصر ارتباط��ات لحظه ای، با طرد و 
یا بی توجهی نهادهای رس��می، رابطه این افراد با اقش��ار جامعه قطع 
نمی شود؛ ضمن اینکه همین مواضع زمینه نارضایتی قشر قابل توجهی 
از آحاد جامعه را فراهم می س��ازد. موضوع پخش نشدن دعای افطار 
یکی از خوانندگان مطرح کش��ور از رس��انه ملی یکی از این موارد 
بوده اس��ت. با توجه به اینکه دعای مزبور در حافظه طیف وسیعی از 
شهروندان جای گرفته و حتی شاید بتوان گفت، نظیر سخنرانی های 
برخی علماء و خطبا، به بخش��ی از هویت مذهبی آنها تبدیل ش��ده 
اس��ت، پخش نکردن آن از رسانه ملی نه تنها دسترسی شهروندان به 
آن را محدود نمی کند، بلکه ش��اید در برخی موارد باعث تضعیف 
یا گسس��ت رابطه آنها با حاکمیت و نهادهای رس��می مذهبی بشود. 
اعتراض گروهی از مردم به حضور یکی از هنرپیش��ه های زن سینما 
در کاشان و تالش برای جلوگیری از نمایش یک فیلم با حضور وی 
جزو مواردی بوده که در اواخر سال 1394 رخ داد که نشان می دهد 
برخورد با ش��خصیت هایی که در سطح ملی مطرح هستند تا چه حد 
باید با مالحظه ظرافت های الزم انجام ش��ود؛ چرا که ممکن اس��ت 
برخورد خش��ن با یک هنرمند از نظر یک گروه مطلوب تش��خیص 
داده ش��ده و از نظر گروهی دیگر عین قانون ش��کنی باشد. در همین 
م��ورد نیز، اعتراض ش��دید و تالش برای اخراج هنرپیش��ه مزبور از 
کاش��ان از یک س��و حمایت یکی از نخبگان مذهبی این شهر را در 
پی داش��ت که مراس��م نمایش فیلم با حضور وی را تلویحاً مجلس 
له��و و لعب نامید و از س��وی دیگر با اعتراض مس��ئول حوزه علمیه 
این ش��هر مواجه گردید که برخورد با وی را در شأن مردم مسلمان 

نمی دانست. 
ناگفته پیداس��ت که در صورت ایجاد این تصور که ائمه جمعه، 
نماین��دگان مجل��س، مقامات حکومت��ی و نهاده��ای انقالبی صرفاً 
ب��ه ترجیحات و خواس��ته های بخش��ی از مردم توج��ه می کنند و با 
دغدغه ها، ترجیحات و دلمش��غولی های سایر گروه ها و اقشار جامعه 
بیگان��ه یا مخالف هس��تند، اعتماد اجتماعی نس��بت به آنان تضعیف 

ش��ده و زمینه ش��کاف بین حاکمیت و مردم پدید می آید. 

ل
حلی

ت
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به عنوان نکته نهایی الزم اس��ت به نحوه مواجهه جامعه ایرانی 
و نهاده��ای حکومتی ب��ا موفقیت ه��ای هنرمندان ایران��ی، به ویژه 
س��ینماگران، در رقابت های جهانی اش��اره کرد. نظیر بس��یاری از 
رویداده��ای بین المللی، رقابت ه��ای جهانی در عرصه س��ینما نیز 
هم��واره با تفس��یرها و تحلیل های مواف��ق و مخالف��ی همراه بوده 
اس��ت که م��ردم و تهیه کنندگان این آثار را با س��ردرگمی مواجه 
می س��ازد. هنوز خاطره عدم اس��تقبال و حتی ایراد انواع اتهام ها به 
کارگردان برنده جایزه اس��کار در س��ال 1390 از یادها محو نشده 
اس��ت، که برنده شدن فیلم وی در جشنواره کن در خرداد 1395، 
با اس��تقبال اندک رس��انه ملی مواجه می ش��ود. در اغلب این گونه 
موارد، بس��یاری از مقامات و نهادهای حاکمیت��ی با در نظرگرفتن 
تحلیل های مختلف در خصوص سیاس��ی بودن این جوایز، از برنده 
ش��دن هنرمندان ایرانی اس��تقبال نک��رده و یا حت��ی آن را مذمت 
می کنند. در عین حال و به م��وازات بی تفاوتی و برخورد منفعالنه 
طیف قابل توجهی از حاکمیت، اقش��ار مختلف مردم از این جوایز 
اس��تقبال کرده و آن را افتخاری برای کشور می دانند. بدیهی است 
که در چنین ش��رایطی، گروه های معاند و رس��انه های فارسی زبان 
ماهواره ای فرصتی طالیی برای مصادره این ش��خصیت ها و ایجاد 
یا تعمیق ش��کاف ملت و دولت به دس��ت می آورن��د؛ فرصتی که 
در مواردی معدود، نظیر مواجهه مناس��ب با پدیده تش��ییع مرحوم 

پاش��ایی،  از  آن محروم ش��دند. 

نتیجه گیری
با بررس��ی اجمال��ی نحوه مواجه��ه جامعه و حاکمی��ت ایرانی با 
داشته های ملی و معنوی خود می توان نتیجه گرفت که این حوزه 
از تعام��ل بین »فرهنگ � جامعه � حاکمی��ت«، نه تنها از وضعیت 
مطلوب فاصله داش��ته، بلک��ه دربردارنده پیامده��ای اجتماعی و 
راهبردی منفی است. در حالی که همه ملت ها از کوچک ترین و 
کم اهمیت ترین عناصر و بهانه ها برای افزایش انسجام اجتماعی و 
وحدت ملی اس��تفاده می کنند، جامعه ایرانی کمتر به گنجینه های 
متنوع و هویت بخش خود توجه می کند. شایان ذکر است تعامل 
و مواجهه مناسب، متوازن و با ثبات بخش های مختلف حاکمیتی 
ب��ا میراث فرهنگی، مفاخر و قهرمانان ملی امری ضروری اس��ت 
که می تواند ظرفیت های انس��جام بخش برای سرمایه های معنوی 

و فرهنگ��ی را فراهم س��ازد. به ویژه آنکه 
از ایج��اد فضای��ی دوقطب��ی می��ان بخش 
حاکمی��ت  و  م��ردم  از  قابل مالحظ��ه ای 
ممانعت می کند. در زمانه ای که جنگ ها 
بی��ش از پی��ش از مناقش��ات مس��لحانه به 
میدان مبارزات روان ش��ناختی و فرهنگی 
ملت ها منتقل ش��ده اند، س��رمایه های ملی 
و معن��وی از اهمی��ت سیاس��ی و امنیت��ی 
دوچندان��ی برخوردار ش��ده اند. برخورد 
موفقیت آمی��ز ب��ا امواج تهاج��م فرهنگی 
نیازمن��د س��ربازان و تس��لیحات فرهنگی 
است و تاریخ و فرهنگ ایران از زرادخانه 
عظیمی برای این کار برخوردار اس��ت. با 
بهب��ود رویکردها نس��بت به س��رمایه های 
متن��وع فرهنگی و معنوی کش��ور، عالوه 
بر کندکردن جریان مهاجرت سرمایه های 
ضری��ب  می ت��وان  کش��ور،  از  انس��انی 
را  حاکمی��ت  از  م��ردم  رضایت من��دی 
افزایش داده و زمینه تقویت هویت ملی و 

همبس��تگی اجتماعی را فراهم کرد.

سرمایه های ملی و میراث معنوی؛ 
انسجام بخش اجتماع


