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پیشگفتار

گروه هــای علمــی و دانشــگاهی در حــوزه سیاســت گذاری فرهنگــی عمومــا بــه مباحــث 
کمتــر بــه  گروه هــا  یتــی می پردازنــد. ایــن  رســانه ای و ارتباطاتــی و یــا مباحــث مدیر
کــرده و از ایــن رو فاقــد  یه نظــری و بنیادیــن سیاســت گذاری فرهنگــی توجــه  ســو
کار خــود  ــای  ســنت نظــری مشــخصی می باشــند. گاهــی مطالعــات فرهنگــی را مبن
ــد. آنچــه  ــه می کنن ــه ســنت جامعه شناســی کالســیک تکی گاهــی ب ــد و  ــرار می دهن ق
گفتمان هــای مشــهور  در میــان ایــن پژوهش هــا مشــترک اســت تبعیــت و تقلیــد از 
کــه در جهــان غــرب دســته بندی شــده اند. در حالی کــه گفتمان هــای  نظــری اســت 
ــر اســاس مفاهیــم و دوگانه هــای جهــان  سیاســت گذاری فرهنگــی در جهــان غــرب ب
مــدرن ایجــاد و تثبیــت شــده و مبنــا و راهنمــای درســتی بــرای تبییــن حکمرانــی 
و  آموزشــی  گروه هــای  و  افــراد  برخــی  میــان  ایــن  در  نمی باشــند.  ایــران  فرهنگــی 
پژوهشــی تمرکــز خــود را بــر مباحــث مبنایــی و بومــی سیاســت گذاری فرهنگــی ایــران 
یــژه مثــال حکمــت  گذاشــته اند، ولــی جایــگاه خــود را در امتــداد یــک ســنت فکــری و
یــژه  یــان فکــرِی و کــه تردیــد در یــک جر کرده انــد. طبیعــی اســت  صدرایــی تعییــن 
منجــر بــه تردیــد در امتــداد آن در ســاحات اجتماعــی خواهــد شــد و در نتیجــه امــکان 

ــه علمــی را کاهــش می دهــد.  اجمــاع اولی

هشت



بــه نظــر می رســد ســنت حکمــی ایرانی-اســالمی غنــا و قــوت الزم بــرای امتــداد 
یخــی مجموعــه ای از علــوم عقلــی  اجتماعــی و فرهنگــی را دارا می باشــد، انباشــت تار
ــران را مســتغنی از پذیــرش گفتمان هــای نظــری  و نقلــی و تجربــی، جامعــه علمــی ای
غربــی می کنــد. نگاهــی کوتــاه بــه ســنت های نظــری مســلمانان نشــان می دهــد در 
یان هــای علمــی  هــر عرصــه علمــی مثــال در فلســفه نــه تنهــا تولیــدات علمــی بلکــه جر
یان هــا ابتــدا بــه تولیــدات علمــی متقــن رســیده اند،  ایجــاد شــده اســت. ایــن جر
کــرده و بــه متــون علمــی تبدیــل کرده انــد، و در ادامــه ســنت  یــن  ســپس آن هــا را تدو
گردان، ایجــاد متــون مرجــع و شــرح هــای علمــی پیگیری  علمــی خــود را در پــرورش شــا
کرده انــد. بــا ایــن وجــود ایــن ســنت بــه دو دلیــل عمــده کمتــر مــورد رجــوع دانشــگاهیان 
و پژوهشــگران علــوم جدیــد قــرار می گیــرد. اول این کــه تکثــر و تعــدد مباحــث مبنایــی 
اســتفاده از آن را دشــوار کــرده اســت. یــک اندیشــمند اجتماعــی بیــش از آن کــه وارد 
چالش هــای نظــری علــوم مبنایــی شــود بــه دنبــال فهــم جمع بنــدی ایــن علــوم اســت. 
گــون علمــی  یان هــا و ســنت های گونا ــا جر گرچــه ب ــر دیگــر هــر حــوزه نظــری ا ــه تعبی ب
ــه آشــفتگی مباحــث و ســردرگمی  ــا منجــر ب ــدد نحله ه ــن تع ــی همی ــی می شــود ول غن
به نحــوی  کــه  هســتیم  پژوهش هایــی  نیازمنــد  اینجــا  در  می شــود.  پژوهشــگران 

ُنه



ده

اشــتراکات مباحــث را یافتــه، در تفاوت هــا بــه ســخنان اصیــل و ســنت مند رجــوع 
کــرده و بــه نحــوی جمــع بنــدی اولیــه ای ارائــه دهنــد. ایــن جمع بنــدی ممکــن اســت 
یــی بــرای اســتفاده از  گام رو بــه جلو کــرده و حتــی نقــض شــود، ولــی  مــدام تغییــر 

مباحــث مبنایــی اســت. 
ایــراد دوِم ســنت های علــوم مبنایــی، تکــرار مباحــث آن هــا بــدون توجــه بــه نســبت 
ــر گفتمان هــای نظــری علــوم جدیــد می باشــد.. علــوم جدیــد  و جایــگاه آن هــا در براب
یــژه خــود  یــت، اقتصــاد، فرهنــگ و... مبتنــی بــر گفتمان هــای نظــری و ماننــد مدیر
ایجــاد شــده اند. وقتــی از ســنت نظــری مثــال فلســفه اســالمی ســخن گفتــه می شــود 
ــا گفتمان هــای نظــری مــدرن توجــه شــود. مطالعــات  ــن ســنت ب ــه نســبت ای ــد ب بای
را  نظــری  گفتمان هــای  تمایــز  نقــاط  تــا  می کنــد  کمــک  پژوهشــگران  بــه  تطبیقــی 

کننــد.  یه هــا تــالش  تشــخیص داده و بــرای اصــالح نظر
بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات، پژوهــش حاضــر بــرای تحقــق ســه نیــاز در دســتور کار 
قــرار گرفتــه اســت: اول؛ توجــه بــه ایجــاد ســنت نظــری بــرای مطالعــات سیاســت گذاری 
فرهنگــی اســت؛ دوم؛ توجــه بــه جمع بنــدی اولیــه مباحــث نظــری بــه جــای تولیــد 
یــه؛ و ســوم؛ مطالعــه تطبیقــی گفتمان هــای نظــری بــرای تشــخیص نقــاط  ابتدایــی نظر
افتــراق و اشــتراک مباحــث نظــری. بــه ایــن منظــور پژوهشــگر محتــرم ابتدائــا مفاهیــم 
بنیادیــن سیاســت گذاری فرهنگــی را احصــا کــرده و موِضــع گفتمان هــای نظری مختلف 
را نســبت بــه آن هــا بیــان کــرده اســت. ایــن مفاهیــم در یــک نــگاه اولیــه در چهــار مفهــوم 
کــه سیاســت گذاری  فرهنــگ، دیــن، حکومــت و انســان خالصــه می شــوند. چــرا 
فرهنگــِی حکومــت دینــی بــه معنــای تــالش حکومــت بــرای دیــن دار کــردن فرهنــگ 
یــف حــول چهــار مفهــوم مذکــور بیــان شــده اســت. در  جامعــه انســانی اســت؛ و ایــن تعر
یــت  کتــاب حاضــر در یــک جمع بنــدی نهایــی دو گفتمــان نظــری مــدرن شــامل »مدیر
مکانیکــی فرهنــگ« و »هارمونــی فرهنگــی« احصــا شــده و دیــدگاه آن هــا نســبت بــه 
مفاهیــم چهارگانــه بنیادیــن توضیــح داده شــده اســت. عمــوم دوگانه هــای مشــهور 



یازده

سیاســت گذاری فرهنگــی ماننــد تمرکــز _ عــدم تمرکــز، دولتــی _مردمــی، وحــدت _ کثــرت 
و... حــول ایــن دوگفتمــان شــکل گرفته انــد.

در مقابــل گفتمــان نظــری »هدایــت فرهنگــی« معرفــی شــده و دیــدگاه ایــن گفتمــان 
یــن ثمــرات  نیــز در قبــال مفاهیــم چهارگانــه بنیادیــن شــرح داده شــده اســت. از مهم تر
ایــن کتــاب انتقــاد گفتمــان هدایــت فرهنگــی بــه دوگانه ســازی های مشــهور در عرصــه 
سیاســت گذاری فرهنگــی اســت. بــر اســاس گفتمــان هدایت گــری، سیاســت گذاری 
فرهنگــی بیــش از آن کــه یــک جایــگاه ثابــت باشــد کــه بــه انتخــاب میــان دوگانه هــای 
رایج می پردازد و مثال اصل »سیاســت دولتی« را در مقابل اصل »سیاســت مردمی« 
کــه در هــر موقعیــت نیازمنــد موِضــع  انتخــاب می کنــد، یــک حرکــت مســتمر بــوده 
متناســب بــا آن می باشــد. آنچــه اهمیــت دارد رشــد واقعــی جامعــه انســانی اســت کــه 

ــت موجــود ایجــاد می شــود. از بســتر وضعی
پژوهش هــای  نیازمنــد  کتــاب،  ایــن  مباحــث  ثمربخشــی  بــرای  وجــود  ایــن  بــا 
یکــرد هدایت گــری در عرصــه سیاســت گذاری فرهنگــی  دیگــری حــول امتــداد عینــی رو
ایــران  ایــده اداره فرهنــگ در  بــا موضــوع  کتــاب دیگــری  از همیــن رو  می باشــیم. 
کــه بــه مباحــث  کتــاب می باشــد  کار پژوهشــگر محتــرم همیــن  معاصــر، در دســتور 

یکــرد اشــاره دارد. بــردی ایــن رو کار
الزم بــه ذکــر اســت کتــاب حاضــر بــا حمایــت معاونــت راهبــردی ســازمان تبلیغــات 
اســالمی تالیــف شــده و بــا ســفارش پژوهشــی ایــن معاونــت در دســتور کار پژوهشــکده 
یشــی  ــاب حجةاالســالم تجر ــذا از جن ــه اســت. ل ــرار گرفت ــر اســالمی ق فرهنــگ و هن
معاونــت راهبــردی ســازمان تبلیغــات بــرای توجــه بــه ایــن موضــوع و نیــز جنــاب 
ایــن  علمــی  راهنمایــی  بــرای  هاشــمیان  دکتــر  جنــاب  و  ســوزنچی  حجةاالســالم 

پژوهــش قدردانــی می شــود.

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی



مقدمه

ین مباحــث  یــن و مناقشــه انگیزتر مواجهــۀ حکومــت دینــی بــا فرهنــگ همــواره از مهم تر
در سیاســت گذاری فرهنگــی بــوده اســت. ایــن پرســش زمینــۀ بحــث و جدل های بســیاری 
هــدف  می گشــاید.  سیاســت گذاری  حــوزۀ  صاحب نظــران  و  محققــان  روی  پیــش  را 
حکومــت دینــی از سیاســت گذاری فرهنــگ چیســت؟ حکومــت دینــی چگونــه و بــا چــه 
ابــزاری ایــن اهــداف را محقــق می کنــد؟ روش هــای حکومــت دینــی بــرای تأثیرگــذاری در 

فرهنــگ چــه خواهــد بــود؟
دیدگاه هــای مختلفــی بــه فراخــور مبانــی و اصــول خــود پاســخ های متفاوتــی بــه 
ــا  ــه ت ــری و تصدی گرایان کث یکردهــای حدا ــه در طیفــی از رو ــد ک ــن ســؤاالت داده ان ای
یکردهــای حداقلــی و حمایت گرایانــه قــرار می گیرنــد.1 دو ســوی ایــن طیــف دو  رو
ــر  ــج گفتمــان خــود را دقیق ت ی ــه به تدر ک ــرده  ک ــی2 سیاســت گذاری را ایجــاد  ــوع آرمان ن
کــه اعتقــاد بــه تســلط و تصــدی  یکــردی اســت  کرده انــد. نــوع اول رو و عمیق تــر 
حکومــت بــر فرهنــگ داشــته و از ســاختارهای مرکزگــرا یــا دولتــی و روش هــای بــاال بــه 
یکــرد در تحقیــق حاضــر  پاییــن بــرای تحقــق اهــداف خــود اســتفاده می کنــد. ایــن رو

کتــاب، میــزان تصدی گــری )دخالــت  1. ر.ک: رضــا صالحــی امیــری، نســبتدولــتوفرهنــگ، در ایــن 
کتــاب،  کثــری( یــا تولی گــری )دخالــت حداقلــی( دولــت در بخش هــای مختلــف حــوزۀ فرهنــگ ماننــد  حدا

گرفتــه اســت. ســینما و... بــه تفصیــل مــورد بررســی قــرار 
2. Ideal Type

دوازده



یکــردی  یــت مکانیکــی فرهنــگ« شــناخته شــده اســت. در مقابــل رو بــا عنــوان »مدیر
کــه حکومت هــا را حامــی و جانــب دار فرهنــگ دانســته و البتــه ابزارهــا و روش هــای 
یکــرد در تحقیــق حاضــر بــا  یــز می کنــد. ایــن رو گونــی را بــرای حکومت هــا تجو گونا

عنــوان »هارمونــی فرهنگــی« معرفــی می شــود.1
یکــرد به صــورت جفت هــای  ســایر مؤلفه هــای سیاســت گذاری نیــز بــه تبــع ایــن دو رو
یــت مکانیکــی فرهنگــی  یکردهــای مدیر تقابلــی2 تعییــن شــده اند. بــر ایــن اســاس، رو
کثــری/  را می تــوان در دوگانه هــای متمرکــز/ غیرمتمرکــز، حدا و هارمونــی فرهنگــی 
ــرا و  ــرا و کالن نگــر/ جزءگ ــی، کل گ ــح/ ضمن ی ــکال/ محافظــه کار، صر ــی، رادی حداقل
پــروژه ای/ پروســه ای و ماننــد آن  بــرون زا/ درون زا،  خردنگــر، طبقه گــرا/ مردم گــرا، 

کــرد )فاضلــی، 1392: 199(. توصیــف 
گفتمان هــای سیاســت گذاری فرهنگــی  در میــان ایــن دو نــوع آرمانــی، طیفــی از 
یــت مکانیکــی فرهنــگ بــه ســمت هارمونــی  ــا گــذر زمــان از مدیر کــه ب وجــود داشــته 
فرهنگــی ســیر کرده انــد. ایــن گفتمان هــا عبارت انــد از: کنترل فرهنگی )سوسیالیســتی(، 

ــه معنــای هماهنگــی، ســازش و تناســب اســت )دهخــدا(. در تحقیــق حاضــر، از آنجــا  ــی ب 1. هارمون
یکــرد دوم قائــل بــه همراهــی و همرنگــی حکومــت بــا فرهنــگ اســت، از ایــن مفهــوم اســتفاده  کــه در رو

شــده اســت.
2. opositional dicotoumy

سیزده



تصدی گــری فرهنگــی )دولــت(، رهاســازی فرهنگــی )بــازار( و خدمت گــزاری فرهنگــی 
یــن  یــت فرهنگــی نزدیک تر یکــرد چــپ در مدیر )پســت مدرن(. بــر ایــن اســاس رو
ــدگاه مارکسیســتی ـ لنینیســتی  یــت مکانیکــی فرهنــگ اســت. در دی ــه مدیر یکــرد ب رو
یــرا  ز اســت.  همه جانبــه  و  تمام عیــار  نقشــی  فرهنگــی  عرصــۀ  در  دولــت  نقــش 
و  فرهنــگ  تعیین کننــدۀ  می شــود،  محســوب  دولــت  به عنــوان  کــه  مســلط  طبقــۀ 
تداوم بخشــنده بــه آن اســت. البتــه در ترســیم وضعیــت مطلــوب، دولــت بــه معنــای 
کلمــه در مارکسیســم مــورد نکوهــش اســت و شــورای حکومتــی مســئول  اصلــی 
یکــرد، بــا توجــه بــه آنکــه  یــزی و تصمیم گیــری اجتماعــی اســت. در ایــن رو برنامه ر
یــزان وفــادار بــه ایدئولــوژی مارکسیســتی باشــد، لــذا  ادارۀ امــور بایــد در قبضــۀ برنامه ر
یــزان  تصمیم گیــری در حــوزۀ فرهنــگ بــه صــورت متمرکــز برعهــدۀ ایــن هیئــت از برنامه ر
یکــرد فرهنــگ در انقیــاد و  یه، 1379: 20(. بــه هــر صــورت در ایــن رو اســت )بشــیر
یایــی آن کاســته می شــود. بــا گــذر زمــان از  کنتــرل طبقــه ای خــاص قــرار داشــته و از پو
یــت مکانیکــی سیاســت گذاری کاســته شــده و بــر وجــوه ســیال و هارمونــی  وجــه مدیر
گفتمــان تصدی گــری، رهاســازی و خدمت گــزاری1 در  آن هــا افــزوده می شــود. ســه 
راســتای همیــن تغییــر کالن به نوبــت ایجــاد شــده و ایــدۀ سیاســت گذاری دولتمــردان 
را شــکل داده انــد. از ایــن ســه، گفتمــان تصدی گــری بــا دولت محــوری، مرکز گرایــی 
مکانیکــی  یــت  مدیر یکــرد  رو بــا  بیشــتری  قرابــت  تصمیم گیــری،  عقالنــی  مــدل  و 
گــذر زمــان از  فرهنــگ دارد. درحالی کــه گفتمان هــای رهاســازی و خدمت گــزاری در 
ایــن مواجهــۀ سلســله مراتبی و اثبات گرایانــه کاســته و بــر ُبعــد تفســیرگرایانه و هارمونــی 

افزودنــد. سیاســت گذاری 

1. این سه گفتمان در علم مدیریت با عناوین مدیریت دولتی سنتی، مدیریت دولتی نوین و خدمات عمومی 
نوین معرفی می شوند و در علم سیاست گذاری فرهنگی با عناوین گفتمان های دولت، بازار و ارتباطی معرفی 
می شوند )فاضلی، 1392: 207ـ257(. البته منظور ما در اینجا از گفتمان خدمت گزاری رویکرد پست مدرن 
بـه سیاسـت گذاری فرهنگـی اسـت؛ درحالی کـه در سـه گانۀ مـک گوییـگان گفتمـان ارتباطـی مـد نظر اسـت.

چهارده



گونــی در سیاســت گذاری متولــد  یکردهــای گونا یــخ معاصــر رو بنابرایــن در طــول تار
یــر قابــل بیــان هســتند: شــده کــه در طیــف ز

کنترلفرهنگی)سوسیالیستی(
تصدیگریفرهنگی)دولت(

رهاسازیفرهنگی)بازار(
خدمتگزاریفرهنگی)پستمدرن(

پانزده

متمرکز

یح صر

مدیریت
مکانیـــــکی

فرهـنگ
پیشیینکالن نگر

پروژه ای

حداکثری

ن زا
برو

ه گرا
طبق

غیرمتمرکز

ضمین

هارمــــوین
فرهنـگی پسیینخرد نگر

پروسه ای

حداقیل

ن زا
درو

م گرا
مرد


