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پیشگفتار
داشتن رویکرد راهبردی به مسائل یکی از ضروریات مدیریت کالن نهادها و 
سازمان ها است. این رویکرد با مشخص کردن ابعاد مختلف موضوعات و بررسی 
ترسیم  با  و فرصت های موجود تالش می کند  تهدیدها  و  قوت  و  نقاط ضعف 
اهداف  این  به  رسیدن  برای  را  مسیر  بهترین  کوتاه مدت،  و  بلندمدت  اهداف 
ترسیم نماید؛ به گونه ای که حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب با کمترین 

هزینه و بیشترین بهره وری انجام پذیرد. 
مطالعات راهبردی نوشتاری است که به پژوهش هاي کتابخانه ای و میدانی 
و  ابعاد  موضوع،  طرح  ضمن  پژوهشگر  متون  این  در  دارد.  اشاره  کوتاه مدت 
زوایاي مربوط به آن را نشان داده، رهیافت هاي موجود را بیان و در نهایت به 
جمع بندی و در صورت لزوم به ارایه پیشنهاد می پردازد. مطالعات راهبردی از 
آن جهت دارای اهمیت است که در کنار طرح مسائل نظری و کمک به توسعه 
در  موجود  دشواری های  و  معضالت  حل  به  منجر  کاربردی،  و  نظری  دانش 
عرصه مدیریتی شود. به سخن دیگر؛ تالش شده است این مطالعات به نحوی 
انجام شود که فقط با رویکرد مطالعه ای به آن نگریسته نشود؛ بلکه کاربردی و 

اثربخش بودن آن در حوزه تصمیم گیری نمایان باشد.
و  مسئوالن  مدیران،  را  مطالعات  این  مخاطبان  که  داشت  اشاره  باید 
ارشاد اسالمی  و  به ویژه درمجموعه وزارت فرهنگ  کارشناسان حوزه فرهنگ 
و  بینش  کلی  تعیین خطوط  مطالعات،  این  انجام  از  می دهند. هدف  تشکیل 
که  نحوی  به  است؛  فرهنگ  حوزه  مسائل  و  موضوعات  درباره  موجود  تجربه 

پیشگفتار
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جایگاه و نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را پیرامون موضوعات مطروحه به 
روشنی بیان نماید و از رهگذر چنین نگاهی، واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه 
بتوانند با بهره گیری از این گزارش ها؛ طرح ها و برنامه های خود را دقیق تر و 

منسجم تر عملیاتی کنند.
برنامه ریزی محسوب  و  نوع سیاست گذاری  اولین گام در هر  فهم مسئله؛ 
و  سخت تر  بسیار  مسائل  صورتبندی  و  شناسایی  فرهنگ،  حوزه  در  می شود. 
می کند  تالش  غالم پور  آقای  مطالعه  این  در  حوزه  هاست.  سایر  از  پیچیده تر 
در حوزه  مسائل  برای شناسایی  نیاز  مورد  مفهومی  و چارچوب های  اصول  تا 

فرهنگ را نشان دهد.  

بهروز فتحي
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی
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»ما ]در فرهنگ[ معتقد به نظارت، مدیریت، دقت در برنامه ریزی و شناخت 
درست از واقعیات هستیم.«

حضرت آیت اهلل خامنه اي

مقدمه:
یکي از مراحل اصلي سیاست گذاری عمومي و به عبارتي نخستین گام، شناسایي 
و شناخت مسئله به عنوان واقعیت و صورت بندي آن براي قرار دادن در دستور 
کار سیاست گذاری است، که فرایندی مجزا در سیاست گذاری عمومي به شمار 
سپري  چگونگي  از  ناخواسته  یا  خواسته  سیاست گذاری  آتي  مراحل  مي آید. 
در  مسئله  صورت بندي  مبنا  این  بر  متأثرند.  آن  برآیند  و  فرایند  این  شدن 
حقیقت »یک نظام هدایت مرکزي یا نوعي مکانیسم هدایت کننده« است که 
در موفقیت مراحل بعدي تجزیه وتحلیل سیاستي، مؤثر است. ازاین جهت یکي 
از مهم ترین وظایف سیاست سازان و سیاست پژوهان، شناخت مسئله است. این 

شناخت از چند بُعد مورد توجه است؛
با مسئله شناسی، حواشي غیرضروری از پیرامون مسئله اصلي به کنار زده 

مي شود،
شناخت مسئله، تجزیه وتحلیل مناسبي را نسبت به فرایند ایجاد مي کند،

شناخت درست مسئله در اتخاذ سیاست مناسب اثر مستقیم دارد.
طي سالیاني که از شکل گیري نخستین ساختارهاي نظام سیاست گذاری 
فرهنگي به صورت رسمي و قانوني در ایران مي گذرد، همواره مسائل فرهنگي 

مقدمه
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باال  کشور،  فرهنگي  سیاست گذاران  دستورکارهاي  در  کالن  و  خرد  به صورت 
و پایین شده و برخي نیز حل مي شدند؛ اما هم زمان با گسترش جمعیت در 
رفتن  باال  ارتباطي،  اشکال  شدن  متنوع تر  انساني،  تعامالت  گسترش  کشور، 
در  و  اجتماعي  موضوعات  شدن  تنیده تر  درهم  جمعي،  و  فردي  آگاهي هاي 
مجموع پیچیده تر شدن مسائلي انساني، مسائل فرهنگي نیز بیشتر و پیچیده تر 
شدند. انقالب اسالمي سال 1357 با توجه ویژه اي از سوي نظام سیاست گذاري 
به فرهنگ هم زمان شد. این امر باعث شد تا از ابتداي انقالب براي شناسایي 
مسائل فرهنگي و آوردن آنها در ذیل یک دستور کار مناسب، تالش گسترده اي 
صورت گیرد؛ اما بنا به دالیل مختلفي این دستورکارها نتوانستند به سیاست هاي 
مناسبي براي حل اکثر مسائل فرهنگي برسند و انبوهه اي از مسائل همچنان در 
دستورکارهاي سیاست گذاران فرهنگي باقي مانده و به مرور زمان بر پیچیده تر 

شدن آن ها افزوده شده است.
بر این مبنا هدف از این نوشتار ارائه ادبیات و تحلیلي از چگونگي صورت بندي 
مسائل در حوزه فرهنگ و فراهم آوردن بستري مناسب براي سیاست گذاران 
و برنامه ریزان فرهنگي براي دستیابي به یک دستور کار قابل اتکاء از مسائل 
فرهنگي است، که بتوانند در شرایط منسجم تري بر مسائل فرهنگي نه مسلط 

بلکه فائق آیند.
ازاین جهت این نوشتار تالش خواهد کرد تا به این سه پرسش اصلي پاسخ 

دهد:
سیاست گذاران  براي  فرهنگ  حوزه  مسائل  از  مناسبي  کار  دستور  چرا 

فرهنگي تهیه نشده است؟ 
فرهنگي  سیاست گذاران  براي  مناسب  کار  دستور  یک  مي توان  چگونه  و 

تهیه کرد؟
سیاست گذاران  کار  دستور  در  باید  که  فرهنگ  حوزه  مسائل  مهم ترین 
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فرهنگي قرار گیرند، کدام اند؟
براي دستیابي به پاسخ این پرسش ها، نوشتار حاضر در چارچوب زیر نگارش 

یافته است؛
به  سیاست گذاری«  در  مسئله شناسی  و  »مسئله  عنوان  با  اول  بخش  در 

مروري بر ادبیات نظري پیرامون مسئله و مسئله شناسی پرداخته شده.
در بخش دوم با عنوان »مسئله فرهنگي و صورت بندي آن« نگاهي به فرهنگ 
انداخته شده و سپس مسئله شناسي هاي  ایران  و سیاست گذاری فرهنگي در 

صورت گرفته در حوزه فرهنگ کشور مورد بازخواني قرار می گیرد.
در بخش سوم با عنوان »الگوي مطلوب براي صورت بندي«، الگویي براي 

صورت بندي مسائل در سیاست گذاری فرهنگي کشور ارائه می گردد.
در بخش پایاني با عنوان »مهم ترین مسائل حوزه فرهنگ در نظام جمهوري 
سیاست گذاری  منظر  از  که  کشور  فرهنگي  مسائل  مهم ترین  ایران«  اسالمي 

اهمیت بسیاری دارند، ارائه مي شود.





فصل اول
مسئله و مسئله شناسی در سیاست گذاری 

گفتار اول: تعریف مسئله عمومي
گفتار دوم: چیستي مسئله عمومي
گفتار سوم: شناسایي مسئله عمومي
گفتار چهارم: چگونگي شكل گیري و 
صورت بندي مسئله 
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ابتدا الزم است  قرار گیرد در  بررسي  آنکه صورت بندي مسئله مورد  از  پیش 
این بحث کنکاشي صورت گیرد.  اصلي  به عنوان محور  تا در خصوص مسئله 
شناسایي و شناخت مسئله و قرار دادن آن در دستور کار سیاست گذاری یکي 
نخستین  عبارتي  به  و  عمومي  سیاست گذاری  پنج گانه  مراحل  اصلي ترین  از 
گام است، مراحل آتي سیاست گذاری خواسته یا ناخواسته متأثر از چگونگي و 

برآیند این فرایند است.
علوم  نظري  ادبیات  در   »Problem« التین  واژه  معادل  مشکل  یا  مسئله 
مختلفي چون فلسفه، جامعه شناسي، مدیریت، علوم سیاسي و سیاست گذاری 
با توجه به رویکردهاي هر یک  عمومي مورد بحث و توجه قرار گرفته است. 
از این علوم مسئله از جایگاه ویژه اي در مفهوم شناسي آنها برخوردار است، که 

بررسي آن در خور اهمیت است.
در این بخش سعي مي شود با ارائه تعریفي از مسئله، عمومي، مسئله عمومي 
و مسئله فرهنگي، به بررسي ویژگي هاي مسئله عمومي و فرهنگي، رویکردهاي 
شناسایي مسائل، عوامل مؤثر بر شناخت مسئله، شیوه هاي شناسایي مسئله، 

چگونگي شکل گیري و صورت بندي مسئله پرداخته شود.

گفتار اول: تعریف مسئله عمومي
مسئله عمومي داراي دو بخش و یا دو مؤلفه اساسي است که بررسي هر یک از 

این دو اهمیت بسزایي در تعیین ویژگي هاي صورت بندي مسائل دارد.

1. تعریف مسئله:
در تعریف مسئله )مسئله یا مشکل( نظریات چندي مطرح گردیده. در این میان 

به چند تعریف از علوم مختلف اشاره خواهد شد.
سي. کپنر )C.H. Kepner( با نگرش مدیریتي خود چنین بیان کرد که »یک 
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مسئله عبارت است اند از اختالف میان آنچه باید اتفاق مي افتاد و آنچه که اتفاق 
افتاده است، به گونه ای که نیاز به اصالح احساس گردد.« )الواني، 1380: ۴0(

تعریف دیگري که از مسئله آمده مربوط به اُ. جونز )C.O. Jones( مي باشد که از 
نظر وي مسئله »یک نیاز یا نارضایتي است که یک فرد یا گروهي از افراد جامعه آن 

را درك کنند و براي راه حل آن چاره اي بجویند.« )الواني، 1380: ۴2(
تعریف ان. هنري نیز به بخشي از ویژگي هاي مسئله اشاره مي کند و آن 
این  به  عمومي،  مسئله  از  تعریف  در  وي  است.  احساس  و  تشخیص  قابلیت 

ویژگي اشاره مي کند.
باشند.  هستند،  آنکه  جز  باید  که  پدیده هایي اند  مسائل  دورکیم:  تعریف 

)دورکیم، 1368: 71(
نظام  اساسي  بخش  توسط  که  است  رفتاري  شیوه  نیزبت:  رابرت  تعریف 
اجتماعي به تخلف از یک معیار و یا به طور کلي تخلف از معیارهاي پذیرفته 

شده یا هنجار گفته مي شود. )اورعي، 137۴: 11(
تعریف رابرت مرتن: شکاف میان معیارها و واقعیت مسئله است. یا به عبارتي 
زمانیکه بین آنچه »باید باشد« و »آنچه هست« شکاف ایجاد شود، مسئله به 

وجود مي آید. )مرتن، 1376: 21(
تعداد  ارزش هاي  با  اظهار شده که  موینبرگ: وضعیت  و  رابینگتن  تعریف 
قابل توجهي از مردم ناسازگار باشد و نیز این مردم معتقد باشند که براي تغییر 

این وضعیت مي بایست اقدامي صورت گیرد. )رابینگتن، 1377: 13(
تعریف ساموئل کینگ شرایطي را که خطري را براي راه و رسم زندگي یا 

راحتي جامعه ایجاد مي کند  را مسئله یا مشکل مي داند. )اورعي ، 137۴: 21(
سي رایت میلز عقیده دارد چیزي که ارزش هاي اجتماعي مردم را مورد 

تهدید قرار دهد یک مسئله تلقي مي شود. )میلز ،1370: 23(
به کارمؤلفه های اصلي در این تعاریف عبارت اند از؛
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اختالف، در وضع موجودي که احساس مي شود و وضعي که مطلوب است 
و یا به ظاهر مطلوب به نظر مي رسد.

نیاز، خواستي که براي رفع وضع نامطلوب از سوي مردم بیان مي شود و یا 
سیاست گذاران آن را براي اجراي سیاست مورد نظر خود، از زبان مردم بیان 

مي کنند.
نارضایتي، آگاهي هایي که مردم نسبت به وضع مطلوب کسب کرده و آن ها 

در مقایسه با وضع موجود قرار مي دهند.
و  است  درك  و  بروز  قابل  انساني  جامعه  در  فقط  مسائل  انساني،  امور 
را  انجام آن  توان  یا  و  انسان مربوط است  با زندگي  را که  آنچه  سیاست گذار 
به صورت محدود دارد را مورد توجه قرار مي دهد. شاید در میان حیوانات هم 
اما چون درك  کند؛  را حل  آنها  بتواند  انسان  که  باشد  داشته  مسائلي وجود 
مگر  نکند،  دخالت  که  است  آن  در  ندارد، صالح  مسائل  آن  ابعاد  از  درستي 

مواردي که به زندگي انسان ها مربوط مي شود.
ابعاد  تعیین  در  انساني  عقل  مسائل،  بودن  انساني  به  نظر  انساني،  درك 
مسئله وارد مي شود و هر آنچه عقل او از مسئله درك کرده تعیین کننده اصلي 
است. شیوه هاي شهودي و ماوراءالطبیعه تنها از منظر عقل انساني قابل درك 

و به کارگیري اند.
نظام ارزشي، مطلوب هاي مردم اند که از طریق آگاهي و شناخت به دست 
آمده اند. این نظام ارزشي میزان دوري یا نزدیکي وضع موجود مسئله و وضع 
مطلوب )بحراني یا غیر بحرانی بودن( آن را تعیین کرده و رضایت یا نارضایتي 
را شکل مي دهد. منبع این نظام ارزشي خود مردم و انتخاب آنها از یکسو و 

مجموعه حکمراني از سوي دیگر است.
که  است  امري  یا  پدیده  مسئله  )عینیت(،  احساس  و  تشخیص  امکان 
فراهم مي کند.  را  نارضایتي  و  بودن آن موجبات رضایت  نامطلوب  یا  مطلوب 
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اختالف میان  ارزیابي چندوچون آن مي پردازد. عده اي  به  ارزشي مردم  نظام 
مطلوب و نامطلوب را درك مي کنند. آگاهي هایي پیرامون آن وجود دارد که 
قابل شناخت و اکتساب است. براي رفِع نامطلوب و رساندن آن به مطلوبیت 

مردم احساس نیاز مي کنند.
تصمیم براي اصالح، آنگاه که سیاست گذار صالح بداند براي گرفتن تصمیم 
در رفع نیاز یا به مطلوب رساندن آن مي کوشد. تصمیم سیاست گذار از جنس 
تصمیماتي است که منجر به توزیع ارزش هاي مطلوب او گردد. البته بسته به 
فلسفه سیاسي ای که سیاست گذار براي خود برمي گزیند، تشخیص و تصمیم او 

را از دیگر سیاست گذاران متمایز مي کند.
و  تغییرپذیري  قابلیت  مسئله  یک  موجود  وضع  و  شرایط  تغییرپذیري، 

رسیدن به وضع مطلوب را دارد و یا وضع مطلوبي براي آن ترسیم مي شود.
وضع موجود، وضعي است که مردم آن را در زندگي خود احساس مي کنند.

وضع مطلوب، وضعي که مردم براي رسیدن به آن آرزومند، متمایل و یا در 
حال تالش اند.

عمومي بودن، مردم یا مردمان درگیر با آن مسئله اند و زندگي شان از آن 
مسئله متأثر است، چه نفعي برایشان ایجاد کند یا ضرري را از آنها دور نماید.

این  تبیین  مستلزم  مسائل  شناخت  در  گام  مهم ترین  توضیحات  این  با 
مؤلفه ها و تعیین شاخص ها و استانداردهاي مورد نیاز براي آنهاست. چنانکه، 
تعیین اینکه اختالف چیست، وضع مطلوب کدام است و نارضایتي باید مبتني 
نیز شناسایي وضع  و  تا چه حدي مورد پذیرش است  و  باشد  بر کدام معیار 
موجود و ابزار و معیار هاي مورد نیاز براي مقایسه با وضع مطلوب، از موضوعاتي 
است که پیش از تعریف مسئله و وارد کردن آن در دستور کار سیاست گذاری 

)Policy Agenda( نیازمند بررسي است.
براي تعیین اختالف میان وضع موجود و وضع مطلوب برخي راهکارهایي 
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ارائه کرده اند که »معیار تعیین تضاد یا اختالف میان وضعیت موجود و استاندارها 
مي تواند عملکرد گذشته، اهداف از پیش تعیین شده یا عملکرد برخي واحدها 
در سازمان یا سازمان هاي دیگر باشد.« )گیوریان و ربیعي، 1381: 263( در 

اینجا به همین موارد بسنده خواهد شد.
این  میزان  شناخت  نارضایتي،  یا  تضاد  و  اختالف  تعیین  در  مهم تر  نکته 
حالت  از  موضوع  یک  دارد  امکان  اینجا  در  که  است  تضادها  و  اختالف ها 
و  انحراف   ،)Disease( آسیب  همچون  دیگري  واژگان  در  و  خارج  مسئله ای 
پدیده،  یک  شکل گیري  شیوه  لذا  یابد.  تبلور  )ناهنجاري(  آنومي  و  بحران  یا 
سطح ارزش گذاري براي یک مسئله، قابلیت تغییرپذیري و سطح شمولیت آن، 
تعیین کننده واژگان اطالقي بر آن مي تواند باشد. به عنوان مثال آسیب، نوعي 
تخّطي یا کژروي نسبت به قوانین است، درحالي که همین انحراف از قانون در 
شرایط بحران اجتماعي، رفتاري کاماًل هنجارمند و عاقالنه مي باشد )اسکیدمور، 
از دو  نارضایتي جمعي  تفاوت و  این در حالی است، که مسئله   .)25 :1372
وضعیت است؛ وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، که نیازمند تغییر است. لذا 
بیان  ادامه  در  که  ویژگي هایي  به  باید  شود  شناسایي  مسئله  یک  آنکه  براي 

خواهد شد، توجه کرد.

2. چیستی عمومي
آنجا  است؛  انسان ها  دیگر  با  زندگي  در  انسان  بودن  دوگانه  عمومي،  زادگاه 
که انسان در ارتباط با دیگران خصوصي و عمومي مي آفریند. انسان در مقام 
شهروند مرزي میان خود و دیگر شهروندان قرار مي دهد. اولي را خصوصي و 
مي آفرینند.  جدیدي  مرزهاي  هم  دیگر  شهروندان  مي نامد.  عمومي  را  دومي 
زیرا هر شهروندي به دو نظام یا مرتبه وجود، تعلق دارد و تمایز مشخصي در 
زندگي اش میان آنچه از آن خود اوست و آنچه جمعي و مشترك است وجود 
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دارد. )آرنت، 1389: 67( مرزکشي ها باعث واگذاري و گاه رها کردن بخش هایي 
مي شود که براي سیاست گذاری اهمیت ویژه اي دارد. بنا به گفته اهل »قرارداد 
اجتماعي« طي قراري به دیگران واگذار مي شود. دالیل مختلفي براي واگذاردن 
و رها کردن مي توان بیان کرد. انسان ها در بیشتر اوقات منافع فردي خود را 
منفعتي  که  کارهایي  انجام  به  تمایل  و  برتري مي دهند  دلیل خودخواهي  به 
مستقیم براي آنها ایجاد نکند، ندارند و یا به ندرت دیده مي شود. گاهي اوقات 

هم شهروندان توان الزم براي بر عهده گرفتن برخي از مسائل را ندارند.
عمومي ابعاد مختلف دارد. برخي ویژگي  عمومي به شمار مي آیند و برخي 
به  ابعاد  این  با  آشنایي  و  شناسایي  مي دهند.  نشان  را  مرزکشي ها  نوع  دیگر 

شناخت بهتر عمومي کمک مي کند. در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود.

1-2. مفهومي نسبي است
عمومي از جمله مفاهیمي است که حدومرز آن به هیچ وجه قابل ترسیم نیست 
و کسي تاکنون نتوانسته به درستی آن را نشان دهد. سطح و مفهوم عمومي 
ازاین جهت  است.  متغیر  آن جاري مي شود  بر  به سطحي که سیاست  نسبت 
یک امر معین و مشخصي وجود ندارد که به آن عمومي گفته شود. عمومي 
موقعیتي قابل نشان دادن نیست. بلکه بیشتر برداشت ذهني سیاست گذار از 
جایي است که سیاست در آنجا به اجرا درمي آید. سیاست گذاری با توجه به 
ایالت، کانتون  ساختار حکومت مي تواند در سطح مناطق )شهرستان، استان، 
و ...(، در سطح ملي )که شامل همه واحدهاي یک دولت است( یا بین المللي 
و  ثابت وجود دارد  امر  بودن، یک  این حالت نسبي  باشد. در  )همه دولت ها( 
آن اینکه اطاعت از سیاست اتخاذ شده براي همه کساني که به نوعی درگیر و 

مرتبط با مسئله هستند، ضروري است.
در سطح ملي نسبي بودن عموم پررنگ است. گاهي سیاستي بر قشري از 



مطالعات راهبردي )5(     مسئله شناسي در حوزه فرهنگ 18

اقشار جامعه که شاید کمتر از نیمي از یک ملت باشند را شامل می شود. گاهي 
نیز همه اقشار جامعه را دربرمي گیرد. در هر دو صورت سیاست عمومي است.

کنار هم قرار گرفتن ملي و عمومي مي تواند نشانگر وجود مرز روشن باشد. 
اگر مفهوم عمومي براي همه یک کشور به میان  آید، واژه و مفهوم ملي مطرح 
مي شود. در این حالت منافع همگان و »نوعي هماهنگي همه منافع« )آرنت، 
1389: 87( پدید مي آید. ازاین جهت در مقابل یک ملي دیگر به عنوان عمومي 
ازاین جهت مشکالت  دیگر قرار مي گیرد. عمومي در آنجا دیگر نسبي نیست. 
بیشتر  ملت  یک  درون  در  را  عمومي  مرزبندي هاي  بودن  نسبي  و  مفهومي 

احساس مي کنیم.
نسبي بودن در مورد مسائل و موضوعات عمومي نیز وجود دارد. موضوعات 
در عرصه عمومي درحالی که کژـ  ساختار هستند، حدومرز روشني ندارند؛ یعني 
نمي دانیم یک مسئله از کجا آغاز مي شود و مسئله ای دیگر در کجا به پایان 
مي رسد. )پارسونز، 1385: 138( تعریف کردن و نشان دادن یک مسئله عمومي 
در حد قابل توجهي به نوع نگرش بازیگران برمي گردد. بازیگران چه در سطح 
جامعه و چه دولت هر یک مي توانند تعریف خود را از اهمیت مسئله ارائه کنند.

2-2. گسترده تر بودن
گستردگي مفهوم عمومي از چند بُعد قابل بحث است؛ گستردگي از نظر تأثیر 

و پیامد و گستردگي از جهت شیوع و دانستن همگان .
هر سیاستي تأثیرات و پیامدهایي دارد و از ویژگي هاي سیاست گذاری نیز 
خود  همنوعان  برابر  در  ]نیز[  انسان  فعالیت هاي  است.  آن  بودن  پیامدمحور 
پیامدهایي دارد و انسان ها نیازهایي دارند. درصورتی که گستره تأثیر »عملیات 
و نظارت بر پیامدها و نیازها« محدود باشد، مسئله یا مشکل خصوصي است. 
ولي اگر فعالیت داراي تأثیر عمیق، فراگیر و گسترده باشد، مسئله ای عمومي 
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محسوب مي شود. )الواني و شریف، 1385: 6( بر این اساس مسئله و سیاست 
عمومي از گستردگي بیشتري برخوردارند. گسترده بودن، رابطه مستقیمي با 

میزان و وسعت اثرپذیري شهروندان از مسئله و سیاست دارد.
از بعد دیگر، زماني که چیزي عمومي مي شود به این معناست که، هر آنچه 
و شنیدار هرکسی  دیدار  در معرض  انظار عمومي روي مي نماید مي تواند  در 
 )93 )آرنت، 1389:  دارد.  را  ممکن  شیوع  و  عمومیت  گسترده ترین  و  درآید 
ازاین جهت هر آنچه که از دایره شمول وسیع تري برخوردار بوده و تعداد بیشتري 
از شهروندان آن را درك  کنند، عمومي به شمار مي آید. اگر انسان چیزي را از 
ادراك دیگران محدود کند و تعداد کساني که از آن آگاهي دارند را کمتر سازد، 
دیگر آن چیز عمومي نخواهد بود. بر این اساس در معناي به شهرت رسیدن 
)هابرماس، 1386: 16( نیز عمومي شکل مي گیرد و شهرت به گونه ای عمومي 

شدني است که ناشي از آگاهي بیشتر مردم از چیزي یا کسي است.

3-2. آنچه که از نوامیس نیست؛
هر انساني حریمي براي خود در زندگي اختیار کرده و آن را جزو نوامیس خود 
به حساب مي آورد. اختیار کامل فردي خویش را براي آن قائل است. بر این مبنا 
بنابراین عمومي آنجایي است که به  نوامیس برمي شمرد.  از  غیر آن را خارج 
نوامیس مردم مرتبط نمي شود. ورود و تجسس در غیرعمومي و نوامیس مردم 
مورد نکوهش قرار گرفته است. دراین باره ابن خلدون بیان داشته اگر سلطان 
در کیفر دادن مردم سختگیر و کینه توز باشد و درصدد تجسس نوامیس ایشان 
برآید و گناهانشان را بزرگ جلوه دهد، آن وقت بیم و خواري مردم را فرامی گیرد 
و سرانجام به دروغ و مکر و فریب پناهنده مي شوند و بدان خو مي گیرند و فساد 
و تباهي به فضائل اخالقي آنان راه مي یابد. )ابن خلدون، 1366: 371( عمومي 
با تصور انسان از نوامیس خود ارتباط مستقیم دارد. مي توان انتظار داشت که 
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عمل حاکم در حفظ حرمت نوامیس یک فرد، نقش تعیین  کننده اي در حدود 
عمومي داشته باشد.

منع کردن از حریم خصوصي دیگران معیاري براي تعریف عمومي است. 
امور خاص و  را عمومي مي نامیم که برخالف  هنگامي موقعیت ها و رخدادها 
منحصربه فرد براي همگان قابل دسترس باشند... ساختمان هاي عمومي صرفاً 
به این معنا عمومي هستند که فقط نهادهاي دولتي را در خود جاي مي دهند. 
دولت نیز نوعي »قدرت عمومي« است. این خصیصه به خاطر مسئولیتش در 
ارتقاي رفاه عمومي اعضاي ذي حق است. )هابرماس، 1386: 16( دستیابي به 
قدرت عمومي هم براي همگان ممکن فرض مي شود. به هرحال حریم نوامیس 
انسان ها از دسترسي دیگران مصون است و کسي را بدون اذن حافظ نوامیس، 

یاراي دست یازي نیست؛ مگر به زور و قدرت.

4-2. وجود نفع مشترك عمومي:
تبدیل مي شود و چنین فرض  افراد  منافع  به  منافع فردي  در عرصه عمومي 
باآنکه در پي منافع خویش هستند، ولي وقتي گرد هم  انسان ها  مي شود که 
ایجاد  منافع  اشتراك  حالت  این  در  مي گیرد.  شکل  همگان  منافع  مي آیند 
مي شود. براي رسیدن به منافع مشترك همگان اراده مي کنند. اراده عمومي 
فقط نفع مشترك عمومي را در نظر مي گیرد. حال آنکه ارادة همه ]یعني تک تک 
افراد[ در پي نفع اختصاصي است و چیزي جز حاصل جمع اراده هاي خصوصي 

نیست. )روسو، 1379: 153(
در حالت مطلوب اراده هاي خصوصي در سیاست گذاری نباید جایگاهي داشته 
باشند. سیاست گذاران در پي برآوردن آن چیزي هستند که تعیین کنندگي آن 
به وسیله اراده عمومي انجام مي شود و خود کارگزاران این اراده تلقي مي گردند، 

زیرا اراده عمومي در پي برابري است. )روسو، 1379: 1۴2(
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مرزهاي  تغییر  اساسي  مالك  به عنوان  را  »ضرر«  لیبرالیست ها،  از  برخي 
به  که  بود  آنان خصوصي حوزه اي  نگاه  در  مي کنند.  یاد  عمومي  و  خصوصي 
تعیین  در  دیگري  عامل  سودگرایي  برخي  نظر  از  نمي رساند.  ضرري  دیگران 
براي  سعادت  بیشترین  بود؛  آورده  فراهم  عمومي  سیاست گذاری  محدوده 
بیشترین افراد )پارسونز، 1385: 22( مالك تعیین مرز عمومي و خصوصي بود. 
مرز آنجایي است که ضرري ایجاد نشود و سودي حاصل آید. نفع افراد بدون 
دخالت دولت فراهم مي آید. افراد و سودي که هر یک از آنها به دست آورده و 
ضرري نمي کردند، مالك تعیین مرز عمومي و خصوصي بود. حذف دولت براي 
به  بازار زماني مي تواند  بودند  آنان معتقد  بود.  اصلي  این مرز گام  به  رسیدن 
همگرایي منافع عمومي و خصوصي بپردازد که به حال خود رها شود تا نظمي 

خودبه خودی به وجود آید. )پارسونز، 1385: 23(
در عرصه عمومي منافع عمومي و مشترك تعریف مي شود. فضائي در نظر 
گرفته مي شود که مسائل مختلف انسان ها به بحث و گفتگو گذاشته مي شود. 
آنچه بر آن اجماع شود منافع مشترك خواهد بود. دراین باره هابرماس حوزه 
عمومی را عرصه ای اجتماعی مي داند که در آن افراد از طریق مفاهمه و استدالل 
مبتنی بر تعقل و در شرایطی عاری از هرگونه فشار، زور و در شرایط برابر برای 
تمام طرف های مشارکت کننده مجموعه ای از رفتارها، مواضع و جهت گیری های 

ارزشی و هنجاری را تولید می کنند. )وبستر، 1390: 302(

5-2. داراي جنبه هاي اجباري، نمادین و تشریفاتي
معني دار  عمومي  عرصه  در  تنها  که  است  ارزش هایي  نماینده  سیاست گذار 
هستند. ارزش هاي عرصه عمومي برخاسته از توافق و اجماعي است که سالیاني 
از آنها مي گذرد و در گذر زمان مورد پذیرش عموم قرار گرفته است. این ارزش ها 
در نهادهاي مختلف جامعه تبلور یافته و ساختارهاي عیني برآمده از این نهادها 
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نمود بیروني این ارزش ها به شمار مي آیند. اعضاي جامعه سیاست گذاران حاضر 
در نهادهاي سیاسي را متولیان این ارزش ها مي شناسند.

از نگاه تجزیه وتحلیل ساختاري ـ کارکردي، نهادها و فعالیت هایي که با هویت و 
زندگي یک گروه گره خورده جنبه هاي اجباري، نمادین و تشریفاتي خاص دارد. 
به عنوان مثال وقتی که شهروندي به صورت کارمند یا مقام دولتي درمي آید، از او 
انتظار داریم که نقش جدیدي ایفا کند. نقشي که به او قدرت و شخصیت خاص 
مي بخشد و وي را ملزم به حفظ خصوصیت و تشریفات خاصي مي کند، این تشریفات 
بیشتر به چشم مي آید. )الواني و دانایي، 1380: 56( در اواسط قرن شانزدهم، کسي 
که شغل رسمي و مقام دولتي نداشت خصوصي بود. خصوصي بودن بیرون ماندن 
و طرد شدن از حوزه دولت بود. عمومي یعني دولت و دولتي بودن. حوزه اي که در 
آن زمان تحت عنوان دولت مطلقه هستِي مستقلي پیدا کرده بود و از شخص حاکم 

استقالل یافته بود. )هابرماس، 1386: 29(
از سوي دیگر قدرت عمومي در عرصه عمومي مورد پذیرش عموم مي باشد. 
این  باشد معناي عمومي هم نمي یابد.  نداشته  را دربر  هر قدرتي که عمومي 
قدرت اجباري براي عموم به بار نخواهد داشت. بر این مبنا مي توان ادعا کرد 
شیوه اي که انسان ها از طریق آن به تعریف خصوصي پرداخته اند، ما را در مورد 
قدرت و بي قدرتي در جامعه به مثابه یک کل آگاه مي گرداند. )پارسونز، 1385: 

3۴ - به نقل از یان پال(

6-2. داراي پشتیباني و حمایت مردمي بیشتر براي حل مشكل
حل مسائل عرصه عمومي همراهي و به عبارتي دقیق تر، تبعیت و حمایت از 
سیاست را از شهروندان مي طلبد. بیشتر شهروندان با تابعیت از سیاست به حل 
مشکالت کمک مي کنند. درحالی که حل مشکالت غیرعمومي از پشتیباني و 
حمایت کافي مردم برخوردار نیستند. )الواني و شریف، 1385: 6( این ویژگي 
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عمومي براي کل فرایند سیاست گذاری حائز اهمیت است؛ اما در گام اجراي 
ازاین جهت مي توان به یک  بود.  از اهمیت بیشتري برخوردار خواهد  سیاست 
پذیرفته  دولتي  موسسه  چندین  به وسیله  که  گفت  عمومي  زماني  خط مشي 
)الواني و شریف، 1385: 19-20( شهروندان نقش  اعمال شود.  و  اجرا  شده، 

تعیین کننده در عملي شدن سیاست بر عهده دارند.

3. پیدایش عمومي:
عمومي از کجا پیدا شده و عرصه آن تا کجاست؟ این مسئله، سؤال جدیدي 
با هدایت  مناظرات صورت گرفته  اساس  بر  قرن هاي مختلف  نیست. در طي 
 )Bovaird & Löffler, 2003: 26( .فالسفه سیاسي و اقتصادي مورد توجه  بود
ما   به  رومي،  لباس  در  اما  دارد؛  یوناني  ریشه  عمومي  که  دارند  اعتقاد  برخي 
پیدایش  براي   )18  :1386 )هابرماس،  است.  رسیده  امروزي[  ]انسان هاي 
اداره  و  از دولت، خانواده  منشأ ذکر کرده اند. جدا شدن جامعه  عمومي چند 

عمومي از عمده ترین آنها است.
برخي پیدایش عمومي را در پیدایش جدایي و تمایز میان جامعه و دولت 
ذکر کرده اند. آنان معتقدند جدایي جامعه و دولت باعث جدایي حوزه عمومي 
از قلمرو خصوصي شد. )هابرماس، 1386: 57( آغاز این جدایي در طي قرن 
اندیشمندان اجتماعي هر چه بیشتر مفهوم جدایي  این قرن  نوزدهم بود. در 
دولت از جامعه را پیش کشیدند. پیشتر در اندیشه سیاسي قدیم، جامعه یک 
تنواره سیاسي به شمار می آمد. خط فاصلي میان دولت و جامعه متصور نبود... 
تصور جدایي میان دو حوزه دولت و جامعه حاصل تحوالت تاریخي عمده اي 
بود که در قرن نوزدهم به اوج خود رسید. نخست با از میان رفتن دولت مطلقه 
و تجزیه آن به قدرت سیاسي و جامعه مدني تصور جدایي دو حوزه سیاست و 
جامعه آسانتر مي شد. دومین تحول عمده جدایي دین و دولت بود. در نتیجه 



مطالعات راهبردي )5(     مسئله شناسي در حوزه فرهنگ 24

دین و نهادهاي اجتماعي آن در حوزه جامعه قرار گرفتند و دولت بازتابي از 
عالیق جامعه به شمار آمد. )بشیریه، 1380: 21(

با  آنان  کردند.   خانواده جستجو  محیط  در  را  عمومي  پیدایش  نیز  برخي 
منازعه  در  بتواند  عمومي  آنکه حوزه  از  پیش  که مدت ها  مي گویند  اطمینان 
عمومي  پدیده  کند  ایفا  را  سیاسي اش  کارکردهاي  دولت  و  جامعه  تنش زاي 
در فضاي صمیمي خانواده هسته اي شکل گرفته بود. )هابرماس، 1386: 55( 
جدید  انسان  جمعي  زندگي  و  بود  شده  فردي  بیشتر  هرچه  زندگي  اهداف 
کم رنگ شد. صور قدیمي که کل زندگي فرد را تابع یک هدف فرافردي قرار 
اقتصاد جداگانه هر خانواده منبع حیات آن است و  و  رفته اند  بین  از  مي داد 
اینکه، به موازات این، حوزه خصوصي چیزي مستقل از حوزه عمومي متولد شد. 
از جامعه  )هابرماس، 1386: ۴0- به نظر شومپیتر( محیط خانواده به هرحال 
عمومي  سپهر  و  خصوصي  سپهر  میان  جدایي  مي توان  ازاین جهت  شد.  جدا 
زندگي را همانند جدایي حیطه هاي خانوادگي و سیاسي در نظر گرفت. این دو 
دست کم از زمان برآمدن دولت شهر باستان اموري متمایز و جداگانه بوده اند. 

)آرنت، 1389: 70(
دیگراني هم معتقدند که پیدایش عمومي باعث تولد مدیریت عمومي شده 
همچون  عمومي  امور  اداره  دهه  آن  در  دارد.   1880 دهه  در  ریشه  و  است 
چارچوبي براي تحلیل دیوانساالري در نظام هاي سیاسي لیبرال  ـ  دمکرات به 
کامیابي دست یافته بودند. فرد دیوان ساالر در کار پیگیري عقالني منافع عمومي 
بود... و منافع عمومي عقالني از اواخر دهه 19۴0 راه زوال را در پیش گرفت. 
)پارسونز، 1385: 2۴-25( از سال 19۴5 میالدي نوعي گسست میان دو حوزه 
عمومي و خصوصي پدید آمد. در این دوران که با عنوان دوران بحران محدوده 
بخش خصوصي/بخش عمومي نام برده مي شود، عمومي پیدا شد. این دوره را از 
دو جهت مي توان فهمید؛ خود را از یکسو در افزایش واحدهاي حقوقي جدید 



25مطالعات راهبردي )5(     مسئله شناسي در حوزه فرهنگ  فصل اول: مسئله و مسئله شناسی در سیاست گذاری 

مربوط به نظام هاي اداري که بنیان هاي مشروعیت مبهم و چندپهلو هستند. از 
سوي دیگر در گفتگوهایي بیش ازپیش شدید بر سر مزایایي که در گذر کردن 
برخي از نظام هاي اداري از این محدوده دارد. در طي این دوره است که زباني 

به نام زبان مدیریتي ظاهر مي گردد. )مولر، 1378: 21-20(
با جدا کردن عرصه هاي مختلف عمومي به حوزه هایي چون ادبي و سیاسي 
هابرماس معتقد است که حوزه عمومي سیاسي از حوزه عمومي ادبي نشأت 
آشنا  جامعه  نیازهاي  با  را  دولت  عمومي  افکار  طریق  از  شد  موفق  و  گرفت 
سیاسي  عمومي  حوزه  او  اعتقاد  به   )58  :1386 )هابرماس،  سازد.  سازگار  و 
ابتدا در بریتانیا و در اوایل قرن 18 شکل گرفت. در این کشور نیروهایي که 
تالش مي کردند بر تصمیمات دولت تأثیر بگذارند براي مشروعیت بخشي به 
)هابرماس،  کنند.  تقویت  را  جدید  حوزه  این  شدند  ناچار  خود  خواسته هاي 

)99 :1386
در سال هاي بعد و طي دو دهه 1980 و 1990 این بحث که مرزبندي میان 
حوزه هاي عمومي و خصوصي باید بر عهده بازار گذاشته شود چارچوبي غالب 
وقوع  به  آن  درون  در  و عمل سیاست گذاری عمومي  نظریه  که  داد  را شکل 

پیوست. )پارسونز، 1385: 26(
سر  بر  فکري  مختلف  گرایش هاي  میان  در  بسیاري  درگیري هاي  امروزه 
و  آنها محدوده   از  محدود کردن مفهوم و عرصه عمومي وجود دارد. هر یک 
اقتصاد  ارائه مي دهند. در عرصه عمومي حوزه هایي مانند  از عمومي  مفهومي 
یا  و  تئوري هایي گوناگون  به خود دیدند. در  را  تغییرات  بیشترین  و سیاست 
ترکیبي از آنها با حمایت مي توان طیفي از محدوده عمومي را شناسایي کرد. 
یکسر این طیف دخالت دولت در همه حوزه هاي زندگي انسان ها است و سر 
دیگر آن لسه فر یا رهاسازي است که به عنوان نماد رهایي از قیدوبند دخالت  هاي 

دولت ها به حساب مي آید.
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4. تفاوت عمومي و خصوصي:
توانایي جدا کردن عمومي و خصوصي اصلي ترین مبناي شناخت عمومي است. 
این  شود.  داده  نشان  عمومي  ویژگي هاي  از  برخي  شد  سعي  بخش  این  در 
با  آشنایي  ندارد.  بخش خصوصي  را  عمومي  بخش  ویژگي هاي شناخته شده 
این ویژگي ها که به صورت مختصر بیان شده به توانایي جدا کردن عمومي از 

خصوصي کمک مي کند.
بخش عمومي؛

با کارهاي پیچیده تر و مبهم تر روبروست
در اجراي تصمیماتش با مسائل بیشتري روبروست

افراد بیشتر با گستره اي وسیع تر از انگیزه ها را به کار مي گیرد
حفظ فرصت ها و توانایي را بیشتر در نظر مي گیرد

در فعالیت هاي با معاني نمادین بزرگتر وارد مي  شود
جبران ناکامي بازار را بیشتر در نظر دارد

استانداردهاي تعهد و تطابق با قانون سخت تري را اعمال مي کند
فرصت بیشتري براي پاسخ دادن به مقوالت مربوط به انصاف دارد

باید در راه منافع عمومي عمل کرده یا نشان دهد که چنین مي کند
باید حداقلي از حمایت عمومي را، بیش از آنچه در فعالیت خصوصي نیاز 

است دارا باشد. )پارسونز، 1385: 27-28 - به نقل از دبلیو اف بابر(

گفتار دوم: چیستي مسئله عمومي
با توجه به مباحثي که از مسئله و عمومي ارائه گردید، مي توان به فهم مناسب تري 
از مسئله عمومي دست یافت. بااین حال در این قسمت مروري خواهد شد بر 
برخي از تعاریف ارائه شده از این ترکیب معنایي تا موضع گیري هاي دیگران 

نسبت به این ترکیب را بهتر درك کنیم. برخي از این تعاریف آورده اند که،
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»مسئله عمومي تنش و نیازي است که جنبه عمومي دارد و بر اثر خدشه دار 
شدن مصالح عامه به وجود آمده است. بنابراین مبتني بر برداشت ها و تلقي هاي 

ما از مصلحت عامه است.« )الواني، 1380: ۴2(
یا »مسئله عمومي را مي توان یک نیاز، یک کمبود، یک محدودیت، یا یک 
و  است  احساس  و  تشخیص  قابل  که  دانست  جامعه  در  محسوس  نارضایتي 

)Henry, 2007: 131( ».راه حلي براي آن جستجو مي شود
از شرایط  اعم  و همچنین »مسائل اجتماعي جامعه پدیده هایي اجتماعي 
ساختاري و یا الگوهاي کنشي هستند که در مسیر تحوالت اجتماعي بر سر راه 
توسعه یعني وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه هاي 
اجتماعي قرار مي گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزش ها و کمال 
نامطلوب،  پدیده هایي  به عنوان  اجتماعي  مسائل  مي شوند...  آنها  مطلوب هاي 
اذهان نخبگان و افکار عمومي مردم را به خود مشغول مي دارند، به طوری که 
نوعي وفاق و آمادگي جمعي براي مهار آن ها پدید مي آید که مقامات رسمي 
کشور را به چاره جویي و اقدام عملي در جهت اصالح و یا رفع و پیشگیري از 

آنها وامي دارد.« )عبداللهي، 1386: 12(
شده  ارائه  تعاریف  همچنین  و  عمومي  و  مسئله  مفاهیم  به  توجه  با  اگر 
بخواهیم جمع بندي از مفهوم مسئله عمومي داشته باشیم باید آن را این گونه 
تعریف کرد که؛ »در پدیده هاي اجتماعي میان آنچه باید باشد و آنچه هست 
را احساس کرده و نسبت  از جامعه آن  افرادي  یا  اختالف وجود دارد، فردي 
به منافعي که از این پدیده در شرایط فعلي براي جمعي از مردم وجود دارد، 
براي مطلوب  راه حل هاي مناسب  یافتن  و  تغییر آن  بوده و در جهت  ناراضي 

نمودن وضعیت، در دستگاه های رسمي حکومتي، اقدام مي کنند.«
یکي از مواردي که در تعریف فوق باید توجه داشت آن است که یک مسئله 
دربردارنده دو بعد عیني و ذهني است و آنچه نیاز به تغییر را ایجاد مي کند بعد 
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ذهني بوده و آنچه تغییر مي کند بعد عیني یک مسئله است. به تعبیري حرکت 
براي تغییر منشأ ذهني دارد و با درك ذهن از عینیات به مسئله بودن یا نبودن 
یک پدیده اجتماعي در عرصه عمومي مي توان پي برد.2 تأکید بر ذهن و عین، 
تأکید بر این امر است که سیاست گذاری همراهي توأمان ارزش ها و احساسات در 
سطوح عموم و خواص است. احساسي از نامطلوب بودن )ارزش گذاری( و منفعتي 
که ناشي از به انجام رسیدن عملي جهت مطلوب و رضایت بخش کردن، براي عموم 
به دست آمده است. درعین حالی که براي سیاست گذار هم جایگاهي ترسیم شده 

است )ارزش گذاری مبتني بر توزیع ارزش هاي مطلوب سیاست گذار(.
ازاین جهت، محل و کانون شکل گیري ذهن درگیر با مسئله، ابتدا جامعه و 
پس ازآن دستگاه و یا نهاد دولتي است. زیرا نارضایتي ابتدا در جامعه باید شکل 
خود را در قالب مسئله بیان کند و سپس دولتمردان با وارد کردن آن در دستور 

کار سیاست گذاری خود، نسبت به رفع نارضایتي اقدام کنند.
البته برخیعده ای )جان کینگدان در: Miyakawa: 2002. 494( اعتقاد دارند که 
برخي از مسائل پیش از آنکه سیاست گذار اقدامي بکند، وجود ندارد. بلکه سیاست گذارانی 
)بخوانید ذینفعاني( سیاست ها )راه حل ها(یي را از پیش طراحي کرده و در اختیار دارند 
که منافعي را به همراه دارد، سپس در جامعه مسئله مربوطه تعریف و بخشي از ذهن 
جامعه را با آن همراه کرده و سیاست خود را نسبت به آن اعمال مي کنند. به عبارتي 

سیاست گذاری در این شکل از سیاست آغاز شده و نه مسئله.
بدان  باید در سیاست پژوهي  دارد که  بااین حال مسئله عمومي مختصاتي 

توجه کرد.

1. ویژگي هاي مسئله عمومي:
براي یک مسئله عمومي ویژگي هاي مختلفي طرح شده تا آن را از سایر مسائل 

مجزا کنند، عمده ترین آن به شرح ذیل است:
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یک مسئله عمومي داراي صور مختلف بوده و دیدگاه هاي متفاوتي بر آن  −
حاکم است. به عبارتي متأثر از ارزش هاي حاکم بر دیدگاه هاي مختلف است،

مسائل عمومي به صورت مجموعه هاي به هم پیوسته و وابسته بروز کرده  −
و بر یکدیگر تأثیر مداوم دارند. ازاین رو سیاست هایي که براي حل این مسائل 

اتخاذ مي شود، باید داراي رویکردي کالن نگر و سیستمیک باشد،
یک مسئله عمومي شاید ناشي از خط مشي هاي موجود و عدم تطبیق و  −

هم سویي با اوضاع جدید باشد،
هر مسئله عمومي داراي ابعاد مختلفي است، −
مسئله عمومي زماني مسئله به شمار مي آید که از آن چنان حساسیتي  −

برخوردار باشد که نیاز به اقدام عمومي براي حل آن کاماًل مشهود باشد،
احساس جمعي در مورد یک مسئله آن را به یک مسئله عمومي تبدیل  −

مي کند،
یک مسئله عمومي قابل تشخیص و شناسایي است، −
یک مسئله عمومي براي آحاد جامعه نسبي است، −
اثرات هر نوع تغییري در یک مسئله بر سایر مسائل اجتماعي متسري  −
است،
یک مسئله اجتماعي ذاتي براي یک جامعه نیست )به خودی خود وجود  −

ندارد(، بلکه ساختگي و ناشي از شرایط محیطي هستند،
یک مسئله عمومي نیازمند تغییر و قابل تغییر است، −
یک مسئله عمومي داراي دو جنبه عیني و ذهني است، )لوزیک، 1383:  −

)15
اثرات یک مسئله عمومي براي جمعي بسیار از انسان هاست، نه فردي و  −

غیرانساني،
مسائل عمومي با دخالت انساني حل مي شود، −
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تغییر در یک مسئله عمومي یک تغییر منطقي و مورد قبول است، −
معموالً صاحبان قدرت و حاکمیت به حل ورفع مسائل مي پردازند، −
منافع حاصل از تغییر در یک مسئله اجتماعي براي آحاد جامعه نسبي  −
است.
ساختار یک مسئله عمومي متعادل نیست. دلیل کژساختار بودن مسائل  −

این است که مسائل سیاستي معموالً دربردارنده ذینفعان و ذیربطان گوناگوني 
در  دیگران  به  نسبت  متفاوتي  بنیادي  وضعیت  و  جایگاه  یک  هر  که  است 
خصوص مسئله و حمایت یا مخالفت با آن دارند. این امر باعث مي شود هر یک 
در پي برآیندهاي خاص خود از حل مسئله باشند، که الزاماً یکسان نخواهند 

)Jonassen, 2011: 122( .بود
دیگر  ساختاري  ویژگي هاي  به  باید  کژساختارند،  مسائل  این که  بر  عالوه 
مسئله  یک  از  ساختاري  تعریف  در  که  طریقي  چهار  به  و  کرد  توجه  مسئله 
وجود دارد، دقت شود: تمایز یک مسئله از اینکه هم انحراف، وضع متفاوت، باز 

یا بسته باشد.

شمائی از مسائل عمومی
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ساخت انحرافي وقتي است که چیزي به صورت غیرعادي یا غیرمترقبه واقع 
شود.

که  جایي  و  ما هستیم  که  جایي  میان  است  فاصله اي  متفاوت  وضع  یک 
مي خواهیم برویم.

تعریف  براي  مبنایي  انحراف  نیستند.  یکدیگر  متناقض  تفاوت  و  انحراف 
دربند  که  است  خدماتي  و  تولیدي  صنایع  به  مربوط  محیط هاي  در  مسائل 
کنترل کار یا فرایند تولید از راه به کارگیری کنترل فرایند آماري هستند. به 
عبارتي آن چیزی است که در رابطه میان هدف خاص با عمل نامناسب براي 
رسیدن به آن مي گوییم؛ اما تفاوت مبنایي براي حل  مسئله یا مدل »فاصله« 
است: نظر بر جایي که هستیم و جایي که باید باشیم. در این شرایط این فاصله 

را به عنوان مانعي مي دانیم که باید بر آن غلبه کنیم.
بسته،  مسئله  یک  و  ندارد  درستي  راه حل  که  است  آن  باز  مسئله  یک 
مؤلفه های  داراي  و  شود  تعریف  دقیق  به صورت  مي تواند  که  است  مسئله ای 

)Newman, 1995: 21-22( .مشخص و راه حل درست است

 در گرفتن  قرار  و  بررسي  هنگام  در  مسائل  مي باشند:  زمانمند  مسائل 
دستور کار غالباً در چند حالت قرار دارند:

مورد بحث  اما  دیده مي شود،  فشار عمومي  از  نشانه هایي  پنهان:  وضعیت 
چنداني نیست،

اما  درنیامده  کامل  عمومي  و  سیاسي  شکل  به  ظهور:  حال  در  وضعیت 
گروه ها، احزاب و رسانه ها به بحث گذاشته اند،

وضعیت جاري: کاماًل سیاسي و عمومي شده و حالت قانوني به خود مي گیرد،
وضعیت نهادینه شده: استانداردهاي الزم براي پاسخ به آن به بحث گذاشته 

مي شود. )قلي پور، 1378: 116(
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از منظر زماني مي شود مسائل را در دو دسته مسائل قدیمي و مسائل جدید 
نیز قرار داد. مسائل قدیمي عموماً مسائلي هستند که از قبل به وسیله نهادها 
زیرگروه  دو  در  مي توان  خود  به نوبه  مسائل  این  شده اند.  تعریف  سازمان ها  و 
مسائل همیشگي و مسائل متناوب جاي داد. مسائل همیشگي مسائلي هستند 
که به صورت منظم در دستور کار قرار مي گیرند. مثال کالسیک این نوع مسائل 
بودجه است. مسائل متناوب مسائلي را دربر مي گیرند که هرچند وقت یک بار 
و نه به صورت منظم، در دستور کار ثبت مي شوند. اصالح سیستم مالیاتي یا 

اصالح نظام تأمین اجتماعي را مي توان ازاین گونه مسائل برشمرد.
مسائل جدید، مسائلي هستند که از قبل تعاریف مشخصي در خصوص آنها 
وجود ندارد. این مسائل رفته رفته و به حسب شرایط اجتماعي و محیطي در 

دستور کار اقتدار عمومي قرار مي گیرند. )وحید: 1388: 89(
است  الزم  کنیم،  شناسایي  عموم  در سطح  را  مسئله  آنکه  براي  بنابراین 
عالوه بر تدوین ویژگي یا ویژگي هاي آن مسئله، موقعیت زماني که مسئله در 

آن قرار دارد را مورد توجه قرار دهیم.
 نظر از  مي توان  را  سیاستي  مسائل  هستند:  درجه بندي  داراي  مسائل 

اهمیت به مسائل بنیادي، درجه دوم، کارکردي و جزئي تقسیم بندي کرد.
حکومت های  باالترین سطوح  در  نوعاً  که  هستند  مسائلي  بنیادي  مسائل 
مرکزي، ایالتي و محلي به آنها پرداخته می شود. مسائل بنیادي معموالً در مورد 
رسالت دولت مرکزي، ایالتي یا محلي می باشند. این مسائل ماهیت و اهداف 

دولت ها و نهادهاي دولتي را مورد پرسش و مداّقه قرار می دهند.
برنامه های دولت های  مسائل درجه دوم آن مسائلي هستند که در سطح 
مرکزي، ایالتي و محلي قرار می گیرند. این مسائل معموالً ناظر به اولویت بندی 

برنامه ها و تعریف گروه های هدف و سود برندگان )از برنامه ها( هستند.
و هم در  برنامه ها  نیز مسائلي هستند که هم در سطح  مسائل کارکردي 
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چگونگي  خصوص  در  سؤال هایی  شامل  و  دارند  قرار  دولت  پروژه های  سطح 
بودجه بندي، سرمایه گذاري و اجراي برنامه ها و پروژه هاي دولت هستند.

مسائل جزئي مسائلي هستند که اغلب در سطح پروژه های خاص و معین 
کارمندان  دستمزدهاي  قبیل  از  را  موضوعاتي  مسائل  این  می شوند.  یافت 
کاري  آیین نامه های  و  قوانین  و  کاري  ساعات  فراغت،  اوقات  کارگران،  و 

)Dunn, 2007: 86-119( .دربرمی گیرد
 در )فراز(  اوج  نقطه  هستند:  انجام  و  آغاز  و  فرازوفرود  داراي  مسائل 

مسائلي  است.  متفاوت  سیاست گذاری  مختلف  حوزه هاي  در  مسائل  به  توجه 
نقطه  به  رسیدن  از  بعد  کرده اند،  گذر  مسئله«  به  توجه  میان »چرخه  از  که 
برخوردارند.  بیشتري  توجه  از  اوج  نقطه  به  رسیدن  از  قبل  به  نسبت  اوج، 
به  رسیدن  از  بعد  سازماني  فعالیت  اصلي  سهم  شکل دهنده  سازماني  توالي 
نقطه اوج در »چرخه توجه به مسئله« است. نقطه هاي اوج فعالیت سازماني 
افکار  میان  مي شوند.  هم زمان  مسئله«  به  توجه  در »چرخه  اوج  نقطه هاي  با 
عمومي و تغییر سازماني، نوعي ارتباط وجود دارد. دستور کار سیاست گذاری 
در مرحله اي به وجود مي آید که »چرخه توجه به مسئله« در نقطه اوج خود 
بدهد«، »مسائل  انجام  باید »کاري  است که دولت  نقطه  این  در  و  دارد  قرار 
به  توجه  از  در حمایت  مؤثر  عامل  کند«. سه  »تصمیم گیري  و  کند«  را حل 
سیاست گذار  اجتماع  و  رسانه ها  دولتي،  دیوانساالري  از:  عبارت اند   مسائل 

)policy community(. )پارسونز، 1385: 18۴-180(

گفتار سوم: شناسایي مسئله عمومي
یافتن مسئله عمومي در دل پدیده هاي اجتماعي عالوه بر آنکه نیازمند علوم و 
روش هاي مربوط به آنها است، به هنر سیاست پژوهان نیز متکي است. هر چقدر 
که سیاست را به عنوان یک هنر و علم بدانیم، شناسایي مسائل نیز نیازمند علم و 
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هنر است. علم بودن مبتني بر بهره گیري از ابزار و تکنیک هاي پژوهشي است و 
هنر بودن، مبتني بر چگونگي ترکیب چند ابزار و تکنیک براي شناخت بهتر و 
دقیق تر است. چندرشته اي بودن علم سیاست گذاری، دقیقاً در همین نقطه معناي 
اصلي خود را می یابد؛ زیرا با استفاده از ابزارها و تکنیک هاي روش شناختي علمي 
خاص مانند علوم سیاسي یا حتي مطالعات فرهنگي امکان شناسایي یک مسئله 
است که روش هاي مختلف کمي  بلکه ضرورتي حتمي  نیست.  فراهم  به آسانی 
و کیفي در حد مناسب فراهم آید تا مسائل به درستی شناسایي گردند. در غیر 
این صورت دچار اشتباهاتي مي شویم که ناشي از برداشت هاي شخصي یا نهایتاً 
جمعي از سیاست پژوهان است. به تعبیر یکي از اندیشمندان، »اگرچه معموالً در 
تصمیم یابي و مساله یابي مشکلي نداریم، اما گاهي در شناسایي مسئله صحیح، به 
مشکل برمي خوریم و در نتیجه به »پندار« مي گرویم. چنین اشتباهي را خطاي نوع 

سوم مي خوانند.« )تیلر کلمن: 1385: 9(
همچنین، نوع چهارم ]خطاي مساله یابي[ وجود دارد و آن حل یک صورت مسئله 
مبهم است. چه بسا صورت مسائل غلط نیستند؛ بلکه مبهم و گنگ هستند و لذا هر 
راه حلی همچون تیری است که در تاریکی می اندازیم. اغلب سیاست های فرهنگی از 
این نوع هستند و تصمیم گیران با تصورات مبهمی تحت عنوان »مسائل فرهنگی« 

سروکار دارند. )اشتریان: نوشتاري درباره سند سیاستي )- چاپ نشده(
ازاین رو الزم است سیاست پژوه از ویژگي هاي معمول پژوهشگران در علوم 

مختلف فراتر رفته و به علم و هنر مجهز گردد.

1. رویكردهاي شناسایي مسئله:
براي شناسایي مسئله شیوه ها و رویکردهاي مختلفي را در علوم اجتماعي 
و مدیریتي بیان کرده اند که هر یک از آنها متأثر از تئوري هاي گوناگون است.

عمده این رویکرد ها )پارسونز، 1385: 1۴8-15۴( را مي توان در موارد ذیل 
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خالصه کرد؛
داده هاي  از  استفاده  با  که  اعتقادند  این  بر  اثبات گرایان  اثباتي:  رویکرد   .3-1
را  مسائل  رویکرد  این  در  نمود.  اقدام  مسائل  حل  به  مي توان  عملي  تجربي 
درواقع همان »حقایقي« دانسته اند که به کمک شیوه اي علمي مي شود آنها را 
اندازه گیري و با آنها ارتباط برقرار کرد و تحلیل علت ها به معناي حل مسائل 

به شمار مي آید.
انساني مورد توجه و استفاده قرار گرفته  از علوم  این رویکرد در بسیاري 
آنها  بهینه سازی  مسائل،  روي  بر  که  شد  اجتماعي  تحقیق  از  سنتي  منشأ  و 
سیاست گذاری  تاریخ  از  برهه ای  در  مثال  به عنوان  داشت.  تمرکز  راه حل ها  و 
فرهنگی در کشور سنجش ارزش ها و نگرش های ایرانیان از طریق یک پیمایش 
این  از  که  آماری  به  توجه  با  گرفت. سیاست گذاران  قرار  کار  در دستور  ملی 
به عنوان  ارقام  و  اعداد  با  را  فرهنگی  مسائل  از  برخی  آوردند  به دست  طریق 

حقایق ثابت کردند.

2-3. رویکرد کارکردگرا: در این رویکرد مسائل به عنوان نوعي از عدم کارکرد 
در جریان کارکرد رواني یک جامعه به مثابه یک سیستم دیده مي شو د. این نگاه 
به مسائل با توجه به ریشه هاي اجتماعي پیدایش شان به تحلیل آنها مي پردازد. 
به  منجر  با شناسایي شرایطي که  ازاین رو در سیاست گذاری، سیاست گذاران 
عدم کارکرد مي شد، قادر بودند با مسائل آشکار و پنهان ارتباط برقرار کنند. در 
این نگاه مسائل اجتماعي بخشي جدانشدنی از کارکرد رواني یک جامعه مدرن 
از کارکردهای  بوده و خود راه حل های اجتماعي هستند. به عنوان نمونه یکی 
نظام آموزشی مانند مدرسه انتقال برخی از مفاهیم و ارزش ها مثل کار گروهی 
در  دانش آموزان  از  برخی  است  ممکن  فراگرد  این  در  است.  دانش آموزان  به 
یادگیری دچار مشکل شده یا به خوبی نتوانند با مفاهیم و ارزش های کار گروهی 
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ارتباط برقرار کرده و به تعبیری جامعه پذیر شوند. در این حالت سیاست گذاران 
می دهد،  بروز  خود  از  کارگروهی  انجام  در  دانش آموز  که  رفتاری  به  توجه  با 
و  می پردازند  کارگروهی  ارزش های  انتقال  در حوزه  آموزشی  نظام  بررسی  به 

به عنوان مسئله به دنبال راه حل برای آن می گردند.

3-3. رویکرد تعامل گراي نمادین: در این رویکرد اعتقاد بر این است که فهم 
لذا مسائل عمومي جامعه مبتني  افراد است،  با سایر  نیازمند تعامل  یک فرد 
از اندیشمندان در  بر عوامل ذهني در کنار عیني است. به اعتقاد فولر )یکي 
شرایط  و  ذهني  قضاوت های  درگیر  اساساً  اجتماعي،  مسئله  یک  حوزه(  این 
عیني است. شناسایی مسائل در این رویکرد نیازمند روش های کیفی است تا 
بتوان عوامل ذهنی قائل به مسائل فرهنگی را به درستی تبیین کرد و سپس با 
استفاده از ارتباط آن با مسائل عینی آن را قضاوت نمود. به عنوان نمونه مسئله 
پوشش به عنوان کنشی فرهنگی در یک جامعه با در نظر گرفتن اینکه درباره 
اعضای یک جامعه درمی گیرد،  تعامالتی نظری و عملی میان  این کنش چه 

مسئله بودن آن قابل بررسی است.

ساخت هاي  به مثابه  را  مسائل  رویکرد،  این  پدیدارشناسي:  رویکرد   .3-۴
اجتماعي اساساً ذهني مي نگرد. در این رویکرد نقش علوم اجتماعي روشن کردن 
معاني و فرضیه ها و نشان دادن این موضوع است که معاني در ذهن کنشگران 
نقاط دخالت کدام  و  دارد  نظر جایگزیني وجود  نقاط  و چه  استاست  چگونه 
هستند. در این خصوص فرد به عنوان عضوی از اجتماع در درون شخصیت خود 
و در گستره روابط بی واسطه خود با دیگران مشکالت را به وجود می آورد. در 
او در تهدید است و نسبت به  این حالت فرد احساس می کند که ارزش های 
آن احساس نارضایتی می کند. به عنوان نمونه وقتی فرد در درون خود احساس 
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می کند افراد پیرامون او از اصول و ارزش های اخالقی مورد قبول او - حال هر 
گونه شکل گرفته باشد - تبعیت می کنند، هیچ احساس نارضایتی ندارد و آن 
را به عنوان مشکل یا مسئله نمی پندارد، اما به محض احساس خالف آن، اخالق 

افراد پیرامون خود را به عنوان یک مسئله به شمار می آورد.
دارند  وجود  مسائل  شناسایی  در  نیز  دیگری  رویکردهای  این ها  بر  عالوه 
مارکسیستی،  رویکرد  جامعه شناختی،  رویکرد  از  عبارت اند  آنها  مهم ترین  که 
رویکرد  اثباتی/کارکردی،  رویکرد  طبیعی،  تاریخ  رویکرد  فمینیستی،  رویکرد 
سیستمی، رویکرد مرحله ای، رویکرد روان شناختی، رویکرد زیست محیطی و... 
اما رویکردهایی که در اینجا ذکر گردیدند، مهم ترین و عمومی ترین رویکردهایی 

هستند که در کشور ما مورد استفاده قرار گرفته اند.

گفتار چهارم: چگونگي شكل گیري و صورت بندي مسئله
یا  فرد  آنکه  مگر  گرفت  نخواهد  قرار  توجه  مورد  به خودی خود  مسئله 
معرض  در  گوناگون  شیوه هاي  به  و  کرده  درك  آن را  انسان ها  از  افرادي 
 تصمیم گیري جهت تغییر قرار دهند. ویلیام دان با تفکیک »وضعیت مشکل« 
)Problem situation( از »صورت بندی مشکل« می نویسد: »وضعیت مشکل، 

تفکر  حاصل  مشکل  صورت بندی  درحالی که  است  مشکل  احساس  واقع  در 
)Dunn, 2007: 67( ».انسانی در خصوص این موضوعات است

اهمیت باالي صورت بندی مشکل ازآن رو است که عدم موفقیت تحلیلگران 
سیاستي در حل هر مشکل اغلب ناشي از اشتباهي گرفتن آن مشکل و پرداختن 
از  ناشي  تحلیلگران  ناکامي هاي  از  تنها حجم کمي  به مشکل دیگر مي باشد. 
ارائه راه حل های نادرست توسط آنها می باشد. )اشتریان: نوشتاري درباره سند 

سیاستي - چاپ نشده(
پیش از آنکه به بررسي شیوه هاي طرح مسئله و قرار دادن آن در دستور 
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سیاست گذاری پرداخته شود باید به این نکته اشاره شود که هر مسئله داراي 
ساختاربندي خاصي به لحاظ شکلي و محتوایي است که متأثر از گفتمان حاکم 
بدانجا  براي حل آن  نهادي است که مسئله جهت بررسي و تصمیم گیري  بر 
ارجاع مي شود و نیز افرادي که آن را براي نخستین بار مطرح و نامي بر آن 

مي نهند، که در گفتمان مربوط به آن مسئله مورد توجه قرار خواهد گرفت.
براین اساس براي تعریف مسئله و شکل دهي به آن باید از قالب و ساختار 
زباني و محتوایي مناسبي استفاده شود که قابل ارائه در قالب بازي هاي رسمي 
سیاسي باشد. از همین رو پیر مولر در تبیین جنبه هاي اساسي فرایند مثبت یک 
موضوع در دستور کار سیاست گذاری عمومي به این موضوع اشاره مي دارد که 
»تبدیل یک مسئله به موضوع دخالت سیاسي، محصول کاري ویژه و تخصصي 
است که توسط بازیگران سیاسي قابل شناسایي، که سرشت آنها براساس نوع 

موضوع نیز ممکن است تغییر کند، به انجام مي رسد.« )مولر، 1387: ۴8(
 )Agenda setting( به هرحال صورت بندي مسئله، پیش نیاز تهیه دستور کار 
در فرایند سیاست گذاری عمومي است. صورت بندي مناسب براي مسئله دستور 
کار محکمي را براي سیاست گذاران فراهم مي کند. از نظر راجر کب والدر دو 
دستور  سازماني.  کار  دستور  و  سامانمند  کار  دستور  داریم؛  کار  دستور  گونه 
براي  موضوعي  است  ممکن  که  مي شود  مسائلي  تمامي  شامل  سامانمند  کار 
اقدام بوده و یا قباًل به وسیله دولت مشروعیت یافته  باشند. مسائل و مشکالت 
آرام  براي  فقط  یا مسائلي که  و  فرعي  اقدام  قابل  مي توانند شامل موضوعات 
کردن گروه هاي متقاضي مطرح مي شوند، باشند؛ اما تالش جدي براي انتخاب 
آن سیاست در مورد آنها صورت نگرفته است. دستور کار سازماني شامل مسائل 
آشکاري است که براي مالحظه جدي و فعال به وسیله خبرگان تصمیم گیري 
تعیین مي شوند. این دستور کار شامل کلیه موضوعات مورد نظر توده مردم و 

یا گروهي از متخصصان است. )لستر، 1381: 88 ـ 89(
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1. روش هاي مربوط به صورت بندي مسئله1
صورت بندي مسئله )مسئله Problem Structuring( عبارت است از فرایندي 
مي شود.  آزمایش  و  تهیه  مسئله  وضعیت  از  تعاریفي  و  تصاویر  آن  طي  که 
به هم مرتبط است: احساس مسئله،  صورت بندی مسئله شامل چهار مرحله 
جستجوي مسئله، تعریف مسئله و تعیین مسئله. چندین روش و تکنیک مرتبط 

با آنها در اجراي عملیات صورت بندی مسائل مي توانند مفید و مؤثر باشند.

1-1. تجزیه وتحلیل حدومرزی:
تحلیلگران سیاستي ندرتاً با مسئله ای واحد و خوب تعریف شده مواجه هستند. 
آنها عمدتاً با مسائل متعددي روبه رو هستند که در سراسر فرایند سیاست گذاری 
پراکنده بوده و به اشکال گوناگوني توسط ذینفعان سیاستي که نقطه نظرات 
به  توجه  با  بنابراین  شده اند.  تعریف  است،  مرتبط  یکدیگر  به  اقدامات شان  و 
این شرایط تحلیلگران سیاستي در داخل مرزهایي که غیر قابل کنترل است 
فعالیت مي کنند و یا مي توان گفت که آنها در یک گفتمان بی پایان با واقعیت 
قرار دارند که مي بایست همواره به کشف حقایق اقدامات و فرصت هاي بهبود 
مربوط  تکنیک هاي  و  روش ها  از  مفید  و  مؤثر  استفاده  براي  بپردازند.  جدید 
به صورت بندي مسئله در ابتدا مي بایست به تجزیه وتحلیل حدومرزی مسئله 

پرداخت. براي این کار سه اقدام باید انجام گیرد؛
نمونه برداری گسترده: نمونه برداری گسترده )یا بهمني( از ذینفعاني که  −

در حوزة مورد نظر فعالیت مي کنند.
تهیه  − و  جمع آوري  شامل  مرحله  این  بازنمایي ها:  تهیه  و  جمع آوري 

مي گوید:  بازنمایي ها  توصیف  در  هکلو  است.  مسئله  از  مختلف  بازنمایي هاي 
»بازنمایی ها طرح ها، پارادایم ها، استعاره ها، رویه های کاري و یا هر چیز دیگري 
1. Dunn, 2007: 86-119 این بخش ترجمه اي آزاد است از
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مي باشند که ما به وسیله آنها به حوادث و وقایع مختلف معنا مي دهیم.
مسئله  − کالن  حدودوثغور  تخمین  شامل  سوم  مرحله  حدومرز.  تخمین 

است. در این مرحله تحلیلگر محور مختصاتي را ترسیم می کند که ذینفعان 
– نظرات، مفاهیم،  به مسئله  افقي آن و عناصر جدید مربوط  سیاستي ضلع 
متغیرها، مفروضات، اهداف، سیاست ها - ضلع عمودي آن را تشکیل می دهند.

2-1. تجزیه وتحلیل طبقاتي:
تجزیه وتحلیل طبقاتي تکنیکي است براي توضیح و تبیین مفاهیم مورد استفاده در 
تعریف و طبقه بندي وضعیت هاي مسئله؛ هر تحلیلگر سیاستي به هنگام احساس 
وضعیت یک مسئله مي بایست اقدام به طبقه بندي دریافت هاي خود بکند. حتي 
ساده ترین توصیف هاي ارائه شده از هر وضعیت مسئله بر پایة طبقه بندي تجارب 
تحلیلگر از طریق تعقل استقرایي )فرایندي که طي آن مفاهیم کلي مثل فقر، 
جنایت و آلودگي با تجربة اشیاء یا وضعیت هاي خاص شکل می گیرند( قرار دارند. 
الزم به ذکر است چنانچه که در مسئله نقطه مشخصي وجود ندارد، استفاده از 
روشي براي طبقه بندی وضعیت یک مسئله، به معناي از دست دادن امکان استفاده 

از روش هاي دیگر جهت انجام این عمل است.
تجزیه وتحلیل طبقاتي بر پایه دو رویه اصلي قرار دارد:

تقسیم بندی منطقي؛ به معناي شکستن یک طبقه و تجزیه آن به اجزاء 
تشکیل دهنده آن است.

طبقه بندي منطقي؛ برعکس تقسیم بندی منطقي است و عبارت است از کنار 
هم قرار دادن چند وضعیت، شيء یا شخص و تشکیل یک گروه یا طبقه از آنها.

مبناي هر طبقه بندي بستگي به هدف تحلیلگر دارد که آن نیز به نوبه خود 
وابسته به دانش تحلیلگر از وضعیت مسئله است.

اگرچه هیچ راه مطمئني براي تشخیص اینکه آیا ما مبناي مناسبي براي طبقه بندي 
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انتخاب کرده ایم یا نه در دسترس نیست، اما قواعدي وجود دارد که با رعایت آنها می توان از 
انتخاب نظام طبقه بندي مناسب براي وضعیت مسئله مورد نظر خود اطمینان یافت:

و  تحلیلگر  پایه هدف  بر  اساسي؛ مبناي هر طبقه بندی می بایست  ارتباط 
ماهیت وضعیت مسئله انتخاب شود.

فراگیرندگي؛ طبقات تعریف شده در هر نظام طبقه بندی می بایست جامعیت 
و فرا گیرندگي داشته باشند.

انحصاري بودن؛ طبقات تعریف شده می بایست انحصاري باشند.
هماهنگي و سازگاري؛ می بایست مبناي واحدي در تعریف کلیه طبقات و 

زیر طبقات به کار برد.
زیر  )طبقات،  طبقه بندي  نظام  هر  مختلف  سطوح  مراتبي؛  سلسله  تمایز 
طبقات و زیر زیر طبقات( مي بایست به طور کامل از یکدیگر مشخص و متمایز 
باشند. این اصل که رعایت آن به هنگام تفسیر و تشریح نظام های طبقه بندی 
ضرورت دارد خود از اصل ساده اما مهمي منتج شده است: »کل هر مجموعه 

نمی تواند جزئي از همان مجموعه باشد«.
یکي از مفیدترین روش ها براي تجزیه وتحلیل طبقاتي »تفکر مجموعه اي« است. این 
روش شامل مطالعه روابط مجموعه ها با یکدیگر و با زیرمجموعه ها است. مجموعه در 
اینجا به معناي دسته اي محدود و مشخص از اشیاء یا چیزهاي دیگر است. مجموعه ها و 

زیرمجموعه ها به ترتیب با طبقات و زیر طبقات در نظام طبقه بندي متناظرند.

3-1. تجزیه وتحلیل سلسله مراتبي:
تجزیه وتحلیل سلسله مراتبي تکنیکي است که براي تشخیص عوامل احتمالي 
ایجادکننده وضعیت مسئله به کار مي رود. متأسفانه منطق صوري و بسیاري از 
ارائه  نظریات علوم اجتماعي کمک چنداني به ما در زمینه یافتن این عوامل 
نمي کنند. هیچ راه مطمئني براي استنتاج علل از معلوالت و یا معلوالت از علل 
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وجود ندارد و نظریات علوم اجتماعي اغلب چنان کلي و یا جزئي هستند که 
نمی توانند در این زمینه کمکي به ما بنمایند. براي تشخیص عوامل موجد هر 
وضعیت مسئله می توان چارچوبي مفهومي تهیه کرد که توضیح دهنده عوامل 

احتمالي موجد آن وضعیت باشد.
عوامل  تا  مي کند  کمک  تحلیلگر  به  سلسله مراتبي  تجزیه وتحلیل  تکنیک 
ایجادکننده وضعیت مسئله  واقعي  عوامل  نهایتاً  و  قابل قبول  احتمالي، عوامل 

را بشناسد.
اما  ذهن اند  از  دور  هرچند  که  هستند  اقداماتي  یا  وقایع  احتمالي  عوامل 
ایجاد وضعیت مسئله کمک کنند. براي مثال بیکاري، توزیع  ممکن است به 
عواملي  ازجمله  فعالیت  و  به کار  تمایل  عدم  و  نخبگان  میان  ثروت  و  قدرت 

هستند که احتمال می رود در بروز پدیده فقر مؤثر باشند.
در مقابل، عوامل قابل قبول آن عواملي هستند که بر پایة تحقیقات علمي 
یا تجارب قبلي به عنوان عوامل موجد وضعیت مسئله شناخته شده اند. در مثال 
قابل قبول  به عنوان عوامل  توزیع قدرت و ثروت میان نخبگان  بیکاري و  فوق 

موجد فقر شناخته می شوند.
عوامل واقعي نیز آن عواملي هستند که درواقع ایجادکننده وضعیت مسئله مورد 
نظر ما بوده اند. در مثال فوق تنها بیکاري عامل واقعي موجد وضعیت فقر است و 
توزیع قدرت و ثروت میان نخبگان هیچ نقشي در این زمینه ندارد. زیرا سیاست یا 
سیاست هایی که براي حل مسئله فقر تهیه می شوند به هیچ وجه تأثیري بر ساختار 

اجتماعي جامعه ندارند و نمی توانند در این زمینه تغییري ایجاد کنند.
رعایت  مراتبي  سلسله  تجزیه وتحلیل  در  می بایست  که  قواعدي  و  اصول 
شوند همان اصول و قواعد مربوط به تجزیه وتحلیل طبقاتي مي باشند: ارتباط 
سلسله  تمایز  و  سازگاري  و  هماهنگي  بودن،  انحصاري  فراگیري،  اساسي، 
تجزیه وتحلیل  انجام  براي  استفاده  مورد  رویه های  به همین ترتیب  مراتبي. 



43مطالعات راهبردي )5(     مسئله شناسي در حوزه فرهنگ  فصل اول: مسئله و مسئله شناسی در سیاست گذاری 

سلسله مراتبي، همان رویه هایي هستند که براي انجام تجزیه وتحلیل طبقاتي 
مورد استفاده قرار می گیرند؛ تقسیم بندی منطقي و طبقه بندی منطقي. تفاوت 
اساسي بین تجزیه وتحلیل طبقاتي و تجزیه وتحلیل سلسله مراتبي آن است که 
مفاهیم  طبقه بندی  و  تقسیم بندی  شامل  به طورکلی  طبقاتي  تجزیه وتحلیل 
است، اما تجزیه وتحلیل سلسله مراتبي تنها به مفاهیم خاص و مشخص یعني 
نوع  دو  هر  درعین حال  مي پردازد.  مسائل  واقعي  و  قابل قبول  احتمالي،  علل 
تجزیه وتحلیلی که مورد اشاره هستند بر فرد تحلیلگر متمرکز می باشند و در 
ارائه شده  تعریف و تصویر  انسجام منطقي معیار تشخیص میزان دقت  هر دو 
تضمین کننده  تجزیه وتحلیل  نوع  دو  این  از  هیچ یک  به عالوه  است.  مسئله  از 
صحت مبناي انتخاب شده براي مفاهیم نمي باشند. همچنین الزم به ذکر است 
که تجزیه وتحلیل سلسله مراتبي به دلیل تمرکز بر فرد تحلیلگر به عنوان منبع 
شناخت )نه بر گروه ها( ممکن است فرصت شناخت روابط علي و معلولي دیگر 

را از ما بگیرد.

4-1. همانندیابي:
همانندیابي روشي است براي کمک به شناخت مسائل مشابه. همانندیابي که 
به معناي تحقیق و جستجوي شباهت ها می باشند به تحلیلگر کمک می کند تا 
بتواند از شباهت هاي موجود میان مسائل سیاستي در جهت صورت بندی این 
اغلب  مردم  می دهد  نشان  انجام شده  بسیاري  مطالعات  کند.  استفاده  مسائل 
واقع  در  مي رسد  نظر  به  جدید  مسئله  یک  آنچه  دهند  تشخیص  نمي توانند 
مسائل  که  نمی دانند  همچنین  آنها  است.  جدید  ظاهري  در  قدیمي  مسئله 
قدیمي ممکن است در بردارندة راه حل هایی براي مسائل به ظاهر جدید باشند. 
درهرحال روش همانندیابي بر پایه این فرض قرار دارد که آگاهي تحلیلگر از 
شباهت ها و همانندی هایی موجود میان مسائل توانائی های وي را در حل آن 
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مسائل افزایش می دهد.
در صورت بندی مسائل سیاستي می توان از چهار نوع قیاس بهره برد:

- قیاس شخصي: در این روش تحلیلگر سعي می کند در عالم تصور، خود 
آن  و  قرار دهد  مواجه شده  با وضعیت مسئله  که  ذینفع سیاستي  به جای  را 
ابعاد  کشف  در  به ویژه  شخصي  قیاس  کند.  تجربه  ذهني  به طور  را  وضعیت 
و  بخواهیم  ما  اگر  حتي  چراکه  است.  اهمیت  حائز  مسئله  وضعیت  سیاسي 
و  شویم  سیاست گذاری  جهان  وارد  نمي توانیم  کنیم  فکر  »سیاسي«  بتوانیم 

فرایند سیاست گذاری را به معناي واقعي کلمه ادراك کنیم.
- قیاس مستقیم: در این روش تحلیلگر سعي می کند شباهت های موجود 
میان دو یا چند وضعیت مسئله را بیابد. براي مثال می توان مسئله اعتیاد به 
مواد مخدر را با بیماری های واگیردار مقایسه کرد و از تجارب موجود در زمینه 

کنترل این بیماریها براي صورت بندي مسئله اعتیاد استفاده کرد.
شباهت هاي  مي کند  سعي  تحلیلگر  نمادین  قیاس  در  نمادین:  قیاس   -
موجود بین وضعیت مسئله و یک پدیده نمادین را بیابد. براي مثال می توان 
فرایندهاي  و  خلبان(  بدون  هواپیماي  )ترموستات،  ماشین های خودکار  میان 

سیاستي به مقایسه پرداخت.
کشف  به  تا  است  آزاد  کاماًل  تحلیلگر  روش  این  در  تخیلي:  قیاس   -
شباهت هاي موجود بین وضعیت مسئله و وضعیتي تخیلي که در ذهن خود 
براي  روش  این  از  گاهي  دفاعي  سیاست های  تحلیلگران  بپردازد.  پرورده اند 
صورت بندی مسائل مربوط به دفاع در برابر حمالت هسته ای استفاده می کنند.

دارد.  قرار  تحلیلگران  گروه  همچنین  و  تحلیلگر  فرد  پایه  بر  یابي  همانند 
شده  ارائه  تعریف  و  تصویر  ارزیابي  براي  یابي  همانند  روش  در  معیار  مهم ترین 
از یک مسئله، میزان دقت قیاس ها است. منظور آن است که تا چه حد وضعیت 
مسئله مورد بررسي شبیه وضعیت مسئله ای است که مورد قیاس قرار گرفته است.
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5-1. مسئله شناسی همراه با طوفان فكري:
اهداف  نظرات،  ارائه  براي  است  روشي  فکري  طوفان  با  همراه  مسئله شناسی 
و استراتژي هایي که یاري دهنده ما در شناخت و تعریف وضعیت هاي مسئله 
براي   )Alex Osborn( اسبرن  الکس  توسط  بار  اولین  براي  روش  این  است. 
باالبردن قدرت خالقیت انسان به کار برده شد. با استفاده از روش مزبور مي توان 

پیشنهادهاي بسیاري را در خصوص راه هاي مختلف شناخت مسئله ارائه داد.
را  کاربردي  چند  تکنیک  به عنوان  فکري  طوفان  با  همراه  مسئله شناسی 
می توان به شکل سازمان یافته و یا سازمان نیافته اجرا نمود. این امر به هدف 
تحلیلگر و شرایط وضعیت مسئله بستگي دارد. مسئله شناسی سازمان نیافته 
انجام  دولتي  و  خصوصي  فکري«  »گروه های  و  دولتي  سازمان های  در  اغلب 
می گیرد. در این شکل افراد داراي معلومات کلي و جزئي از چند رشته علمي 
شرکت می کنند و مسائل سیاستي به شکل غیر رسمي و کاماًل خودجوش مورد 
بحث و بررسي قرار می گیرند. مسئله شناسی همراه با طوفان فکري همچنین 
به  بخشیدن  تمرکز  یا  هماهنگي  ایجاد  براي  مختلف  ابزارهاي  از  استفاده  با 
بحث های گروهي به شکل سازمان یافته انجام می گیرد. تشکیل »سمینارهاي 

تصمیم گیري دائمي« یکي از این ابزارها است.
شیوه دیگر براي ایجاد هماهنگي و تمرکز بخشیدن به جریان مسئله شناسي هاي 
همراه با طوفان فکري تهیه سناریوهایي است که بیان کننده حوادثي فرضي براي 
و سیاسي  نظامي  بحران های  پیش بیني  براي  مکرراً  روش  این  از  باشند.  آینده 
توصیف  جهت  تخیل  قوه  از  استفاده  شامل  سناریونویسی  است.  شده  استفاده 

وضعیت مسئله ای در آینده است.

6-1. تجزیه وتحلیل چند منظري:
و  مسائل  بیشتر  شناخت  براي  است  روشي  منظري  چند  تجزیه وتحلیل 
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راه حل هاي ممکن آنها با استفاده از زوایاي دید فردي، سازماني و فني نسبت 
به وضعیت هاي مسئله. این روش که جایگزیني براي روش هاي مرسوم عقالني -

فني در برنامه ریزي، تجزیه وتحلیل سیاستي، ارزیابي تکنولوژیکي، اجتماعي و 
دیگر روش ها است، مشخصاً براي پرداختن به مسائل سیاستي بد صورت بندي 
شده طراحي گردیده است. اکنون به تشریح زوایاي دید فردي، سازماني و فني 

مورد استفاده در این روش مي پردازیم.
علمي- جهان بینی  یک  پایه  بر  که  فني  دید  زاویه  در  فني:  دید  زاویه   -

بی غرض،  و  عیني  تجزیه وتحلیل  علّي ومعلولي،  تفکر  دارد  قرار  تکنولوژیک 
پیش بینی و بهینه سازی، از توجه خاصي برخوردارند.

- زاویه دید سازماني: در این نوع زاویه دید تحلیلگر بر پایه رویه های کاري 
استاندارد، قانون و برنامه های نهادینه شده به مسئله می پردازد.

- زاویه دید فردي: بر این اساس تحلیلگر به مسائل از دریچه نیازها، ارزش ها 
و استنباط هاي شخصي خود نگاه مي کند. در زاویه دید فردي عرف، کاریزما و 
منافع شخصي عوامل تعیین کننده سیاست ها و تأثیرات ناشي از آنها می باشند.
اجتماعي - مسئله  هر  مورد  در  منظري  چند  تجزیه وتحلیل  روش 

تکنولوژیکي مرتبط با سیاست گذاری عمومي، برنامه ریزي استراتژیک جمعي، 
چند  تجزیه وتحلیل  از  است.  کاربرد  قابل  حوزه ها،  دیگر  و  منطقه اي  توسعه 
به  تکنولوژي و دیگر حوزه های مربوط  قابل توجهي در حوزه  به طور  منظري 
سیاست گذاری عمومي استفاده شده است. این تکنیک که حاصل کارهاي اولیه 
در زمینه سیاست خارجي و طراحي نظام هاي معرفتي است؛ روشي است براي 
پرداختن به مسائل بد صورت بندي شده و پیچیده که در نظام هاي اجتماعي-

تکنولوژیک با محتواي علمي و فني باال پدید مي آیند.
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تا بدیناین  جا درباره چیستي مسئله، عمومي، مسئله عمومي و برخي شیوه هاي 
مسئله شناسی مطالبي بیان شد. در ادامه براي شناخت مناسب مسئله فرهنگي، 
ابتدا الزم است عرصه فرهنگ به درستی مشخص و معین شود. زیرا وقتي سخن 
از مسئله ای در یک حوزه خاص مانند مسئله اقتصادي، مسئله اجتماعي و غیره 
به میان مي آید، در ذهن خواننده یا شنونده از پیش، قلمروي که مسئله مورد 
اشاره در آن قرار دارد، ترسیم شده است. فرهنگ به عنوان یکي از پدیده هاي 
اجتماعي با دیگر پدیده ها تفاوت هایي دارد که باعث متمایز شدن آن مي شود؛

فرهنگ  زیرا،  نیست،  معین  و  مشخص  مفهومي  داراي  فرهنگ  نخست؛ 
شیوه هاي تفکر، احساس و عمل انسان است. )روشه، 1389: 123(

دوم؛ فرهنگ داراي دو جنبه مادي )صنایع، هنرها، ابزارها، اشیاء( و معنوي 
دچار  آن  با  برخورد  در  را  سیاستمداران  که  است  معاني(  باورها،  )ارزش ها، 

مشکل مي کند،
سوم؛ فرهنگ امري است که ذاتي انسان  و در ارتباط با همه انسان هاست و 
توانایي دولت در برخورد با ذاتي انسان محدود است. چنان که تي اس الیوت در مورد 
مفهوم فرهنگ مي گوید: »مفهومي که از کلمه »کمال« داریم باید مفاهیم سه گانه 
فرهنگي )یعني سطوح فردي، گروهي و جامعه اي( را یکجا با هم دارا باشد.« )الیوت، 
1375: 23-22( ازاین جهت سیاست گذار فرهنگي براي اثرگذاري و نفوذ در رسیدن 

به کمال فردي، جمعي و جامعه اي کار بسیار دشواري دارد.
چهارم؛ تغییرات در فرهنگ به کندی انجام  مي پذیرد.

گفتار اول: مسئله فرهنگ و مسئله فرهنگي
تعاریف ارائه شده از فرهنگ نیز از موانع و چالش هاي فوق مبرا نبوده و طبق 
برآوردي بیش از 300 تعریف از واژه فرهنگ تا کنون ارائه گردید، که این خود 

بر پیچیدگي مسائل در این حوزه مي افزاید.
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با این اوصاف آنچه مي تواند در گام اول شناخت مسائل فرهنگي را تسهیل 
کند، ارائه تعریفي مورد قبول و مطلوب است. این تعریف براي سیاست گذاران 
فرهنگي مي تواند در اسناد رسمي ثبت و براي دستور کارهای سیاست گذاری 
در خصوص مسائل فرهنگي مورد استفاده قرار گیرد. »این تعریف مي تواند از 
سویي اهداف و مقاصد فرهنگي و از سوي دیگر حوزه عمل، ویژگي هاي مدیران 
و مدیریت فرهنگي و حتي برنامه ریزي ها را نیز جهت دهد.« )اشتریان، 1381(

از  ارائه  قابل  طیف بندی  به  تنها  شود  پرهیز  متعدد  تعاریف  از  آنکه  براي 
فرهنگي  مسائل  ویژگي هاي  به  ادامه  در  و  خواهد شد  اشاره  موجود،  تعاریف 
تعاریف  زیرا گستره  مي شود.  بسنده  ارائه شده،  آن  از  که  تعاریفي  به  توجه  با 
توصیفي،  تاریخي،  جنبه هاي  از  فرهنگ  مفهوم  و  بوده  زیاد  بسیار  ارائه شده 
است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  تکویني  و  روان شناختي  ساختاري،  هنجاري، 
)آشوري، 1386: ۴7( که اگر بخواهیم در یک طیف از تعاریف ذهنگرایانه تا 

عینگرایانه آنها را قرار دهیم به شکل زیر است:
 فرهنگ به مثابه آثار )کاال( 

و خدمات
فرهنگ به مثابه 

همه چیز

ذهني گرایي و عقالنیت 
تفسیري و هرمنوتیک

عیني گرایي و عقالنیت 
پوزیتیویستی

رئالیسم انتقادي و الگوي 
ارگانیک و هنجاري

در این طیف به نوعی رویکردهاي کالن سیاست گذاری فرهنگي نیز قابل تبیین 
است. در سمت تعریف حداقلي از فرهنگ با رویکرد پوزیتیویستي نقش دولت ها در 
سیاست گذاری به صورت گسترده دیده مي شود زیرا همه امور و مسائل دست یافتني و 
با سیاست ها رفع شدني اند. بر اساس این دیدگاه سیاست گذار مي تواند تمام راه حل ها 
را احصاء کرده و هزینه و منفعت هر یک را تحلیل کند. پس از گزینش عقالیي 
نیز مجریان و ارزیابان به دوراز ذهنیات و سالیق خود به اجرا و ارزیابي سیاست هاي 

)Dye, 2007: 312-314( .فرهنگي مي پردازند



مطالعات راهبردي )5(     مسئله شناسي در حوزه فرهنگ 50

تا  نیست  فراهم  امکان  این  فرهنگ  از  حداکثري  تعاریف  سمت  در  اما 
بتوان همه مسائل را شناسایي و سیاست فرهنگي را اجرایي کرد، ازاین جهت 
سیاست گذاری فرهنگي به دشواری امکان پذیر است. آنچه ممکن است ذهنیات 
فرهنگي  سیاست گذاری  که  است  سیاست گذار  فرهنگي  و  تاریخي  بافت  و 
فرهنگي،  پدیده هاي  )فهم  سیاست گذاری  مراحل  تمام  مي دهد.  شکل  را 
شناسایي مسائل و راه حل ها، ارزیابي بدیل ها و انتخاب و ارزیابي( تحت تأثیر 
اینان مسئله  از نظر  ارائه مي شود.  از آنها  تفاسیر مختلف و متنوعي است که 
تکثرپذیر  مختلف  تفاسیر  به  بنا  و  نبوده  برخوردار  عینیت  از  سیاست گذاری 
از  تبعیت  با  انتقادي  رئالیسم  اما طبق   )7 هاشمیان، 1387:  و  )الواني  است. 
حد  در  فرهنگي  سیاست گذاری  امکان  دولت ها  هنجاري  و  ارگانیک   الگوي 

محدود را دارند.
فرهنگ  نام  به  آنچه  کلیه  پي  در  باید  یکسو  در  پیوستار  این  به  توجه  با 
شناخته شده و قابل شمارش و کمي شدن اند، بود که ازاین رو فرهنگ شامل 

کاالها و خدمات فرهنگي قابل اندازه گیري است.
در آن سوی پیوستار هم با توجه به رویکرد تفسیري، خوانش ها و گفتمان ها 
 )Katz, 2000: 33( »و از آن ها مهمتر، »تالش پایدار براي تبدیل ابژه به انسان
مسائل  رویکردي، شناسایي  در چنین  داد.  قرار  توجه  و  بررسي  مورد  باید  را 
متأثر از گفتمان غالب و قدرت هژمونیک آن است. ازاین رو سیاست فرهنگي 
به موضوعات قدرت در کنش هایي از نام گذاری و بازنمایي مربوط مي شود که 
بر سر  مبارزه  به  فرهنگي  مي سازند. سیاست  را  ما  معنایي  فرهنگي  الگوهاي 
معاني و منابع فرهنگ ارتباط دارد و شامل نوشتن زباني تازه است که از طریق 
آن خودمان را با باورهایي توصیف مي کنیم که نتایج اجتماعي دلخواهي دارند؛ 
درصدد  که  تاکتیک هایي  و  استراتژي ها  روندها،  فرهنگي:  سیاست گذاری  و 
فرهنگي اند.  اعمال  و  محصوالت  توزیع  و  تولید  مدیریت  و  کردن  قانون مند 
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نهادها،  با  شدن  درگیر  نوعي  درصدد  فرهنگي  سیاست گذاری  کارگزاران 
سازمان ها و مدیریت قدرت فرهنگي هستند. )بارکر، 1387: 788(

1. ویژگي هاي مسائل فرهنگي
در کنار یک تعریف مناسب براي بررسي مسائل فرهنگي الزم است ویژگي هاي یک 
مسئله عمومي، که پیشتر ذکر شد، نیز مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر ویژگي هاي 
اهمیت  داراي شرایطي خاص اند که حائز  فرهنگي  عمومي یک مسئله، مسائل 
مي باشند. این شرایط را باید در جامعه و ارزش هاي فرهنگي حاکم بر آن در کنار 

مصالح سیاسي و میزان عینیت یک مسئله فرهنگي جستجو کرد. چراکه؛
- قدرت سیاسي در تعیین مسائل فرهنگي، به خصوص در جوامعي که به نوعی 
ایدئولوژیک مي باشند، بسیار اثرگذار است. زیرا، یکي از شخصي ترین، پرالتهاب ترین 
و درعین حال سیاسي ترین مقوالت به شمار مي رود. )گوردون و ماندي، 1381: 82(

کمتري  عینیت  از  اجتماعي  مسائل  سایر  به  نسبت  فرهنگي  مسئله   -
برخوردار است و در سیاست گذاری های مربوط به این حوزه احتیاط شرط الزم 

به حساب مي آید.
- شاخص هاي تحلیل و ارزیابي در حوزه فرهنگ نسبت به دیگر حوزه هاي 

اجتماع از نسبیت بیشتري برخوردارند.
- مفهوم فرهنگ سّیال است و این سّیال بودن کلی گویی و ابهام را مضاعف 

مي کند. )اشتریان، 1391: 75(
- غالب مسائل فرهنگي سیاست پذیرند و از طریق سیاست ها امکان رفع این 
مسائل وجود دارد. به اعتقاد تالکوت پارسونز در تمام فرهنگ ها سه ویژگي وجود 
دارد؛ انتقال پذیري فرهنگ، شریک بودن انسان ها در پیدایش و تداوم آن، قابل 
آموزش بودن. )معیني، 137۴: 11۴( این ویژگي بیانگر آن است که با اتخاذ سیاست 

درست امکان حل مسائل فراهم است، هر چند زمان زیادي بطلبد.
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2. صورت بندي مسائل فرهنگي
چند  باید  ابتدا  کشور  در  فرهنگي  مسائل  صورت بندي  از  مفهوم سازي  براي 
مؤلفه اساسي که نقش تعیین کننده در مفهوم سازي و حتي قابل فهم کردن 
صورت بندي دارند، مورد بررسي قرار داد. این بررسي بر چهار مؤلفه رویکرد، 

حدود، الگو و در نهایت صورت بندي متمرکز خواهد بود که عبارت اند از:
نخست، تعیین رویکردهاي حاکم بر عرصه سیاست گذاری فرهنگي،

دوم، تعیین محدوده مسائل فرهنگي،
سوم، تعیین الگوي شناسایي مسائل فرهنگي و

چهارم، صورت بندي مسائل فرهنگي، که در ادامه به آنها پرداخته خواهد 
شد.

تعیین کننده  رویکرد  که  است  استوار  فروض  این  بر  چینش  این  دلیل 
صورت بندي  و  مسائل  شناسایي  الگوي  شکل گیري  عامل  و  مسائل  محدوده 

برآیند این تعامالت است.

گفتار دوم: سپهر سیاست گذاری فرهنگي در ایران:
عرصه فرهنگ بیش از دیگر عرصه هاي اجتماعي بر محور ارزش ها قرار گرفته 
مي دانند  ارزش ها  اقتدارآمیز  توزیع  را  سیاست گذاری  ازآنجایی که  و  است 
نام گذاری،  قدرت  »در  رویکردها  و  گفتمان ها  بر  مبتني  فرهنگي  سیاست  و 
بازنمایي  قدرت  رسمي،  قرائت هاي  ایجاد  قدرت  سلیم،  عقل  بازنمایي  قدرت 
ابتداي هر  در  باید  لذا  است،  )بارکر، 1387: 731(  اجتماعي مشروع«  جهان 
سیاست پژوهي در عرصه فرهنگ پیش از شناخت الگوهاي مربوط به شناسایي 

مسائل، گفتمان و سپس رویکردهاي حاکم بر آن را شناخت.
انتخاب گفتمان و مبناي سیاست گذاری های خود، که  سیاست گذاران در 
و  عواقب  براي  است، مي توانند  نیز  آنها  رویکرد  و  شکل دهنده ساختار ذهني 
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این  از جمله  باشند.  قائل  اهمیت  رویکردي،  و  احتمالي چنین ذهنیت  نتایج 
نتایج مي توان به مشروعیت آنها اشاره نمود. چراکه مشروعیت سیاست گذاران 
سیاست ها  به  نسبت  جامعه  و  ملت  که  باشد  آگاهي هایي  اساس  بر  مي تواند 
تقویت  به  مي تواند  آگاهي ها  این  به  ازاین رو شکل دهي درست  اخذ مي کنند. 
اساس  بر  مشروعیت  این  چه  کند.  مؤثری  کمک  سیاست گذاران  مشروعیت 
آگاهي هاي  ترویج  به  نیاز  ملیت که درهرصورت  اساس  بر  یا  باشد  ایدئولوژي 

مرتبط با هرکدام از آنها است.
اندیشمند  منتسکیو  سیاست گذاران،  رویکردهاي  شناخت  اهمیت  در 
تعیین  به  مي تواند  که  را،  دولت  براي  ذهني  ساختار  وجود  به  فرانسوي، 
ساختار  ملزومات  از  آن را  و  می کند  اشاره  شود،  منتهي  خاصي  سیاست هایي 
ذهني مي داند. وي با بیان آنکه این ساختار متأثر از جامعه است و همچنین بر 

آن تأثیر مي گذارد، مي گوید:
باورهاست،  از  مجموعه اي  یعني  »اصل«  یک  داراي  دولت ها  از  یک  »هر 
که در کلیت شان نظام هنجاري را براي نوع حکومتي که وجود دارد تشکیل 
مي دهند و براي آنکه دولت بتواند نظم اجتماعي مستدامي داشته باشد، این 
از ضروریات آن است، کلیت باورها مجموعه اي مرکب را تشکیل مي دهند که 
اساساً  و کارکردشان  است  اساسي موجود  قوانین  انواع  از  با هر یک  متناسب 
کارکرد یک ایدئولوژي است. این اصول هم حاوي ارزش ها و هم آن چیزي است 
که در جامعه »شناخت« تلقي می شود، این اصول انسان ها را وادار مي کند که 
به شیوه های معیني عمل کنند و قدرت و ساختار اقتدار خاصي را در حکم نوع 

مشروع آن به رسمیت شناسند.« )همیلتون، 1380: 22(
جمهوري  در  فرهنگ  براي  سیاست گذاری  رویکردهاي  تحلیل  از  پیش  اما 
اسالمي ایران الزم است مروري بر سیاست گذاری فرهنگي در ایران شود. براي 
مطالعه و بررسي سیاست گذاری فرهنگي در ایران باید به دو نکته اساسي توجه کرد؛
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نکته اول جایگاه و اهمیت فرهنگ در نظام سیاست گذاری فرهنگي کشور 
است. حوزه فرهنگ یکي از حوزه هاي مهم در عرصه سیاست گذاری عمومي 
کشور به شمار مي آید. یکي از دالیل اصلي اهمیت این حوزه آن است که انقالب 
اسالمي ایران به اعتقاد بسیاري، بیش و پیش از آنکه یک انقالب سیاسي باشد، 
یک انقالب فرهنگي است. این امر سبب شده تا فرهنگ و مسائل خرد و کالن 
این  دلیل  عمده  باشد.  ایران  در  سیاست گذاری  نظام  توجه  مورد  همواره  آن 

اهمیت نقش پررنگ روحانیون در فرایندهاي سیاستي است.
نکته دوم به رابطه میان دولت و ملت به عنوان دو سر اصلي طیف سیاست هاي 
عامي اند  و  خاص  ویژگي هاي  داراي  ایران  دولت  و  ملت  برمي گردد.  فرهنگي 
که سیاست هاي فرهنگي را متأثر از خود مي سازند. تعامل میان این دو، نظام 
سیاست گذاری فرهنگي در ایران را تشکیل مي دهند که از چند شاخصه مهم 
برخوردارند و باعث شده فرایندهاي سیاست گذاری و حکمراني از ویژگي هایي 
برخوردار باشد که تبیین آن ها کمک شایاني براي تحلیل سیاست هاي فرهنگي 

جمهوري اسالمي ایران خواهد بود.
تبیین مؤثر ویژگي هاي تعامل دولت و ملت الزم است از چند بُعد به آن توجه گردد؛

از بُعد تاریخي: فراز و نشیب بسیار در نظام سیاسي یکي از ویژگي هاي تاریخي 
سیاست گذاری  نظام  ویژگي  مهم ترین  ازاین جهت،  است.  ایران  در  حکمراني 
سیاست هاي  و  فرایندها  در  گسترده  تغییرات  و  بي ثباتي  ایران،  در  فرهنگي 
دوراني  فرهنگي  سیاست گذاری  ثبات  دوران  است.  تاریخ  طول  در  فرهنگي 
خواهد بود که ارزش هاي سیاست گذاران به صورت مشخصي تعیین، تصویب و 
مورد پذیرش قرار گیرد؛ اما به دلیل آنکه همواره تغییرات بسیار و گاه بنیادي 
در سیاست گذاران و ارزش هاي آنان به وجود آمده، نظام باثباتي در طول تاریخ 

معاصر سیاست گذاری فرهنگي در ایران نمي توان مشاهده کرد.
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تاریخي میان  نبود ثبات مناسب در نظام سیاسي و سیاستي نوعي تضاد 
و  دولت ها  بودن  متغیر  زیرا  است.  آورده  وجود  به  کشور  در  را  ملت  و  دولت 
به  بي اعتمادي  نوعي  که  آورده  وجود  به  را  متغیري  حکومت ها، سیاست هاي 
تداوم سیاست ها را با خود به همراه داشته است. این بي اعتمادي به بدنه دولت 
نیز تسري یافته که ناشي از برآورد عدم پایداري آن توسط ملت بوده و نتیجه 

آن اتخاذ سیاست هایي با طول مدت هدف گذاري و اجرائي کوتاه است.
در  غیررسمي  و  به وجود دوگانه رسمي  منجر  اعتماد  این عدم  همچنین 
نظام  بي ثباتي هاي  و  پي درپي  تغییرات  شد.  فرهنگي  سیاست گذاری  نظام 
سیاست گذاری فرهنگي در کنار نظام های وابسته به افراد، تزلزل سیاست هاي 
فرهنگي را به دنبال داشته است. این امر سبب شده تا در کنار سیاست هایي 
که توسط دولت ها اتخاذ و به مردم ابالغ مي شود، بدنه اجتماعي نیز تصمیماتي 

اتخاذ کند که چندان در تناسب با سیاست هاي رسمي نیست.

از بعد سیاسي: الگوي نظام جمهوري اسالمي ایران مبتني بر والیت فقیه است 
و داراي معاني و مؤلفه هایی است که نیازمند تبیین گسترده در سطح جامعه )هم 
به دلیل حفظ و تداوم زمینه هاي شکل گیري و استقرار این الگو و هم رفع و دفع 
الگوهاي متعارض( و تالش براي به روز نگه داشتن )براي حفظ صالحیت غلبه داشتن 
این الگو( است. ازاین رو نظام سیاست گذاری فرهنگي در چارچوب این نظام سیاسي 
باید شکل بگیرد و سیاست هاي الزم را اتخاذ کند. از سوي دیگر تکثر و تنوع قومیتي 
و اقلیمي و شرایط خاص کشور در سطح منطقه و بین الملل، حساسیت ها را نسبت 

به سیاست گذاری فرهنگي بیشتر کرده است.

سیاست هاي  از  جداي  نمي تواند  فرهنگي  سیاست گذاری  اقتصادي:  بعد  از 
اقتصادي باشد. سیاست هاي اقتصادي در جمهوري اسالمي ایران، دولتي است. 



مطالعات راهبردي )5(     مسئله شناسي در حوزه فرهنگ 56

به رغم تمام تالش هایي که مي شود تا بخش خصوصي بتواند به صورت مؤثری 
وارد این عرصه شود، اما هنوز آمادگي و توانایي الزم براي این منظور فراهم 
اما  اقتصاد براي فعالیت هاي فرهنگي هم مهم است،  ازآنجایی که  نشده است. 
عرصه فرهنگ هم امکان فعالیت به صورت خصوصي را ندارد. این عدم امکان 
عرصه هاي  دیگر  مانند  آنکه  یا  باشد  سیاسي  نظام  تصمیم  از  ناشي  مي تواند 
اقتصادي، بخش خصوصي توان الزم را براي عرض اندام ندارد. به همین دلیل 
با حمایت دولت  یا غیرمستقیم  غالب فعالیت هاي فرهنگي به صورت مستقیم 

توان تداوم را دارند.

از بعد فرهنگي: هویت ملي ایرانیان تابع چند مؤلفه اساسي است؛ سرزمین، 
که  مختلفي  تغییرات  همه  با  مؤلفه ها  این  مشترك.  زبان  و  مذهب  تاریخ، 
با  اگرچه  مؤلفه ها  این  کند.  حفظ  را  خود  توانسته  رخ داده  حکومت ها  در 
یا  و  زیاده خواهي ها  مقابل  در  توانسته اند  اما  شده اند،  مواجه  اندکي  تغییرات 
تک بعدي خواهي هاي حاکمان در ادوار مختلف مقاومت کرده و پیوند خود را 
ویژگي هاي  از  یکي  ایرانیان  هویت چند ساحتي  ازاین جهت  نگه دارند.  محکم 

نظام سیاست گذاری فرهنگي در ایران بوده و هست.
با توجه به این مقدمات، شناخت سیاست گذاری فرهنگي در ایران نیازمند 
گردآوري مؤلفه های مختلف سیاسي، اقتصادي و فرهنگي است که با مروري 
تاریخي، ابعاد فضایي آن تا حدودي مشخص مي شود. سیاست گذاری فرهنگي 
جمهوري اسالمي ایران به عنوان یک برآیند از تاریخ سیاسي و فرهنگي دولت و 
مردم این سرزمین ویژگي هایي دارد که کمتر دولت و ملتي از آن برخوردارند. 

منشأ شکل گیري این ویژگي ها را مي توان در موارد زیر یافت:
قدمت فرهنگي و سیاسي ایرانیان،  
تغییرات و تحوالت بزرگ و کوچک در آن،  
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عدم پذیرش کامل روندهاي مدرنیزاسیون و گاه تقابل با آن،  
تکثر فرهنگي ناشي از تکثر قومیتي،  
وجود حس استقالل در هویت فرهنگي )در سطح بین الملل( که ناشي از   

حس برتري فرهنگي و تمدني است،
تقابل اسالمیت و ایرانیت و تالش براي تلفیق آن دو،  
سلطه دین در زندگي اجتماعي و سیاسي دولت و ملّت ایراني و  
روي کار بودن حکومتي شیعي در منطقه اي با ویژگي هاي سیاسي خاص.  

سیاست گذاری  اسالمي،  جمهوري  دوران  در  تا  شده  بستري  عوامل  این 
این  با  که  ساختاري  و  باشد  داشته  دیني-مذهبي  کاماًل  رویکردي  فرهنگي 
پس  از  بتواند  که  نموده  اتخاذ سیاست هایي  در  آمده سعي  وجود  به  رویکرد 
مشکالت و مسائل خرد و کالن این بخش برآید؛ اما به دلیل آنکه اجماعي در 
خصوص تئوري یا حتي دکترین غالب براي تنظیم و تعیین ساختارهاي عیني 
یا دکترین ها و  و  نیامده  به وجود  فرهنگي  و ذهني در سطح سیاست گذاری 
از  سیاست گذاران  میان  در  را  مناسب  اجماع  نتوانسته اند  موجود  تئوري هاي 
یکسو و مردم از سوي دیگر، به دست آورند، بسیاري از مسائل فرهنگي در میان 
دولت و ملت جاري است و راه حلي نیافته و روزبه روز بر عمق آنها افزوده و با 
توجه به شرایط به وجود آمده از طرف فناوري هاي جدید، پیچیده تر مي شوند. 

تاریخچه سیاست گذاری فرهنگي تا حدودي شاهدي بر این مدعا است.

1. تاریخچه سیاست گذاری فرهنگي در ایران
هرچند دین مبناي شکل دهي به زندگي انسان ها در همه ابعاد بوده و هست، 
اما دیني که منجر به کنش سیاسي و سیاستي شده )که باعث تولید و بازتولید 
قدرت براي نظام سیاسي شود( در سیاست گذاری فرهنگي اهمیت ویژه اي دارد. 
زیرا چیزي فراتر از روال معمول دین داری است و در خود عناصري از حکمراني 
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اولین محرك  اگر  را  نهاد ساختارآفرین  این دین، به عنوان  و حکمروائي دارد. 
اما  ایران ندانیم،  براي ایجاد مؤسسات و نهادهاي سیاست گذاری فرهنگي در 
بي شک مهم ترین عامل بوده است. زیرا از ابتدا ساختارهایي توسط کارگزاران 
دیني و مذهبي در کشور شکل گرفت که همپا با نظام سیاسي در ایران رشد و 
نمو و گسترش یافتند. این ساختارها به منظور ترویج الگوهاي مطلوب دیني و 
مذهبي تأسیس شدند. تعیین و تدوین این الگوها تعامل مناسبي با نظام هاي 
است.  نبوده  بي نصیب  آن  از  تأثیرگذاری  و  تأثیرپذیری  از  و  داشته  سیاسي 
دلیل آن نقش دین و مذهب در ایجاد هویت مشترك ملي و برقراري انسجام 
اجتماعي و توجیه حکومت مستقر بود. در اکثر قریب به اتفاق دولت هاي استقرار 
یافته در ایران، در بلنداي تاریخ این سرزمین، حضور کارگزاران و ساختارهاي 

دیني در کنار و حتي متن ساختارهاي سیاسي امري غیرقابل انکار است.
براي  این کشور حکمروائي کردند،  بر  پادشاهاني که  حتي خون خوارترین 
حفظ ظاهر هم که شده بود، سر تسلیم بر درگاه دین و مذهب آورده و به نوعی 
معاني  و  الگوها  ترویج  در  و  کرده  مذهب  و  دین  پیوسته  و  وابسته  را  خود 
فرهنگي مبتني بر دین، سیاست ها اتخاذ کرده و اجرا نمودند. اقدامات نهادهاي 
دیني، چه خود به عنوان یک حاکم سیاسي، فرمان سیاست گذاری فرهنگي را 
در دست داشتند و چه در کنار سیاست گذاران فرهنگي بر اتخاذ سیاست ها و 
تدوین برنامه هاي خرد و کالن اثر وضعي داشتند، در طول تاریخ قابل شناسایي 
است. با چنین رهیافتي از ساخت و توسعه اماکن دیني و مذهبي مانند بارگاه 
تا حضور علماي دیني در مناسب  امامزادگان و مساجد  بقعه  امامان تشیع و 
مهمي چون والیت فقیه، همگي نشانگاهي از تأثیر دین بر نظام سیاست گذاری 

فرهنگي است.
البته این به معناي آن نیست که همه اعمال و سیاست هایي که در طول 
بسیار  چه  بوده اند.  مذهبي  و  دیني  داشته  وجود  ایران  در  حکمروائي  دوران 
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سیاست هایي که نه به نام دین و نه براي دین، توسط سیاست گذاران فرهنگي 
در دولت هاي مختلف در طول تاریخ ایران اتخاذ و اجرا شده اند.

براي  که  )زرتشتي(  مزدیسني  و  مهرپرستي  دیوپرستي،  مانند  آیین هایي 
پررنگ تر  به صورت  و  اسالم  حضور  و  مي شود  برده  نام  اسالم  از  پیش  ایران 
مذهب تشیع در ایران و شواهد تاریخي به دست آمده از بازمانده هاي ساختماني 
و ابزارآالت، بیانگر گستردگي آداب و آیین هاي مذهبي در میان مردم عادي 

است. این امر تنها با اتخاذ سیاست هاي فرهنگي مؤثر قابل دست یابي است.
به هرحال سیاست گذاری فرهنگي در ایران ریشه اي عمیق در دین دارد و 
حکومت امروز ایران نیز نتیجه تجربه سالیان نسل هاي مختلف ایرانیان است، 
که دین به عنوان بخشي از هویت آنها با ایشان بوده است. چه این هویت جنبه 
سیاسي پیدا کرده و در دوران ساسانیان یا صفویان به عنوان دین رسمي شده و 
چه مردم با هدایت برآمده از سیاست هاي فرهنگي دولتي یا روحانیون به عنوان 

آیین هاي فرهنگي خود پذیرفته باشند، در سراسر ایران وجود دارد.
نظام  از  تابعي  ایران  در  فرهنگي  سیاست گذاری  فرایندهاي  و  ساختار 
حکمراني در ادوار مختلف تاریخي ایران بود. ازآنجاکه قریب به اتفاق حکمراني ها 
به صورت سلسله مراتبي و مبتني بر شاه بود، سیاست گذاری نهایي توسط او 
انجام مي پذیرفت. بااین حال شاهان تدارکاتي نیز براي دریافت مشورت از سوي 
افراد معتمد فراهم مي کردند. این افراد معتمد به عنوان وزیر به رتق وفتق امور 
جاریه مملکت و دربار مي پرداختند و سیاست هاي شاه را ابالغ مي کردند. نقش 
وزرا در سیاست سازي را نمي توان انکار کرد اما خود، بدون نظر شاه، سیاستي 

را ابالغ نمي کردند.
در اینجا باید چند نکته را متذکر شد؛ نخست آن که ملّت به معناي امروزی 
رضاخان،  توسط  مدرن،  دولت  شکل گیري  از  پیش  تا  ایران  سرزمین  در  آن 
وجود نداشت. در واقع امراي طوایف و قبایل و ایاالت بودند که طرف حساب 
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با حکومت مرکزي بودند. دوم، میزان دخالت حکومت ها در امور جاریه مردم 
بسیار کم بود. به عبارتي بسیاري از امور توسط خود مردم و از طریق نخبگان 
محلي انجام مي پذیرفت. به عنوان مثال نظام آموزشي متحدالشکلي در سرزمیِن 
حکومِت مستقر وجود نداشت. هرچند نباید علیه حاکم سخني یا اقدامي بروز 
مي کرد. خطبه خواندن به نام شاه و ارسال مالیات ها و تأمین سرباز مهم ترین 
دالیل براي اثبات وفاداري به حکومت مرکزي بود. براي امور دیني عوام، در هر 
ایالتي شخصي دیني، که نمایندگي از حکومت مرکزي داشت، بر ترویج دین 

حاکم و ممانعت از کج روی آنان اقدام سیاستي مي کرد.
ازاین جهت سیاست هایي که از سوي حکومت مرکزي ابالغ مي شد، جنبه کلي 
داشت و مسائل خرد در خود ایالت ها سیاست گذاری مي شد. والي وفادار به شاه و 
نماینده دیني شاه سیاست گذاران اصلي فرهنگي دولت در منطقه بودند، که بسته به 
خلق و خوي شان نسبت به فرهنگ و هنر اتخاذ سیاست مي کردند؛ اما پذیرش مردم 
نسبت به الگوها و آیین هاي تعیین و ترویج شده و انتقال سینه به سینه آن به نسل هاي 
پس از خود عامل اصلي در اجراي سیاست هاي فرهنگي بود. به عبارتي مي توان گفت 
نقش اصلي در سیاست گذاری فرهنگي بر عهده خانواده و قبیله بود. نقش دولت در 
سیاست گذاری فرهنگي بیشتر جنبه اي حمایتي به همراه اهداء صله و پاداش به 

هنرمندان و یا تربیت و به کارگیری آنها در مراسم هاي رسمي و خصوصي بود.
این رویه در طول تاریخ ایران تا دوران معاصر ادامه داشت. در دوران قاجار 
سلسله مراتبي اداري از وزرا به تقلید از حکومت صفویه تشکیل شد. در این 
ساختار اداري جایگاهي براي سیاست گذاراي فرهنگي به معناي امروزی آن به 
وجود نیامده بود؛ اما با راه اندازي دارالفنون )در سال 1231 هـ. ش.( و تشکیل 
وزارتخانه اي به نام عدلیه، اوقاف و وظایف )در سال 12۴9 هـ. ش.( نخستین 
واقع نخستین  این وزارتخانه در  انجام پذیرفت.  براي آموزش رسمي  اقدامات 

ساختار رسمي براي سیاست گذاری فرهنگي در ایران به شمار مي رود.
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ساختار تشکیالتي دولت در عصر ناصري به شدت دستخوش تغییر و تحول 
بوده است... ابهام تاریخي در برهه اي از تغییرات نیز سررشته جستجوي وظایف 
فرهنگي را در آن زمان پنهان مي کند. به هر جهت، با مروري بر سه وزارتخانه 
»وظایف، اوقاف و پست«، »علوم، تلگراف و معادن« و »انطباعات و دارالترجمه« 
مي توان گفت این سه، مقدمه تشکیل وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه 
)در سال 1289( هستند. این وزارت، پایه وزارت فرهنگ در روزگاران بعد است. 

)بنیادي نائیني، 1389(
پس از انقالب مشروطه و برقراري »مجلس شوراي ملي« نخستین قوانین 
)سیاست هاي مشروع( توسط این مرجع اصلي سیاست گذاری تهیه و تصویب 
شد. هرچند مصوبات فرهنگي آن بیشتر به صورت دعوت از استاد و معلم بود اما 

براي حل مسائلي بود که در آن روزگار احساس مي گردید.
در دوران پهلوي و با توجه به آنکه مفهوم دولت - ملت در معناي امروزی آن 
نمود عیني یافت، ساختار اداري با تمرکز باالتري در کشور براي سیاست گذاری 
نهادهایي  نیز استقرار  ایجاد وزارت فرهنگ و هنر و  با  فرهنگي شکل گرفت. 
و  فرهنگ  عالي  شوراي  و  پهلوي  بنیاد  مانند  شوراها،  و  بنیادها  عنوان  تحت 
هنر، سیاست گذاری های فرهنگي انجام مي گرفت. رویکرد عمومي سیاست هاي 
فرهنگي در دوران پهلوي توسعه گرا با تأکید بسیار بر ملّي گرایي مبتني بر تاریخ 
ایران باستان بود. در این دوران گسترش ارتباطات بین المللي همراه با ورود و 
هجمه کاالهاي فرهنگي و هنري خارجي و توسعه سواد عمومي به همراه تالش 
شرایط  نرم افزاري  و  سخت افزاري  ابعاد  در  مدرنیته  توسعه  بر  مرکزي  دولت 
سیاست گذاری فرهنگي پیچیده اي را در کشور به وجود آورده بود که در نهایت 

با مواجهه انقالبي جامعه روبرو شد.
در این دوران سیاست گذاری فرهنگي در خدمت توسعه دولت -محور بود. 
دولت جدید در پي به دست گرفتن تمام شئون زندگي شهروندان خود و برکنار 
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نهادن روندهاي سنتي به خصوص در حوزه هاي آموزشي و فرهنگي بود.
جنبه اي  دوباره  مردم  دیني- مذهبي  هویت  ایران  اسالمي  انقالب  از  پس 
سیاستي پیدا کرد. چراکه دولت حاکم بر جمهوري اسالمي خود بر مبناي دین 
طرح ریزي شد و بسیاري از مؤلفه های حکمراني خود را بر شالوده دین و مذهب 
تشیع بنا نهاد. ازاین رو سیاست گذاری فرهنگي کشور در تابعیت کامل از آن 
است. شوراي عالي انقالب فرهنگي به همراه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
کنار نهادهایي چون سازمان تبلیغات اسالمي، صداوسیمای جمهوري اسالمي 
ایران، وزارت آموزش وپرورش، سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب 
در  را  کشور  فرهنگي  سیاست هاي  دیگر،  سازمان  و  نهاد  چندین  و  اسالمي 

سال هاي پس از انقالب شکل مي دهند.
هرچند در دوران جدید و تحوالت در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي، سیاسي 
و تکنولوژیک در داخل کشور و سطح جهان و ظهور رسانه هاي دیجیتالي و 
فضاهاي مجازي، سیاست گذاری فرهنگي را دچار اقتضائات خاصي نموده که بر 

پیچیدگي هاي مواجهه با مسائل فرهنگي افزوده است.

2. چارچوب سیاست گذاری فرهنگي:
نظام جمهوري اسالمي ایران که پس از انقالب اسالمي در سال 1357 تشکیل 
گردید، در کنار تغییرات سیاسي، درپي تغییرات فرهنگي نیز بود. لذا پس از 
به صورت جدي در عرصه سیاست گذاری  نهادي که  انقالب نخستین  پیروزي 
فرهنگي شکل گرفت، شوراي عالي انقالب فرهنگي بود. اگرچه در نظام سیاسي 
پهلوي، چنین ساختار مشابهي در سطح چند وزارتخانه وجود داشت، اما شوراي 
عالي انقالب فرهنگي، پس از انقالب در سطحي فراتر و با حضور رئیس جمهور 
و وزرا تشکیل گردید. این نهاد مهم ترین اسناد سیاستي براي نظام فرهنگي 
کشور را تدوین نمود که براي سیاست گذاری فرهنگي حائز اهمیت است؛ زیرا 
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این اسناد به عنوان اصول و مبناي راهنمایي براي سیاست گذاری های فرهنگي 
در کشور به شمار مي آیند. در ادامه به دو سند مهم اشاره خواهد شد.

 1369 سال های  طي  که  اصول  این  کشور:  فرهنگي  سیاست هاي  اصول 
ارائه دکترین  انقالب فرهنگي رسید ضمن  به تصویب شوراي عالي  تا 1371 
خود از فرهنگ و با بیان اهداف فرهنگي جمهوري اسالمي و اهداف و منهیات 

سیاست هاي فرهنگي، اولویت ها و سیاست هاي کلي را این گونه بیان کرد:
1- اولویت دادن به کودکان و نوجوانان و جوانان در کشور

2- اولویت دادن به کشورها و مجامع اسالمی و ایرانیان در خارج از کشور
3- اهتمام بیشتر به کشف استعدادها و خالقیت های فرهنگی و هنری و 

آموزش و تربیت نیروی انسانی
۴- حمایت های معنوی و مادی از مراکز و فعالیت های فرهنگی و هنری و تأمین 
اجتماعی از باب فرهنگ و هنر و تشویق آنان به آفرینش ها و ابداعات فرهنگی و هنری

5- اولویت دادن به اعتالی مقام زنان در سطح کشور با توجه به جایگاه 
واالی زن و نقش اساسی زن مسلمان در تحکیم مبانی خانواده و برنامه های 

اجتماعی، فرهنگی، علمی و هنری
6- ایجاد زمینه های مناسب جهت بهره گیری مطلوب و متعادل فرهنگی و 

هنری از اوقات فراغت و تفریح
7- افزایش ظرفیت های مراکز فرهنگی با لحاظ نمودن رشد جمعیت کشور

8- تشویق سرمایه گذاری و مشارکت مردم و هدایت انگیزه های معنوی آنان 
در جهت تأمین نیازهای بخش فرهنگ و هنر و ایجاد تسهیالت الزم در این 

زمینه و تضمین حقوق سرمایه گذاران
ملزومات  و  مواد  تولید  صنایع  تقویت  و  اولیه  مواد  تأمین  به  کمک   -9

فرهنگی و هنری
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اصالح  و  هنری  و  فرهنگی  محصوالت  ترویج  و  بازار  سازمان دهی   -10
شبکه های توزیع

11- توجه به بازسازی، نوسازی، تجهیز و توسعه ظرفیت های تأسیسات و 
مراکز فرهنگی و هنری موجود و استفاده از تکنولوژی جدید و ارتباط جمعی 

و بهره برداری حداکثر از آن
هماهنگی  و  اجرائی  امور  در  تمرکز  عدم  سیاست گذاری،  در  تمرکز   -12

تشکیالت و فعالیت های فرهنگی و هنری
13- تقویت ظرفیت های پژوهشی و نظام آماری و اطالعاتی برای برنامه ریزی 

و ارزشیابی فعالیت های فرهنگی
1۴- سازمان دهی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تأسیسات فرهنگی و هنری 

نهادهای دولتی غیرفرهنگی و جلوگیری از دوباره کاری ها در امور غیرضروری
15- تقویت ارتباط مناسب و مکمل میان بخش فرهنگی و بخش آموزش 
کشور، به ویژه در زمینه تربیت نیروی انسانی و گسترش فعالیت های فرهنگی و 

هنری در مراکز آموزشی
و  فرهنگی  تولیدات  و  از خدمات  درآمدهای حاصل  دادن  اختصاص   -16

هنری و استفاده از آن در بازسازی و توسعه بخش فرهنگ و اطالع رسانی
17- آموزش مستمر نیروی انسانی و مدیران شاغل در بخش فرهنگ

این سند سیاست فرهنگي را این گونه تعریف مي کند؛ »سیاست« فرهنگي، 
و  اولویت ها  اصول،  مباني،  اهداف،  از  مجموعه اي  آن،  عرفي  و  عام  معناي  به 
خط مشي اجرایي را شامل مي شود، هر چند به معناي خاص فقط قسمت اخیر 
را به ذهن متبادر مي سازد. با ارائه این تعریف در تدوین این سیاست از معناي 
عام آن بهره مي برد. در این سند سعي شده تعریفي انسان شناسانه با رویکرد 
دیني، از فرهنگ ارائه شود و عمده مفاهیمي که در این سند قابل مشاهده است 
شامل کرامت و تعالي انساني، فضائل اخالقي و ارزش هاي معنوي اسالمي است.



65مطالعات راهبردي )5(     مسئله شناسي در حوزه فرهنگ فصل دوم: مسئله فرهنگي و صورت بندي آن

و  سال هاي 1390  در طي  که  این سند  نقشه مهندسي فرهنگي کشور: 
1391 و پس از تجربیات سه دهه سیاست گذاری فرهنگي، به تصویب شوراي 
عالي انقالب فرهنگي رسید، به نوعی جایگزیني براي اصول سیاست هاي فرهنگي 
است. این سند مهم ترین راهبردهاي فرهنگي خود را چنین اعالن نموده است:

1. نهادینه سازی فرهنگ تمسک به قرآن و عترت امام عصر )عج( و تبیین، 
ترویج، تقویت و ساماندهی شعائر الهی، نمادها و آیین های اسالمی ـ ایرانی؛

2. بازآفرینی نظام فکری، ساختارهای رسمی و غیررسمی و میراث تمدنی 
جامعه مبتنی بر جهان بینی و تعالیم اسالم ناب محمدی )ص(؛

3. تبیین، تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده؛
۴. جلوگیري از کاهش نرخ باروري کل و ارتقاي آن متناسب با آموزه هاي 
اسالمي، اقتضائات راهبردي کشور، مطالعات جمعیت شناختي و آمایش و پایش 

مستمر جمعیتي؛
در  اسالمی–ایرانی  زندگی  سبک  و  آداب  نهادینه سازی  و  طراحی   .5
زمینه های فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام از سیره 

معصومین )ع(؛
6.  انسجام بخشی و تقویت مشارکت فراگیر و نظام مند نهاد خانواده، نظام 
در  مرتبط  نهادهاي  سایر  و  اداری  و  اجتماعی  سازمان های  تربیت،  و  تعلیم 
گسترش نظم و انضباط، قانون گرایی و احساس امنیت عمومی و ظرفیت سازي 

و فرهنگ سازي براي رفع موانع فرهنگی، ساختاری و رفتاری؛
نظام حقوقي اسالم در  و  رفتار  و  ارتقاء اخالق  و  نهادینه سازی  تبیین،   .7

حوزه هاي اجتماعی و سیاسي؛
8. طراحی و استقرار الگوی اسالمی اخالق و فرهنگ کار و رفتار اقتصادی 

دولت و مردم در عرصه تولید، توزیع و مصرف؛
و  شوق آفرین  تعالی بخش،  متعهد،  هنر  نهادینه سازی  و  ترویج  تبیین،   .9
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استکبارستیز و تعمیق درك زیباشناسانه عمومی و بهره گیری از ظرفیت هنر 
در تحکیم فرهنگ اسالمی- ایرانی و گفتمان انقالب اسالمي مبتنی بر بیانات 

امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی(؛
10. طراحی و استقرار نظام جامع و کارآمد اطالعات، ارتباطات و رسانه ای 
راهبردی  اخالقی، مقتضیات  ارزش های  و  انقالبی  آموزه های دینی،  بر  مبتنی 

کشور و سیاست های کلی نظام؛
11. گسترش تأثیرگذاری و ارزش آفرینی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با 
تأکید بر معرفی دستاوردها و الگوهای موفق در سطح جهانی برای جهانی شدن 

گفتمان اسالم ناب محمدی )ص( در موضوعات و مسائل بشری و جهانی؛
فرهنگی،  نظام های  فرهنگي  کارکردهاي  و  اهداف  اصالح  و  بازنگری   .12

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور؛
13. ساماندهی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی، راهبری فعال جنگ نرم و 

ارتقاء مؤلفه های قدرت نرم نظام اسالمی.
تعریفي که این سند از فرهنگ ایران ارائه مي دهد داراي تاریخي به قدمت 1۴ 
قرن است. به عبارتي با قید اسالمي–ایراني آن، به دوران پس از ورود اسالم به 
ایران اشاره دارد. براي تعریف نیز ابتدا با رجوع به تعریف رهبري چنین مي گوید 
که »فرهنگ عامل شکل دهنده به ذهن و رفتار عمومی و جهت بخش و تأثیرگذار 
در عرصه تصمیمات کالن کشور« است. به نوعی به ارائه تعریفي کارکردگرایانه از 
فرهنگ مي پردازد و پس ازآن با بیان اینکه »فرهنگ نظام واره ای است از »عقاید 
و  دیرپا  و  ریشه دار  رفتاری«  الگوهای  و  آداب  »ارزش ها،  اساسی«،  باورهای  و 
»نمادها« و »مصنوعات« که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل 
می دهد و هویت آن را می سازد«، رویکرد کارکردگرایانه خود نسبت به فرهنگ را 
تکمیل مي کند. مباني فکري و هنجاري این سند غالباً بر دین اسالم، دیدگاه هاي 

امام خمیني )ره( و رهبري، مذهب تشیع و مهدویت، استوار است.
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نمایشي،  هنرهاي  سیاست هاي  همچون  دیگري  سیاست هاي  هرچند 
اشتغال  از  حمایت  سیاست هاي  فرهنگي،  تهاجم  با  مقابله  سیاست هاي 
هنرمندان، سیاست هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران در حوزه مطبوعات و 
مانند آنها در کشور تدوین شده اما در مجموع این دو سند چارچوب های فکري 
سیاست گذاری فرهنگي در جمهوري اسالمي ایران در طي دوران پس از انقالب 

را به خوبی نشان مي دهد.
در  رهبري  ابالغي  کلي  به سیاست هاي  باید  این سیاست ها  کنار  در  البته 
مواقع مختلف و براي موضوعاتي همچون برنامه هاي توسعه در خصوص فرهنگ 
نیز باید اشاره نمود که به عنوان منابع سیاست گذاری فرهنگي قابل بررسي است.

3. رویكردهاي سیاست گذاری فرهنگي
رویکردهاي  تحلیل  اینکه  به  توجه  با  و  شده  گفته  مطالب  به  توجه  با 
توجه  مورد  همواره  که  است  موضوعاتي  جمله  از  فرهنگي  سیاست گذاری 
سیاست پژوهان فرهنگي بوده و هست، در ادامه مهم ترین رویکردهایي که در 
ایران  فرهنگي  سیاست گذاری  در  شده  تبیین  و  شناسایي  گفتمان هاي  قالب 
بیان شده را بررسي خواهیم کرد. نکته اي که باید بدان توجه شود این است 
که عنوان گفتمان بر آنچه توسط سیاست پژوهان فرهنگي بیان شده و در ذیل 
خواهد آمد چندان گویا نیست. به همین دلیل براي امانت داري عنوان گفتمان 
را با توجه به اطالق هاي آنان حفظ مي کنیم، اما منظورمان همان رویکردهاي 

سیاست گذاری فرهنگي است.
با این اوصاف پیش از آن باید گفت که در یک دسته بندي کلي تئوریک 
دارد  وجود  فرهنگي  سیاست  از  گفتماني  صورت بندي  سه  گفتمان ها،   از 

)مک گوییگان: 1388: 89-1۴3( که عبارت اند از؛
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1-3. گفتمان سیاست فرهنگي  دولتي:
حول این ایده شکل گرفته که دولت، باید کل جامعه را اداره، اقتصاد را تنظیم 
تمامیت طلب  دولت های  در  نه فقط  ایده  این  دهد.  پرورش  را  مناسب  افراد  و 
شد  پذیرفته  نیز  لیبرال  دولت های  در  بلکه  سوسیال دموکرات،  و  اقتدارگرا  و 
سیاست  بخشید.  تعّین  را  جامعه سکوالر  روح  اجتماعی  بازمهندسی  مسیر  و 
سوسیالیستی  جامعه پذیری  راهبرد  به مثابه  کمونیست ها  و  نازی ها  فرهنگی 
انگلستان  در  بی بی سی  همچون  غیردولتی  به ظاهر  میانجی  نهادهای  ایجاد  و 
نمونه های روشن اجرای این سیاست فرهنگی در اروپای شرقی و غربی است. 
این گفتمان با توجه به رویکردي که نظام جمهوري اسالمي ایران پس از انقالب 
براي بازطراحي نظام فرهنگي رسمي و جایگزین کردن رویکرد اسالمي و دین گرا 
به جای رویکرد ملّي گرا و تقابلي که در مواجهه با نمادهاي ملي صورت گرفت 
را مي توان مشاهده کرد. نشانه هایي از این گفتمان را در تغییر کتب آموزشي و 
زدودن هر محتوایي که از »شاه« نماد و برآیند ملّیت ایراني مي ساخت تا تعیین 
ورود اسالم به ایران به عنوان مبناي تاریخ ملّت ایران، مي توان یافت. حتي تالش 
براي مهندسي فرهنگي که »سند مهندسي فرهنگي« گواه آن است، به عنوان 

نماد گفتمان سیاست فرهنگي دولت -محور در ایران پس از انقالب است.

2-3. گفتمان بازاري:
ظهور گفتمان سیاست فرهنگی بازار نیز در سایه سیاست سوسیال دموکراسی 
و مبارزه »بهترین ها« و »تفاله ها« یا نبرد »هنر نخبگانی« و »عامه پسند« به 
وقوع پیوست. این گفتمان را نیز در اجازه دولت بریتانیا به یک سرمایه گذار در 
عرصه رسانه برای خرید بخش وسیعی از رسانه ملی و کنترل پخش ماهواره ای 
»مالیات دهنده«،  دارد:  آرمانی  سوژه  سه  گفتمان  این  دید.  می توان  به خوبی 
مصرف کننده  اسطوره  از  باید  گفتمان  این  در  »مصرف کننده«.  و  »ذینفع« 
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باید  نه تنها  لذا  است،  و مصرف  گرو خرید  در  تبعیت شود، چراکه سودآوری 
سیاست  ساخت.  نیز  را  نیازها  باید  بلکه  داد؛  پاسخ  را  مصرف کننده  نیازهای 
دولت زدایی یا خصوصی سازی فرهنگی که شورای اروپا در سال 1997 تصویب 
کرد با این منطق قابل فهم است. در جاي یابي این گفتمان در ایران باید دقت 
بسیاري داشت. زیرا در ایران بخش خصوصي در حوزه فرهنگ بسیار ضعیف 
است. اندك فعالیت هاي بخش خصوصي فرهنگ را در حوزه هایي چون سینما، 
موسیقي، کتاب و روزنامه نگاري مي توان یافت که تحت کنترل شدید دولت و 
نهادهاي حاکمیتي به فعالیت مي پردازند. دولت نیز با تقبل هزینه هاي گزافي 
کنترل  این  به  نسبت  که  و...،  مالي  حمایت هاي  مالیاتي،  معافیت هاي  مانند 
مي پردازد، اجازه گسترده شدن این روندهاي بخش خصوصي را گرفته است. 
بااین حال در برهه هایي از سیاست گذاری فرهنگي در ایران کاالهایي فرهنگي به 
جامعه عرضه شدند که مبتني بر کسب درآمد بود. اگرچه نشانه هایي از تمایل 
به گفتمان بازاري در برخي از سیاست گذاران دیده مي شود، اما بخش هایي از 

حاکمیت به تقابل با آن پرداخته و مانع از گسترش آن مي شوند.

3-3. گفتمان مدني/ ارتباطي:
فرهنگی  سیاست  ناکارآمد  منطق  اصالح  جهت  هابرماس  آرمانی  پیشنهاد 
باب  در  هابرماس  یورگن  ایده های  به  توجه  با  و  است  غربی  سکوالر  جوامع 
است.  گردیده  گیری  پی  اجتماعی  دموکراسی  مطرح شدن  و  عمومی  حوزه 
آن  به  نیز  هابرماس  خود  که  نظام  توسط  جهان  زیست  استعمار  با  هرچند 
در  داشت.  نمی توان  نیز  گفتمان  این  ثمربخشی  به  چندانی  امید  دارد  اذعان 
واقع همان گونه که ریموند ویلیامز می گوید گفتمان دولتی و بازار با فرهنگ 
به شکل ابزاری برخورد می کنند تا از آن ابزاری بسازند؛ مثاًل جهت شاخ وبرگ 
دادن به دولت- ملت. گفتمان مدنی/ارتباطی درصدد مقاومت فرهنگی است. 
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مقاومتی که در جنبش های اجتماعی پیشرو، با عناوینی همچون »جنبش برای 
عدالت اجتماعی«، »ضد سرمایه داری« و »ضد جهانی شدن« جلوه گر می شود. 
این جنبش ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سیاست های فرهنگی دولتی 
و بازاری درگیر هستند. یگانه پادگفتمانی که قادر به رویارویی با این گفتمان 
جنبش های  سایه  زیر  که  است  ارتباطی  و  مدنی  گفتمان  است،  بازار  مسلط 
این  است.  واقعی  فرهنگی  دموکراسی  درصدد  داوطلبانه  به صورت  اجتماعی 
یک  با  مواقع  برخی  در  و  است  فرهنگی  در جستجوی شهروندی  پادگفتمان 
با  دارد که  نظام های غیر دموکراتیکی  براندازِی  در  رادیکال سعی  دموکراسی 
نام بازار و دولت عرصه ارتباطات انسانی را تنگ کرده و برای رسیدن به هدف 
حتی خود دموکراسی را دستاویز قرار می دهد. این پادگفتمان به سرمایه داری 
فرهنگی و ابزارهای خاص آن حمله ور می شود که موفقیت آن در گرو مشارکت 
همدالنه است. شکل منسجمي از این گفتمان را نمي توان در ایران پیدا کرد که 
بتوان از آن یاد کرد. تالش هاي جسته گریخته ای توسط بخشي از روشنفکران و 
فعاالن فرهنگي و هنري در نوشتار، آثار و گفتارشان مي توان یافت که به نقد و 
مقابله با گفتمان مسلط پرداخته اند، اما نتوانسته اند به عنوان یک پادگفتمان در 

عرصه سیاست فرهنگي به صورت مؤثر عمل کنند.
ایران  اسالمي  جمهوري  در  حاکم  گفتمان  دسته بندي  این  به  توجه  با 
کالن  گفتمان  این  درون  در  اما  است؛  فرهنگي - دولتي«  سیاست  »گفتمان 

مي توان رویکردهاي خردتري را یافت که در ادامه بدان ها اشاره خواهد شد.
البته نمي توان از دو گفتمان مهم »تهاجم فرهنگي« و »تعامل فرهنگي« که 
سالیاني است در پهنه سیاست گذاری فرهنگي کشور حکم فرماست، چشم پوشی 
سیاست هاي  در  اسالمي  انقالب  روزهاي  نخستین  از  گفتمان  دو  این  کرد. 
را غالب کرده اند. گفتمان »تهاجم فرهنگي« در دهه 1360 و  فرهنگي خود 
نیمه اول دهه 1370 و گفتمان »تعامل فرهنگي« در نیمه دوم دهه 1370 
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و نیمه ابتدایي دهه 1380، قدرت هژمونیک داشتند و در عرصه هاي مختلف 
سیاست گذاری کشور به خصوص سیاست گذاری فرهنگي قابل شناسایي بودند. 
پس ازآن سیاست گذاران فرهنگي بنا به شرایط به ترکیبي از این دو گفتمان با 
غلبه یکي بر دیگري تمایل داشتند. در ذیِل برخي از گفتمان هایي که در ادامه 

خواهد آمد به این دو اشاره مي شود.

4-3. گفتمان انقالبي- سنتي:
قائلین )صدیق سروستاني و زائري، 1389: 10-38( به این گفتمان معتقدند 
که این گفتمان داراي انقطاع است. در واقع، این انقطاع مربوط به نسبت آن 
زمان  در   -  1368 سال  تا   1360 سال  از  اول  دورة  است؛  سیاسي  قدرت  با 
حیات امام خمیني )ره( - و دوره دوم، از 138۴ تا 1389، این گفتمان قدرت 
هم  با  تاریخي  دورة  دو  این  شرایط  البته،  است.  داشته  اختیار  در  را  سیاسي 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  این گفتمان،  از مسائل  بحث  در  باید  و  است  متفاوت 
بااین حال، گزاره هاي این گفتمان، در هر دو دوره یکسان است و نوعي تأکید 
البته در  به سنت در آن محوریت دارد.  انقالب و گرایش  اولیة  ارزش هاي  بر 
دوره گفتمان بعدي نیز این گفتمان حضور دارد و نیروهاي اجتماعي آن فعال 
است،  متمرکز  مجریه  قوه  در  که  را  اجرایي  و  سیاسي  قدرت  لکن،  هستند؛ 
استعمار/استکبارستیزي  سیاسي  حوزه  در  گفتمان،  این  در  ندارد.  اختیار  در 
بر  تأکید  اقتصادي،  حوزه  در  مي شود،  دنبال  جهاني  امپریالیسم  با  مبارزه  و 
خودکفایي و استقالل اقتصادي و در حوزه فرهنگي نیز نوعي رویکرد به درون و 
بومي گرایي فرهنگي دنبال مي شود. کلیدواژه هاي این گفتمان در حوزه فرهنگ 
»امپریالیسم  فرهنگي«،  »تهاجم  از:  است  عبارت  جهاني  فرهنگ  با  ارتباط  و 
و  فرهنگي«  »شبیخون  فرهنگي«،  »استحاله  فرهنگي«،  »ناتوي  فرهنگي«، 
نظایر آن. در این گفتمان، در هر دو دوره، سیاست گذاري در حوزه فرهنگ، 
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تالشي براي تداوم ارزش ها و آرمان هاي انقالب اسالمي و صدور این ارزش ها به 
دیگر جوامع اسالمي و مخاطبان آن در سطح منطقه اي و جهاني است. ازاین رو 
دنبال  فراملي  و  ملي  سطح  دو  در  گفتمان،  این  در  فرهنگي  سیاست گذاری 
مي شود. در این گفتمان نگاه کل گرایانه اي به فرهنگ وجود دارد و نیروهاي 
اسالمي منطقه اي و در دوره دوم این گفتمان، نیروهاي غیراسالمي منطقه اي 
از جمله کارگزاران فرهنگي هستند که براي پیشبرد سیاست  و فرامنطقه اي 

فرهنگي از آنها استفاده مي شود.

5-3. گفتمان ایدئولوژیكي- آموزش محور:
در این گفتمان دو بعد اصلي وجود دارد که ایدئولوژي و آموزش است. با توجه به اینکه 
این دو، جنبه تکمیلي براي یکدیگر دارند در یک دسته مورد بررسي قرار مي گیرند. 
این گفتمان از آنجا نشأت گرفته که انقالب اسالمي ایران در سرلوحه اقدامات خود 
تشکیل حکومتي دیني مبتني بر »نظام والیت فقیه« را قرار داده است. این نظام داراي 
بایدها و نبایدهاي خاصي است که در نهایت ایدئولوژي انقالب اسالمي و حکومت 
جمهوري اسالمي را تشکیل مي دهد. بر مبناي ایدئولوژي مطلوب هایي وجود دارد که 
باید همگان از آن تبعیت کنند. این چنین نگاهي سیاست گذاری فرهنگي را به سوی 
دستورالعمل ها و بخشنامه هایي مي کشاند که سازوکار مطلوب سازي را ایجاد مي کنند. 
طراحي چنین سازوکارهایي که براي تبیین این ایدئولوژي تدارك داده شده، نمود 
گسترده اي در سیاست هاي فرهنگي معاصر ایران داشته که منجر به پیشي گرفتن 
سیاست هاي فرهنگي از سایر حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي شده است. به همین خاطر 
ابزارهاي آموزشي در اختیار دولت باید در این سازوکارها نقش آفرینی کنند. ازاین جهت 
سیاست هاي فرهنگي گسترده اي براي تغییر روندها و محتواهاي آموزشي، همراه با 
شکل گیري نهادي چون شوراي عالي انقالب فرهنگي، اتخاذ، تدوین و اجرا گردید، 
که از آن به عنوان گفتمان آموزش محور در عرصه سیاست گذاری فرهنگي مي توان 
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یاد کرد. »در فروردین 1359 دستوري از سوي امام خمیني )ره( مبني بر ایجاد 
این فرمان بر ضرورت تحول اساسي  ایشان در  تغییرات در دانشگاه ها صادر شد. 
دانشگاه ها، تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب و تبدیل دانشگاه به محیطي سالم 
براي تدوین علوم عالي اسالمي تأکید کردند. این فرمان نقطه آغاز تشکیل شورایي 
است که پس ازآن متولي امور سیاست گذاری فرهنگي شد. امام )ره( در این فرمان بر 
نقش محوري آموزش و دانشگاه در فرهنگ سازي تأکید داشتند و این نگرش نسبت 
به سیاست گذاری فرهنگي در فرمان شهریور 1362 ایشان بیشتر خود را نشان داد. 
در این دوران، انقالب فرهنگي بیشتر در حوزه آموزش تمرکز کرد و ارتقاي آموزه هاي 
دیني و فرهنگي، از طریق آموزش در دانشگاه ها و مدارس دنبال شد. وضعیت نابسامان 
دانشگاه ها در آن مقطع، اعتقاد به نقش آموزش در فرهنگ و اعتالي فرهنگي و نیاز 
به اسالمي کردن محتواي آموزشي باعث شد که آموزش به عنوان اصلي ترین وظیفه 

شوراي عالي انقالب فرهنگي انگاشته شود.« )شریفي و فاضلي، 1391: 77(
این گفتمان مربوط به دوراني است که از ابتداي تشکیل ستاد انقالب فرهنگي 
تا حدود سال 1375 را شامل مي شود. به گونه ای که در سال هاي 6۴ تا 1368 
میزان مصوبه هایي که در شوراي عالي انقالب فرهنگي با موضوع آموزش مي باشد، 
به ترتیب 8۴%، 87%، 71%، 66% و 80% است. )رضا کاوند و جمال کاوند، 1387(

6-3. گفتمان توسعه اي -  لیبرال:
قائلین )صدیق سروستاني و زائري، 1389: 10-38( به این گفتمان هم اعتقاد دارند 
که این گفتمان داراي پیوستگي است. هم دوره 1368 تا 1376 را در اختیار دارد 
و هم بازة زماني 1376 تا 138۴ را در برمي گیرد. در دوره اول که هم زمان با پایان 
یافتن جنگ تحمیلي عراق عیله ایران است، نوشتن اسناد توسعه اي پنج ساله که با 
انقالب اسالمي متوقف شده بود، دوباره آغاز گردید. البته در هریک از این دو دوره، 
دو جزء متفاوت از توسعه، مورد تأکید است: توسعه اقتصادي و توسعة سیاسي. 
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بااین همه، منطق حاکم بر کل این دو دوره؛ منطق توسعه و پشتوانه نظري آن یعني 
لیبرالیسم یا دست کم نگرشي لیبرال به مسائل فرهنگي-اجتماعي است. در این 
گفتمان، در همه حوزه ها، اقبال به نظام جهاني دنبال مي شود. در حوزه اقتصادي 
تالش براي ارتباط با نهادهاي اقتصادي بین المللی و سیاست نزدیک به درهاي باز 
)مبتني بر سرمایه گذاري خارجي(، در حوزه سیاسي افزایش مراودات با جهان خارج 
و تنش زدایي و در حوزه فرهنگي نیز سیاست تعامل با فرهنگ جهاني در پیش 
گرفته می شود. به طورکلی ادبیات مفهومي این گفتمان در حوزه فرهنگ عبارت اند 
از »مشارکت فرهنگي«، »تعامل فرهنگي«، »ارتباطات میان فرهنگي«، »گفت وگوی 
فرهنگي«، »مبادله فرهنگي« و نظایر آن. این گفتمان در دو برهه از حیات خود، 
فرهنگ را به مثابه ابزاري در خدمت توسعه درآورده است: سیاست گذاري در حوزه 
فرهنگي براي رواج مصرف گرایي و فرهنگ سرمایه گذاري به منظور تقویت اقتصادي 
جامعه و نیز سیاست گذاري در حوزه فرهنگ براي تصحیح فرهنگ سیاسي به منظور 
تحقق توسعه سیاسي. درواقع، خود فرهنگ در این گفتمان اصالت ندارد و نوعي 
نگاه ابزاري نسبت به آن وجود دارد. به عالوه، نهادها و نیروهاي فرهنگي -اجتماعي 
فراملي و جهاني، بخشي از کارگزاران این گفتمان براي پیشبرد سیاست فرهنگي 
هستند. در این گفتمان سیاست گذاری فرهنگي را این گونه مي توان تعریف کرد: 
»منظور از سیاست گذاری فرهنگي تعیین خط مشی ها و راهبردهاي کالن فرهنگي 
براي رسیدن به اهداف چهارگانه توسعه فرهنگي )همکاری های فرهنگي، مشارکت 
فرهنگي، میراث فرهنگي و هویت فرهنگي( است.« )اجاللي، 1379: سخن آغازین)

7-3. گفتمان ملي گرایانه:
ریشه این گفتمان در مرزهاي هویتي مردم ایران زمین قرار دارد که در ادوار 
مختلف بنا به دکترین و استراتژي کالن نظام سیاسي حاکم در کشور تقویت 
شاهان  حکمروائي  دوران  ملي گرایانه،  گفتمان  غلبه  اوج  مي شد.  ترویج  و 
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پهلوي به خصوص در دوره پهلوي دوم است. این گفتمان بر ملیت چندین و 
چندساله »ایراني« که ریشه در تاریخ تمدن بشري دارد، تأکید مي ورزد و آن را 
مناسب ترین گزینه براي تبدیل کردن و یکسان نمودن هویت جامعه بر هویت 
باستاني،  شاهنشاهي  و جالل  شکوه  بر  گرایش  این  »پیروان  مي داند:  ایراني، 
یعني ایران پیش از اسالم تأکید مي کردند. آنها مي خواستند موانعي را که به 
باور آنها مذهب بر سر راه پیشرفت فرهنگي و علمي ایران قرار داده بود از میان 

بردارند.« )کاتوزیان،1366: 117(
این گروه به صورتي بر ایراني بودن و هویت ایراني تأکید می ورزیدند که 

گویي به این طریق تمامي مسائل قابل حل است:
»ملیت ما ایرانیت است و ایرانیت همه چیز ماست: افتخار ما، شرافت ما، عظمت 
ما، قدیست ما، ناموس ما و حیات ما. اگر ما ملیت را محور آمال و اعمال خود قرار 
بدهیم از »بی همه چیزی« خالص شده و داراي همه چیز خواهیم شد. ما پیش از هر 
چیز باید ایراني باشیم و ایراني بمانیم. ایرانیت یک کلمه مقدس و جامعي است که 
تمام افراد ملت ایران را بدون تفریق مذهب و زبان در زیر شهپر شهامت گستر خود 

جاي می دهد.« )کاظم زاده ایرانشهر، اکتبر 1923: 7۴(
شاید نقل باال نظر یک فرد باشد و اغراق در آن صورت گرفته باشد، اما این 
امر نشان از وجود یک نوع از هویت است که بسیاري خواهان آن مي باشند و 
مباحثي همچون گفتگوي تمدن ها )ایران به عنوان یک تمدن( و تأکیدی که در 
اصل پانزدهم بر دو بعد هویت ملي )زبان و خط رسمي و مشترك مردم ایران 
فارسي است( و دیگر هویت هاي قومي و محلي )استفاده و تدریس زبان های 
نشانه هاي گفتمان  از  برخي  است(،  آزاد  فارسي  زبان  کنار  قومي در  و  محلي 
ملي گرایانه در نظام سیاست گذاری فرهنگي ایران است. البته با توجه به مرز 
جغرافیایي که براي ملت ایران ترسیم شده رویکردهاي ملي گرایانه را نمي توان 
ناپسند یا نادیده انگاشت. این گفتمان همواره در بدنه سیاست گذاری فرهنگي 
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کشور جاري بود، اما در اوایل انقالب اسالمي بنا به رویکرد حاکم در نهادهاي 
این گفتمان  به عمل آمده و  متولي سعي فراواني در رفع مظاهر رژیم سابق 
را به شدت پس زده شد؛ اما هم زمان با دوران جنگ تحمیلي و نیاز به وحدت 
ملي براي مقابله با دشمن، اندك فرصت هایي براي ظهور و بروز این گفتمان 
به عمل آمد. در سال هاي اخیر تالش هایي براي فرصت دادن به این گفتمان 
به دلیل رغبت جوانان فراهم آمده است. یکي از نشانه هاي مهم آن سرودهاي 
ملي گرایانه اي است که تهیه و بارها از رسانه ها پخش شده است. اگرچه این 
گفتمان  یک  به عنوان  اما  نشد  غالب  اسالمي  انقالب  از  هیچ گاه پس  گفتمان 

رقیب در سیاست گذاری فرهنگي مورد توجه جدي بود.

8-3. گفتمان مدیریت و برنامه ریزي:
در این گفتمان که مي توان ادعا کرد که داراي رویکردي پوزیتیویستي و عیني گرا با 
ادعاي برنامه پذیر بودن و سازمان دهی اجتماعي است، جامعه به مثابه یک »شی ء« 
مورد بررسي قرار مي گیرد. مطابق این گفتمان همان گونه که مي توان براي یک شهر 
ساختمان هایي ساخت، براي جامعه هم مي توان با مطالعه دقیق به شناخت رسید و 
سپس براي آن برنامه ریزي کرد و به سمت وسوی خاصي پیش برد. با این رویکرد در 
حوزه فرهنگ نگاه مهندسي به عنوان افراط در مدیریت و برنامه ریزي غالب مي شود. 
چراکه موضوع مهندسي هم عبارت اند از مواد و نیروهاي طبیعت که هدف آن، کار بر 
روي مواد و نیروهاي طبیعت است. روش هاي مهندسي نیز متناسب با همین هدف 
است: طراحي، ساخت و راه اندازي سازه ها و ابزارها با اتکا به اصول علم تجربي و 
ریاضي، به منظور تأمین شرایط زیستي و بهزیستي انسان از مواد و نیروهاي طبیعت. 

)گل محمدي، 1386: 388(
تصمیمات شوراي عالي انقالب فرهنگي در دو برهه 1375 به بعد و 1383 
به بعد که با فرمان های رهبر معظم انقالب براي »مقابله با تهاجم فرهنگي« و 
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»مهندسي فرهنگي« همراه بود، به طور کامل در این گفتمان قرار مي گیرند. در 
این دوران شورا براي آنچه به عنوان مهم ترین موضوعاتي که در عرصه فرهنگ 
وجود دارد و باید براي آنها الگوي مطلوب تعیین و براي عموم تکلیف نمود را در 
دستور کار خود قرار داد. البته ناگفته نماند که مفهومي چون »مدیریت باغباني« 
اشاره اي بر توجه به ظرافت هاي مدیریت در فرهنگ است که با رویکرد خشک و 
پوزیتیویستي مهندسي فرهنگي فاصله دارد. در این گفتمان مصوبات مختلفي 
در خصوص سبک زندگي، آداب ورسوم، اقشار اجتماعي، ارزش هاي اساسي و 
شاخص هاي فرهنگي به نظام برنامه ریزي فرهنگي عرضه کرد و از همه مهمتر 
»سند مهندسي فرهنگي« است که در این شورا به تصویب رسیده و در آن 
ایده آل هاي فرهنگي نظام جمهوري اسالمي به صورت احکامي کلي، آورده شد.

باشد:  این گونه  مي تواند  رویکرد  این  در  سیاست گذاری  از  تعریف 
سیاست گذاری فرهنگي به عنوان نوعي برنامه ریزي فرهنگي تلقي مي شود که 
این برنامه ریزي راهبردي یا درازمدت است که از آرمان ها و ارزش های جامعه 
این  و  را هدایت مي کند؛  برنامه ریزي میان مدت  و  الهام مي گیرد  )ایدئولوژي( 
نکته هم باید در نظر گرفته شود که سیاست اتخاذ شده بر اساس آرمان ها باید 

با واقعیت ها و شرایط زمان و مکان طراحي شود. )اجاللي، 1379: 59(
در این جا سعي بر آن شده تا نظامي از گفتمان هاي شناسایي شده که در یک 
نظم گفتماني قرار دارند، تبیین گردد. هدف نشان دادن حدودوثغور و مرز هر گفتمان 
بود. هر چند ترکیب و درهم تنیدگي بسیاري از مفاهیم موجود در فرهنگ و سیاست 
در ایران امکان تعیین مرز مشخص را دشوار مي کند، اما براي بررسي هاي دقیق تر 
مناسب است. زیرا نظم گفتمانی ترکیب بندی تمامی گونه های گفتمانی به کار گرفته 
شده در یک نهاد یا میدان اجتماعی است. )یورگنسن و فیلیپس، 1389: 119( 
بر این اساس نظم گفتمانی مجموع گفتمان هایی است که در یک قلمرو مشخص 
اجتماعی به کار گرفته می شوند. این مفهوم می تواند به عنوان ستون چارچوب تحلیل 
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عمل کند. »بدین ترتیب می توان نظم گفتمانی را مفهومی دال بر وجود گفتمان های 
مختلفی دانست که تا حدودی قلمرو واحدی را تحت پوشش دارند، قلمرویی که هر 
کدام از گفتمان ها برای پرکردن آن با معانی مورد نظرش با دیگران رقابت می کند«. 
)یورگنسن و فیلیپس، 1389: 230( عالوه بر این طراحی تحقیق در چارچوب نظم 
گفتمان این امکان را فراهم می آورد که توزیع گفتمان ها در قلمرو مورد بررسی 
را نیز تحلیل کرد. از نظر فرکالف زمانی که در یک تحقیق بر نظم گفتمانی واحد 
متمرکز می شویم، گفتمان های متفاوت و رقیب درون یک قلمرو واحد را می توان 
تحلیل کرد و می توان بررسی کرد که کجا کدام گفتمان حاکم است، کجا کشمکشی 
میان گفتمان های مختلف وجود دارد؟ بنابراین محققی که نظم گفتمانی را چارچوب 
تحلیلی خود قرار می دهد، برخورد میان گفتمان های موجود در آن نظم گفتمانی به 
کانون تحلیل وی بدل خواهد شد. این امر »یک مزیت محسوب می شود چون در این 
برخورد پیامدهای اجتماعی آشکارتر می شوند. هنگامی که در قلمرو واحدی دو یا چند 
گفتمان برداشت های متفاوتی از جهان ارائه می کنند، پرسشگر می تواند این سؤال را 
مطرح کند که اگر برداشتی به جای دیگری برگزیده شود، چه پیامدهایی به همراه 

خواهد داشت«. )یورگنسن و فیلیپس، 1389: 236(
ما  تعبیر  به  یا  و  گفتمان ها  این  از  یک  هر  نوشتار  این  در  ازاین جهت، 
فرهنگي  مسائل  شناسایي  الگوي  تعیین کننده  سیاست گذارانه  رویکردهاي 
خواهند بود. زیرا طبق هر رویکردي، موضوع خاصي مي تواند مسئله فرهنگي 
ندارد.  براي مسئله شدن  از منظر رویکرد دیگر چندان موضوعیتي  باشد، که 
بر همین مبنا شناخت رویکرد حاکم بر یک نظام سیاست گذاری کمک قابل 

توجهي به شناسایي »الگوهاي شناسایي مسائل فرهنگي« خواهد کرد.
زمان مند  و  دسته بندي  درباره  توجهي  قابل  نکته  به  است  الزم  اینجا  در 
کردن رویکردها توجه کرد و اینکه زمان بندي ذکر شده به اینگونه نبوده که در 
یک برهه زماني خاص تنها یک رویکرد حاکم باشد تا کلیه سیاست هاي اتخاذ 
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شده براي حل مسائل، مبتني بر همان رویکرد باشد و سایر رویکردها وجود 
نداشته باشند. بلکه از نخستین روزهاي انقالب اسالمي ترکیبي از رویکردهاي 
اینجا، در نظام سیاست گذاری فرهنگي و به صورت مشخص در  ذکر شده در 
متن سیاست هایي که براي حل مسائل فرهنگي اتخاذ مي شد، وجود داشته و 
مفاهیم آنها از متون سیاستي قابل استخراج است. ازاین رو غلبه مفاهیم اصلي 

یک رویکرد بر دیگر رویکردها باعث شده تا آنها را زمانمند نشان دهیم.

4. تعیین محدوده مسائل فرهنگي،
هر  زیرا  است  آسان تر  رویکردها  به  توجه  با  فرهنگي  مسائل  محدوده  تعیین 
رویکرد داراي شبکه اي از مفاهیم به هم پیوسته است که ساختار آن رویکرد را 
شکل  مي دهند. مسائل نیز در دل همین رویکردها موجودیت و اهمیت خود 
را یافته و قابل شناسایي هستند. واژه ها و مفاهیمي را که براي تشریح، تحلیل 
یک  تالش مي کنیم  که  را  واقعیتي  مي بریم،  به کار  مسئله  یا طبقه بندي یک 
سیاست یا یک راه حل براي آن به کار گیریم، چارچوب بندی مي کند... واقعیت 
از میان یک نظریه یا چارچوب درك مي شود و نظریه اي را که برمي گزینیم، 
با آن روبرو هستیم. )پارسونز، 1385: 137(  تعیین کننده مسئله ای است که 
از نظام سیاست گذاری فرهنگي  با توجه به رویکردهایي که  ادامه  ازاین رو در 
در ایران به دست آمده موضوعات و مسائلي که در منابع مختلفي مانند اسناد 

سیاستي شناسایي و گرد آمده را دسته بندي مي کنیم.

1-4. از منظر رویكرد انقالبي- سنتي:
بازآفرینی نظام فکری، ساختارهای رسمی و غیررسمی و میراث تمدنی جامعه 

مبتنی بر جهان بینی و تعالیم اسالم ناب محمدی )ص(
تبیین، تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده
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کاهش نرخ باروري کل و ارتقاي آن متناسب با آموزه هاي اسالمي، اقتضائات 
راهبردي کشور، مطالعات جمعیت شناختي و آمایش و پایش مستمر جمعیتي

نظام  خانواده،  نهاد  نظام مند  و  فراگیر  مشارکت  تقویت  و  انسجام بخشی 
در  مرتبط  نهادهاي  سایر  و  اداری  و  اجتماعی  سازمان های  تربیت،  و  تعلیم 
گسترش نظم و انضباط، قانون گرایی و احساس امنیت عمومی و ظرفیت سازي 

و فرهنگ سازي براي رفع موانع فرهنگی، ساختاری و رفتاری
با  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  ارزش آفرینی  و  تأثیرگذاری  گسترش 
تأکید بر معرفی دستاوردها و الگوهای موفق در سطح جهانی برای جهانی شدن 

گفتمان اسالم ناب محمدی )ص( در موضوعات و مسائل بشری و جهانی
بازنگری و اصالح اهداف و کارکردهاي فرهنگي نظام های فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور
ساماندهی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی، راهبری فعال جنگ نرم و ارتقاء 

مؤلفه های قدرت نرم نظام اسالمی
اولویت دادن به کشورها و مجامع اسالمی و ایرانیان در خارج از کشور

اولویت دادن به اعتالی مقام زنان در سطح کشور با توجه به جایگاه واالی 
زن و نقش اساسی زن مسلمان در تحکیم مبانی خانواده و برنامه های اجتماعی، 

فرهنگی، علمی و هنری
ترویج و نشر آثار و یاد رهبر کبیر انقالب اسالمی

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران 
و حماسه دفاع مقدس

تبیین مباني اسالم ناب محمدي )ص( و فرهنگ غني قرآن کریم، انقالب اسالمي و 
اندیشه هاي دیني و سیاسي حضرت امام خمیني )ره( و مقام معظم رهبري

والسالم(  الصلوه  )علیه  بیت  علیهم  اهل بیت  سیره  گوناگون  ابعاد  معرفی 
به عنوان الگوهای متعالی رفتار فردی و اجتماعی
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راه اندازی موزه هاي تخصصي به ویژه موزه هاي دفاع مقدس و شهدا
توسعه امکانات، فعالیت های فرهنگي و خدمات زیارتي در قطب هاي زیارتي 

و گردشگري مذهبي
معرفی و ترویج شخصیت اخالق افکار و آثار حضرت امام خمینی )ره(

2-4. از منظر رویكرد ایدئولوژیكي  آموزش محور:
الگوي مصرف و سبک زندگي

الگوي اسالمي- ایراني پیشرفت
اولویت دادن به کودکان و نوجوانان و جوانان در کشور

و  فرهنگی  متعادل  و  مطلوب  بهره گیری  جهت  مناسب  زمینه های  ایجاد 
هنری از اوقات فراغت و تفریح

افزایش ظرفیت های مراکز فرهنگی با لحاظ نمودن رشد جمعیت کشور
نهادینه سازی فرهنگ تمسک به قرآن و عترت )امام عصر )عج(( و تبیین، 

ترویج، تقویت و ساماندهی شعائر الهی، نمادها و آیین های اسالمی-ایرانی
نهادینه سازی آداب و سبک زندگی اسالمی-ایرانی در زمینه های  طراحی و 
فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام از سیره معصومین )ع(

در  اسالم  حقوقي  نظام  و  رفتار  و  اخالق  ارتقاء  و  سازی  نهادینه  تبیین، 
حوزه هاي اجتماعی و سیاسي؛

اقتصادی  رفتار  و  کار  فرهنگ  و  اخالق  اسالمی  الگوی  استقرار  و  طراحی 
دولت و مردم در عرصه تولید، توزیع و مصرف؛

و  شوق آفرین  تعالی بخش،  متعهد،  هنر  نهادینه سازی  و  ترویج  تبیین، 
استکبارستیز و تعمیق درك زیباشناسانه عمومی و بهره گیری از ظرفیت هنر 
در تحکیم فرهنگ اسالمی- ایرانی و گفتمان انقالب اسالمي مبتنی بر بیانات 

امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
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رسانه ای  و  ارتباطات  اطالعات،  کارآمد  و  جامع  نظام  استقرار  و  طراحی 
راهبردی  اخالقی، مقتضیات  ارزش های  و  انقالبی  آموزه های دینی،  بر  مبتنی 

کشور و سیاست های کلی نظام
رشد فضائل بر اساس اخالق اسالمی و ارتقاء کمی و کیفی و فرهنگ عمومی جامعه

خودی،  فرهنگ  مذهبی،  ایمان  عرصه های  در  نوجوانان  و  جوانان  هدایت 
خالقیت، علم، هنر، فن و تربیت بدنی و مناسب انسانی، خانوادگی و اجتماعی و 

مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
فرهنگی  فعالیت های  امر  در  هماهنگ  سیاست گذاری  و  سازمان دهی 

درزمینه های اخالقی و معنوی جامعه
به  توجه  با  معنوی  اخالقی،  زمینه های  در  مستقیم  آموزش های  گسترش 

نیازهای گروه های مختلف سنی به ویژه نسل جوان
و نوجوان و نیازهای هر منطقه

و  بودن  به صالح  ترغیب  و  ایمان مذهبی  تفکر و گرایش اسالمی،  تقویت 
تشویق به انجام فرایض دینی و تعظیم شعار مذهبی.

ترویج رفتار مناسب فردی، خانوادگی و اجتماعی و مبارزه با رواج الگوهای 
ناهنجار رفتاری ناشی از تراوش فرهنگی بیگانه.

اهتمام به امر پرورش روح خالقیت، نوآوری در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری.
برنامه ریزی برای کشف و پرورش استعدادهای درخشان و برجسته و هدایت 

آنها درزمینه های مورد نیاز کشور و جلوگیری از فرار مغزها
ارتقاء بینش اعتقادی و سیاسی در زمینه های امامت و رهبری جامعه اسالمی.

3-4. از منظر رویكرد توسعه اي - لیبرال:
پایین بودن کیفیت آثار و نبود خالقیت

کم توجهی به گونه هاي مختلف مخاطبین
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ضعف حمایت از تولیدکنندگان خاص فرهنگي
در نظر نگرفتن جایگاه اصناف در فرایند سیاست گذاری فرهنگی

فقدان نهادهای کارآمد صنفی
نبود راهبرد مناسب برای بهره گیری از نهادهای صنفی

نبود راهبرد مناسب براي تولید محتوا در رسانه هاي جدید
سلیقه اي بودن نظارت

وجود نظارت هاي بي مورد
ضعف نهادهاي صنفي در نظارت

مبهم بودن برخي از معیارها
نگاه نامناسب نسبت به فعاالن فرهنگی و هنرمندان

مسئله  محور نبودن آموزش ها و پژوهش ها
تغییر در الگوهاي رفتاري و ذائقه هاي فرهنگي

تأثیرگذاری یک سویه اقتصاد بر فرهنگ
اهتمام بیشتر به کشف استعدادها و خالقیت های فرهنگی و هنری و آموزش 

و تربیت نیروی انسانی
حمایت های معنوی همادی از مراکز فعالیت های فرهنگی و هنری و تأمین 
اجتماعی از باب فرهنگ و هنر و تشویق آنان به آفرینش ها و ابداعات فرهنگی 

و هنری
تشویق سرمایه گذاری و مشارکت مردم و هدایت انگیزه های معنوی آنان در 
جهت تأمین نیازهای بخش فرهنگ و هنر و ایجاد تسهیالت الزم در این زمینه 

و تضمین حقوق سرمایه گذاران
کمک به تأمین مواد اولیه و تقویت صنایع تولید مواد و ملزومات فرهنگی 

و هنری
سازمان دهی بازار و ترویج محصوالت فرهنگی و هنری و اصالح شبکه های توزیع
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توجه به بازسازی، نوسازی، تجهیز و توسعه ظرفیت های تأسیسات و مراکز 
و  جمعی  ارتباط  و  جدید  تکنولوژی  از  استفاده  و  موجود  هنری  و  فرهنگی 

بهره برداری حداکثر از آن
اختصاص دادن درآمدهای حاصل از خدمات و تولیدات فرهنگی و هنری و 

استفاده از آن در بازسازی و توسعه بخش فرهنگ و اطالع رسانی
جلب سرمایه گذاری و تأمین سودآوری بیشتر

و هنری و  فرهنگی  مراکز  و  توسعه مدارس  و  احداث  تأمین زمین جهت 
ورزشی

همگانی کردن فعالیت های فرهنگی و اجتناب از تفکر دولتی نمودن امور 
فرهنگی با تأکید بر سیاست های نظارتی و هدایتی دولت

4-4. از منظر رویكرد ملي گرایانه:
بي توجهي به مضامین بومي

عدم بهره گیري درست از ظرفیت هاي موجود
بي توجهي در معماري فضاهاي فرهنگي

تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور اعتال ادب و فرهنگ فارسی
تقویت و توسعه ایران گردی و جهانگردی در جهت تبادل تجربه و دانش و 
شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسالمی و ایران و کمک به ارتقاء سطح تفاهم 
و وحدت ملی و اسالمی با حمایت، تشویق و سازمان دهی مشارکت های عمومی 

و جذب و هدایت سرمایه های غیردولتی در این زمینه
همکاري در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخي و فرهنگي و بافت ها و محوطه های 

فرهنگي، تاریخي و ممانعت از تغییر کاربري آنها
لهجه ها، آداب و  تاریخ شفاهي، گویش ها و  نظام یافته  بررسي و گردآوري 

رسوم عناصر فرهنگ ملي و بومي
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و  تدوین  و  فارسي  زبان  و  به خط  اطالعات  و  منابع  گسترش  از  حمایت 
تصویب  استانداردهاي ملي و بین المللي نمایش الفباي فارسي در محیط های 

رایانه اي.
تقویت تعامل فرهنگ ها و زبان های بومي با فرهنگ و میراث معنوي ملي و 
معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومي در سطح ملي با رویکرد تحکیم وحدت ملي 

به ویژه در نظام آموزشي کشور، رسانه ها و تولید محصوالت فرهنگي و هنري
اهتمام به معرفي جلوه هاي فرهنگي، هنري و ادبي ایران، در سایر مناطق 
جهانی و فراهم سازي زمینه آشنایي و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمي و 

فرهنگي و جامعه ایراني نسبت به دستاوردهاي جدید فرهنگي در جهان
حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ایلي، ملي و ایجاد جاذبه برای توسعه 

صنعت گردشگري در کشور
ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتي عشایري و روستایي

5-4. از منظر رویكرد مدیریت و برنامه ریزي:
ضعف در زیرساخت ها

مسئله جغرافیای توزیع و عرضه
مسئله سازوکارهای توزیع و عرضه

مسئله بازاریابی و تبلیغ کاالهای فرهنگی
عدم توزیع مناسب فضاهاي فرهنگي

کمبود سالن هاي تخصصي
ضعف در نیروي انساني مدیریتي و کارشناسي

موازي کاري ها
نامناسب بودن بانک هاي اطالعاتي و آماري

ضعف در اجرایي کردن قوانین و مقررات
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نامشخص بودن وضعیت حقوقی قراردادهای فعاالن فرهنگی
عدم رعایت قوانین مربوط به حقوق معنوی

ضعف نظام بیمه ای برای فعاالن فرهنگي و هنرمندان
کمبود اعتبار حوزه فرهنگ

عدم تأمین اعتبار در حوزه هاي خاص
نبود پشتوانه اجرایي براي حمایت ها از حوزه فرهنگ

مشکالت پرداخت مالیاتي
نبود راهبرد کالن در پژوهش و آموزش هنر

ضعف ارتباط میان دانشگاه و حوزه سیاست گذاری فرهنگی
به روز نبودن آموزش ها

عدم استفاده مناسب از ابزارهاي موجود
تمرکز در سیاست گذاری، عدم تمرکز در امور اجرائی و هماهنگی تشکیالت 

و فعالیت های فرهنگی و هنری
تقویت ظرفیت های پژوهشی و نظام آماری و اطالعاتی برای برنامه ریزی و 

ارزشیابی فعالیت های فرهنگی
سازمان دهی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تأسیسات فرهنگی و هنری 

نهادهای دولتی غیرفرهنگی و جلوگیری از دوباره کاری ها در امور غیرضروری
تقویت ارتباط مناسب و مکمل میان بخش فرهنگی و بخش آموزش کشور، 
به ویژه در زمینه تربیت نیروی انسانی و گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری 

در مراکز آموزشی
و  متفاوت  رویکردهاي  به  توجه  با  که  ترتیب مي توان مشاهده کرد  بدین 
تغییرات  گاه متناقضي که در سیاست گذاری فرهنگي کشور وجود دارد، چه 
کارهای  دستور  در  جابجایي  و  فرهنگ  عرصه  مهم  مسائل  در  گسترده اي 

سیاست گذاران به وجود مي آید.
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گفتار سوم: تعیین الگوي شناسایي مسائل فرهنگي،
در  مسئله  یک  گرفتن  قرار  نحوه  فرهنگي  مسائل  شناسایي  الگوي  از  منظور 
دستور کار سیاست گذاران فرهنگي است. به عبارتي چگونه مسئله شناسایي، 
وارد نظام سیاست گذاری مي شود. نکته قابل ذکر در این خصوص این است که، 
شاید اصطالح الگوي شناسایي مسائل کمي گمراه کننده باشد و خواننده تصور 
اشاره اي  قابل  و  مشخص  به صورت  الگوها  سیاست گذاری  فرایند  در  که  کند 
کار  و دست کاري دستور  تنظیم، کنترل  است که  این در حالي  دارند.  وجود 
»نظریه  را تحت  آن  اندیشمندان  از  برخي  که  است  سیاست گذاری موضوعي 
این  دلیل  مي دهند.  قرار  مطالعه  و  بررسي  مورد   )Chaos Theory( آشوب« 
عنوان، وجود جریان هاي پیدا و پنهان قدرت هاي سیاسي، اقتصادي و اجتماعي 
بین المللي و جایگاه خود  و  ملّي  بر دستور کار، شرایط محیطي محلي،  مؤثر 

سیاست گذاران است. )مورن و همکاران، 1393: 293(
عمومي  سیاست گذاری  اندیشمندان  از  یکي  خصوص  همین   در 
کار  دستور  تنظیم  بر  مؤثر  جریان  سه  به  قائل   )John W. Kingdon(

سیاست گذاری است. از نظر وي این سه جریان عبارت اند از؛
جریان مسائل: در ارتباط با مشکالت و معضالت یا چالش ها و موضوعاتی 
است که مورد توجه جامعه واقع شده اند. توده مردم، نخبگان، گروه ها و احزاب 
مورد  را  مسئله  پیامدهای  یا  نتایج  و  دالیل  یا  علت ها  حساسیت،  با  ذی نفوذ 
آمده  به وجود  و حوادث  رویدادها  قرار می دهند.  مذاکره  و  بررسی، گفت وگو 
و نقص یا کمبود ایجاد شده، از زوایای مختلف مورد ریشه یابی و تحلیل قرار 
معلولی  و  علت  روابط  شکل گیری،  فرایند  می کوشد  سیاست گذار  می گیرد. 
با تصمیمات و سیاست های قبلی مورد  ارتباط  را در  نتایج  و  پیامدها  سلسله 

سنجش قرار دهد.
جریان سیاست ها: عمدتاً بر روی نحوه حل مسئله متمرکز است. این جریان 
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الگوهای تصمیم گیری  و  تکنولوژی حل مسئله، روش ها  به کارگیری  از طریق 
جلب  با  طریق  همین  از  همچنین  دارد.  سروکار  عمومی  افکار  قانع سازی  با 
مشارکت مردم، نظرات کارشناسان، تحلیل گران و صاحب نظران دریافت گردیده 
و  واقعیت ها  به  بیشتر متکی  راه حل ها،  اتخاذ می گردد.  راه حل های مقتضی  و 

امکانات است و از درون مسئله استخراج می شوند.
جریان سیاسی: جریان سیاسی از طریق رقابت های سیاسی و بده وبستان 
تعامل  از طریق  رقیب  گروه های ذی نفوذ شکل می گیرد. جریان های سیاسی 
»یک  رد  یا  پذیرش  برای  تالش  در  رقابت  از  ناشی  فشارهای  یا  همکاری  و 
این  و خود  دارد  آگاهی  نیروهایی  وجود چنین  از  جامعه  می باشند.  دیدگاه« 
رقیب  یا  درگیر  طرف های  موضع،  اتخاذ  و  نظر  اعالن  طریق  از  نیز  جریان 
یا  موافق  گروه های  تشکیل  با  نیز  مؤثر  عوامل  می کند.  معرفی  جامعه  به  را 
 مخالف، به تقابل یا تبادل نظر پرداخته و میزان نفوذ آنها، نتیجه را مشخص 

خواهد ساخت.
تالقی و تلفیق این سه جریان، باعث هماهنگی راه حل ها و تطبیق آنها با 
قانونی،  تأثیر محیط های  می گردد.  ملی  روحیه  و  عمومی  عقاید  و  سیاست ها 
نظر  از  است.  نموده  انعطاف پذیر  را  این مدل  اجتماعی،  و  اقتصادی  فرهنگی، 
کینگ دان، جریان های سه گانه در مسیرهای جداگانه و کم وبیش مستقل از 
)Eustis, 2000: 3( .یکدیگر عمل نموده تا لحظه ای که با هم تالقی می نمایند

روندهاي  فهم  ساده سازي  براي  تنها  الگو  شناسایي  امر،  این  به  توجه  با 
مسائل  شناسایي  الگوهاي  که  گفت  باید  ازاین جهت  است.  سیاست گذاری 
تفاوتي  چندان  خود  کلیت  در  فرهنگي  سیاست گذاری  ساختار  در  فرهنگي 
الگوهاي شناسایي  بخواهیم  اگر  اینجا،  در  ندارد.  اجتماعي  دیگر حوزه هاي  با 
مسائل فرهنگي در کشور را نام ببریم، آنها را با توجه به موقعیت فیزیکي منشأ 
و  فرهنگ  وزارت  و  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  جایگاه  و  مسئله  شناسایي 
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ارشاد اسالمي به عنوان ساختار و سازمان قانوني سیاست گذاری فرهنگي، باید 
در دو دسته قرار دهیم: الگوي خارج از سازمان سیاست گذاری فرهنگي و الگوي 

درون سازمان سیاست گذاری فرهنگي.

1. الگوي خارج از سازمان سیاست گذاری فرهنگي:
طبق این الگو مسائل خارج از سیستم سیاست گذاری مطرح مي گردد و سپس 

وارد دستور کار سیاست گذار مي شود.
در این الگو، ابتدا اگر شوراي عالي انقالب فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي را سیاست گذاران اصلي حوزه فرهنگ بدانیم، این مجموعه ها را باید در 

حوزه شناسایي مسائل فرهنگي مؤثر بدانیم:

رهبري: یکي از مهم ترین منابع شناسایي مسائل، مقام معظم رهبري است. 
جایگاه رهبري به عنوان عالي ترین مقام تصمیم گیري و سیاست گذاری و به ویژه 
در تبیین سیاست هاي کالن، نقش مهمي در تعیین اولویت هاي سیاستي در 
حوزه فرهنگ دارد. ایشان در فرازهایي از تاریخ سیاست گذاری فرهنگي کشور، 
با گوشزد کردن برخي از موضوعات، باعث شده تا آن موضوع تبدیل به یک 
مسئله مهم در سیاست هاي فرهنگي شود. به عنوان مثال »تهاجم فرهنگي«، 
»الگوي مصرف«، »سبک زندگي« و در این اواخر »ولنگاري فرهنگي« از جمله 
تالش هاي  آنها  درپي  و  بیان شد  رهبري  دغدغه  به عنوان  که  بود  موضوعاتي 
تدوین  قالب  در  دغدغه  این  به  پاسخ  براي  سیاست گذاران  سوي  از  مختلفي 

سیاست هاي فرهنگي انجام پذیرفت.
مراجع دیني: جامعه مذهبي ایران همیشه در تاریخ از مراجع دیني خود تبعیت 
مي کردند. ازاین رو مراجع دیني داراي جایگاه ویژه اي در فرایندهاي سیاست گذاری 
به ویژه در حوزه هاي فرهنگي بودند. مراجع در موضوعاتي مانند حجاب، دانشگاه ها، 
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استفاده از رسانه هاي جدید، هنر )به صورت خاص موسیقي و سینما( و مانند آنها 
در گذشته تا به امروز، نقشي مؤثر و با نفوذ داشته اند. موضع گیري مراجع دیني در 
قبال مسائل فرهنگي، در اولویت بخشي به آن مسائل براي قرار گرفتن در دستور کار 

سیاست گذاران فرهنگي بسیار مهم است.

ارکان  از  یکي  به عنوان  سیاسي  نظام هاي  همه  در  رسانه ها  نقش  رسانه ها: 
مهم دموکراسي همواره مورد توجه بوده است. در فرایندهاي سیاست گذاری 
فرهنگي ایران نیز رسانه ها به عنوان یکي از ابزارهاي شناسایي مسائل و معرفي 
و  )روزنامه ها  مکتوب  رسانه هاي  دارند.  بسزایي  اهمیت  آن  پیشبرد  و  راه حل 
نشریات ملي و محلي(، صداوسیمای جمهوري اسالمي ایران، اینترنت و امروزه، 
به  فرهنگي  براي شناسایي مسائل  منبع مهمي  اجتماعي مجازي،  شبکه هاي 
شمار مي آیند. البته در این میان باید به سهم رسانه هاي خارجي و بین المللي 
در طرح و بررسي مسائل فرهنگي کشور )چه با نگاه تحلیل گرانه و چه از سر 

عناد و دشمني( نیز اشاره شود.

طرق  از  جامعه،  از  توجهي  قابل  بخش  الگو،  این  در  عمومي:  خواست 
مسالمت آمیز و یا خشونت بار نارضایتي خود را نسبت به پدیده هاي اجتماعي 
بیان مسالمت آمیز سازوکارهایي چون تظاهرات، تحصن،  براي  بیان مي کنند. 
انتخابات شهروندان به  نام برد. در  آنها را مي توان  انتخابات و مانند  اعتصاب، 
کاندیدایي رأي مي دهند که در برنامه هاي خود درپي حل مسائل مورد نظر آنها 
باشد. بدین ترتیب با انتخاب عمومي دستور کار سیاست گذار شکل مي گیرد. 
نمایندگان  و  رئیس جمهور  سطح  در  ما  کشور  سیاسي  نظام  در  انتخاب  این 
مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي شهر و روستا که کارکردي سیاست گذارانه 
مسائل  حل  راستاي  در  که  مقرراتي  و  قوانین  تدوین  مي افتد.  اتفاق  دارند، 
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کردن  برآورده  شکل  بدیهي ترین  باشد  انتخاب کنندگان  نظر  مورد  فرهنگي 
خواست عمومي است.

گروه هاي ذینفع: از دیگر الگوهاي بیان مسائل، تالش هایي است که توسط 
گروه هاي ذینفع در راستاي طرح و تبیین مسائل مربوط به خود انجام مي دهند.

 نهادهاي صنفي متعددي در عرصه فرهنگ کشور شکل گرفته که برخي 
ایران،  تئاتر  خانه  سینما،  خانه  ایران،  موسیقي  انجمن  از؛  عبارت اند  آنها  از 
سینماي  تهیه کنندگان  اتحادیه  تئاتر،  خانه  نویسندگان  و  منتقدان  انجمن 
فیلم سازان  انجمن  ایران،  چاپخانه داران  صنف  اتحادیه  واحد(،  )صنف  ایران 
گرافیک،  طراحان  انجمن  سینما،  تهیه کنندگان  عالي  شوراي  انیمیشن، 
ایران،  نقاش  هنرمندان  انجمن  مجسمه سازان،  انجمن  ایران،  عکاسان  انجمن 
انجمن هاي  ورزشي،  انجمن هاي  ایران،  کتاب  خانه  ایران،  مطبوعات   خانه 

فرهنگي و...
منافع صنف خودشان تشکیل  از  براي حمایت  به صورت کلي  اصناف  این 
شده اند و اعضاء براي حمایت از منافع خود افرادي را به عنوان نماینده معرفي 
مي کنند. وظیفه اولیه این اعضاء طرح و بیان مسائل صنف متبوعشان و پیگیري 
ذینفع  گروه هاي  ازاین جهت  است.  سیاست گذاری  مراجع  در  آن ها  رفع  براي 
این چنیني نقش مهمي در شناسایي مسائل حوزه خودشان و انتقال آن به نظام 
سیاست گذاری فرهنگي دارند. البته قدرت اصناف در قرار دادن مسائل مربوطه 
در دستور کار سیاست گذاران فرهنگي به قدرت نفوذ اجتماعي آنها و توان البي 

کردن در نهادهاي سیاست گذار و سیاست ساز بستگی دارد.

نهادهاي مردم نهاد: از گذشته هاي دور در میان جوامع انساني در کنار نهادهاي 
حکومتي، نهادهایي توسط مردم شکل مي گرفت که اعضاي آن تنها از یک صنف 
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یا قشر خاص نبوده و همواره در پي تأمین منافع عمومي بودند. با توجه به مذهبي 
بودن جامعه ایراني نهادهاي مردم نهاد کشورمان در قالب هیئت های مذهبي تشکیل 
و در دوردست ترین نقاط کشور بسیاري از آنها را مي توان یافت. در دهه هاي اخیر 
عالوه بر هیئت های مذهبي، نهادهاي مردم نهاد دیگري به خصوص در میان جوانان 
شکل گرفتند که رویکرد عمومي آنها الزاماً دیني نبوده و در حوزه هایي چون محیط 

زیست، کمک به نیازمندان، حمایت از کودکان و مانند آنها فعال اند.
بسیاري از این نهادها در عرصه هاي فرهنگي هم فعال اند؛ به ویژه هیئت های 
خود  مواضع  فعاالنه اي  به صورت  دیني شان  کاماًل  رویکرد  به دلیل  که  مذهبي 
به صورت  مي کنند.  بیان  را  فرهنگي  مسائل  و  اجتماعي  تغییرات  به  نسبت 
خاص هیئت هایی که از انسجام خاصي برخوردار بوده و داراي اعضایي دائمي 
و پرتوان باشند، در بیان و شناساندن مسائل فرهنگي از یکسو و اظهارنظر در 
خصوص دستور کار سیاست گذاران فرهنگي از سوي دیگر از قدرت اثرگذاري 
بیشتري برخوردارند. دیگر نهادهاي مردم نهاد نیز بسته به شرایط، واکنش هایي 
از دستور  با برخي  یا مخالفت  از مسائل فرهنگي و همراهي  به برخي  نسبت 
غیررسمي  و  رسمي  مجامع  در  حضور  با  یا  و  دارند  سیاست گذاران  کارهای 
سیاست گذاران یا سیاست سازان، نقش خود را ایفاء مي کنند. به همین خاطر 
باید نهادهاي مردم نهاد و به صورت خاص هیئت های مذهبي را یکي از منابع و 

الگوهاي شناسایي مسائل فرهنگي در کشور به شمار آوریم.

سازمان هاي بین المللي: جمهوري اسالمي ایران از ابتداي شکل گیري برخي 
از سازمان هاي بین المللي به عضویت آنها درآمد. یکي از مهم ترین این سازمان ها 
یونسکو است. پس از تصویب اساسنامه سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل 
 20 نمایندگان  امضاي  به   19۴6 سال  نوامبر  چهارم  در  که  )یونسکو(  متحد 
کشور از جمله ایران رسید، در تاریخ 30 اردیبهشت سال 1325 هجري شمسي 
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هیئت دولت ایران نیز با گذرانیدن تصویب نامه  اي موافقت خود را با آن اعالم 
کرد و کمیسیون ملی یونسکو - ایران پس از پذیرش عضویت ایران در یونسکو، 
با تصویب مجلس شورای ملی وقت، در سال 1327 تشکیل شد. از سال 1393 
نیز ایران به عنوان عضو دائمي این سازمان درآمده است. عالوه بر این سازمان، 
و همچنین  یونسکو  با  مرتبط  نهادهاي  یا  زیرمجموعه ها  از  بسیاري  در  ایران 

نهادهاي غیردولتي بین المللي عضو شده است مانند؛
کمیته بین الدول میراث فرهنگی معنوی یونسکو −
− )ITI( مؤسسه بین المللي تئاتر یونسکو
مؤسسه بین المللي تئاتر عروسکي )یونیما( −
مؤسسه بین المللي تئاتر کودك و نوجوان )اسیتج( −
− )FIAF( فدراسیون بین المللي آرشیو فیلم
− )FIPF( فدراسیون بین المللي انجمن تهیه کنندگان فیلم
− )IEF( فدراسیون بین المللي فعاالن عرصه ویدئو
− )IMC( شوراي جهاني موسیقي
عضویت و تداوم آن در چنین نهادها و سازمان هایي دربردارنده این شرط  −

است که با سیاست ها و تصمیمات آنها همراهي شود. بدیهي است که در این 
در  رسیدن  انجام  به  و  پیگیري  براي  فرهنگي  مسائل  و  موضوعات  سازمان ها 
کشورهاي عضو طرح و ابالغ مي شود. ازاین جهت، این سازمان ها را باید به عنوان 
یکي از منابع و الگوهاي شناسایي مسائل فرهنگي در کشور بدانیم. در حوزه 
تدوین اسناد حقوقی بین المللی در زمینه فرهنگ تاکنون 3 اعالمیه، 12 توصیه 
و 7 کنوانسیون زیر در یونسکو تصویب شده است: )سایت رسمي کمیسیون 

)http://www.irunesco.org( ملي یونسکو- ایران؛
الف: اعالمیه های جهانی

اعالمیه جهانی اصول همکاری های فرهنگی، نوامبر 1966
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اعالمیه جهانی تنوع فرهنگی، نوامبر 2001
اعالمیه جهانی یونسکو در مورد تخریب عمدی میراث فرهنگی، 16 اکتبر 2003

ب: توصیه های بین المللی
توصیه بین المللی در مورد حفاری های باستان شناسی، 5 دسامبر 1956

توصیه مربوط به ابزار مؤثر برای دسترسی مردم به موزه ها، 1۴ دسامبر 1960
 11 محوطه ها،  و  چشم اندازها  ویژگی  و  زیبایی  حفظ  به  مربوط  توصیه 

دسامبر 1962
توصیه منع صدور و ورود و انتقال غیرقانوني مالکیت اموال فرهنگي، 19 

نوامبر 196۴
توصیه مربوط به حفظ اموال فرهنگی که در اثر اقدامات عمومی و خصوصی 

به خطر افتاده اند، 19 نوامبر 1968
توصیه مربوط به حفظ میراث فرهنگی و طبیعی در سطح ملی، 16 نوامبر 1972
توصیه مربوط به نقش معاصر بافت ها و مناطق تاریخی، 26 نوامبر 1976

توصیه مربوط به مبادالت بین المللی اموال فرهنگی، 26 نوامبر 1976
توصیه مربوط به حفظ اموال فرهنگی منقول، 28 نوامبر 1978

فعالیت های  عمومی  هزینه های  آمار  استانداردسازی  به  مربوط  توصیه 
فرهنگی، 27 اکتبر 1980

توصیه مربوط به استانداردسازی آمارهای تولید و توزیع کتاب، روزنامه و 
نشریات ادواری، 1 نوامبر 1985

توصیه حفظ فرهنگ سنتی و فولکلور، 15 نوامبر 1989
ج: کنوانسیون ها

کنوانسیون جهانی حق مؤلف، 6 سپتامبر 195۴
کنوانسیون حفظ اموال فرهنگی در زمان جنگ، 1۴ مه 195۴ و پروتکل 

اول 195۴ و پروتکل دوم 1999
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کنوانسیون منع صدور و ورود و انتقال غیرقانوني مالکیت اموال فرهنگي، 
1۴ نوامبر 1970 و یونیدروآ 1995

کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان، 16 نوامبر 1972
کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی زیر آب، 2 نوامبر 2001

کنوانسیون حفظ میراث معنوی )ناملموس(، 17 اکتبر 2003
کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی،20 اکتبر 2005

مابقي  در  مؤلف،  حق  جهانی  کنوانسیون  به جز  ایران  که  است  ذکر  قابل 
کنوانسیون ها عضویت دارد.

2. الگوي درون سازمان سیاست گذاری فرهنگي:
سیستم  داخل  در  نهادهایي  یا  افراد  توسط  فرهنگي  مسائل  الگو  این  در 

سیاست گذاری در دستور کار سیاست گذاری قرار مي گیرد.

متخصصان و کارشناسان: در همه ساختارهاي سیاست گذاری بدنه بروکراسي 
یکي  به عنوان  است،  کارشناسان  و  متخصصان  از  مجموعه اي  دربردارنده  که 
داراي  افراد  این  است.  توجه  مورد  همواره  مسائل  شناسایي  مهم  الگوهاي  از 
چند ویژگي هستند: با تغییر مدیران و سیاست گذاران کمتر دچار جابه جایي 
و تغییرات می شوند؛ روندهاي پیچیده مسائل توسط بروکرات ها ساده مي شود؛ 
بروکرات ها انباشت مناسبي از تجربیات حرفه اي و تخصصي دارند؛ براي همیشه 
براي مردم و سیاستمداران مي توانند مفید باشند. این ویژگي ها چند قدرت را 
براي آنها ایجاد مي کند: قدرت تعریف نیازها و مسائل، قدرت تخصیص منابع، 

)Wilding, 1982: 17( .قدرت بر روي مردم و قدرت کنترل کارهاي خویش
عرصه  در  بروکراسي  نظام  که  است  قرن  یک  به  نزدیک  ایران  کشور  در 
فرهنگ شکل گرفته است. به عبارتي دقیق تر »در سال 1300 هجري شمسي 
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شوراي  عالي معارف براي توسعه دوائر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقایص 
تحصیالت علمي و فني تشکیل شد. در سال 1317 هجري شمسي با مصوبه 
فرهنگستان ایران کلمه فرهنگ جایگزین کلمه معارف شد و وزارت معارف و 
داد.« )طرح مطالعاتي  نام  تغییر  وزارت فرهنگ  به  اوقاف و صنایع مستظرفه 
ساختار و تشکیالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 1381( در طول این مدت 
انباشتي از تجربیات بوروکراتیک در ساختار سیاست گذاری فرهنگي کشور به 
وجود آمد که در تعیین و شناسایي مسائل و پیشبرد آنها نقش مؤثری را ایفاء 
مي کنند. البته متأثر بودن دستگاه دیوانساالري یا بوروکراتیک از رویکردهاي 
سیاستي سیاستمداران و سیاست گذاران از یکسو و پیوند این دستگاه با گروه ها 
و نهادهاي ذی نفوذ و ذینفع بیرون از سازمان را نمي توان انکار کرد. بااین حال 
نقش بوروکرات ها که جمعي از متخصصان و کارشناسان سازماني اند، به عنوان 
یک الگو در دستیابي به مسائل فرهنگي و به نتیجه رسیدن سیاست هاي مربوط 

به حل آن مسائل قابل توجه است.

مدیران و سیاست گذاران: تاریخ سیاست گذاری فرهنگي در ایران نشان داده 
است که در برهه هاي زماني که تغییراتي در ساختار قوه مجریه یا مقننه به 
عوامل  از  یکي  است.  شده   تغییر  دچار  فرهنگي  مسائل  اولویت  آمده،  وجود 
ایجاد تغییر، مدیر یا سیاست گذاری است که همراه با تغییرات بر مسند قدرت 
درون  در  افراد  جابجایي  حتي  گرفت.  قرار  فرهنگي  سیاست گذاری  سازمان 
تغییرات صورت گرفته در سطح قوا نیز، جابجایي اولویت ها را به همراه داشته 
است. به تعبیري در دوراني که یک وزیر فرهنگ جاي خود را به شخص دیگري 
مسائل  از  برخي  که  شاهدیم  مي دهد،  واحد  رئیس جمهور  یک  ریاست  تحت 
مهم تر از مسائل مهم قبلي شده اند. این امر باعث شده تا غیرسیستماتیک بودن 
و فردمحور بودن سیاست هاي فرهنگي در کشور به عنوان یک دغدغه عمومي 
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باشد. به عنوان نمونه رویکرد آقاي صفارهرندی، به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمي آقاي احمدی نژاد، نسبت به مسائل فرهنگي با آقاي حسیني که پس 
باید مدیران و  ازاین جهت  از ایشان در همین دولت وزیر شده، متفاوت بود.3 
فرهنگي  سازمان سیاست گذار  یک  در  مدیریت  مسند  بر  که  سیاست گذارانی 

نشسته اند را به عنوان الگویي براي شناسایي مسائل فرهنگي به شمار آوریم.

سطوح  در  اندیشکده ها  و  پژوهشي  واحدهاي  امروزه  پژوهشي:  واحدهاي 
و  تفکر  کانون  به عنوان  را  پژوهشگاهي  و  پژوهشکده اي  دانشگاهي،  مختلف 
کار  است.  سیاست پژوهي  به مثابه  کانوني  تفکر،  کانون  برمي شمرند.  فکر  اتاق 
با  مساعدت  و  همراهي  براي  سیاست گذاری  و  تصـمیم سـازي  کـانون،  این 
متفـاوت  هسـته هـاي  تفکـر،  کانون  است.  مدیران حکومتي  و  سیاستمداران 
فکـري در جوانـب مختلـف بـراي سیاست پژوهي است. )ادیاني، 138۴: 8( 
بر این مبنا در سازمان هاي متولي سیاست گذاری فرهنگي واحدهاي پژوهشي 
ارتباطات  و  هنر  و  فرهنگ  پژوهشگاه  آنها  مهم ترین  که  تشکیل شده  چندي 
ارشاد اسالمي و مرکز مطالعات راهبردي شوراي  به وزارت فرهنگ و  مربوط 
ساختار،  این  درون  در  واحدها  این  کنار  در  مي باشند.  فرهنگي  انقالب  عالي 
واحدهاي دیگري هم چه با عنوان پژوهشي و یا غیر آن به کار پژوهش و مطالعه 

با راهبرد شناسایي مسائل و یا حل آنها مي پردازند.
این واحدها که اجتماعي از اندیشمندان، متخصصان، پژوهشگران، اساتید 
و... هستند، به عنوان کانون تفکر سازمان متبوع خود، نقش  علمي و حوزوي 
در  بالقوه اي  توان  و  داشته  برعهده  و سیاست گذاری  در سیاست سازي  مهمي 

شناساندن مسائل فرهنگي براي سیاست گذاران دارند.
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گفتار چهارم: فراتحلیل مسئله شناسي هاي فرهنگي صورت گرفته:
شود  گرفته  بهره  فرهنگي  مسئله شناسی  در  گذشته  تجربیات  از  آنکه  براي 
شناسایي  مطالعات  این  که  شده  رجوع  این خصوص  در  پیشین  مطالعات  به 

گردیدند:

مطالعه نخست:
کتاب مقدمه اي بر روش سیاست گذاری فرهنگي، نویسنده کیومرث اشتریان، 

سال چاپ: 1391، اداره کل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

مدل صورت بندي:
نویسنده با اعتقاد به اینکه از نظر تکنیکی، صورت بندي مسئله فرهنگی، یکی از 
عوامل اساسی موفقیت سیاست هاي فرهنگی است، بیان مي دارد که موضوع هاي 
فرهنگی خصیصه اي سیال، غیر شفاف و مبهم دارند. به این لحاظ، سیاست گذاری 
معطوف به معضالت عینی و صورت بندی دقیق مسئله اي فرهنگی )به عبارتی 
تعریف فرهنگ  براي سیاست گذار فرهنگی، ضروري است.  نزاع(  تحریر محل 
و تعیین حدود یک مسئله و شناخت دقیق صورت مسئله فرهنگی، نخستین 
قدمی است که سیاست گذار را در برنامه ریزی و انتخاب راه حل ها یاري می دهد؛ 
چه بسیارند سیاست هایی که به هیچ نتیجه اي نمی رسند، فقط به دلیل اینکه 

از همان ابتدا بر یک مسئله مبهم، بنیان گذاری شده اند.
در ادامه نویسنده نخستین گام در تعیین و صورت بندی مسئله را مشاهده 
بیان  و  عینی  به صورت  مشکل  توصیف  که  مي کند  تصریح  و  مي داند  مشکل 
آن  رفع  براي  به سیاست گذاری  نیاز  اجتماعی،  امر  یک  در  موجود  نابسامانی 
از هر چیز  نقیصه را توجیه می کند. در سیاست گذاری عمومی بیش و پیش 
باید توجه کنیم که با عینیات و مسائل مبتالبه زندگی اجتماعی سروکار داریم. 
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ازاین رو، از عرش نظریه پردازی باید به فرش جامعه و مشکالت ملموس آن پا 
گذاشت. وي تحلیل و نقادي مشکل را گام دوم براي دست یابی به صورت بندي 
این سؤاالت را طرح مي نماید که چرا  دقیق مسئله مورد نظر ذکر مي کند و 
ابعادي دارد؟ مبانی نظري آن چیست؟ چگونه  مشکل پدید آمده است؟ چه 
در جامعه نابسامانی ایجاد می کند و از همه مهم تر چگونه قدرت سیاسی را به 

چالش فرا می خواند؟
براي دست یابي به صورت بندي دقیق مشکل نویسنده بیان مي دارد که باید 
به گونه ای باشد که مسئله صورت بندي شده قابلیت آن را داشته باشد که تحت 
یک عمل دولتی یا طرح مدیریتی قرار گیرد. این امر خود مستلزم تحدید یک 
پدیده، شناسایی متغیر یا متغیرهاي مستقل اساسی و سپس تدوین شاخص هاي 
عینی و در پایان شناخت ابزارهاي تأثیرگذار در آن متغیرهاست: تحلیل یک 

پدیده و تحدید آن، شناسایی متغیرها، شناسایی شاخص ها، شناسایی ابزارها.
وي با اظهار اینکه درك انسان ها از مشاهدات، متفاوت است، اذعان مي دارد که 
تفسیر تصمیم گیران و شاغالن الیه هاي مختلف مدیریتی از مشاهدات، احتماالً متفاوت 
و گاه متعارض خواهد بود. براي همین این مثال را مي آورد که گونه اي از کج روی در 
حوزه فرهنگ عمومی را می توان طوري تفسیر کرد که ناشی از تبعیض و ظلم اقتصادي 
یا ناشی از عوامل روحی و روانی افراد قلمداد شود. به اعتقاد ایشان این تفسیر، نقشی 
اساسی در صورت بندی مسئله سیاستی دارد و آن را بنا بر افق ذهنی سیاست گذار 
به کلی تغییر جهت می دهد. نویسنده براي اینکه بتوان تا حدي از تفسیر و تأویل های 
گوناگون در حوزه سیاست گذاری و تفسیر به رأي برنامه ها و سیاست هاي بعدي کاست، 
پیشنهاد شفاف کردن موضوع ها و مشاهدات را مي دهد. دلیل چنین پیشنهادي این 
است که موضوع ها و پدیده هایی که توجه سیاست گذار را به خود جلب می کنند کلیت، 
عمومیت و گاه ابهام دارند. ازاین رو باید سیري از کل به جزء طی شود تا موضوع کالن 

مورد مشاهده به شکل سؤاالتی )مشکالتی( مشخص و محدود درآید.
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درنهایت پیشنهاد مدل صورت بندي نویسنده بر این قرار مي گیرد که وجوه 
و شقوق گوناگون مسئله بازشناسی شود و آن را از اساسی ترین فنون مقدم بر 
اتخاذ سیاست فرهنگی مي داند و تفکیک هاي ذیل را براي حصول این مقصود 

ضروري مي شمارد؛
تفکیک تعریفی )تفکیک محتوایی(

تفکیک حوزه ای )بخشی(
تفکیک شرح وظایفی

تفکیک جمعیت هدف و...
نویسنده در این مدل براي آنکه شقوق مختلف یک مسئله را نشان دهد و 
به تعبیر خود آن را شفاف تر سازد هر مسئله را با توجه به هر محور تفکیکي 

ذکر شده مورد بازشناسي قرار داده است.
در تفکیک تعریفی )تفکیک محتوایی( ابتدا موضوع یا مسئله را تعریف کرده 

و ارکان مربوط به تعریف را به صورت مجزا تعیین نموده است.
در تفکیک حوزه اي )بخشی(، تصمیم گیران باید یکی از بخش های مورد نظر 
را که از تفکیک به دست آمده برگزینند و سازوکار عملی و کیفیت تأثیرپذیري و 

چگونگی تجلی آن مسئله را در بخش مورد نظر تجزیه وتحلیل کنند.
عمومی  نهادهاي  و  سازمان ها  وظایف  شرح  وظایفی،  شرح  تفکیک  در 
به خودی خود آن ها را در حیطه هاي خاصی محدود و موضوع هاي فرهنگی را 
براي آنها تفکیک مي کند. این تفکیک از باال به پایین صورت می گیرد و معموالً 
از حیطه تصمیم سیاست گذاران خارج است و قانون گذار آن را طراحی و ابالغ 
می کند. بنابراین مسئله به تفکیک وظایفي که نهادهاي متولي دارند، براي آن 

نهاد تعیین مي شود.
تفکیک جمعیت هدف، یا واحد مورد عمل سیاست گذاري، باید به عنوان واحد 
تحلیلی به دقت ارزیابی شود. زیرا نویسنده معتقد است که، شناخت تحلیلی گروه هاي 
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سنی، شناخت ویژگی هاي روحی روانی و اجتماعی گروه هاي مختلف، تشخیص الیه 
یا طبقه هایي که باید تحت عمل سیاستی قرار گیرند، سیاست گذار را در طرح ریزي 

سیاست هاي دقیق و متناسب با هر گروه یاري می دهد.
خصوص  در  نویسنده  صورت بندي  مدل  به  توجه  با  که  جدولي  زیر  در 

موضوعي با عنوان »فرهنگ بي اعتمادي« تهیه شده نشان داده مي شود.

تحلیل مدل:
این مدل با رویکردي فني براي صورت بندي مسائل حوزه فرهنگ اقدام کرده 
و البته نویسنده با مقتضیات حوزه فرهنگ نیز آشنایي کامل داشته است. در 
این مدل فني، که مي توان در ادبیات دانش سیاست گذاری عمومي و در مکتب 
آنگلوساکسونی آن را یافت، مسئله طي فرایندي تجزیه وتحلیل و ابعاد مختلف 
آن براي سیاست گذار تشریح مي شود. ازاین جهت این مدل داراي امکان مؤثری 
براي شناسایي مسائل پیچیده است؛ زیرا با ساده کردن مسائل و تشریح آن، 
سیاست  و  بداند  سیاست گذاری  عمل«  »واحد  را  خود  مي تواند  سیاست گذار 

مناسب اتخاذ نماید.
اما این مدل داراي یک اشکال اساسي است و آن اینکه درخصوص مباني و 
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چگونگي ایجاد چنین تفکیک هایي هیچ سخني به میان نیامده است. به تعبیري، 
روشن نیست این تفکیک ها بر چه مبنایي شکل گرفته و به عنوان یک محور تفکیکي 

براي مسئله شناسی و صورت بندي مسائل مورد استفاده قرار گرفته اند.
نکته دیگر در مورد چگونگي اجراي تفکیک هاي بیان شده است. در این مدل 
نمي توان فهمید که از چه شیوه اي باید به تفکیک محتوایي یا تعریفي پرداخت و 
یک مسئله را بر چه اساسي باید تعریف کرد. در اینجا تنها اشاراتي بر چیستي هر 
یک از تفکیک ها شده، اما چگونگي اعمال این تفکیک در خصوص هر مسئله و از 

همه مهم تر مسئله فرهنگي، در هر مرحله را نشان نداده و بیان نکرد.
همچنین باید گفت که در این مدل نسبت مناسبي میان الگوي صورت بندي 
)تفکیکي( و مسائل فرهنگي برقرار نشد. اگرچه از فرهنگ و معضالت ارائه تعریف از 
این حوزه و مسائل مربوط به آن نکات مفیدي بیان شد، اما در هنگام ارائه و تبیین 
مدل بیش از آنکه به ارتباط میان فرهنگ و مسائل فرهنگي با مدل صورت بندي مسائل 
فرهنگي پرداخته شود به ویژگي هاي فني یا تکنیکال مدل اشاره گردید. لذا نسبت و 

توانمندي مدل براي شناسایي مسائل فرهنگي به درستی مورد اشاره قرار نگرفت.

مطالعه دوم:
مقاله مسئله شناسی در حوزه فرهنگ معاصر ایران در کتاب فرهنگ، سیاست 
و توسعه در ایران امروز، نویسنده تقي آزاد ارمکي، سال چاپ: 1379، مجموعه  

مقاالت  گردهمایی  ساماندهی  فرهنگی 

مدل صورت بندي:
اتفاق نظري در خصوص چیستي مسائل فرهنگي  اینکه  با تأکید بر  نویسنده 
در دوران معاصر ایران وجود ندارد، علت آن را در این مي داند که »در هریک 
از حوزه هاي علمي و فرهنگي و روشنفکري در ایران از گذشته تا کنون نسبت 
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آنها  و ظهور  بروز  و چگونگي  اجتماعي  و  فرهنگي  مسائل  تعیین حدومرز  به 
تفاسیر و تعابیر متفاوتي ارائه شده است.« با این مقدمات، الگوي کلي که براي 

صورت بندي ارائه مي کند را این گونه بیان مي دارد:
»مسئله شناسی در حوزه فرهنگ در دوره معاصر باید از حد حساسیت هاي 
و  گروه ها  از  هریک  زیرا  رود.  فراتر  عمومي  فرهنگ  فضاي  و  فردي  و  گروهي 
سازمان هاي اجتماعي درگیر در عرصه فرهنگ بر اساس عالئق و وظایف واگذار 
شده شان به بیان مسائل و موضوعات مي پردازند. راه حل اصلي دستیابي به مسائل 
اصلي فرهنگي در ایران درك درست و دقیق از فرایند مدرنیسم و پي آمدهاي آن 
است. مدرنیسم در ایران اثر دوگانه بر عهده دارد. از یک طرف ره آوردهاي جدیدي 
چون توسعه اقتصادي علمي و سیاسي را در پي داشته و از طرف دیگر بحران هاي 

انساني و اخالقي را فراهم ساخته است. 
راه حل در قبول یا رد تنهایي هر یک از این دو ره آورد نیست، زیرا این امکان در 
اختیار انسان مدرن نیست. در این صورت ضمن اینکه ما تا حدودي توان مدیریت در 
برنامه ریزي فرهنگي که نتیجه آن ساماندهي فرهنگي خواهد بود را داریم. از طرف 

دیگر امکان برنامه ریزي فرهنگي براي ساماندهي فرهنگي را نداریم. 
ازاین رو مدیریت دوگانه که نام دیگر آن مدیریت دوران بحران است مورد نیاز 
است. از طرفي این مدیریت باید تالش در ورود به عرصه فرهنگ نماید و از طرف 
دیگر حق دخالت و ورود به برنامه ریزي فرهنگي را ندارد. زیرا ورود به برنامه ریزي 
فرهنگي عامل نابساماني فرهنگي و اجتماعي و چه بسا انقالب اجتماعي و فرهنگي 

گردد.
اولین گام قبول مدرنیته به عنوان واقعیت زمانه است.

دوم تمییز نتایج مثبت و منفي مدرنیته در ایران است.
سوم رویکرد دوگانه در حوزه فرهنگ و مسئله یابي ضروري است: برنامه ریزي 

فرهنگي و رهاشدگي فرهنگي.
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با  استراتژي مشخص در همسان سازي رویکرد دوگانه فوق  تعیین  چهارم 
تحقق مدیریت بحران و وفاق.«

تحلیل مدل:
الگوي کلي که توسط نویسنده ارائه شده بر توجه به مدرنیته به عنوان عامل 
مهم در تعیین حدومرز فرهنگ معاصر ایران تأکید دارد و سپس براي شیوه 
و رویکرد مدیریت ره آوردهاي این الگوي کلي در حوزه فرهنگ و مسئله یابي، 
رهنمودي ارائه مي شود. اگر از منظر گفتماني این نوشتار را مورد توجه قرار 
دهیم، این متن در گفتمان توسعه اي قرار مي گیرد. زیرا با تمایز مفهومي میان 
سنت، به عنوان توسعه نیافتگی و مدرنیته، به عنوان توسعه یافتگی، در قالب این 
از  خود  صورت بندي  منبع  این  مجموع  در  است.  نموده  بحث  طرح  گفتمان 

مسائل فرهنگي را به همین حد بسنده کرده و وارد جزئیات آن نمي شود.

مطالعه سوم:
نویسندگان: علیرضا  الگوي طبقه بندي موضوعات در مهندسي فرهنگي کشور، 

پیروزمند و مصطفی جمالی، سال چاپ 1385 در همایش مهندسي فرهنگي

مدل صورت بندي:
چند  در  و  روش  یک  از  فرهنگ  حوزه  مسائل  براي صورت بندي  نویسندگان 
مرحله بهره گرفتند. ایشان معتقدند که فرهنگ ماهیتاً یک مقوله تجربه پذیر 
فعالیت  به  را معرفي کرد که صرفاً  نهادهایي  یا  نمي توان موضوعات  و  نیست 
فرهنگي مشغول اند و تأثیر در کارکرد اقتصادي و سیاسي جامعه ندارند و متقاباًل 
نمي توان موضوعات و نهادهایي را سراغ گرفت که بدون آن که فرهنگ سازي 
باید  که  است  ترتیب  بدین  باشند؛  داشته  اقتصـادي  مسؤولیت  صرفاً  نمایند، 
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اذعان نمود همه موضوعات و فعالیت ها هم زمان داراي تأثیر سیاسي، فرهنگي و 
اقتصادي اند و به واقع این معنا به مفهوم چندبُعدي بودن مقوله فرهنگي است. از 
سوي دیگر براي مدیریت هر مجموعه از جمله فرهنگ، ناگریز باید نگاه بخشي 
به آن داشت وگرنه مدیریت فرهنگي با مدیریت کل جامعه برابري مي نماید و 

این به معني تداخل در وظایف و مسؤولیت هاي مدیریتي در کشور است.
فرهنگ(  دیدن  بخشي  و  بودن  )چندبُعدي  فوق  خصیصه  دو  به  توجه  با 

الگویي ارائه شده است که به گونه ای بین این دو خصیصه تلفیق شود.
الگوي ارائه شده نویسندگان بر این مبناست که ابتدا فرهنگ را با ابعاد اصلي 
جامعه )سیاست، فرهنگ و اقتصاد( در یک جدول ماتریسي داراي تقاطع کردند 
و از میان آنها مشترکات هر یک با فرهنگ را استخراج نمودند که نتیجه آن 

تقاطعاتي به شکل فرهنگ فرهنگ، فرهنگ اقتصاد و فرهنگ سیاست شد.
پس ازاین براي تنظیم الگوي تحلیلي حاکم بر طبقه بندي مسائل فرهنگي، 
مؤلفه ها و شاخصه هاي تنظیم الگو را در سه دسته عوامل معرفي ارکان فرهنگ 
)که عبارت اند از مفاهیم، ساختارها، محصوالت(؛ عوامل معرفي سطوح فرهنگ 
)که عبارت اند از بنیادي، تخصصي، عمومي(؛ و عوامل معرفي ابعاد فرهنگ )که 
عبارت اند از فرهنگ سیاست، فرهنگ فرهنگ، فرهنگ اقتصاد( تفکیک نمودند. 

سپس به روش زیر عمل کردند:
ابتدا عوامل مربوط به ارکان فرهنگ و عوامل مربوط به سطوح فرهنگ را به 
یکدیگر مرتبط ساخته و در مـرحله بعد مجموعـه ي آن هـا را با عـوامل مـربوط 
بدین  نیز  یکدیگر  با  مفاهیم  ارتباط  شیوه  ساختند.  مرتبط  فرهنگ،  ابعاد  به 
گونه است که اوصاف مربوط به ارکان فرهنگ را به اوصاف مربوط به سطوح 
ماتریسي  جدولي  اضافه،  کیفیت  شدن  مشخص  براي  کردند.  اضافه  فرهنگ 
تنظیم مي شود که در سطر افقي آن اوصاف مربوط به »ارکان فرهنگ« قرار 
گرفته و در سطح عمومي آن اوصاف مربوط به »سطوح فرهنگ« قرار دارد. 
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بدین ترتیب هر یک از »مفاهیم، ساختارها و محصوالت« به هر یک از اوصاف 
»بنیادي، تخصصي و عمومي« اضافه مي شود. بدین ترتیب از 6 واژه مجزاي از 

هم، 9 واژه مرکب به دست مي آید.
در مرحله دوم سه اصطالح مربوط به هر یک از سه ستون جدول قبل، به سه 
وصف »ابعاد فرهنگ« اضافه مي گردد و بدین ترتیب اصطالحات دو قیدي به سه 
قیدي تبدیل مي شوند. مثاًل »مفاهیم بنیادي، مفاهیم تخصصي و مفاهیم عمومي« 
به سه وصف »فرهنگ سیاست، فرهنگ فرهنگ، فرهنگ اقتصاد« اضافه شده و به 
9 اصطالح تبدیل مي گردد. به همین ترتیب اصطالحات ستون دوم و سوم نیز اضافه 
مي شوند. بدین ترتیب مفاهیم بنیادي سه دسته خواهند بود: »مفاهیم بنیادي براي 
توسعه فرهنگ سیاست، مفاهیم بنیادي براي توسعه فرهنگ فرهنگ و مفاهیم 
بنیادي براي توسعه فرهنگ اقتصاد«. بر همین منوال اصطالحات ستون دوم و 
ستون سوم ماتریس 9 خانه اي نیز هر یک به 9 اصطالح تبدیل مي گردد. با کنار هم 
قرار گرفتن سه دسته اصطالحات مربوط به »مفاهیم، ساختارها و محصوالت« با 
27 اصطالح ترکیبي سه قیدي، روبرو خواهیم بود که در قالب یک جدول ماتریس 
واحد قابل نمایش است. ماتریس زیرگویاي ارتباط بین عوامل اصلي تشکیل دهنده 

مدل طبقه بندي مسائل فرهنگي است.
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سپس با توجه به تقاطعاتي که در این جدول ماتریسي به دست آمد، نویسندگان 
به تعریف هریک از آنها پرداختند.

تحلیل مدل:
این مدل با خالقیتي که توسط نویسندگان صورت گرفت به اذعان خودشان 
نقاط  و  قوت  نقاط  تهدیدها،  فرصت ها،  از  استراتژیک  تحلیل  مدل  از  برگفته 
تکراري  از  به کارگیری  تا  گرفته  صورت  خوبي  تالش  است.   )SWOT( ضعف 
الگو  این  نیز  لحاظ محتوایي  به  باشد.  نیز داشته  نوآوري  و  پرهیز شود  بودن 
بیانگر آن است که نویسندگان با اتخاذ سه محور مفاهیم، ساختار و محصول، 

ترکیب بندي سه گانه درستي از عرصه فرهنگ صورت داده اند.
اشکال اساسي در این الگوسازي را مي توان در چند منظر بیان کرد:

از منظر تعاریف ارائه شده از مفاهیم ضعف جدي وجود دارد. این موضوع زماني 
بروز جدي مي یابد که مفاهیم در هم ترکیب مي شوند که نتیجه آن ارائه مفاهیمي 
متناقض و متداخل است. به عنوان نمونه فرهنگ فرهنگ به عنوان یکي از محورهاي 
اصلي در این الگو دچار تناقض و تداخل تعریفي است. از یکسو تعریفي که از فرهنگ 
ارائه مي شود چند بعدي است، اما در تعریف فرهنگ فرهنگ گفته مي شود »فرهنگ 
فرهنگ به معني فرهنگ حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم سازان فرهنگي است؛ یعني 
فرهنگي که موضوع آن فرهنگ است. این اصطالح به معني پذیرش هاي زیربنایي 
یا حاکم در تنظیم پذیرش هاي جامعه است.« که در این تعریف، در جمله اول 
ارزش هاي سیاست گذاران فرهنگي و در جمله دوم هماني گویي )تائوتولوژي( و در 
جمله سوم هم اثري از فرهنگ دیده نمي شود. ازاین جهت مهم ترین و بنیادي ترین 

مفهوم این الگو دچار خدشه است.
از منظر روشي، معموالً در سیاست گذاری براي شناسایي مسائل به صورت 
از  و پس  پیرامون مسائل جمع آوري  داده هاي  یعني  استقرائي عمل مي شود. 
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داده کاوي مناسب در صورت نیاز طبقه بندي آنها انجام مي شود؛ اما در این الگو، 
به صورت قیاسي تالش شده تا ابتدا محورهاي طبقه بندي مسائل تعیین شود تا 
پس ازآن مسائلي که بدان ها مسئله گفته مي شود در این طبقات قرار دهد. به 
عبارتي نویسندگان از قبل گونه هاي مختلف را شناسایي کرده بودند و سپس 
مسائل را در آن ها جاي دادند. در پایان این پژوهش نیز فهرستي از مهم ترین 
مسائل فرهنگ در این طبقات صورت بندي شدند، که مشخص نشده با استفاده 

از چه روشي شناسایي شده بودند.
برخي از مؤلفه های اصلي مانند بنیادي، عمومي و تخصصي، که در پایه ریزي 
ترکیبي  به صورت  مؤلفه ها  این  نشده اند.  تبیین  روشن  به صورت  مؤثرند،  الگو 
ترکیب شوند.  متغیرها  دیگر  با  اینکه  به  رسد  دچار مشکل اند چه  فرهنگ  با 
را  بنیادي، فرهنگ عمومي و فرهنگ تخصصي چه مصادیق روشني  فرهنگ 

مي توانند نشان دهند.
اینکه بگوییم، »فرهنگ عمومي« به معني مجموعه مسائل فرهنگي است 
قرار مي دهد؛  را تحت پوشش خود  یا حداقل غالب مردم  که آحاد جامعه و 
که به عبارت دیگر این اصطالح دربرگیرنده نوعي از اطالعات، آداب و سنن، 
باورها، ارزش ها و محصوالتي است که مورد استفاده و نیاز عموم مردم است؛ 
اهداف موردنظر جامعه  به  براي غني سازي و رسیدن  و »فرهنگ تخصصي« 
تخصصي  علمي  فعالیت هاي  به  ضروري  احتیاج  عمومي،  فرهنگ  بخش  در 
از  نوع  این  و  بخش  این  و  است  جامعه  فرهیختگان  مدققانه  بررسي هاي  و 
و  مي گیرد  جاي  تخصصي  فرهنگ  حوزه  در  فرهنگي  و  فکري  فعالیت هاي 
الگوهاي قانون گرایي، کیفیت جذب مردم به قانون گرایي و کیفیت وضع قوانین 
و تغییر قوانین همگي امور تخصصي محسوب مي شوند؛ و در »فرهنگ بنیادي« 
جامعه، زیربناهاي فرهنگ تخصص جامعه تولید شده و نرم افزارهاي اساسي در 
تولید علوم و طراحي ساختارها به دست مي آید؛ بیانگر مصادیق روشني نیست 



109مطالعات راهبردي )5(     مسئله شناسي در حوزه فرهنگ فصل دوم: مسئله فرهنگي و صورت بندي آن

که بخواهیم الگوي خود را بر آنها مستقر سازیم.
در نهایت باید گفت که این الگو با همه محاسن مهندسی شده ای که دارد، از 

ضعف جدي در تبیین مفاهیم و متغیرهاي اصلي خود برخوردار است.

مطالعه چهارم:
گزارش مروري بر چالش هاي حوزه فرهنگ، نویسندگان: طهمورث قاسمي و 

همکاران، سال چاپ 1387، در مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي

مدل صورت بندي:
این نوشتار با تأکیدی که بر وظایف نظارتي و تقنیني مجلس شوراي اسالمي 
داشته صورت بندي ساده اي از مسائل فرهنگي ارائه کرده است. نویسنده مسائل 
به  سطح  هر  در  و  کرده  تفکیک  بین المللي  و  ملي  سطح  دو  در  را  فرهنگ 
خود  دسته بندي  ملي  در سطح  است.  ورزیده  مبادرت  دیگر  دسته بندي  یک 
بیان نموده است؛ مسائل ساختاري، زیرساختي و حقوقي و دیگر  این گونه  را 
مسائل! در ذیل هر دسته نیز تقسیم بندي دیگري ارائه شده است. براي مسائل 
ساختاري به این مسائل اشاره شده؛ تعدد نهادهاي سیاست گذار و موازي کاري 
و  نظري  تعریف  عدم  مجري؛  و  تصمیم گیر  مرز  نبودن  مشخص  فعالیت ها؛ 
عملیاتي از فرهنگ؛ نبود متولي در برخي از حوزه هاي فرهنگ؛ ابهام در مباني 
شده؛  اشاره  مسائل  این  به  حقوقي  مسائل  براي  فرهنگي.  فعالیت هاي  فقهي 
از  برخي  اجرایي  قابلیت هاي  بودن  پایین  فرهنگي؛  مقررات  و  قوانین  تعارض 
قوانین فرهنگي؛ ضعف نظام نظارتي؛ روشن نبودن شرح وظایف دستگاه هاي 
نبودن  اثربخش  شده؛  اشاره  مسائل  این  به  مسائل«  »دیگر  براي  فرهنگي؛ 
تغییر  فراغت؛  اوقات  افزایش  از  ناشي  مسائل  فرهنگي؛  یارانه هاي  پرداخت 
 الگوي مصرف تحت تأثیر مؤلفه رسانه اي. براي مسائل زیرساختي دسته بندي 
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صورت نگرفت.
اشاره  شدن  تجاري  و  جهانی شدن  چالش  دو  به  هم  بین الملل  سطح  در 
شده و توضیحاتي درباره جهانی شدن ارتباطات و فرهنگ و تجاري شدن مقوله 

فرهنگ بیان گردید.

تحلیل مدل:
صورت بندی ارائه شده در این نوشتار، به نوعی با رویکرد کلي حاکم بر نوشتار 
حاضر که همانا مبتني بر وظایف مجلس شوراي اسالمي است، همخواني دارد 
و به نوعی نگاه برنامه ریزانه و مدیریتي بر این صورت بندي حاکم است. تفکیک 
است،  جغرافیایي  و  حاکمیتي  تأکیدی  به نوعی  که  بین المللي  از  ملي  مسائل 

مي تواند درخور توجه باشد.
اما مشکل اساسي که در دو دسته ملي و بین المللي وجود دارد این است 
که این نوشتار توضیحي درباره اینکه بر اساس چه شاخص یا معیاري و حتي 
مبنایي مسائل را به این شکل صورت بندي کرده، ارائه نمي کند و تنها مي توان 
حدس زد که رویکرد قانونگذارانه به یافتن معیارهاي دم دستي مورد استفاده در 
قانون گذاری منجر شده است. در مجموع صورت بندي ارائه شده در این نوشتار، 
الگوي  نمي توان  قاعده  این  اجراي  در  هرچند  گرفته  بهره  مدیریتي  قاعده  از 

خاصي را شناسایي کرد.
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فصل سوم
صورت بندي مسائل فرهنگي در ایران امروز

گفتار اول: بافت صورت بندی مسائل و ویژگی های آن
گفتار دوم: مهم ترین مسائل در فرهنگ ایران برای سیاست گذاران 
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پیش از آنکه الگوي مناسبي براي صورت بندي از مسائل فرهنگي در کشور 
ارائه کنیم، الزم است بدانیم که مسائل فرهنگي در کشور چند دسته اند:

مسائلي که به تازگی رخ نمایانده اند،  
مسائلي که از گذشته هاي دور همواره مورد توجه بوده و هیچگاه برطرف   

نشده اند و یا اراده اي براي برطرف کردن آنها شکل نگرفته است،
مسائلي که بنا به اقتضائات سیاسي، اجتماعي و فرهنگي برجسته شده   

و سیاست گذار یا آن را برطرف کرده و یا آنکه براي مدتي به تعویق مي اندازد،
مسائلي که هیچ گاه مسئله نبوده اند، اما هرازگاهی به عنوان مسئله مطرح   

مي شوند،
عموم    و  سیاست گذاران  براي  تفاوتي  چندان  بودونبودشان  که  مسائلي 

مردم ندارد.
ازاین جهت در کشور با انبوهي از مسائل فرهنگي مواجهیم که در مطالعات 
برده مي شود، بی آنکه در گذر  نام  آنها همواره  از  این حوزه  صورت گرفته در 
و  عناوین  در  تغییراتي  تنها  بگیرد،  صورت  آنها  کیف  و  کم  در  خللي  زمان 
نیز تا حدودي اشاره شد  دسته بندي هاي آنها دیده مي شود. چنانکه در متن 
از نخستین برنامه هاي توسعه تا به امروز همواره مسائل فرهنگي از یک جنس 

بوده اند که بیانگر عدم دستیابي سیاست هاي فرهنگي به اهدافشان است.
اعتقاد این نوشته بر این است که صورت بندی مسائل باید در یک بافت نظري 
خاصي که از سیاست گذاری فرهنگي طرح مي شود، انجام گیرد. بافتي که در آن 

سیاست گذاری فرهنگي رویکردي هنرمندانه دارد و نه میراث دارانه صرف.

گفتار اول: بافت صورت بندی مسائل و ویژگی های آن:
سیاست گذاری فرهنگي با رویکرد هنرمندانه تأکیدی بر آفرینش و پویایي است. 
از  بهره گیري  با  همیشه  هنرمند  که  گرفته  قرار  مبنا  این  بر  فرض  اینجا  در 
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خالقیت به خلق اثري جدید مي پردازد و حتي اگر به بازسازي آثار گذشتگان 
مبادرت ورزد، در رنگ و لعاب خود سعي در به روزآوری دارد و جذابیت آن را با 
مخاطبان روز خود همسان مي سازد. رهگذراني که از کنار چنین آثار مي گذرند، 
نسبت به آنچه مي بینند و حس مي کنند، شوق و شعف خود را برمي آورند؛ اما 
گذشتگان  از  که  آنچه  از  حفاظت  در  همیشه سعي  دارانه  میراث  رویکرد  در 
این رویکرد  رسیده مي شود. بی آنکه تغییري در آنچه رسیده اعمال شود. در 
کمترین پویایي مشاهده مي شود و رهگذران تنها به مشاهده آنها مي پردازند و 

مي روند و در حسرت داشته هاي گذشتگان خویش نوا سر مي دهند.
سیاست گذار فرهنگي در این رویکرد، هنرمندانه سیاست هایي برمي گزیند 
که تنها به حفظ و نگاهداشت آنچه از اصول، ارزش ها و هنجارها از یکسو و 
بلکه  نمي شود.  منحصر  رسیده،  ارث  به  گذشتگان  که  بازمانده هایي  و  اماکن 
گذشته را با طرح هاي نو و شوق آفرین براي انسان هاي امروز بازآفریني مي کند. 
چنین سیاست گذاری قدر و منزلت آنچه از گذشته به او رسیده را مي داند و 
براي آنکه به حفظ آن کمک کند تنها به نگهباني اکتفا نمي کند و تمام هنر 
و همت خود را به کار مي بندد تا با پا گذاشتن بر دوش داشته هایش آینده اي 
قرار  آینده اش  را پشتوانه  ارث رسیده اش  به  و عظمت  بیافریند. شکوه  روشن 
بیشتر  با عظمت  و  پرطراوت تر  آینده اي  ایجاد  براي  و سیاست هایش  مي دهد 
برمي گزیند تا منجر به کمال انساني، انسجام اجتماعي، عّزت نفس جمعي و 

پویایي عمومي شود.
ازاین رو براي صورت بندي مسائل فرهنگي باید به چند مؤلفه توجه کرد و 

مدلی که برای آن طراحی می شود باید از چند ویژگی برخوردار باشد:
اتخاذ نگرشي روبه جلو در شناسایی مسائل: در سیاست گذاری فرهنگي با 
توجه به پویائي و سیالنیت موضوع آن )فرهنگ( نیازمند آینده نگری است. بر 
بر  مبتني  فرهنگي صرفاً  مسائل  فرایند شناسایي  کرد  تالش  باید  اساس  این 
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وضعیت حال و گذشته نباشد. البته نبایستي از واقع گرایي در برنامه نیز غافل 
شد. بنابراین رویکرد آینده نگرانه مبتني بر واقع ضرورتي انکارناپذیر در توفیق 

حرکت به سوی تحقق چشم انداز فرهنگي کشور است.
داشتن نگاه طولي به فرهنگ: یعني باید دانست که فرهنگ به خودی خود 
نسبت  انساني  واکنش هاي  و  از کنش ها  برآمده  فرهنگ  بلکه  نیامد.  به وجود 
نیز  فرهنگي  مسائل  ازاین رو  است.  مصنوعات  و  مخلوقات  سایر  و  انسان ها  به 
چند  هر  اوست.  پیراموني  محیط  با  انسان  تعامالت  و  ارتباطات  از  برآیندي 
فرهنگ خود بر کنش ها و واکنش هاي انسان نسبت به محیط اثرگذار است، اما 
با توجه به وجود مؤلفه ای به نام اراده، اثر فرهنگ را باید تابع اراده انسان دانست 

و در تحلیل و شناسایي مسائل فرهنگي به این امر توجه ویژه شود.
نگاه چندبعدي: اگر بپذیریم که عرصه هاي مختلفي در جامعه وجود دارد 
و نهادهاي مختلفي بر زندگي انسان مؤثرند، باید مسئله فرهنگي را در ارتباط 
با سایر مسائل اجتماعي تحلیل و صورت بندي کنیم. زیرا فرض اینکه مسائل 
فرهنگي ناشي از مؤلفه های فرهنگي اند، تحلیل عوامل پیدایش مسائل فرهنگي 

را به خطا رهنمون مي کند.
غالب کردن عیني گرایي بر ذهني گرایي: یکي از عوامل مؤثر در باال بردن دقت 
از  باید  تعبیري  به  است.  واقعیات عیني  به  توجه  فرهنگي  در شناسایي مسائل 
تفسیرهایي که صرفاً ناشي از ذهنیات یک یا چند سیاست گذار یا سیاست ساز است 
پرهیز شود و به استناد واقعیات ملموس و متعّین به تجزیه وتحلیل مسائل پرداخت. 
فرهنگ پدیده اي نیست که بتوان به صورت مشخص به آن اشاره کرد، بلکه از طریق 
حواس پنج گانه انسان )دیدن، شنیدن، لمس کردن، بوییدن و چشیدن( در هنگام 
ارتباط با ساخته ها و پرداخته هاي انساني درك و معناي آن استنباط مي شود، آنچه 
استنباط مي شود فرهنگ است. برخي از این ساخت ها و پرداخته ها در بدن انسان 
)مانند کردار و گفتار( و برخي در پیرامون او )کلیه آثار و آفرینش هاي انساني( 
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قرار دارند، که قابل حس اند. سیاست گذاری فرهنگي مي تواند بر هر دو شکل این 
ساخته ها و پرداخته ها اثرگذار باشد. زیرا گفتار و رفتارهاي انسان برآمده از افکار 
اوست و بخش عمومي افکار حاصل تعامل انسان با محیط خود است. عمومي در 
مقابل بخش اختصاصي که ناشي از غریزه و فطرت انساني است و بي آنکه تفکري 
بر آن شود، به عنوان عامل انگیزش در گفتار و بیشتر رفتارهاي انساني بروز مي کند. 
به تعبیر بوردیو »میداني« که فرد در آن قرار دارد باعث شکل گیري »خصلت« او 
مي شود. سیاست گذار فرهنگي با یک چشم انداز بلندمدت مي تواند موقعیت هاي 
مختلف این میدان را شکل داده تا خصلت هاي مناسب با اهداف سیاستي به وجود 
آید. )Bourdieu, 1996: 170( به عبارتي خصلت در اندیشه ی بوردیو به این معنی 
است که ذائقه ی مصرف کننده - مانند مصرف موسیقی، نمایش های تلویزیونی و... - 
صرفاً یک انتخاب شخصی نیست، بلکه ترجیحاً براساس موقعیت اجتماعی ساخته 

می شود و شکل می گیرد. )مهدیزاده، 1393(
علت یابي مسئله: مهم ترین گام در مسئله یابي و مسئله شناسی این بخش است. 
زیرا اگر سیاست پژوه بتواند علل شکل گیری و یا گسترش یک مسئله را به درستی 
بیابد و آن را به صورت قانع کننده اي براي سیاست گذار تبیین کند، رسالت خود در 
سیاست پژوهي را به انجام رسانده است. منظور از علت یابي، یافتن عواملي است که 
فرض مي شود یا به یقین رسیده ایم که باعث پیدایش و گسترش مسئله اند. علت یابی 
ازآن رو اهمیتی اساسی دارد که شناسایی این علل نحوه مداخله ما ]سیاست پژوهان[ 
را مشخص می کند. مداخله سیاست گذاری و اقدامات ما بایستی بر علل مشکالت 
متمرکز شود. مسئله شناسی مکانیسمی است که از طریق آن سیاست های ما با امور 
عینی و ملموس ارتباط برقرار می کنند. )اشتریان، نوشتاري درباره سند سیاستي )؛ 

چاپ نشده(
بعد دیگر اهمیت علت یابي مسائل، تعیین موضع سیاست پژوه و سیاست گذار 
نسبت به مسئله است. زیرا »نحوه تعریف مسئله )و جست وجوی راه حل ها( تا 
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حد زیادی تعیین کننده اعتقادات بازیگر درباره علل و راه حل های بالقوه مسئله 
است. فی المثل تعریف بیکاری بر حسب نیازهای فردی به جستجوی علل و 
راه حل هایی منجر می شود که دربرگیرنده کارگران منفرد است )مانند برنامه 
تجدید آموزش شغلی(. برعکس، تعریف بیکاری برحسب بهره وری ملّی منجر 
میزان  از  که  می شود  صنایعی  در  رشد  بهبود  برای  راه حل هایی  بر  تمرکز  به 
بیکاری باالیی برخوردارند. پیداست تعریف های مختلف به رویکردهای مختلفی 

به کاهش مسئله اجتماعی می انجامد.« )ماژرزاك، 1392: ۴0-39(
عمومی بودن مسئله: در تعریف مسئله عمومی بیان شد که از ابعاد مختلف 
می توان به آن نگریست، اما در سیاست گذاری فرهنگی عمومی بودن مسئله به 
جنبه فراگیری آن تأکید دارد. این فراگیری همراه با معانی نمادینی که در مسائل 
فرهنگی وجود دارد به نوعی سهل الممتنع است؛ زیرا از این سو معانی که گسترده ترند 
را آسان تر می توان شناسایی کرد اما در مقابل به همین وسعت پیچیدگی و ابهام 
می کند.  سیاست گذار سخت تر  برای  را  آن  عمیق  درك  که  دارند  هم  بیشتری 
بااین حال عمومی بودن مسئله فرهنگی را نباید از نظر دور داشت. مسئله ای که برای 
یک گروه خاص با توجه به معانی نمادین آنها مسئله است تنها برای آنها مسئله است 
اما با توجه به کثرتی که در معانی وجود دارد نمی توان این مسئله را برای گروه های 
بزرگ تر اجتماعی قطعی دانست. به همین دلیل سیاست پژوه و سیاست گذار در 
شناسایی و انتخاب مسائل باید به سمتی برود که مسائل عمومی تر بوده و فراگیری 

بیشتر و وسیع تری داشته باشند.

1. مبانی مسائل فرهنگی در ایران:
پیش ازاین فهرستي از مسائل مختلف فرهنگي که در ادوار مختلف سیاست گذاری 
مبناي  بر  این قسمت  در  گردید.  ارائه  بود،  آمده  توسعه کشور  برنامه هاي  در 
آنچه تاکنون بیان شده و نیز با بهره گیري از دیدگاه ها و نظرات متخصصان و 
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صاحب نظران اجتماعي و فرهنگي۴، فهرستي از مهم ترین مسائلي که باید در 
دستور کار سیاست گذاران فرهنگي قرار گیرد، ارائه شود. پیش از آن ابتدا به 

مباني این مسائل نگاهي نظري انداخته مي شود.
مهم ترین وظایفي که هر دولت بر عهده دارد بر دو محور اصلي قرار دارد؛ خود و 
ملت. هر آنچه دولت ها به عنوان سیاست برمي گزینند و یا انجام مي دهند از این دو 
خارج نیست. در سیاست گذاری فرهنگي، به عنوان اقدام برآمده از سوي دولت، نیز 

نمي توان سیاست هاي فرهنگي را از این دو قاعده مستثني کرد.
سیاست هاي فرهنگي یا در پي تقویت بنیان هاي دولت اند، یا توانمندسازي 
ملت و یا هر دو به صورت هم زمان. بسته به اینکه سیاست گذاران چه تعریفي از 
بنیان ها و سازوکارهاي اجرایي تقویت آن داشته باشند سیاست هاي فرهنگي 

از هم متفاوت اند.
کار  دستور  در  بسیاری  مسائل  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
سیاست گذاران فرهنگی بود، غالباً انتخاب چنین دستورکارهایی با رویکردهای 
اما  دستورکارها  این  بود.  همراه  مرکزی  دولت  تقویت  و  و حفظ  میراث دارانه 
در  و  آمده  اشارتي  و چنانکه در متن هم  یافته اند  بروز  اصلی  در دو گفتمان 
سپهر فرهنگي جمهوري اسالمي ایران هنوز وجود دارند؛ گفتمان هاي »تهاجم 
فرهنگي« و »تعامل فرهنگي« می باشند. این دو گفتمان بنیان ها و سازوکارهاي 
دوره  یازده  براي  را  انقالب  از  پس  ایران  در  فرهنگي  سیاست گذاری  اجرایي 
سایر  گفتمان  دو  این  کرده اند.  تعریف  دولت،  در  فرهنگي  سیاست گذاری 

گفتمان هاي بیان شده در متن را پوشش مي دهند.
در گفتمان تهاجم فرهنگي بر وجود غیریت هایي تأکید مي شود که همواره 
در پي صدمه زدن به بنیان هاي دولت و ملت ایران مي باشند. سیاست گذاران 
نیز سیاست هایي اتخاذ کرده و مي کنند که در پي منع، دفع و یا پاسخگویي به 
تولیدات و محصوالت عرضه شده از سوي این اغیار هستند. غالب سازوکارهاي 
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تعیین شده در این گفتمان در سازمان ها و نهادهاي دولتي یا وابسته به آن 
قرار داده شده اند.

مسائلي کالني که در این گفتمان مطرح اند، شامل؛
ارزش هایي که در خطرند،  
روزنه هاي ورود و هجوم بیگانگان،  
تولید محصوالت داخلي در قالب هاي مبتني بر سیاست هاي اعالني،  
نظارت حداکثري بر فعالیت ها و فعاالن فرهنگي و هنري،  
کارگزاراني که همراه نیستند،  
تقویت و بازنمایي نمادها و موضوعات در پیوند با مباني انقالب و جمهوري اسالمي.  

گفتمان باال به گونه ای درون گراست و در سطح بین الملل حد دوستان خود را بر 
کشورها و دولت هاي همسو، به خصوص کشورها و گروه هاي شیعه مذهب و پس ازآن 

اسالمي و در نهایت همسو با جریانات جهاني ضد استکبار قرار مي دهد.
در مقابل گفتمان تعامل فرهنگي با تأکید بر ضرورت ارتباط با فرایندهاي فرهنگي 
جهاني و لزوم حضور در این عرصه و معرفي داشته هاي داخلي، در پي گستراندن 
سطح ارتباطات و مبادالت فرهنگي و هنري با کشورهاي جهان با تقویت بنیان هاي 
تولید فرهنگي و هنري در داخل است. در این گفتمان، فرهنگ ایراني به عنوان یک 
فرهنگ داراي مختصات و هویت مستقل در میان فرهنگ هاي دیگر است که از 

پشتوانه هاي برتر دیني )اسالمي( و تاریخي )تمدن باستاني( نیز برخوردار است.
مهم ترین مسائلي که در این گفتمان مي توان برشمرد شامل؛

تقویت نهادهاي مدني در حوزه فرهنگ و هنر،  
نحوه تبادالت فرهنگي با حجم بیشتري از کشورها،  
تسهیل فرایندهاي تولید و عرضه محصوالت فرهنگي،  
تبیین نسبت دولت و فرهنگ،  
تقویت و بازنمایي نمادها و موضوعات ایران از باستان تا به امروز،  
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در هر دوي این گفتمان ها دولت و کارگزاران دولتي مهم ترین عوامل به شمار 
مي آیند. به عبارتي در هر دوره اي از سیاست گذاری فرهنگي که مبتني بر هر کدام 
از این گفتمان ها بود، دولت نقش اصلي را براي خود قائل بود. علت عمده آن 
دغدغه سیاست گذاران فرهنگي براي سرپا نگه داشتن دولتي بود که به تازگی از 
دل یک انقالب بیرون آمده و تجربه سرنگوني یا به بیراهه رفتن زودهنگام این 
گونه دولت ها را در کشور داشتند. اگرچه جنگ تحمیلي عراق علیه کشور فرصت 
انسجام ملّي را تا حدودي فراهم آورده بود، اما در همان ایام زمزمه هاي جدایي و 
چند دستگي میان گروه هاي مختلف اجتماعي شنیده مي شد، پس از پایان جنگ 
تا به امروز شکاف هاي قابل تأملی را در میان گروه هاي مختلف اجتماعي مي توان 
شناسایي کرد. شکاف هایي که ناشي از سنت و مدرنیته، ایراني و اسالمي، رسمي 
و غیر رسمي، اصولگرایي و اصالح طلبي، دولتي و غیردولتي، چپ و راست، خودي 
و غیرخودي، سکوالر و بنیادگرا، وابسته به نظام و ضد نظام و مانند آنها در سطح 
بخش هاي مختلف جامعه به وجود آمده اند. بر همین مبنا دولت اختیار فرهنگ را 
در دستان خود نگه داشته و حتي در قانون »اجراي سیاست های کلی اصل چهل و 
چهارم )۴۴( قانون اساسي«، به منظور واگذاري امور از بخش دولتي، حوزه فرهنگ 

را مستثني مي کند.

2. ویژگی های اصلی مسائل فرهنگی:
با وجود چنین گفتمان هایی مسائل فرهنگی شناخته شده در کشور که تاکنون 
در اسناد سیاستی مانند برنامه های اول تا پنجم توسعه و سند مهندسی فرهنگی 
و اصول سیاست های فرهنگی بیان شده از مشخصات مشترکی برخوردارند. در 
اینجا ابتدا نگاهی انداخته خواهد شد به مهم ترین عناصر مسائل درنظر گرفته 
قرار  توجه  مورد  نظام  باالدستی  اسناد  در  که  فرهنگی  سیاست های  در  شده 

گرفتند. این عناصر عبارت اند از؛
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ابنیه و آثار تاریخي و فرهنگي و بافت ها و محوطه های فرهنگي، تاریخي  
آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ایلي، روستایي و ملي  
اخالق و رفتار و نظام حقوقي اسالم  
سیره    و  الهی  تقوای  بر  مبتنی  –ایرانی  اسالمی  زندگی  سبک  و  آداب 

معصومین )ع(
ارتباط میان بخش فرهنگی و بخش آموزش کشور  
پرورش روح خالقیت، نوآوری درزمینه های علمی، فرهنگی، هنری.  
ادب و فرهنگ فارسی  
زنان  
آفرینش ها و ابداعات فرهنگی و هنری  
اقتصاد فرهنگ  
امکانات و تأسیسات فرهنگی و هنری نهادهای دولتی غیرفرهنگی  
آموزش و تربیت نیروی انسانی  
آموزش های مستقیم در زمینه های اخالقی و معنوی  
انجام فرایض دینی و تعظیم شعار مذهبی  
انقالب اسالمي و اندیشه هاي دیني و سیاسي حضرت امام خمیني )ره( و   

مقام معظم رهبري
و    سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  نظام های  فرهنگي  کارکردهاي  و  اهداف 

اقتصادی
بازار و محصوالت فرهنگی و هنری و شبکه های توزیع  
بخش فرهنگ و اطالع رسانی  
بهره گیری مطلوب و متعادل فرهنگی و هنری از اوقات فراغت و تفریح  
بینش اعتقادی و سیاسی در زمینه های امامت و رهبری جامعه اسالمی.  
پژوهش و آموزش هنر  
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تاریخ شفاهي، گویش ها و لهجه ها، آداب ورسوم  عناصر فرهنگ ملي و بومي  
تأکید بر سیاست های نظارتی و هدایتی دولت  
تأمین اجتماعی ارباب فرهنگ  
تأمین مواد اولیه و تقویت صنایع تولید مواد و ملزومات فرهنگی و هنری  
تضمین حقوق سرمایه گذاران  
تفاهم و وحدت ملی و اسالمی  
تقویت تفکر و گرایش اسالمی، ایمان مذهبی  
تمرکز در سیاست گذاری  
تولید محتوا در رسانه هاي جدید  
تولیدکنندگان خاص فرهنگي  
جبهه فرهنگی انقالب اسالمی  
جلوگیری از فرار مغزها  
جلوه هاي فرهنگي، هنري و ادبي ایران،  
جنگ نرم و قدرت نرم نظام اسالمی  
خانواده و جمعیت  
دستاوردهاي جدید فرهنگي در جهان  
دوباره کاری ها در امور غیرضروری  
زیرساخت ها  
ساماندهی دستگاه ها و نهادهای فرهنگی  
سرمایه گذاری و تأمین سودآوری بیشتر  
سرمایه گذاری و مشارکت مردم و هدایت انگیزه های معنوی آنان  
سیره اهل بیت علیهم بیت )علیه الصلوه والسالم(   
شعائر الهی، نمادها و آیین های اسالمی ـ ایرانی   
صنعت گردشگري در کشور  
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ظرفیت های مراکز فرهنگی  
ظرفیت های پژوهشی  
تکنولوژی    و  موجود  هنری  و  فرهنگی  مراکز  و  تأسیسات  ظرفیت های 

جدید و ارتباط جمعی
عدم تمرکز در امور اجرائی  
فرهنگ ایثار و شهادت و حماسه دفاع مقدس  
فعالیت های فرهنگی اخالقی و معنوی جامعه  
قرآن و عترت )امام عصر )عج((  
موزه هاي دفاع مقدس و شهدا  
قطب هاي زیارتي و گردشگري مذهبي  
قوانین مربوط به حقوق معنوی  
کیفیت آثار و خالقیت  
کشف و پرورش استعدادهای درخشان و برجسته  
کشورها و مجامع اسالمی و ایرانیان در خارج از کشور  
کودکان و نوجوانان و جوانان در کشور  
گسترش تأثیرگذاری و ارزش آفرینی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  
گونه هاي مختلف مخاطبین  
الگوهاي رفتاري و ذائقه هاي فرهنگي  
الگوهای ناهنجار رفتاری ناشی از تراوش فرهنگی بیگانه.  
الگوی اسالمی اخالق و فرهنگ کار و رفتار اقتصادی دولت و مردم در   

عرصه تولید، توزیع و مصرف
الگوي اسالمي  ایراني پیشرفت  
الگوي مصرف و سبک زندگي  
مباني اسالم ناب محمدي )ص( و قرآن کریم،  
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مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی  
مراکز و فعالیت های فرهنگی و هنری  
مشارکت های عمومی و جذب و هدایت سرمایه های غیردولتی  
معماري فضاهاي فرهنگي  
منابع و اطالعات به خط و زبان فارسي و الفباي فارسي در محیط های رایانه اي  
میراث تمدن و فرهنگ اسالمی و ایران  
نظام آماری و اطالعاتی  
نظام بیمه ای برای فعاالن فرهنگي و هنرمندان  
ارزش های    و  انقالبی  دینی،  آموزه های  بر  مبتنی  رسانه ای  و  ارتباطات 

اخالقی، مقتضیات راهبردی کشور و سیاست  های کلی نظام
نظام فکری، ساختارهای رسمی و غیررسمی و میراث تمدنی جامعه  
نظم و انضباط اجتماعی  
هدایت جوانان  
هماهنگی تشکیالت و فعالیت های فرهنگی و هنری  
همگانی کردن فعالیت های فرهنگی  
هنر متعهد، تعالی بخش، شوق آفرین و استکبارستیز  

این مسائل چنانکه گفته شد دارای مشخصات مشترکی هستند که با این 
مشخصات می توان مختصات مسائل فرهنگی مورد توجه سیاست گذاران در این 

نظام را شناسایی کرد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

الف( غلبه نگاه تربیتی: بسیاری از این مسائل بیانگر تالش دولتمردان برای اتخاذ 
تدابیری مختلف جهت پرورش شهروندانی اند که دارای کنش ها و رفتارهایی متعالی 
بوده و با مبانی دینی و مذهبی نیز همخوانی دارند. در این نگاه دولتمردان به تصور 
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اینکه جامعه نیازمند الگوهای تربیتی خاصی هستند که بر مبنای آن زندگی فردی 
و جمعی خود را پی ریزی کنند. به تعبیری دیگر از رفتار جامعه چنین برداشت 
می شود که خود توانایی فرهنگ سازی برای خود نداشته یا ندارند و این دولت است 
که باید برای آنها الگوهای مناسب را طراحی و عرضه کند. در یک جامعه دینی 
که تحت نظارت و حکمرانی نظامی دینی قرار گرفته است، چنین نگاهی کاماًل 
توجیه پذیر است زیرا نظام سیاسی خواهان به تعالی رساندن جامعه و حفظ سالمت 
روانی آن است. دستیابی به چنین تعالی و سالمتی تنها از طریق آموزه های دینی و 

الگوهای برآمده از آن امکان پذیر است.

ب( گستراندن چتر انقالب برای زیست اجتماعی: یکی از مشخصه های 
اسالمی،  انقالب  ابتدای  از  شده  اتخاذ  فرهنگی  سیاست های  از  بسیاری  بارز 
ارزش های انقالب و رهبری و نیز نتایج و دستاوردهای حاصل از این دو نهاد 
مهم است؛ زیرا بر این اصل استوار است که تثبیت، حفظ و تداوم دستاوردها 
از طریق یک سیاست فرهنگی مناسب ثمربخش خواهد بود. مفاهیمی چون 
ارزش های  به عنوان  تعهد  و  استکبارستیزی  ایثار و شهادت، والیت و رهبری، 
واالی فرهنگی بارها و بارها در اسناد سیاستی تکرار شده و می شوند. در این 
پایین بودن میزان  با فرض  باال بردن آگاهی عمومی  سیاست ها مسئله اصلی 
و  انقالب  اصیل  ارزش های  دیگر حفظ  بعد  از  و  یکسو  از  عمومی  آگاهی های 

استمرار حضور این ارزش ها در زیست اجتماعی شهروندان است.

از  شده  اتخاذ  سیاست های  از  مهمی  بخش  دولتی:  نیازهای  به  توجه  ج( 
ابتدای انقالب اسالمی تا به امروز رفع نیازهای دولتی بوده است. به این معنا که 
دولت در امور حکمرانی بر فرهنگ خود با مسائل مختلفی چون ناهماهنگی ها، 
چون  جنبه هایی  تقویت  پی  در  یا  و  بوده  روبرو  نابسامانی ها  و  موازی کاری ها 
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به عنوان مسائل دولت  این موضوعات  برآمده است.  نظارت، حمایت و هدایت 
برای پیشبرد سیاست های تعیین شده می تواند باشد، سیاست هایی که با منویات 
دولتی همراه و هماهنگ است. به عبارتی دولت در تنظیم اکثر سیاست های 
و حکمرانی  نیازهای حکمروائی  کردن  برطرف  پی  در  این مدت  در  فرهنگی 
خود بوده تا اینکه به سوی شناسایی نیازهای فرهنگی جامعه و یافتن راه حل 
برای آنها باشد. تکرار چنین نگاهی در اسناد مختلف سیاستی باعث شده بدنه 
سیاست سازی در کشور به سوی طرح، بررسی و تقویت مسائل کلی و تکراری و 

درگیر شدن در امور مدیریتی را در پیش بگیرند.

سیاست های  مشخص های  از  دیگر  یکی  یافته:  عمومیت  غیر  عمومی  د( 
فرهنگی ما این است که مسائلی در نظر گرفته شده در این سیاست ها به عنوان 
یک مسئله عمومی قابل درك اند؛ اما از یک نقص اساسی برخوردارند و اینکه 
این مسائل فقط بخش کوچکی از جامعه را دربر می گیرد و بخش اعظم مردم 
نارضایتی از وضع موجود خود ندارند. منظور از نارضایتی از وضع موجود که 
پیشتر توضیح داده شد، به عنوان شاخص تعیین مسئله است. به تعبیری بسیاری 
از مردم نسبت به بسیاری از مسائلی که در سیاست های اتخاذ شده ذکر شده 
هیچ گونه نارضایتی ندارند و ازاین جهت نمی توان این مسائل را عمومی دانست. 
اگر چه همه این مسائل به عنوان مسئله عمومی درنظر گرفته شده اما عمومیتی 
که  است  درازی  سالیان  نمونه  به عنوان  ندارند.  ایرانی  جامعه  کلیت  میان  در 
اینکه در  اما  است؛  به عنوان جامعه ای متمدن شناخته می شده  ایرانی  جامعه 
سیاست های فرهنگی ما بر تعالی اخالقی به عنوان یک مسئله تأکید می شود 
ناشی از تصور وجود ابتذال اخالقی در سطح جامعه است. این در حالی است 
که عموم جامعه چنین سطحی از ابتذال را در متن خود ندارند و اعتراضی نیز 

به صورت عمومی بدان نمی کنند.
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رویكردی میراث دارانه در سیاست گذاری فرهنگی: چنانکه گفته شد در 
توجهی  خود  فرهنگی  داشته های  به  سیاست گذاران  سیاست گذارانه،  رویکرد 
از این مسائل  تا نوآوری های جدید فرهنگی. بررسی بسیاری  بیشتر می کنند 
مراقبت  و  پاسداشت  همواره   1357 سال  انقالب  از  پس  که  است  آن  بیانگر 
خاصی  جایگاه  ایرانی،  پس ازآن  و  تشیع(  )مذهب  اسالمی  تمدن  و  میراث  از 
فرهنگی  میراث  این  از  مراقبت  است.  داشته  فرهنگی  سیاست های  میان  در 
که  بوده  مهمی  امر  آن چنان  کشور  در  آن  )تشیع(  اسالمی  جنبه  به خصوص 
نبود حکم یا سیاستی از این جنس در اسناد سیاستی برچسب سکوالر بودن را 
برای واضعان به همراه دارد. زیرا به نوعی انقالب اسالمی زنده کننده این جنبه 
از میراث فرهنگی است و حفظ این میراث وظیفه اصلی سیاست گذاران است. 
تأکید بیش ازاندازه بر این امر باعث شده تا نظام فرهنگی کشور به توانایی الزم 
برای ایجاد نظاماتی مبتنی بر پویش فرهنگی در ابعاد مختلف را نداشته باشد 

و از رویکرد میراثی به سمت رویکرد هنری حرکت نکند. 

مسئله شناسی معكوس: از منظر علمی و استانداردی که علم سیاست گذاری 
عمومی طراحی می کند، حرکت سیاست گذاری فرهنگی از مسئله آغاز می شود. 
ریشه مسئله فرهنگی در درون جامعه ای که سیاست برای آنها تنظیم می شود، 
پیدا می گردد و خود سیاست یا راه حل نیز با ارزش هایی که نخبگان اجتماعی 
شناسایی و تبیین می کنند با ارزش های عمومی هماهنگ و همخوان شده و 
برای اجرا ابالغ می شود. حتی در جامعه دین دار نیز راه حل برای مسائل دینی 
انطباق کاملی با عرف عمومی آن جامعه دارد. به تعبیری آیین ها و نمادهای 
با عرف همان جامعه  دینی و مذهبِی یک جامعه، پیوند محکم و گسترده ای 
دارند. بر این مبنا شناسایی مسئله برای ورود به فرایند سیاست گذاری از دل 
این جامعه باید صورت بگیرد. یافتن نارضایتی نسبت به یک وضعیت، به عنوان 
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شاخص اصلی شناخت مسئله، در ارتباط با امور جامعه و مردم است و راه حلی 
فرهنگی  سیاست های  اما  شود؛  تعیین  متن  همان  در  باید  می شود  ارائه  که 
جمهوری اسالمی ایران از این منظر دچار ناهمخوانی با جامعه به عنوان متن 
با  خوبی  ارتباط  نتوانسته اند  کنون  تا  فرهنگی  سیاست های  زیرا  است؛  اصلی 
جامعه ایجاد کنند و پس از گذشت نزدیک به چهاردهه از انقالب میزان ارتباط 
به گونه ای  مدون  سیاست های  با  برنامه ریزان  حتی  و  مردم  عموم  همراهی  و 
به آسانی  معنی دار  خط وربط  برقراری  و  مناسب  پیوند  ایجاد  امکان  که  است 
اجرای  به  فرهنگی  گرایش سیاست گذاران  آن  دلیل  نیست. عمده  امکان پذیر 
معانی و احکامی است که به تعبیری برگرفته از دین است؛ یعنی بیش از آنکه 
بخواهند بدانند که مسئله فرهنگی جامعه چیست در پی آن اند که به جامعه 
بقبوالنند که مسائل فرهنگی چه باید باشد. این یعنی مسئله شناسی معکوس.

گفتار دوم: مهم ترین مسائل در فرهنگ ایران برای سیاست گذاران:
بر مبناي آنچه به عنوان مقدمات شناسایی مهم ترین مسائل در سیاست گذاری 
فهرست  که  می دانیم  گردید  بنیان  آنها  مبناي  بر  متن  و  شد  بیان  فرهنگی 
بلندي از مسائل فرهنگي را از ابتداي انقالب اسالمي تا به امروز مي توان ترسیم 
مختصات  مي توان  متخصصان،  نظرات  از  بهره گیري  اینجا ضمن  در  اما  کرد؛ 
مسائل اصلي سیاست گذاری فرهنگي کشور را در دو محور اصلي قرار داد. این 
دو محور به صورت خاص خود مهم ترین مسائل حال حاضر فرهنگ در نظام 
سیاست گذاری فرهنگي جمهوري اسالمي ایران به شمار مي روند که در ذیل 
آنها مسائل بسیاري را مي توان شناسایي کرد که از این دو ناشي می شوند. به 
کار  دستور  در  و  شده  شناسایی  کنون  تا  که  فرهنگی  مسائل  عمده  تعبیری 
بیانی  به  برآمده اند.  مسئله  دو  این  از  گرفته اند،  قرار  فرهنگی  سیاست گذاران 
و  شناسایی  فرهنگی  مسئله  به عنوان  کشور  در  کنون  تا  که  مسائلی  دقیق تر 
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وارد سیستم  اشتباه  فرایند  یک  از  گرفته  قرار  کار سیاست گذاران  دستور  در 
مسائل  شکل گیری  باعث  فرایند  این  ناصواب  ساختار  و  شده  سیاست گذاری 
متعددی در فرهنگ کشور شده یا شاید به عنوان مسئله از آنها یاد شده است. 
این دو مسئله خود عامل شکل گیری مسائل متعددی اند که در ادامه برای آنکه 
این دو مسئله اصلی در جایگاه خود مورد بررسی و توجه قرار گیرند، به آنها 

تنها اشاره خواهد شد.

1. مسئله مباني فكري سیاست گذاری فرهنگي:
نبود  فرهنگي  سیاست گذاری  فکري  مباني  در  توجه  قابل  موضوعات  از  یکي 
تبیین تئوریک مشخصي برای رابطه میان دولت و فرهنگ است و اینکه نسبت 
میان آن دو چگونه باید باشد. بی شک رابطه میان آنها تابعي از نگرش حکومت 
بر عرصه فرهنگ بوده و هست. به اقتضاي ایدئولوژي حکومت ها نگرش مربوطه 
شکل مي گیرد که انواع آن در نظام هاي سیاسي مختلف قابل شناسایي است. 
مي توان طیفي از این نظام ها را ترسیم کرد؛ از یکسو نظام هایي که آزاد برشمرده 
مي شوند و ظاهراً فرهنگ توسط عموم پیش می رود و فعاالن فرهنگي آزادانه 
فعالیت مي کنند و در سوي دیگر نظام هایي که به شدت کنترل کننده اند و همه 
فعالیت های فرهنگی در دستان حکومت مرکزی به حرکت درمی آید. در این 
نظام فعاالن فرهنگي تابع تصمیمات خرد و کالن دولت ها بوده و تحت نظارت 
شدید حاکمیت و دستورهای صادر شده فعالیت هاي خود را به انجام مي رسانند.

نظام  یک  که  می گیرد  شکل  وقتی  فرهنگی  سیاست گذاری  برای  مسئله 
سیاسي نتواند جایگاه خود را در این طیف به درستی مشخص نماید. به تعبیری 
خود  فعالیت های  چگونه  که  دهند  تشخیص  نتوانند  فرهنگی  فعاالن  دقیق تر 
نبود چارچوب کالن مشخص  و  بدون دوام  زیرا تصمیمات  انتظام بخشند؛  را 
آسیب هاي  فرهنگی  فعالیت  صحنه  در  فرهنگی  فعاالن  جایگاه  تعیین  برای 
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جدي ایجاد خواهد کرد که کمترین آن آشفتگي و سردرگمي سیاست گذاران 
فرهنگي براي اتخاذ سیاست های آتی خواهد بود.

اصول  به عنوان  انقالب  از  پس  شکل گرفته  نظاِم  بر  مبتني  اصولي  هرچند 
اسناد  در  مدون  به صورت  آن  و خرد  راهبردهاي کالن  و  فرهنگي  سیاست هاي 
سیاستي وجود دارد، اما بنا به دالیلي، اصول نانوشته اي نیز وجود دارد که تأثیر بسیار 
بیشتری بر روندهای رسمی دارند. مي توان گفت اصول نانوشته متأثر از اقتضائات و 
مصالح سیاسي است که به هر دلیلی نتوانسته به زبان قانون و سیاست درآید، اما 

به صورت بانفوذی بر روندها و فرایندهای قانونی تأثیرگذار است.
اگرچه در سیاست های مدون حفظ قدرت دولت برای نظارت بر فرهنگ در 
نانوشته،  کنار ترغیب به مشارکت فعاالن فرهنگی قرار دارد، اما سیاست های 
تولید کاال  فعالیت های فرهنگی دارد و حتی  بر حضور کامل و کنترل  تأکید 
و خدمات فرهنگی با چنین مدیریتی پیش می رود. در چنین شرایطی حوزه 

فرهنگ و زیرمجموعه هاي آن دچار نوعی نابساماني تئوریک هستند.
نظریه  دارد که  تأکید  نکته  این  بر  اینجا  در  نظر  مورد  تئوریک  نابساماني 
اصلي و مبنایي مورد نیاز سیاست گذاران براي تعیین جنس و نوع سیاست و 
یا راه حل مسائل هیچ گاه پایه ریزي نمي شود. در این شرایط سیاست ها مبتني 
بر رهیافت و رویکرد مدیران یا سیاست گذارانی است که در یک دوره زماني 
سکان فرایند سیاست گذاری را در اختیار گرفته اند. در چنین حالتي به دلیل 
داراي  و  منقطع  فرایندها  پایدار،  سیاست گذاری  نظام  یک  شکل گیري  عدم 
تاریخ مصرف هستند. لذا باید رگه های اصول نانوشته را در رابطه میان فعاالن 

فرهنگي و سیاست گذاران فرهنگي یافت.
این مسئله که با توجه به دیدگاه صاحب نظران و به نظر این قلم ام المسائل 
در سیاست گذاری فرهنگي است، باعث مي شود تا شاهد مسائل خرد و کالن 
ذهنی  و  عینی  ساختار های  بر  مسائل  این  باشیم.  فرهنگ  حوزه  در  مختلفي 
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و  و محتوایي  زیرساختي  توسعه  روندهای  نظارتي،  سیاست گذاری، جنبه هاي 
حوزه  براي  چندان  که  مسائل  این  مجموع  مي گذارند.  تأثیر  فرهنگي  حرفه 
فرهنگ خوشایند نیستند، به وابستگي هر چه بیشتر فعالیت هاي این حوزه به 

کمک هاي دولتي مي انجامد.
فعاالن  و  فرهنگ  دامن  آنکه  بر  عالوه  تئوریک،  نابساماني  عوارض 
ورود  نیز  تصمیم گیري  باالي  به سطوح  است  گرفته  را  هنرمندان  و  فرهنگي 
در  و  شده  غافل  فرهنگ  پنهان  و  پیدا  کارکردهاي  از  که  به گونه ای  مي کند؛ 
سیاست گذاری های خود در حوزه هاي فرهنگي و غیر فرهنگي )مثل اقتصادي و 
اجتماعي( به ظرفیت هاي موجود در آن توجهي نمي کنند و نگاه خاصي ایجاد 
مي شود که چندان شایسته آن نیست. در این نگاه کلیت فرهنگ نه به عنوان 
حوزه اي که مي تواند به جامعه و حکومت کمک همه جانبه کند، بلکه حوزه اي 
است که تنها باید از سر اضطرار بدان نگاه کرد تا دفع ضرر شود. در این قالب 
فرهنگ در گوشه اي قرار گرفته و به عنوان یک فعالیت حاشیه اي مورد حمایت 
واقع مي شود. قرار گرفتن در حاشیه به معناي آن است که شاید روزي مورد 
استفاده قرار گیرد و به عنوان ابزار، هدفي را در شرایط اضطراري تأمین نماید؛ و 
این همان حالتي است که در استعاره »مظلومیت فرهنگ« خودنمایي مي کند.

شرایط  با  مقابله  و  مواجهه  در  فرهنگي  انفعال  به  باید  نسبت  همین  به 
هجمه و تبادل فرهنگي با سایر دولت ها و ملت هاي جهان نیز اشاره شود. زیرا 
نه تنها جایگاه داخلي فرهنگي براي نوع و جنس پیام هایي که ارسال مي شود 
براي تبادل  از جانبي دیگر کشورهاي مقصد  نامشخص و گاه متناقض است، 
امر  این  شد.  نخواهند  شناسایي  به روشنی  مقابله،  براي  مهاجم  کشورهاي  و 
تبادالت و مراودات فرهنگي را دچار روزمرگي و واکنشي بودن مي کند. یعني 
تا زماني که در پي پاسخ نباشیم اقدامي مؤثر براي کنش از سوي خود اعمال 

نخواهیم کرد.
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بدین ترتیب شاید مهم ترین نیاز حوزه فرهنگ ایجاد یک اجماع حداکثري 
میان فعاالن فرهنگي، هنرمندان، دولتمردان و دلسوزان انقالب اسالمي است 
بر مجموعه هاي  و سردرگمي حاکم  عبور شود  نابساماني چالش افزا  این  از  تا 
که  زیرا  شود؛  مرتفع  فعاالن  میان  در  چه  و  حاکمیت  بدنه  در  چه  فرهنگي 
دولتمردان  و  فرهنگي  فعاالن  میان  روابط  شدن  مخدوش  از  عمده اي  بخش 
نمادها و  ارزش ها،  تئوریک مناسب میان  تلفیق  از همین مسئله است.  ناشي 
عناصر فرهنگي انقالب، اسالم و ایران که دربردارنده ویژگي هاي روزآمدي باشد 
مي تواند کارساز باشد. بر این مبنا سیاست فرهنگي مناسب وقتي حاصل خواهد 

شد که ساختار تئوریک مناسبي براي سیاست گذاری فرهنگي طراحي شود.

2. مسئله عموم با نگاه پایین به باال:
سیاست گذاری فرایندي است که از مسئله آغاز و با رفع آن با توجه به سیاست 
اتخاذ شده، به پایان مي رسد که همه این امور توسط دولت انجام مي شود؛ اما 
نکته مهم در این فرایند شناسایي مسئله اصلي و واقعي است. مسئله اصلي و 
واقعي را در درون ملت باید یافت. زیرا این ملت هستند که دوام و قوام دولت را 
فراهم مي کنند؛ اما آنچه از ابتداي انقالب اسالمي تا به امروز در عرصه فرهنگ 
به وقوع پیوسته، وضع و اجراي سیاست هایي بوده که موجبات فاصله گرفتن 
و  علل  است.  زده  رقم  سیاست گذاران  مطلوب  ارزش هاي  از  را  جامعه  کلیت 
عوامل مختلفي براي این فاصله گرفتن مي توان برشمرد، اما مهم ترین آن عدم 

شناخت درست و جامع مسائل واقعي در فرهنگ ملت ایران بوده است.
که  شود  اتخاذ  سیاست هایي  تا  شده  باعث  مسائل  درست  شناخت  عدم 
امري  چنین  تداوم  ندارد.  ملت  عموم  نیازهاي  و  خواسته ها  با  دقیقي  نسبت 
موجب دلسردي جامعه نسبت به سیاست هاي فرهنگي و عدم باور نسبت به 
آنها شده است. همچنین مشي باال به پاییني، حس »تکلیف گذاري« را بیش 
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از »سیاست گذاری« براي مردم ایجاد کرده و سعي کرده اند از بار این تکالیف 
دارد  امکان  هرچند  آیند.  کنار  آن  با  ریاکارانه  یا  و  کرده  خالي  شانه  به نوعی 
اما  بپذیرند  و  برخورد کرده  تعبدي  به صورت  تکالیف  این  با  از جامعه  بخشي 

موضوع سیاست گذاری فرهنگي براي عموم ملت ایران است.
بی توجهی به این مسئله باعث کاهش مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسي 
و کاهش اعتماد عموم به تصمیمات سیاست گذاران در تمام عرصه ها مي شود. 
بر  را  اثرگذار  قدرت سیاسي  یک  ارزش هاي  تداوم  و  تولید  اصلي  بار  فرهنگ 
دوش مي کشد و سیاست گذار فرهنگي اگر نتواند در تنظیم این امر به درستی 
عمل کند، قدرت نرم به سمت قدرت سخت براي حفظ نظام تمایل پیدا کرده و 
موجبات جدایي ملت از دولت را همان گونه که تاریخ نشان داده رقم خواهد زد.

طي  اینکه  کما  فرهنگي،  سیاست گذاری  یک رویه  بر  بیش ازاندازه  تأکید 
سال هاي پس از انقالب تا به امروز شاهدیم، هزینه هاي مادي بسیاري را برای 
سازمان هاي  و  نهادها  از  وسیعي  گستره  وجود  با  دارد.  بار  به  دولتي  دستگاه 
تبلیغات  سازمان  اسالمي،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مانند صداوسیما،  فرهنگي 
اتخاذ  سیاست هاي  هنوز  دارند،  حضور  کشور  جاي  همه  در  که  و...  اسالمي 
شده نتوانستند جامعه مطلوب و یکپارچه اي که مد نظر دولتمردان است را به 
وجود آورد. درحالی که سرمایه هاي مادي، انساني و منابع مالي گسترده اي براي 
تدوین و اجراي چنین سیاست هاي فرهنگی ای در سطوح خرد و کالن هزینه 

شده و می شوند.
صاحب نظران معتقدند که در جامعه امروز ایران، دو بخش اکثریت جدا و 
اقلیت همراه با سیاست هاي فرهنگي کشور وجود دارد. این اکثریت، هدف گذاری 
خود را در مصرف کاالهاي فرهنگي در منابعي غیر از مراجع رسمي، یا حتي 
خود،  فرهنگي  حیات  گذران  در  اینان  مي دهند.  قرار  دولت،  حمایت  مورد 
برخالف گذشته که مسجد محور آن بود، امروزه به جز ایام محرم و ماه رمضان، 



133مطالعات راهبردي )5(     مسئله شناسي در حوزه فرهنگ فصل سّوم: صورت بندي مسائل فرهنگي در ايران امروز

در مجامعي غیرازآن حضور مي یابند. این در حالي است که دولت هاي پیرامون 
کشور، با اتخاذ سیاست هایي که با خواست این بخش از جامعه ایراني همخوان 
است، سبد کاالهاي فرهنگي ایرانیان را تأمین کرده و از منافع مادي و سیاسي 

آن بهره مند مي شوند.
اثربخشي و کارآمدي مناسبي  از  در چنین حالتي، سیاست گذاری فرهنگي 
برخوردار نخواهد بود و جز تکرار خطاهاي گذشته چیزي عاید نظام سیاست گذاری 
فرهنگي نخواهد کرد. لذا ضروري است با کسب شناختي واقع بینانه از نیازها و 
خواسته هاي عمومي جامعه، تالش کرد رویه هاي موجود سیاست گذاری فرهنگي 
از دل اکثریت واقعي جامعه برآید تا فاصله دولت و ملت و فهم شان از مسائل اصلي 

فرهنگ کمتر شود.
فرهنگي«  سیاست گذاری  فکري  »مباني  مسئله  دو  شد،  بیان  آنچه  بنابر 
به عنوان منشأ و عامل  نوشتار  این  باال« در  به  پایین  نگاه  با  و »مسئله عموم 
پیدایش مسائل مختلفي در حوزه فرهنگ اند. سیاست گذاری فرهنگي جمهوري 
اسالمي به دلیل بی توجهی به این دو عامل، یا کم توجهي، شاهد مسائل ُخردتر 
بسیاري در خود ساختار و در سطح جامعه است. برخي از مهم ترین مسائلي که 

در ذیل این دو مسئله وجود دارند را مي توان چنین برشمرد؛
بروز چندگانگي در ارزش هاي محوری نظام براي سیاست گذاری های فرهنگي  
غلبه رویکردهاي سیاسي بر علم سیاست گذاری  
نابساماني ساختارهاي سیاست گذاری )عیني و ذهني(  
نامشخص ماندن مرز فرهنگ و تقلیل این مفهوم به کاالهاي فرهنگي در   

عرصه سیاست گذاری فرهنگي
ناکارآمد شدن نهادهاي اجتماعي کننده  
موازي کاري ها و تناقضات فرهنگي  
سلیقه اي شدن نظارت ها و ابهام در معیارهاي نظارتي  
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فقدان اجماع هنجاري نخبگان در حوزه فرهنگ  
و عرضه    تولید  بازتوزیع فرصت هاي  و  توزیع  براي  ارزشیابي  نظام  ضعف 

محصوالت فرهنگي
زوال انسجام اجتماعي  
چندپارگي نظام ادراکي جامعه  
بي توجهي عمومي به قوانین و اصول فرهنگي  
ابتر ماندن سیاست هاي فرهنگي  
بی تفاوتی نسبت به مسائل و معضالت درون نظام  
به کارگیری سازوکارهاي اجباري به جای سازوکارهاي ایجابي  
سیاست زدگي نظام اجتماعي و تضعیف آن  
تشدید بحران هویت  
غلبه منافع گروه هاي ذی نفوذ بر منافع ملي  
دوگانگي شخصیتي ایرانیان  
تضعیف سرمایه اجتماعي  
تضعیف حقوق مادي و معنوي فعاالن و کنشگران فرهنگي و هنري  

پیشین  سیاست هاي  از  مانده  به جا  تأثیرات  از  ناشي  مسائل  این  بیشتر 
از تغییرات و  ناشي  نیز  دستگاه سیاست گذاری فرهنگي است و بخشي دیگر 
تحوالت اجتماعي است که خود آن هم مزید علتي بر عدم شناخت دقیق مسائل 
فرهنگي و واقعیات اجتماعي مي شود. اگر چه مسائل خردتر بسیاري را مي توان 
در حوزه فرهنگ بر شمرد اما همه آنها را در عناویني از مسائل ذکر شده در 

باال مي توان گنجاند.
به صورت شماتیک مسائل مذکور را این گونه مي توان ترسیم نمود:



135مطالعات راهبردي )5(     مسئله شناسي در حوزه فرهنگ فصل سّوم: صورت بندي مسائل فرهنگي در ايران امروز

تصویری از مسائل فرهنگی که ریشه در دو مسئله اصلی »مباني فكري 
سیاست گذاری فرهنگي« و »مسئله عموم با نگاه پایین به باال« دارند.

بروز چندگانگي در ارزش هاي محورین نظام براي سیاست گذاری های 
فرهنگي

غلبه رویکردهاي سیاسي بر علم سیاست گذاری
نابساماني ساختارهاي سیاست گذاری )عیني و ذهني(

نامشخص ماندن مرز فرهنگ و تقلیل این مفهوم به کاالهاي فرهنگي 
در عرصه سیاست گذاری فرهنگي

ناکارآمد شدن نهادهاي اجتماعي کننده
موازي کاري ها و تناقضات فرهنگي

سلیقه اي شدن نظارت ها و ابهام در معیارهاي نظارتي
فقدان اجماع هنجاري نخبگان در حوزه فرهنگ

ضعف نظام ارزشیابي براي توزیع و باز توزیع فرصت هاي تولید و عرضه 
محصوالت فرهنگي

مسئله 
مباني فكري 
سیاست گذاری 
فرهنگي

زوال انسجام اجتماعي
چندپارگي نظام ادراکي جامعه

بي توجهي عمومي به قوانین و اصول فرهنگي
ابتر ماندن سیاست هاي فرهنگي

بی تفاوتی نسبت به مسائل و معضالت درون نظام
به کارگیری سازوکارهاي اجباري به جای سازوکارهاي ایجابي

سیاست زدگي نظام اجتماعي و تضعیف آن
تشدید بحران هویت

غلبه منافع گروه هاي ذی نفوذ بر منافع ملي
دوگانگي شخصیتي ایرانیان

تضعیف سرمایه اجتماعي
تضعیف حقوق مادي و معنوي فعاالن و کنشگران فرهنگي و هنري

مسئله عموم 
با نگاه پایین 
به باال
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نتیجه گیری:
در پایان باید گفت، اینکه نظام جمهوري اسالمي ایران در شرایط خاصي ازهرجهت 
قرار دارد و برخي از آنها در متن مورد اشاره قرار گرفت، شکي نیست؛ اما این شرایط 
نمي تواند دلیلي باشد که نظام سیاست گذاری فرهنگي را، به عنوان مهم ترین نظام 
اجتماعي، تنها در بیان و شعار مورد توجه قرار دهیم؛ بلکه الزم است تا با تقویت 
بهتر این نظام و توجه به ابعاد اثرگذاري آن در امر توسعه، امنیت و هویت بخشي به 
جامعه، جایگاه ویژه اي براي آن در برنامه ها و سیاست هاي مختلف اجتماعي، سیاسي 
و اقتصادي در نظر آوریم. دولت و در سطح باالتر آن نظام جمهوري اسالمي ایران، 
براي آنکه بتواند در پیشبرد مؤثرتر سیاست هاي فرهنگي خود موفق باشد، الزم است 
نسبت به رویه سی وهفت ساله خود در سیاست گذاری فرهنگي تغییراتي را ایجاد 
کرده و به سوی غالب کردن رویه هاي معقوالنه و نه احساسي و شعاري گام بردارد. 
در این سیر به عنوان یک خدمتگزار، فروتنانه نیازها و خواسته هاي به حق جامعه را با 
بهره گیري از منابع غني اسالمي و فقهي شناسایي و با صالحدید خودشان برطرف 
نماید. به تعبیر مقام معظم رهبري »بایستی نگاه معقول اسالمی را مالك قرار داد 
و نوع برخورد با آن ]فرهنگ[ را بر طبق ضوابطی که معارف و الگوهای اسالمی 
به ما نشان می دهد، تنظیم کرد... آنچه در مقوله ی فرهنگ بر عهده ی حکومت 
است، عبارت است از نظارت هوشمندانه، متفکرانه، آگاهانه، مراقبت از هرز روِی 
نیروها و هرزه رویِی علف هرزه ها، هدایت جامعه به سمت درست، کمک به رشد 
و ترقی فرهنگی افراد جامعه؛ باید به این همه مجموعه ی انسان و بخصوص جوان 
که در جامعه هستند، کمک کرد تا بتوانند راه صحیح و رشد خود را پیش ببرند. 
ما نه معتقد به ولنگاری و رها سازی هستیم، که به هرج ومرج خواهد انجامید، نه 
معتقد به سختگیری شدید؛ اما معتقد به نظارت، مدیریت، دقت در برنامه ریزی و 
شناخت درست از واقعیات هستیم. « )رهنمودهاي مقام معظم رهبري در فرهنگ 

عمومي 1382/10/23(
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منابع:
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران −
قوانین برنامه توسعه از برنامه اول تا پنجم −
قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي )مصوب 1366( −
آرنت، هانا )1389(، وضع بشر، ترجمه مسعود علیا. تهران: انتشارات ققنوس. −
آشوري، داریوش )1386(، تعریف ها و مفهوم فرهنگ. تهران: نشر آگه )چاپ سوم(. −
ایران.  − در  فرهنگي  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری   ،)1379( پرویز  اجاللي، 

تهران: نشر آن.
ادیاني، یونس )138۴(، کانون تفکر. تهران: مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي. −
اسکیدمور، ویلیام )1372(، تفکر نظري در جامعه شناسی, ترجمه علی محمد  −

حاضري و دیگران. تهران: نشر سفیر.
فرهنگی.  − سیاست گذاری  روش  بر  مقدمه ای   ،)1391( کیومرث  اشتریان، 

تهران: جامعه شناسان.
اشتریان، کیومرث: سند سیاستي، چاپ نشده است. −
کتاب  − تهران،  فرهنگي،  سیاست گذاری  روش   ،)1381( کیومرث  اشتریان، 

آشنا.
ابن خلدون، عبدالرحمن )1336(، مقدمه )جلد اول(، ترجمه محمدپروین  −

گنابادي. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
و  − فلسفه  در  گفتارهایي   ،)1380( حسن  دانایي فرد،  و  سیدمهدي  الواني، 

تئوري هاي سازمان دولتي. تهران: صفار: اشراقي.
گذاري  − خط مشي  فرایند   ،)1385( شریف زاده  فتاح  و  سیدمهدي  الواني، 

عمومي. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایي.
تهران:  − دولتي.  خط مشي  و  تصمیم گیری   ،)1380( سیدمهدي  الواني، 

انتشارات سمت.
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الواني، مهدي و هاشمیان، محمدحسین )1387(: »ارائه مدل بومي سیاست گذاری  −
متوازن بخش فرهنگ«. همایش توسعه و تحول در فرهنگ و هنر.

ال یوت، ت ی . اس )1375(،  ب رگ زی ده  آث ار )در ق ل م رو ن ق د ادب ی (، ت رج م ه  م ح م د  −
دام ادی، ت ه ران : ع ل م ی .

انجمن جامعه شناسی ایران )1383(، مسائل اجتماعي ایران. تهران: نشر آگه. −
اورعي ، غالمرضا )137۴( . مسائل اجتماعي جوانان . تهران: جهاد دانشگاهي. −
بارکر، کریس )1387(، مطالعات فرهنگي )نظریه و عملکرد(. ترجمه مهدي  −

فرجي و نفیسه حمیدي. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.
بشیریه، حسین )1380(، جامعه شناسي سیاسي. تهران: نشر نی. −
بنیادي نائیني، علي و همکاران )1389(. تاریخچه و سیر تحول تشکیالتي  −

تهران:  اخیر.  سال  یکصد  در  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ساختاري  و 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

پارسونز، واین )1385(، مباني سیاست گذاری عمومي و تحلیل سیاست ها،  −
ترجمه حمیدرضا ملک محمدي. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.

فرایند  − و  بحران  شرایط  در  تصمیم گیري   :)1385( رابرت  کلمن،  تیلر 
خط مشي گذاري، ترجمه حکیمي پور و وارثي، تهران: موسسه عالي آموزش و 

پژوهش مدیریت و برنامه ریزي.
علي محمد  − ترجمه ي  جامعه شناسی.  روش  قواعد   .)1368( امیل  دورکیم ، 

کاردان  . تهران . انتشارات دانشگاه تهران.
رابینگتن ، ارل و واینبرگ، مارتین )1377(. رویکردهای نظری هفتگانه در  −

تهران:  سروستاني.  صدیق  اله  رحمت  ترجمه ي  اجتماعی.  مسائل  بررسی 
انتشارات دانشگاه تهران.

روسو، ژان ژاك )1379(؛ قرارداد اجتماعي، ترجمه مرتضي کالنتریان. تهران:  −
نشر آگه.



139مطالعات راهبردي )5(     مسئله شناسي در حوزه فرهنگ منابع

مشهد:  − زنجاني زاده،  هما  ترجمه  اجتماعي،  کنش   .)1389( گي  روشه، 
انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، )چاپ چهارم(.

− )www.irunesco.org( سایت رسمي کمیسیون ملي یونسکو- ایران
− )www.iranculture.org( سایت شوراي عالي انقالب فرهنگي
سیاست گذاری  − »واکاوي   :)1391( عبدالرضا  فاضلي،  و  علیرضا  شریفي، 

فرهنگي در جمهوري اسالمي ایران )آسیب ها و راهبردها(«، فصلنامه مجلس 
و راهبرد، سال نوزدهم، شماره 69.

صدیق سروستاني، رحمت اهلل و زائري، قاسم )1389(: »بررسي گفتمان هاي فرهنگي  −
پساانقالبي و روندهاي چهارگانة مؤثر بر سیاست فرهنگي در جمهوري اسالمي«. مرکز 

تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوري: پژوهشنامه سیاست فرهنگي.
طرح مطالعاتي ساختار و تشکیالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي )1381(،  −

گزارش شماره ۴، معاونت طرح و برنامه ریزي و تحول اداري وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي.

و  − اهداف  ایران  در  اجتماعی  مسائل  »طرح  1386(؛  )آذر  محمد  عبدالهي، 
ضرورت ها«، نامه انجمن جامعه شناسي، شماره 3.

گذاري  − خط مشي  و  سازماني  تصمیم گیري  )1378(؛  رحمت اهلل  قلي پور، 
عمومي. تهران: انتشارات سمت.

کاوند، رضا و کاوند، جمال )1387(: »سیاست گذاری های فرهنگی در سی  −
انقالب  سال  سی  ملی  همایش  آن«  آسیب شناسی  و  اسالمی  انقالب  سال 

اسالمی؛ دستاوردها، آسیب ها و فرصت ها.
محمدرضا  − ترجمه  ایران،  سیاسي  اقتصاد  )1366(؛  محمدعلی  کاتوزیان، 

نفیسي، تهران: انتشارات پاپیروس.
ایران،  − ایرانشهر، حسین )اکتبر 1923(؛ معارف و معارف پروران  کاظم زاده 

ایرانشهر )سال دوم، ش 2(.
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کاظمي، سید علي اصغر )1379(؛ مدیریت سیاسي و خط مشي دولتي. تهران:  −
دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

گل محمدي، احمد )1386(: »تأملي درباره مهندسي فرهنگي«، مجموعه  −
اولین همایش ملي مهندسي فرهنگي )جلد اول(، تهران: دبیرخانه  مقاالت 

شوراي عالي انقالب فرهنگي.
گوردون، کریستوفر و ماندي، سایمون )1381(. دیدگاه هاي اروپایي درباره  −

سیاست فرهنگي، ترجمه هادي غبرائي. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
تعیین  − و  تصمیم گیري  )1381(؛  محمدرضا  ربیعي،  و  حسن  گیوریان، 

خط  مشي دولتي. تهران: نشر یکان.
خط مشی  − فرآیند   :)1381( جوزف  آر،  جي  استوارت  و  پي.  جیمز  لستر، 

تورج  طبري،  مجتبي  اقتباس  و  ترجمه  تکاملي.  رویکردي  عمومي  گذاري 
مجیبي میکالیي و سهیل خورشیدي. تهران: نشر ساواالن.

ترجمه  − اجتماعي،  مسائل  تحلیل  در  نو  نگرشي  )1383(؛  دانیلین  لوزیک، 
سعید معیدفر. تهران: انتشارات امیرکبیر.

نائبي.  − هوشنگ  ترجمه  پژوهی.  سیاست  روش های   :)1379( آن  ماژرزاك، 
تهران: تبیان.

جامعه شناختي .  − نظریه  و  اجتماعي  مشکالت   :)1376( ك.  رابرت  مرتن ، 
ترجمه  نوین توالیي. تهران : امیرکبیر.

معیني، جهانگیر )137۴(. نظریه و فرهنگ. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات  −
فرهنگي بین المللی.

ترجمه  − فرهنگي،  سیاست  در  بازاندیشي   :)1388( جیم  گوییگان،  مک 
نعمت اهلل فاضلي و مرتضي قلیج. تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.

مورن، مایک و رین، مارتین و گووین، روبرت )1393(: دانشنامه سیاست گذاری  −
عمومي. ترجمه محمد صفار. تهران: نشر میزان.
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مولر، پیر )1378(؛ سیاست گذاری عمومي، ترجمه حمیدرضا ملک محمدي.  −
تهران: نشر دادگستر.

مهدیزاده، محمد )1393(: نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های  −
انتقادی. تهران: انتشارات همشهری. )چاپ چهارم(

جامعه شناسي  − بر  نقدي  جامعه شناختي  بینش   .)1370( رایت  سي  میلز، 
آمریکایي .  ترجمه ي عبدالمعبود انصاري . تهران  : سهامي انتشار.

وبستر، فرانک )1390(؛ نظریه هاي جامعه اطالعات، ترجمه اسماعیل قدیمي.  −
تهران: انتشارات امیرکبیر.

وحید، مجید )1388(: سیاست گذاری عمومي. تهران: نشر میزان. −
وحید، مجید )1383(؛ سیاست گذاری عمومي. تهران: نشر میزان. −
هابرماس، یورگن )1386(؛ دگرگوني ساختار حوزه عمومي، ترجمه جمال  −

محمدي. تهران: نشر افکار.
همیلتون، پیتر )1380(؛ شناخت و ساختار اجتماعي، ترجمه حسن شمس  −

آوري. تهران: نشر مرکز.
یورگنسن، ماریان، فیلیپس، لوئیز )1389(: نظریه و روش در تحلیل گفتمان،  −

ترجمة هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
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پی نوشت :
1. در اینجا نقل داستان پیرزن و معمار هوشمند نمونه اي قابل توجه است: مي گویند 
چندین سال پیش، در شهري مسجدي می ساختند. روز قبل از افتتاح مسجد، 
کارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرین خرده کاری ها را انجام می دادند. 
پیرزني از آنجا رد مي شد. وقتي مسجد را دید به یکي از کارگران گفت: »فکر 
کنم یکي از مناره ها کمي کجه!« کارگرها خندیدند؛ اما معمار که این حرف را 
شنید، سریع گفت: »چوب بیاورید! کارگر بیاورید! چوب را به مناره تکیه بدهید. 
فشار بدهید.« درحالی که کارگران با چوب به مناره فشار می آوردند، معمار مدام 
از پیرزن می پرسید: »مادر، درست شد؟!« مدتي طول کشید تا پیرزن گفت: »بله! 
درست شد! تشکر کرد و دعایي کرد و رفت.« کارگرها حکمت این کار بیهوده و 
فشار دادن به مناره ای که اصاًل کج نبود را پرسیدند. معمار گفت: »اگر این پیرزن، 
راجع به کج بودن این مناره با دیگران صحبت می کرد و شایعه پا می گرفت، این 
مناره تا ابد کج می ماند و دیگر نمی توانستیم اثرات منفي این شایعه را پاك کنیم. 

این است که من گفتم در همین ابتدا جلوي آن را بگیرم!«
2. آقاي هرندي در این خصوص طي مصاحبه اي در تاریخ 28 فروردین 1390 با 
روزنامه همشهري، گفته اند: »به دلیل اینکه دولت دهم باید امتداد دولت نهم 
تلقی شود، علی القاعده نباید فاصله ای بین آرمان های این دو باشد. طبیعتاً از 
جهاتی، فرهنگ دولت دهم در دولت نهم هم وجود دارد؛ اما در مقام عمل، 
چون بخشی از آنها به سالیق و دیدگاه های افراد مربوط می شود، تفاوت هایی 

دیده می شود که البته تا حدی هم طبیعی است.«
استادان  از  برخي  شامل  )که  صاحب نظران  دیدگاه  از  بهره گرفتن  براي   .3
شیوه  دو  از  است(  فرهنگي  کارشناسان  و  مدیران  پژوهشگران،  دانشگاهي، 
استفاده گردید. در شیوه نخست با شش تن، شامل آقایان غالمعلي رضایي، 
و  کشفي  سیدعلي  ارمکي،  آزاد  تقي  گودرزي،  محسن  بهشتي،  سیدمحمد 
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در  نشستي  دوم طي  شیوه  در  آمد.  عمل  به  مصاحبه  راودراد،  اعظم  خانم 
خصوص مسائل فرهنگ از 15 نفر، شامل آقایان آزاده فر، منتظرقائم، ایوبی، 
جنادله، فیض، هدایتی، بیچرانلو، اکرمی، مرادخانی، نامور مطلق، ارجمندی، 
مسائل  احصاء  ضمن  وحید،  مجید  و  فاضلی  نعمت اله  و  رکن آبادی  توسلی 

فرهنگي، درباره مهم ترین مسائل فرهنگ نظرسنجي به عمل آمد.




