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ــه  ــه اوىل ب ــگ« اســت ك ــره« و »هن ــگ در واژه شــناىس مركــب از دو واژه »ف فرهن

معنــاى پيــش و فــرا و دومــى بــه معنــاى كشــيدن و رانــدن اســت درنتيجــه فرهنــگ 

يعنــى پيــش كشــيدن و پيرشفــت بــه جلــو اســت و به همني جهــت مجموعــه 

پيچيــده اى از دانش هــا، باورهــا، هرنهــا، قوانــني، اخالقيــات، عــادات و امثــال آن اســت.

ــه ى  ــود، مجموع ــر مى ش ــى تعب ــگ عموم ــه فرهن ــام آن ب ــاى ع ــگ در معن فرهن

باورهــا، اعتقــادات، آداب و ســنن و ارزش هــا و رفتارهــاى غالــب را شــامل مى شــود.

فرهنــگ تعيني كننــده چگونگــى تفكــر و انديشــه و احســاس افــراد اســت. فرهنــگ 

ــى اســت. ــا در زندگ ــاى آنه ــرف جهان بينى ه ــان ها و مع ــال انس ــاى اع راهن

در اســالم، براســاس جهان بينــى توحيــدى، فرهنــگ، اســاس تحــوالت و تغيــرات 

اســت. قــرآن كريــم مى فرمايــد: ان اللــه ال يغــّر مــا بقــوٍم حتــى يغــروا مــا بانفســهم 

)رعــد، 13( تــا قومــى از درون، خــود را تغيــر ندهــد خداونــد آنهــا را تغيــر منى دهــد. 

براســاس جهان بينــى توحيــدى، ســبك زندگــى و شــيوه آن در لبــاس، مــرف، 

ســخن گفنت، معــارى، درس، كار، ازدواج، ارتباطــات و در همه جــا، نشــأت گرفتــه 

از بــاور توحيــدى و خواســت خالــق هســتى در قالــب بايدهــا و نبايدهــا مى باشــد.

شــياطني در مقابلــه بــا نــگاه و هستى شــناىس الهــى، بــه آلــوده كــردن انســان ها بــه 

ــگ  ــواع گناهــان و رذالت هــا و پســتى ها و پلشــتى ها، همــت گاشــته اند و فرهن ان

را بهرتيــن راه بــراى ايــن آلوده ســازى يافته انــد. شــياطني، فرهنــگ بــد و پســت را بــا 

نــگاه مادى گريانــه بــه جهــان و تفســر اومانيســتى از انســان، عرضــه مى كننــد كــه بــه 

ظاهــرى آراســته و جــذاب آن را تزئــني و بــزك كرده انــد.

پیشگفتار :



ــد از فرهنــگ مــى و اســامى خــود صيانــت كــرد؟ چــرا شناســنامه ملــت،  چــرا باي

ــادل  ــن تب ــاوىت ب ــه تف ــود؟ چ ــدوش ش ــنامه مخ ــن شناس ــد اي ــت و نباي ــگ اس فرهن

ــى  ــگ مرتق ــى فرهن ــل فرهنگ هاســت؟ شــياطن از چــه راه هاي ــا تحمي ــا ب فرهنگ ه

اســامى و توحيــدى را مخــدوش و آلــوده مى ســازند و نتيجــه ى آن چيســت؟ آزمايــش 

خطرنــاك غــرب در مبــارزه بــا آداب و رســوم و باورهــا و ارزش هــاى برخاســته از نــگاه 

توحيــدى بــه جهــان در انقــاب اســامى، چيســت و از چــه ابزارهايــى بهــره مى گــرد؟

نوجوانــان و جوانــان مــا بايســتى پاســخ ايــن ســؤال ها را بداننــد. مظلوميــت فرهنــگ 

مــى اســامى را در ميــان عملكــرد و تصميــات مســئوالن نظــام بشناســند و اينكــه 

چــرا رهــرى معظـّـم انقــاب اســامى آنــان را در صحنــه كارهــاى فرهنگــى بــه »آتــش 

بــه اختيــار« دعــوت كردنــد بداننــد و بــراى حايــت و گســرتش فرهنــگ اســام نــاب 

محمــدى)ص( همــت گارنــد و سســتى بــه خــود راه ندهنــد و كجى هــاى اجتاعــى 

و بعــى زشــتى هاى عمومــى آنــان را از فرهنــگ متعــاىل الهــى و پيــرو بــاز ندارنــد.
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