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صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در
سیاست گذاری فرهنگی*
چکیده

پیریزی الگوی دینی سیاستگذاری فرهنگی ،نیازمند یک دستگاه نظری منسجم است .با بررسی وجه
اختالف و اشتراک گفتمانهای سیاستگذاری فرهنگی بهعنوان یک امر چندالیه و پیچیده ،درمییابیم مسئله
رابطه حکومت و فرهنگ ،اولین و مهمترین مسئله در این حوزه است .پاسخگویی به این مسئله نیازمند در
اختیار داشتن دو نظریه ،یکی پیرامون حکومت و دیگری پیرامون فرهنگ است که هر دو بر اساس مجموعه
پیشفرضها و مبادی مفهومی و عقیدتی خاصی  -خصوص ًا در نسبت با دین -پدید میآیند و با ساختن یک
مجموع ه معنا بخش و هنجارساز ،بخش مهمی از نیازهای نظری در سیاستگذاری فرهنگی را پاس خ میدهند.
در این پژوهش با بررسی ادبیات نظری مطالعات سیاستگذاری فرهنگی و تحلیل آنها بر اساس منطق روش
تحلیل مضمون 93 ،پرسش اساسی بهعنوان مضامین پایه در  3مضمون فراگیر(مبادی مفهومی-عقیدتی
مؤثر ،نظریههای مؤثر و چالشهای نظری) و  18مضمون جهت دهنده (شناخت هستی (خدا ،طبیعت ،جهان
دیگر) ،شناخت انسان ،شناخت جامعه ،فلسفه دین ،معرفت دینی ،حق حکومت ،شکلگیری حکومت ،گستره
حکومت ،ابزارهای حکومت ،غایت حکومت ،چیستی فرهنگ ،شناخت فرهنگ ،فرهنگ مطلوب ،تغییر فرهنگ،
امکان و حدود مداخله حکومت در فرهنگ ،شناخت و اولویتبندی مسائل فرهنگی ،عامالن رقیب حکومت
در عرصه فرهنگ و مخاطب سیاستگذاری فرهنگی) تحلیل شده و درنهایت مضامین این پرسشها در مدلی
صورتبندی گشته است.
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 .1مقدمه(بیان مسئله و اهمیت آن)

سیاستگذاری فرهنگی امری چندالیه است .پیچیدگی مفهوم فرهنگ از طرفی و توجه به
متولی دانستن علم سیاستگذاری در تدوین ،اجرا و ارزیابی سیاستها از طرف دیگر ،چالشهای
نظری متعددی در امر سیاستگذاری فرهنگی پدید آورده است .همچنین گفتهشده است که
قلمرو سیاست در نسبت با هسته "دولت" یا حکومت معنا مییابد(جهان بزرگی .)14 :1378 ،با
بررسی دقیقتر وجه اختالف و اشتراک گفتمانهای موجود در حوزه فرهنگ شاهد این هستیم که
اولین و مهمترین مسئله ،در سیاستگذاری فرهنگی چگونگی رابطه بین حکومت و فرهنگ است.
بهعبارتدیگر سیاستگذاری فرهنگی در عرصه عمل ،بدون اتخاذ موضع در پاسخ به سؤاالت امکان،
روایی و حدود مداخله حکومت در فرهنگ به وجود نمیآید .اما با توجه به مبانی و پیشفرضهایی
که ما از حیث نظری درباره جایگاه دین و از حیث عملی درباره عملکرد جمهوری اسالمی داریم،1
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انتساب پاسخهای دادهشده پیرامون مسائل فوق ،به دین  -چه بهعنوان یک حوزه معرفتی و چه
بهعنوان یک منبع مشروعیت بخش به عملکرد اجرایی -اهمیت باالیی مییابد .پس درواقع طرح
پرسش از سیاستگذاری فرهنگی ،نیازمند بحث پیرامون سه قدرت بزرگ است که به گفته یاکوب
بورکهارت 2واقعیت هستی بشر و روند تاریخ توسط آن سه قدرت تعیینشدهاند :دین ،حکومت و
فرهنگ(پهلوان .)13 :1390 ،بنابراین باید از هریک از این قدرتها تعریفی مشخص به دست آورد.
به عبارت دقیقتر این موضعگیریها در نحوه شکلگیری نظام سیاستگذاری فرهنگی بسیار مؤثر
هستند چراکه هر نظام برنامهریزی الجرم نیازمند نوعی انگاره نظری است .که تالش برای روشن
ساختن ابعاد نظری و مفهومی آن برای تحقق و اجرای سیاست فرهنگی ضرورت دارد(فاضلی و
قلیچ .)30 :1392 ،پس باکمی تمرکز بر ماهیت سیاستگذاری فرهنگی خواهیم یافت که پیریزی
الگویی بومی و اسالمی برای آن نیازمند تعیین موضع نسبت به سؤاالت متعددی است که غفلت
 .1بر اساس مبانی انقالب اسالمی و با توجه به بیانات رهبر انقالب ،الزمه تحقق دولت اسالمی این است که دستگاه
حاكمهی كشور در سازماندهی خود و رفتار خود ،اسالمی عمل كند .این به این معناست که سیاستگذار باید در طول
فرآیند عملکرد خود به نظر شارع یا احکام شرعی مرتبط با هر موضوع ،توجه داشته باشد و طبق بیان اندیشمندانی مثل
شهید صدر ،حکم شرعی فقط متعلق به فعل مکلف نیست بلکه متعلق به ذات مکلف یا امور دیگر مرتبط با حیات مادی
و معنوی او نیز هست .به عبارت دیگر اسالم برنامهای برای اداره همه شئون زندگی انسان است.
2 . Jacob Burckhardt
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از هرکدام میتواند خروجی نهایی را متزلزل و ناکارآمد کند .چیزی که با بررسی اسناد باالدستی
سیاستی کشور و آثار و کتبی که در حوزه سیاستگذاری فرهنگی نوشتهشدهاند ،شاهد آن هستیم.
بهطوریکه بخشی از آنها باوجوداینکه ادعای نگاه کالن و جامع دارند اما مبادی تصوری یا تصدیقی
تولیدشده در نظام معرفتی غربی را پیشفرض قرار میدهند و بخشی دیگر نیز با برجسته کردن
یک یا چند مسئله و تمرکز بر روی آنها ،از پاسخگویی نظاموار به همه مسائل بازمیمانند 1.لذا به
نظر میآید در گام اول برای تدوین الگوی اسالمی سیاستگذاری فرهنگی ،باید بنیادهای نظری
این حوزه را استحکام بخشید و این مهم ،نیازمند مجموعه مسائلی است که در صورتبندی منطقی
خود بتوانند در مرحله اول ،تراث اندیشمندان مسلمان را به نطق دربیاورند و در مرحله دوم ،امکان
رجوع عالمان اسالمی به متن دین برای تصحیح و تکمیل و انسجامبخشی به معارف ایجادشده را
پدیدآورند .آنچه این پژوهش به دنبال آن است تهیه این بخش از مجموعه مسائل مذکور ،از طریق
بررسی ادبیات نظری این حوزه است.
البته گفته میشود که مسئلهها در خأل شکل نمیگیرند و فضای معرفتی و فرهنگی بر آنها
اثر میگذارد ،لذا هر نوع مسئلهای را بدون توجه به ریشههای فرهنگیاش نمیتوان به یک دستگاه
فکری عرضه کرد .هرچند این نکته ،خود ،منبعث از پیشفرضهای متعددی است اما تا جایی که
ما را در نسبیت معرفتشناختی مطلق قرار ندهد قابلپذیرش است در عین حال ،پرداختن به آن
مجال دیگری میطلبد .آنچه میتوان در اینجا بیان کرد این است که واقعگرایی یکی از مبانی
اساسی معرفتشناسی اسالمی است که طبق آن اندوختههای بشری در مواجهه با واقعیتهای
عینی زندگی ،ارزش معرفتی دارد .همانطور که شهید محمدباقر صدر ،روش ابداعی تفسیر موضوعی
خود را مبتنی بر این اصل قرار دادهاند .در این روش محقق ،پرسشها و فرضیههایی را که از
اندوختههای بشری و یا مواجه با واقعیتهای عینی زندگی به دست آورده بر اساس تعامل مبتنی
بر «ساختار پرسش و پاسخ» در محضر قرآن ارائه میکند تا درنهایت بتواند نظریه قرآن را در باب
 . 1برای مثال میتوان به سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور رجوع کرد که در آن تعریف فرهنگ قرابت بسیاری به رویکرد
انسانشناسی کالسیک مثل اندیشمندانی چون تایلور دارد ،گرچه به آن تصریح نمیشود .همچنین در اسناد برنامههای
توسعه -به استثناء برنامه پنجم که ساختاری متفاوت داشت -بیشتر وجه اقتصادی و زیرساختی فرهنگ مورد توجه بوده
است به طوری که گویی سیاستگذاری پیرامون محتوای فرهنگ خارج از وظیفه دولتهاست.
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موضوع مورد پژوهش به دست آورد(صدر .)32 :1393 ،ازنظر شهید صدر روش موضوعی اختصاص
به فهم و تفسیر نصوص قرآنی ندارد بلکه منطق این روش میتواند بهعنوان روش عام علم دینی و
نظریهپردازی در تمام شاخههای علوم انسانی و اجتماعی مطرح شود(1صیفی حصار.)120 :1397،
نکته بعدی این است که بخشی از منابع تحلیلشده در این پژوهش از میان آثار بومی
ارائهشده در جامعه علمی کشور است .لذا طبیعتاً اعتبار توجه این پژوهش به مسائل شکلگرفته
در جامعه ایرانی-اسالمی تا حدی بسته به اعتبار همان تولیدات است .البته نویسنده بههیچوجه
ادعای جمعآوری جامع مسائل این حوزه را ندارد چراکه رجوع به ادبیات موجود ،صرفاً بخشی از
مسائل بنیادین را برای ما نمایان میکند اما همین نمایانسازی با فعال کردن ذهن جامعه علمی
میتواند به مشهود شدن خألها نیز کمک کند تا با تداوم اینگونه پژوهشها ظرفیت بالقوه دانش
سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر مسائل ایرانی -اسالمی بالفعل گردد.
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بر این اساس سؤال اصلی این پژوهش آن است که ادبیات نظری مطالعات سیاستگذاری
فرهنگی در موضوع رابطه حکومت و فرهنگ حول چه مسائلی شکلگرفته است؟ بهعبارتدیگر
برای ساماندهی الگویی برای رابطه حکومت و فرهنگ در سیاستگذاری ،باید به چه مسائل
بنیادینی پاسخ داد؟
 .2پیشینه پژوهش

با نظر به اهمیت و جایگاه مسئله رابطه حکومت و فرهنگ ،تولیدات علمی مختلفی را میتوان
پیدا کرد که هرکدام از زاویهای به یک یا چند بعد از ابعاد آن پرداختهاند ،چراکه این مسئله بر
مبنای نظریه سیاسی و نظریه فرهنگی و امتداد داللتهای این دو در سیاستگذاری و بر اساس
پیشفرضهای بنیادین ما از دین شکل میگیرد .اما با بررسی صورت گرفته ،هیچ پژوهش مستقلی
که ادعا داشته باشد مجموع مباحث و مسائل مرتبط با این موضوع را بیان کرده است پیدا نشد .در
ادامه تالش میشود تا در ضمن ارائه گزارشی از مرتبطترین پژوهشهای موجود ،درواقع قسمتی
از منابعی که بهعنوان ماد ه تحلیل در پژوهش حاضر مورداستفاده قرارگرفتهاند معرفی شود.
 .1چناچه خود ایشان با مبنا قرار دادن همین روش توانست نظریههای مختلفی را از متن دین استخراج کند .مثل اقتصادی
اسالم در کتاب اقتصادنا ،نظریه اسالم در باب فلسفه تاریخ در کتاب سنتهای تاریخ در قرآن و ...
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آشنا ( ،)1384در ابتدای «کتاب از سیاست تا فرهنگ» تالش کرده است تا بر اساس تبیین
نظاموار نهادهای جامعه ،نسبت نهاد حکومت با فرهنگ را مشخص کند .فاضلی و قلیچ ( ،)1392در
بخشهایی از کتاب «نگرشی نو به سیاست فرهنگی» تالش کردهاند که بنیادهای نظری برنامهریزی
یا سیاست فرهنگی را شرح و بسط داده و با ورود به چالش امکانپذیری برنامهریزی فرهنگی،
گفتمانهای شکلگرفته حول آن را توضیح دهند .همچنین کاظمی و حاج حسینی ( ،)1395در
یکفصل مجزا در کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» ،جریان مطالعات سیاستگذاری
فرهنگی را بررسی کرده و همچنین تالش کردهاند تا تالشهای انجامشده در ایران پیرامون مفهوم
مهندسی فرهنگی را نیز معرفی کنند .پیروزمند ( )1389نیز در کتاب خود با عنوان «مبانی و
الگوی مهندسی فرهنگی» ،تالش کرده است از زاویه معارف و اندیشه دینی پس از تنقیح مبانی و
مبادی نظری بحث و آسیبشناسی رابطه دین ،دولت و فرهنگ پس از انقالب اسالمی ،الگوهای
خاصی را برای مهندسی فرهنگی ارائه دهد .کتب دیگری نیز هستند که برای شناخت مسائل
نظری سیاستگذاری فرهنگی خصوصاً رابطه حکومت و فرهنگ قابلاستفاده هستند؛ مثل کتاب
«متغیرهای استراتژیک در سیاستگذاری فرهنگی» ،نوشته اشتریان ( )1389یا «سیاستگذاری و
برنامهریزی فرهنگی در ایران» نوشته اجاللی ( )1379و  . ...مجموعه سهجلدی «از سیاستگذاری
تا سنجش فرهنگی» نوشته آشنا و همکاران ( )1397نیز جزء آخرین آثاری است که میتوان در
آن مجموعهای از مباحث و مسائل سیاستگذاری فرهنگی از منظرهای متفاوت را مشاهده کرد.
در میان مقاالت نیز افرادی مثل جمشیدی ( )1393در پژوهشی با عنوان «تأمالتي در مداخله
دولت ديني در فرهنگ» ،همایون و فروزان ( )1388در مقالهای با عنوان «تبيين رابط ه مطلوب
حکومت و فرهنگ در جمهوری اسالمي ايران» ،خندان و طیبی ( )1388در دو مقاله با عنوانهای
«درآمدی بر نقش فرهنگی دولت دینی» و «وظایف اصلی دولت دینی در عرصه فرهنگ» و باقری فرد
و توکلی و الوانی ( )1394در مقالهای با عنوان «سیاستگذاری فرهنگی در دولت دینی» تالشهایی
کردهاند تا با رویکرد نظری و تحلیلی و با هدف بیان نقش فرهنگی دولت به تقریر دیدگاه اسالم
در این زمینه بپردازند .همچنین در مجموعه مقاالت همایش ملی مهندسی فرهنگی ( )1385که
در پنج جلد و از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی منتشرشده است تالش شده که به تعریف و
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رهیافتهای نظری و روشی مهندسی فرهنگی نزدیک شود .اما به نظر میآید که در این تالشها
عموماً بنیادهای نظری بهعنوان مفروضات در نظر گرفتهشده و بیشتر به روشها پرداختهشده است.
 .3روش پژوهش

ازآنجاکه در پژوهش پیش رو به دنبال استخراج مضامین مرتبط با مسائل رابطه حکومت و
فرهنگ در سیاستگذاری هستیم با مطالعه (روش کتابخانهای) به آثار تولیدشده 1در این حوزه
مراجعه و با منطق روش تحلیل مضمون مسائل استخراجشده را صورتبندی و تنظیم کردهایم.
تحلیل مضمون ،روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای متنی است
و دادههای پراکنده را به دادههایی غنی تبدیل میکند(برون و کالرک .)4 :2006 ،برای تحلیل
مضمون ،سه مرحله ذکر شده است -1 :کدگذاری توصیفی :استخراج بخشهای مرتبط متن و
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تعریف کدهای توصیفی یا مضامین پایه؛  -2کدگذاری تفسیری :دستهبندی کدهای توصیفی و
تفسیر معانی دستهها و ارائه مضامین جهت دهنده؛  -3یکپارچهسازی :استخراج مضامین کلیدی
یا فراگیر برای مجموع دادهها بهعنوان یک کل ،و نهایتاً ایجاد نموداری برای نشان دادن روابط بین
سطوح مختلف(ن.ک :عابدی جعفری و دیگران.)151-198 :1390 ،
در این پژوهش با بررسی منابع درنهایت 93 ،پرسش اساسی بهعنوان مضامین پایه استخراج
شد .این پرسشها در  18مضمون جهت دهنده شامل ،شناخت هستی  ،شناخت انسان ،شناخت
جامعه ،فلسفه دین ،معرفت دینی ،حق حکومت ،شکلگیری حکومت ،گستره حکومت ،ابزارهای
حکومت ،غایت حکومت ،چیستی فرهنگ ،شناخت فرهنگ ،فرهنگ مطلوب ،تغییر فرهنگ ،امکان
و حدود مداخله حکومت در فرهنگ ،شناخت و اولویتبندی مسائل فرهنگی ،عامالن رقیب حکومت
در عرصه فرهنگ و مخاطب سیاستگذاری فرهنگی تحلیل شده و درنهایت در  3مضمون فراگیر
شامل مبادی مفهومی-عقیدتی مؤثر ،نظریههای مؤثر و چالشهای نظری قرار گرفتند.
yyمطالعات  نظری

برخی معتقدند عرصه فرهنگ عرصه بروز عاملیت انسانهاست و پیشبینی ،کنترل و مدیرت
فرهنگ منتفی است(فاضلی و قلیچ)12 :1392 ،؛ اما در مقابل بیانشده است که فرهنگ،
 .1منابع استفاده شده در سند پشتیبان این پژوهش شامل  60عنوان کتاب ،مقاله و پایان نامه است .که جهت سنجش دامنه
و اعتبار دادههای تحلیل در بخش ضمیمه ارائه شدهاست.
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ی با شرایط پیرامونی شکلگرفته و تغییر
نظام تعامل 
بهخودیخو د دچار تغییر نمیشود بلکه د ر 
میکند .حضور ،یا عدم حضور یک عنصر یا یک شرط میتواند بسترساز تغییر در فرهنگ باشد .بدین
توان د ر آمادهسازی شـرایط بـرای تغییر فرهنگ مؤثر واقع شد(آزاد ارمکی.)229 :1385 ،
ظ می 
لحا 
اما حتی در صورت اثبات امکان تغییر فرهنگ با برنامهریزی از بیرون ،عدهای آن را کار درستی
نمیدانند چراکه فرهنگ مقولهای کیفی و حاصل جمع کثیری از انسانها در سالیانی طوالنی است
و نباید با دخالت از بیرون و تغییرات پیشبینیشده در فرهنگ ،آن را تنزل داد(صالحی امیری
و عظیمی دولتآبادی .)92 :1387 ،این تفاوت دیدگاهها ،چالش نظری مهمی را درباره ماهیت
سیاستگذاری فرهنگی پدید میآورد.
برخی چالش مذکور را تا زمان یونان به عقب بردهاند و دوگانه افالطون – پریکلس را مطرح
میکنند(آشنا .)10-11 :1384 ،این دوگانه در دوگان ه مارکسیسم -لیبرالیسم خود را بازتولید کرده
است که بعضی از اندیشمندان برای توضیح محل نزاع از آن استفاده میکنند(ن.ک :خندان و امیری
طیبی .)135 - 131: 1388 ،در این تقریر ،در مکتب مارکسیسم با صراحت ،نگاه حداکثری در
باب دخالت فرهنگی دولت مطرح میشود؛ افرادی که طبقه حاکم را تشکیل میدهند ،بهعنوان
متفکران یا تولیدکنندگان عقاید بر جامعه حاکماند و بر تولید و توزیع نظرات عصر خود نظارت
دارند(استریناتی .)182 :1380 ،در مقابل ،لیبرالیسم نظری قائل به عدم دخالت دولت در فرهنگ
است .فیلسوفان این مکتب میگویند :جوهر لیبرالیسم ،بیطرفی عمومی نسبت به طیف گستردهای
از مسائل اخالقی و دینی است(گالستون .)62-63 :1380 ،اما حقیقت این است که امروزه وقتی
ال در
از ساحت نظر به آنچه درواقع اتفاق میافتد مینگریم شاهد این هستیم که احتمال آنكه مث ً
اروپاي امروز ،دولتي بخواهد سياست فرهنگي خود را به يكي از اين دو ورطهي افراطي عدم دخالت
دولت در بخش فرهنگ یا كنترل حداکثری دولت بر منابع فرهنگ بسپارد ،رو به كاهش است و
عمده تالش اندیشمندان برای ایجاد نظرگاههای ديگري است که سیاستگذاران را از دل این نوع
دوراهیهای افراطی رها کند(ماتراسو و لندی .)6-7 :1999 ،طرح گفتمان مدنی – ارتباطی که به
گفته مک گوییگان( )1388بر مبنای نظریه هابرماس به دنبال کم کردن تسلط و چیرگی دولت
و بازار و افزایش سیاستهای سازمانهای مردمنهاد و جامعه مدنی بهوسیله حوزه عمومی است و
همچنین رویکردهای دیگری که در دسته نئو مارکسیستی ،ساختی – کارکردی ،محافظهکارانه،
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پستمدرنیستی و  ...تقسیم میشوند(ن.ک :همایون و فروزان .)74-79 :1388 ،شاهد این
مدعاست که آنچه در تقسیمبندی نظریههای حول رابطه حکومت و فرهنگ مطرح است بر اساس
سیر تاریخی غرب مدرن و چالشهای نظری و اجتماعی آنها شکلگرفته که همان حرکت از
سنت سیاستگذاری فرهنگی دولتی به سمت دولتهای لیبرال و ظهور دیدگاههای جایگزین
در تعارض بین این دو و درنهایت پیدایش مفهوم گفتمان ،و مؤثر دانستن تمام گونههای قدرت
در فرهنگ است .لذا نظریات حول رابطه حکومت و فرهنگ در غرب در نسبت با مسائل نظری و
عملی متعددی شکلگرفتهاند.
 .4صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاستگذاری

در این پژوهش با جمعآوری ادبیات نظری حول مطالعات سیاستگذاری فرهنگی تالش شده
است تا مضامین مرتبط با مسائل رابطه حکومت و فرهنگ استخراج و صورتبندی شود .جداول
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انتظام یافته مسائل استخراجشده بهتدریج در این قسمت در ضمن ارائه سیری مشخص با استفاده
از اهم فیشها ارائه میگردد و نمودار نهایی که بر اساس مضامین مسائل ترسیمشده است در
قسمت جمعبندی قرار خواهد گرفت.
در مرحله اول برای پیریزی یک الگو برای سیاستگذاری فرهنگی ،پاسخگویی به چالش
ی ما
امکان و حدود دخالت حکومت در فرهنگ بهعنوان یک مسئله نظری بنیادین در نسبت با تلق 
از حکومت و فرهنگ شکل میگیرد .لذا داشتن یک نظریه حکومتی و یک نظریه فرهنگی الزمه
ارائه نظریه در سیاستگذاری فرهنگی است و این مهم در آموزههای اسالمی و نظرات اندیشمندان
مسلمان نیز قابلپیگیری است(ن.ک :جمشیدی .)113-114 :1393 ،بر این اساس ،بسط مبحث
در دو عنوان  -1حکومت و نظام سیاسی و  -2فرهنگ و نظام اجتماعی ،پیگیری و دیدگاهها و
نظریات هر حوزه با هدف استخراج مسائل نظری آن بیان میشود .ازآنجهت که ما در دستگاه
تحلیلی خود ،به دنبال یافتن جایگاه دین در پاسخدهی به این مسائل هستیم ،پس الجرم در هر دو
باید گریزی به مسائل مرتبط در حوزه دین زده شود که خود جایگاه خاصی به مسائل دینشناسی
خواهد داد .پس فرآیند استخراج مسائل از نظریه به مبانی بوده است اما در مقام ارائه ،ما از مبانی
به سمت نظریات حرکت خواهیم کرد.
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 .1-4مبادی مفهومی-عقیدتی مؤثر بر سیاستگذاری فرهنگی

به نظر میآید این قضاوت که سیاستگذاری فرهنگی اساساً مفهومی مدرن است ،به خاطر
پیشفرضهای اصلی خاصی است که همراه این مفهوم بیانشده است .خودمختاری انسان ،عقالنیت،
قدرت کنترل و تصرف انسان و  ...ازجمله این پیشفرضهاست که انسان را ناگزیر از برنامهریزی
معرفی میکند و غلبه خوانش مدرن از هرکدام از این گزارهها قضاوت فوق را به وجود آورده است.
درنتیجه برنامهریزی و سیاست فرهنگی مستلزم این است که مفروضات متعددی درباره معنای
انسان ،طبیعت ،جامعه ،تاریخ و بسیاری مقوالت دیگر به یکدیگر پیوند زده شود و مجموعهای
نظری برای معنا بخشی و انسجام نظام برنامهریزی و سیاست فرهنگی فراهم آید(فاضلی و قلیچ،
 .)36-38 :1392بهعبارتدیگر آنچه در تکوین نظریه حکومت و نظریه فرهنگ ،جایگاه مهمی
پیدا میکنند همین مبادی مفهومی و عقیدتی است.
شاید بتوان نقطه ثقل این پیشفرضها را در مسائل انسانشناسی فلسفی دید .چنانچه گفته
شده است که هر سیاست فرهنگی ،برگرفته از مجموع ه بینشها و ارزشها درباره انسان بما هو
انسان است .لذا برای رسیدن به فرآیند سیاستگذاری و حصول مجموعهای از سیاستها ،بایستی
نوع نگاه خویش به انسان را مشخص کنیم(ن.ک :آشنا و همکاران ،1397 ،ج.)16 :1
از دیگر مفاهیم این حوزه که موضعگیری ما نسبت به آن اهمیت باالیی دارد ،جامعه است .با
صرفنظر از مسائل متفاوتی که در زمینه هستیشناسی اجتماعی وجود دارد ،در بحث از جامعه،
مقولههای عرف ،آزادی ،عدالت و غیره جایگاه مهمی دارند .عرف به علت توانایی در تولید ارزشها
و هنجارها عرصه رقابت قدرتهای سیاسی است(اشتریان .)81 :1389 ،ریشههای بحث از حدود
مداخله حکومت اسالمی در حوزه فرهنگی ،در ارتباط با مقوله «آزادی» تعریف میشود(جمشیدی،
 .)14 :1393عدالت نیز نوعی نظام پاداش و کیفر است که زندگی اجتماعی را برای انسان
پیشبینیپذیر میکند(اشتریان .)144 :1389 ،پس طبیعی است که تلقی از این مفاهیم و رویهها
بر فرهنگ عمومی جامعه و نظام سیاستگذاری آن مؤثر خواهد بود.
در نگاه اسالمی عالوه بر بازسازی مقولههای فوق بر اساس جهانبینی اسالمی احتماالً مفاهیم
دیگری نیز که درنهایت گفتمان مخصوصی را در سیاستگذاری فرهنگی میسازد خواهیم
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داشت .بهعنوانمثال برخی معتقدند که از منظر امام خمینی(ره) دال مرکزی و عنصر کلیدی در
گفتمان فرهنگی ،توحید و معنویت است که ارزشهای خاص خود را در فرهنگ سیاسی پدید
میآورد(اشتریان 51 :1389 ،و  .)66یا بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری عقالنیت ،حقیقتی
است که با دو عنصر عدالت و معنویت کامل میشود .روح و اساس کار ،معنویت است و عقالنیت
بهعنوان مهمترین ابزار کار محسوب میگردد و عدالت نیز هدف و یک مسئله اصلی و محوری
است(آیتاهلل خامنهای ،1383 ،دیدار مسئوالن وزارت امور خارجه) .پس اولین و مبناییترین سؤال
ما میتواند این باشد که اساساً اسالم چه مفاهیم و عقایدی را بهعنوان مبنای اصلی خود برای معنا
بخشی و هنجار سازی در زندگی اجتماعی (سیاسی -فرهنگی) ایجاد کرده است؟
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1

تبیین ما از هستی چگونه است؟ (خدا ،طبیعت ،دنیا و آخرت و
)...

شناخت هستی

2

تبیین ما از ماهیت و غایت انسان چیست؟ (نسبت به خدا،
جامعه ،طبیعت و )...

3

خودمختاری و قدرت تصرف در انسان چه حقوق و
مسئولیتهایی برای او ایجاد میکند؟

4

عقالنیت متناسب با دستگاه نظری ما چه ویژگیهایی دارد؟
(نسبت به ایمان و معنویت ،حجیت و شریعت و )...

5

تبیین ما از ماهیت و غایت جامعه چگونه است؟ (نسبت به
انسان ،تاریخ و )...

6

به چه میزان میتوان برای فرد و جامعه آزادی قائل بود؟

7

عدالت متناسب با دستگاه نظری ما چه تعریف و ویژگیهایی
دارد و معیارها و شاخصهای پیادهسازی آن در جامعه چیست؟

8

عرف در تشریع و تقنین برای جامعه چه جایگاهی دارد؟

شناخت انسان و
احکام آن

شناخت جامعه و
احکام آن

جدول ( :)1مجموعه مسائل مبادی مفهومی  -عقیدتی مؤثر.

مبادی مفهومی -عقیدتی مؤثر

شماره

مضمون پایه

مضمون     جهت
دهنده

مضمو ن
فراگیر
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اما همانطور که گفته شد ارائه نظریه پیرامون حکومت و فرهنگ از منظر دین متوقف به
پاسخگویی به مسائلی حول فلسفه و گستره خود دین است .این پاسخها عالوه بر اینکه خود
نظریه دین را شکل میدهند اما خود به نحوی برآیند پاسخهای ما به مبادی مفهومی و عقیدتی نیز
هستند .لذا پرسش از دین حلقهای واسط است که هم میتواند در میان مبادی ما قرار گیرد و هم
میتواند در زمره نظریات ما متعین شود .پس با توجه اهمیت و تأثیر مستقیم آنها و لزوم تمرکز
بیشتر بر روی این حوزه بر اساس سیر ارائه بحث ،جدول سؤاالت آن در اینجا آورده شده است.

9

آیا غایت دین ،سامان دادن به امور دنیایی ،اجتماعی و فرهنگی
(معیشت) نیز هست یا فقط امور اخروی است؟

10

آیا بین اتکال معنوی و معیشت انسان در نسبت با سعادت او
پیوندی وجود دارد؟

11

آیا نگاه دین به معیشت ،یک چهارچوب حداقلی و صرفاً نظارتی
است یا نگاهی حداکثری برای تنظیم معیشت فرد و جامعه و
توسعه آن در نسبت با سعادت او در دین وجود دارد؟

13

سازوکار دین برای بسط چهارچوب توصیفی و تجویزی خود در
گستره زمان و مکان چگونه است؟

14

کارکرد و غایت دین در زمان نزول وحی یا حضور معصوم با زمان
کنونی (غیبت) چه تفاوتهایی دارد؟

15

آیا باوجود محدودیتها و ظرفیتهای متون دینی ،امکان تعمیم
انتظار از دین از زمان نزول وحی یا حضور معصوم تا زمان کنونی
وجود دارد؟

16

آیا بشر امروز نیازی به وحی دارد یا عقل و تجربه برای او کافی است؟

17

آیا عقل و تجربه بهطور مستقل از وحی توانایی حکایتگری صادق از
واقع را دارند یا نه؟

18

ورود وحی به حوزههای عقل و تجربه چگونه ورودی است؟ آیا
میتواند مالک صحت نهایی باشد؟

19

با توجه به ظرفیت نصوص دینی ،محدودیت دسترسی کنونی ما به
وحی سبب چه تغییراتی در معرفتشناسی ما میشود ؟

95
دین و دنیا
(فلسفه دین)

دین و علم
(معرفتشناسی
دینی)

جدول ( :)2مجموعه مسائل مؤثر حوزه دینشناسی.
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 .2-4نظریههای مؤثر بر سیاستگذاری فرهنگی
 .1-2-4حکومت و نظام سیاسی

برخی سیاست را آنگونه که باید باشد ،تعریف میکنند ،و برخی دیگر ،آنگونه که هست .این
اختالف بر اساس تشبیه موریس دووژه ،1توجیه میشود که گفته است :سیاست همانند زائوس،
خدای یونانیان باستان ،دو چهره دارد :از یکسو ،ابزار تسلط برخی از طبقات بر طبقات دیگر است،
و از سوی دیگر ،وسیلهای برای نیل بهنوعی همگونی و نظم اجتماعی بهمنظور تأمین مصلحت
عمومی است .اما رجوع به بعضی تعاریف انجامشده توسط اندیشمندان مسلمان نشان میدهد که
وجه غایتمندی و هدایتگری در تعریف سیاست پررنگتر است .امام خمینی(ره) میفرمایند:
«سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد ،تعالی مصالح جامعه را در نظر بگیرد و
تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند بهطرف آن چیزی که صالحش
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هست»(خمینی :1368 ،ج .)432 :13بر این اساس ،درنهایت سیاست بهعنوان یك ابزار تصویر
میشود که آنچه آن را مفید یا مضر میکند ،اندیشهای است که آن را به کار میبرد.
در بسط پرسش از حق تسلط به دیگران و چیستی مصلحت عمومی و چگونگی حرکت دادن
جامعه به سمت آن ،مفهوم حکومت برجسته میگردد .بر اساس معنای لفظی و اصطالحی حکومت
در تفسیر المیزان(ن.ک :طباطبایی ،1363 ،ج )163-164 :7حکومت با اعمال قدرت و سازماندهی
بهصورت یک نظام سیاسی ،بهعنوان مظهر واالی وحدت اجتماع ،باعث از بین رفتن ضعف و فتور
در نظام اجتماعی میشود .اما حکومت پس از تشکیل ،نیاز به سازمان خاصی دارد که انجام وظایف
و اعمال سیاستهای آن را به عهده بگیرد؛ این سازمان «دولت» نامیده میشود که به دخالت در
نهادهای دیگر میپردازد(آشنا .)10 :1384 ،مباحث مختلفی نیز حول شکلگیری و پیدایش دولت
در تاریخ و مالک مشروعیت یک حکومت مطرحشده است که از دل آنها نظریاتی مثل نظریه قهر
و غلبه ،نظریه قرارداد اجتماعی ،نظریه برآمدن حکومت از خانواده و غیره صورتبندی میشود.
البته آنچه در ادبیات علوم سیاسی بهعنوان مشروعیت مطرح است همان مقبولیت از منظر جامعه
و هماهنگی با قانون عرفی است که این تلقی ،تعریفی نسبی از مشروعیت حکومت است و ما را
1. Maurice Duverger

صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاستگذاری فرهنگی

نیازمند مفهوم دیگری فراتر از مقبولیت ،با عنوان حقانیت یا معقولیت میکند تا بتوان نوع بایسته
شکلگیری حکومت را مشخص کرد .به گفته میرباقری ( )1377عدهای قرارداد اجتماعی یا پسند
مردم را پایگاه معقولیت میدانند و عدهای کارآمدی دولت در توسعه و تکامل را معیار معقولیت
تصمیم اجتماعی قرار میدهند؛ اما در مقابل ،موحدان بیان میکنند که خاستگاه مشروعیت و
معقولیت حکومت ،هماهنگی با تکامل است و هماهنگی با تکامل به هماهنگی با «ربوبیت الهی»
است .زیرا تکامل از ناحیه ربوبیت الهی جاری میشود.
درنهایت میتوان اینگونه بیان کرد که تحقق نظام اجتماعی حول مصلحت اجتماع ،عالوه
بر قانون ،نیازمند یک نیروی هماهنگکننده است که این نیرو با سازماندهی سیاست در هیئت
حکومت ،بهعنوان مظهر واالی وحدت اجتماع ،باعث از بین رفتن ضعف و فتور در نظام اجتماعی
و حرکت ارادهها به سمت تکامل میشود .پس پرسش از شکلگیری حکومت ،غایت حکومت،
گستره حکومت و ابزارهای حکومت ،ازجمله پرسشهایی است در تکوین نظریه حکومت مؤثر
است .اما وقتی در دیدگاه موحدان هماهنگی حکومت با «ربوبیت الهی» اهمیت مییابد پس
جایگاه دین و نسبت آن با حکومت تبدیل به مسئلهای اساسی میگردد و محور اصلی بحث در
باب حکومت دینی به مسئله سعادت و معیشت بازمیگردد .جمعبندی سؤاالت مربوط به نظریه
حکومت را اینجا خواهیم دید.
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شماره
20

چه طبقه و گروهی حق تسلط بر دیگران را دارد؟

21

مالک مشروعیت(معقولیت یا حقانیت) یک حکومت چیست؟

22

حکمت چگونه باید شکل بگیرد؟

23

آیا نوعی جبر ساختاری منجر به تشکیل حکومت میشود یا اراده
انسانها آن را شکل میدهد؟

24

همگونی و نظم اجتماعی حول چه چیزی شکل میگیرد؟

25

حکومت باید وحدت اجتماع را حول چه هستهای شکل دهد؟

26

مالک و روش تشخیص مصلحت عمومی چیست؟

27

مالک حقانیت تشــخیص مصداق تکامل جامعه توسط حکومت
در چیست؟

28

گستره وظایف یا کارکردهای حکومت در جامعه چیست؟

29

حدود مداخله حکومت در دیگر نهادهای جامعه چگونه است؟

30

چه مقدار از وظایف و گسترهای که برای حکومت دینی در زمان
معصوم بهخصوص در حوزه فرهنــگ در نظر داریم به زمان غیر
معصوم قابلتعمیم است؟

31

حکومت از چه ابزارهایی برای اعمال سیاســت میتواند استفاده
کند؟

حق حکومت

شکلگیری
حکومت

غایت حکومت

نظریههای مؤثر (نظریه حکومت)
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گستره حکومت

ابزارهای حکومت

جدول ( :)3مسائل حوزه نظریه حکومت.

 .2-2-4فرهنگ و نظام اجتماعی

فرهنگ جزء واژههای بسیار پیچیده در زبان انگلیسی است ،چراکه کاربرد این واژه دارای تنوع
فوقالعادهایست(اسمیت .)13 :1387 ،آشوری ( )1380تعداد  93تعریف برای فرهنگ طبقهبندی
کرده است .آنچه در بیان تعریف فرهنگ مطرح میشود جزئی از مسائل نظری درباره این مفهوم
است درحالیکه مسائل مختلفی حول فرهنگ وجود دارد که شامل چیستی فرهنگ ،کارکرد

صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاستگذاری فرهنگی

فرهنگ ،چگونگی تغییر فرهنگ و غیره میشود .پاسخ به این مسائل میتواند یک زمینه علمی
با عنوان نظریه فرهنگ بسازد لذا برای صورتبندی مسائل حول فرهنگ باید به نظریات فرهنگ
رجوع کرد اما رهیافتهای مختلف نتایج مختلفی را در پرسش از فرهنگ پدید میآورند .فهم
جامعهشناختی فرهنگ ،فهم انسانشناختی یا مردم شناختی فرهنگ ،فهم زبانشناختی و نشانه
شناختی فرهنگ ،فهم کالمی -فلسفی فرهنگ ازجمله این رهیافتها به نظریه فرهنگ هستند که
با رجوع به آثار متفاوت در هر رهیافت میتوان مسائل مدنظر نظریهپردازان آن را استخراج کرد.
در رهیافت جامعهشناختی ،فرهنگ در نقطه مقابل ساختار مادی ،فنی و اجتماعی جامعه
قرار دارد اما درعینحال انتزاعیتر از یک «شیوه زندگی» است .در این نگاه وقتی میخواهیم از
فرهنگ سخن بگوییم باید نسبت به سه قضیه کانونی اتخاذ موضع کنیم -1 :محتوای فرهنگ
(فهم ساختار فرهنگ)؛  -2داللتهای اجتماعی فرهنگ (الگوهای نفوذ و تأثیر فرهنگ بر زندگی
و ساختار اجتماعی)؛  -3پیوند میان فرهنگ و فرد (تبیین عاملیت و ساختار در نسبت با فرهنگ)
(اسمیت و رایلی.)18-21 :1394 ،
بر اساس پژوهش جامعه شناسان درباره فرهنگ ،میتوانیم پنج نوع از قالبهای تحلیلی را
شناسایی کنیم -1 :ساختارهای نهادی؛  -2تاریخ و میراث فرهنگی؛  -3تولید و توزیع؛  -4تأثیر بر
مخاطبان؛  -5معنی و کردار اجتماعی .هرکدام از این قالبها در پی پاسخگویی به سؤاالت خاصی
پدید آمدهاند .برای مثال در قالب تأثیرات فرهنگ ،بحث مخاطب و افکار عمومی اهمیت مییابد و
این پرسش مطرح میگردد که چگونه هر موضوع فرهنگی خاص بر معتقدات ،معانی ما از زندگی
و اعمال یک فرد یا گروه تأثیر میگذارد؟ بهعبارتدیگر چگونه ارزشها و سایر عناصر فرهنگی به
الگوهای رفتار شکل میدهند؟ ( هال و نتیس.)33-36 :1390 ،
در رهیافت انسانشناختی یا مردمشناختی(با توجه به تفاوت روشی آن با رویکرد
جامعهشناختی) ،مردمنگاری بهعنوان استراتژی کالن اتخاذ میشود .لذا گفتهشده است که
انسانشناسی فرهنگی ،شناخت علمی از زندگی انسان را مانند زیستشناسی بهصورت میدانی
پیگیری میکند(سالزمن .)11 :1394،در این رهیافت دو اردوگاه کلی را میتوان ترسیم کرد و
یکی را تبیینگرا و دیگری را تفسیرگرا نامید .تمرکز تبیین بر روی ویژگیهای مشترک بین تمامی

99

دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی /شماره دوازدهم /بهار و تابستان 1398

موارد است اما در تفسیر به تفاوتها بیشتر توجه میشود .در نظریات تبیینگرا سؤال اساسی این
است که نسبت نهادهای اجتماعی و ارزشهای فرهنگی و کنش انسانی چیست و بهطورکلی چه
ارتباطی بین فرهنگ و دیگر نهادهای جامعه وجود دارد؟ در نظریات تفسیرگرا از فرهنگ نیز به
سه دیدگاه الگوهای فرهنگی ،تاریخ و تکامل ،و داوری اخالقی باید اشاره کرد که هر یک به دنبال
پاسخگویی به سؤاالت خاصی پدید آمدهاند .برای مثال دیدگاه الگوهای فرهنگی درصدد پاسخ به
این سؤاالت است که آيا فرهنگها میتوانند منشأ واحد و فصل مشترکی داشته باشند؟ همچنین
آیا بر فرهنگ قوانين و قواعد مشخصي حاكم است یا فرهنگ ميتواند خود قاعده و قانون قلمداد
گردد؟ آیا امکان ارزیابی و قضاوت درباره فرهنگهای مختلف بر اساس یک معیار مشخص وجود
دارد؟ (ر.ک :سالزمن.)30-186 :1394 ،
رهیافت زبانشناختی و نشانه شناختی ،بر مبنای ساختارگرایی شکلگرفته است که طبق آن

100

برای تحلیل سطح زندگی اجتماعی به دنبال فهم ساختارهای عمیق هستند(اسمیت و رایلی:1394 ،
 .)177 -175بهعبارتدیگر مسئله اساسی در این رویکرد این است که معناها چگونه ساخته میشوند
و واقعیت چطور بازنمایی میگردد(چندلر .)21-20 :1387 ،پس میتوان اینگونه بیان کرد که
این رویکرد به دنبال یافتن نظامهای زبانی و نشانهای ثابتی است که به کنشهای ما معنا میدهد.
رهیافت روانشناختی با اینکه همواره مورد این اتهام واقع میشده که بهسختی میتواند در
حوزه نظریه فرهنگ سخنی بگوید(اسمیت و رایلی )357 :1394،اما به نظر میآید که بسیاری
از روانشناسان وجود دارند که وارد مباحث اجتماعی شدهاند؛ مانند تالش فروید در کتاب تمدن
و ماللتهای آن و یا مفهومپردازی کهنالگو توسط یونگ که ارتباط نزدیکی با ناخودآگاه جمعی
انسانها دارد(توانا و آذر کمند .)7-9 :1395 ،لذا با توجه به اینکه در این رویکرد بیشتر فرهنگ
بهعنوان تصویری مبهم از مجموع ه سادهای از مشترکات اذهان فردی تصویر میشود مسائل اساسی
در آن نسبت هویت و فرهنگ و همچنین نسبت فرهنگ و غرایز انسان در ساماندهی یکدیگر است.
رهیافت فلسفی به فرهنگ به دنبال نشان دادن عرصههای مختلف فرهنگ بهطور عام است.
بهعبارتدیگر ازآنجاکه فلسفه عهدهدار کشف ،تحلیل و تعلیل عقالنی احکام کلی موضوع خویش
است لذا مسائل فلسفه فرهنگ نیز احکام کلی فرهنگ است .همانطور که به عقیده مصلح

صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاستگذاری فرهنگی

( ،)1393تعریف فرهنگ ،اساس پیدایش فرهنگ ،عناصر و مقومات اصلی فرهنگ ،نسبت عناصر
و مقومات فرهنگ با یکدیگر ،تاریخی بودن فرهنگ ،جمعی بودن فرهنگ ،تغییر و تحول فرهنگ،
تطور در فرهنگ ،نحوه سیر فرهنگ از سادگی به پیچیدگی ،قواعد حاکم بر سیر تطور فرهنگ،
پیدایش و تداوم سنتهای هر فرهنگ ،نحوه نقشآفرینی انسان در تطور فرهنگ ،وحدت و کثرت
فرهنگها ،عناصر متعارض فرهنگ ،جوانی و پیری فرهنگ ،عوامل حفظ و بقای فرهنگ ،مناسبات
میان فرهنگها ،نحوه نقد و ارزیابی فرهنگ ،خصوصیات فرهنگ معاصر و آینده فرهنگ ازجمله
موضوعات و مسائل بحث فلسفی درباره فرهنگ است(مصلح .)94-93 :1393 ،رشاد ( )1390نیز
در مقالهای که حاصل درس گفتارهای او در باب فلسفه فرهنگ است تالش کرده است تا از مسائل
نظری رویکرد فلسفی به فرهنگ دستهبندی خوبی ارائه دهد که به اذعان خودش یک فهرست
شبهه استقرائی است و تکمیل و تغییر در آن ممکن بلکه ضروری است(رشاد.)16 :1390 ،
مانند رابطه حکومت و دین در تکوین نظریه حکومت ،رابطه فرهنگ و دین نیز در تکوین نظریه
فرهنگ بسیار مؤثر است .دین ادعای به سعادت رساندن انسان را دارد که این نشاندهنده دربرگیری
تمام ابعاد وجودی اوست .اما فرهنگ یک مفهوم برساخته در ادبیات علوم انسانی مدرن است که
قبل از هر چیز باید به این سؤال پاسخ داد که اساساً آیا فرهنگ بهعنوان مقولهای ناخودآگاه و
غیرمعرفتی ،مطلوب دین برای حیات اجتماعی محسوب میشود یا امری مذموم است؟ همچنین از
طرف دیگر از یکسو دین میتواند یکی از ابعاد یا اجزاء فرهنگ بهحساب آید و از سوی دیگر دین
میتواند سازنده و شکلدهنده آن باشد که دو صورت دین فرهنگی و فرهنگ دینی در نسبتسنجی
این دو مفهوم قابلتصور میگردد و هرکدام سؤاالت متناسب با خود را تولید میکند(ن.ک :آشنا،
 ،1397ج .)168-202 :3جمعبندی سؤاالت ناظر به نظریه فرهنگ را اینجا خواهیم دید.
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شماره
32

فرهنگ داراي چه اجزائی است؟

33

فرهنگ با دیگر مفاهیم مختلف اجتماعی مثل ارزشها،
هنجارها ،قوانین ،عرف ،اخالقیات ،عادات ،دین ،فنّاوری،
هنر ،تمدن و مانند آن چه نسبتی دارد؟

34

فرهنگ با طبیعت چه نسبتی دارد؟

35

جایگاه فرهنگ در ســاماندهی غرایز انســان و همچنین
جایگاه غرایز انسان در ساماندهی فرهنگ چیست؟

36

نسبت هویت انسان با فرهنگ چیست؟

37

چــه ارتباطی بین فرهنگ و دیگر نهادهای جامعه وجود
دارد و کدام نهاد زیربنا و کدامیک روبناست؟

38

آيا فرهنگها میتوانند منشــأ واحد و فصل مشــترکی
داشته باشند؟

39

ارزشها و هنجارهای اساســی جامعه از کجا میآیند؟
بهعبارتدیگر چه چیزهایی در پدید آمدن فرهنگ تأثیر
میگذارند؟

40

آیــا فرهنگ بهعنوان نهادی اجتماعی کنش انســانی را
تعیین میکند یا کنش انســانی اســت کــه آن را ایجاد
میکند؟

41

نقش اراده انســانها در پدید آمــدن فرهنگها تا چه
حد است؟

42

نقش فطرت انســان ،یا ارادههای تکوینی الهی در پدید
آمدن فرهنگها تا چه حد است؟

43

نقش القاء حاکمان ،انبیاء و امثال ایشــان در پدید آمدن
فرهنگها تا چه حد است؟

44

نقش ســاختارهای اجتماعی در پدید آمدن فرهنگها تا
چه حد است؟

45

فرهنگ اساساً بر چه چیزهایی تأثیر میگذارد؟

46

فرهنگ چگونه بر معتقدات ،معانی از زندگی و اعمال یک
فرد یا گروه (الگوهای رفتاری) تأثیر میگذارد؟

ماهیت
و جایگاه
فرهنگ

چیستی
فرهنگ

منشأ فرهنگ

تأثیرگذاری
فرهنگ

نظریههای مؤثر (نظریه فرهنگ)
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مضمون پایه

مضمون
جهت دهنده

مضمون
فراگیر

صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاستگذاری فرهنگی

شماره

مضمون پایه

48

فرهنگ چه خاصيتي در حيات بشري دارد؟

49

آيــا فرهنگ ميتواند خود قاعده و قانون قلمداد گردد و
بسياري از مسائل تحت تأثير آن اداره شوند؟

50

مردم چگونه در اجرای سنتها و شیوههای کار روزمره از
فرهنگ استفاده میکنند؟ بهعبارتدیگر مردم چگونه و در
چه شرایطی درزمینه فرهنگ دست به انتخاب میزنند؟

51

آیا فرهنگ کارکرد معرفتی دارد؟ بهعبارتدیگر آیا ميتوان
فرهنگ يا مؤلفههاي تشــكيلدهنده آن را چنان ابزاري
در معرفتشناســي به كاربرد و براي اثبات بعضي حقايق
به آن تمسك نمود؟

52

فرهنگ چگونه ساختار نظم اجتماعی را منعکس میکند؟

53

آیا فرهنگ قابل شناخت است؟

54

روششناسی مطالعه فرهنگ چيست؟

55

منابع شــناخت فرهنگ بر اساس معرفتشناسی دینی
چیست؟

56

تاریخ ،تجربه ،عقل ،شــهود ،نصــوص دینی و غیره چه
جایگاهی در شناخت فرهنگها دارند؟

57

عناصر ثابت و متغیر فرهنگ چیست؟

58

فرهنگ تحت تأثير چه چيزهايي تغییر میکند؟

59

آیا قواعدی کلی حاکم بر تغییر فرهنگها وجود دارد؟

60

فرهنگ با چه سازوکاری تغییر میکند؟

61

آيا فرهنگ پیشبینی پذیر است؟ روش پیشبینی تغییرات
فرهنگ چگونه است؟

62

بر اســاس نگاه به تاریخ آیــا فرهنگها در جهت تکامل
هســتند؟ اساساً به چه چیزی بهبود و تکامل میگوییم؟
و معیار و شاخص قضاوت درباره این تکامل چیست؟

63

آیا فرهنگ ،قالبپذیر و برنامهپذیر است؟

کارکرد
فرهنگ

چیستی
فرهنگ

نظریههای مؤثر (نظریه فرهنگ)

47

انسان چه نيازي به فرهنگ دارد؟

مضمون
جهت دهنده

مضمون
فراگیر
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104

شماره

مضمون پایه

64

چه مکانیسم و فرآیندی منجر به تکامل و بهبود فرهنگ
میشود؟

65

مالک مشروعیت تالش برای تغییر فرهنگی چیست؟

66

چه اشخاصی حق تسلط بر مردم و برنامهریزی برای تغییر
فرهنگ آنها را دارند؟

67

اگر فرهنگ خاصیت بین نسلی دارد اعضای یک فرهنگ
چه حقی بــرای برنامهریزی برای تغییــر فرهنگ برای
آیندگان را دارند؟

68

چه ابزارها و اختیاراتی برای تغییر فرهنگ در نگاه دینی
وجود دارد؟

69

اساســاً آیا خود فرهنگ بهعنــوان مقولهای ناخودآگاه و
غیرمعرفتی ،مطلوب دین برای حیات اجتماعی محسوب
میشود یا امری مذموم است؟

70

چندگونــه فرهنگ داريم؟ بر چه اســاس و معيار دینی
میتوان فرهنگها را تقسيم و طبقهبندي کرد؟ چه نسبتي
ميان انواع فرهنگ وجود دارد؟

71

آیا فرهنگ کنونی از حیث رویهها و فرآیندها در زمانها
و مکانهــای دیگر وجود داشــته که با تقلید و تســری
گســترشیافته؟ بهعبارتدیگر آیا میتوان قائل به تداوم
صورتهای فرهنگی بود؟

72

موضع اسالم در قبال تکثر فرهنگها چیست؟

73

آیــا فرهنگ مطلــوب فرهنگی عام و جهانی اســت؟ در
این صورت نســبت آن فرهنگ عام با فرهنگهای خاص
چگونه است؟

74

آیا امکان ارزیابی و قضاوت درباره فرهنگهای مختلف بر
اساس یک معیار مشخص وجود دارد؟

75

معیار ارزشگذاری فرهنگها چیست؟ با چه شاخصهايي
ميتوانيم بگوييم فرهنگي َح َسن يا قبيح است؟

76

مالک تبادل فرهنگها چیســت؟ برچه اساس و معیاری
میتوان فرهنگی را از فرهنگی دیگر اخذ کرد؟

77

حدود فرهنگ مطلوب ارائهشده توسط دین چقدر است
و عناصر و اجزاء آنچه میباشد؟

مضمون
جهت دهنده

تغییر فرهنگ

فرهنگ مطلوب

مضمون
فراگیر

صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاستگذاری فرهنگی

شماره

مضمون پایه

مضمون
جهت دهنده

78

احکام شــرعی دین در حوزههــای مختلف فرهنگ مثل
تفکر و علمآموزی ،روابط اجتماعی ،ســفر و گردشگری،
هنر و رسانه ،ازدواج و روابط جنسی ،خوردن و آشامیدن،
لباس پوشیدن ،خوابوبیداری ،مسکن ،تفریح و سرگرمی،
تعامل با محیطزیست ،بهداشت و سالمت و غیره چیست؟

فرهنگ مطلوب

مضمون
فراگیر

جدول ( :)4مسائل حوزه نظریه فرهنگ.

 .3-4دیگر چالشهای سیاستگذاری فرهنگی

تاکنون با نفوذ به مبادی نظری و مفهومی مؤثر بر چالش رابطه حکومت و فرهنگ در
سیاستگذاری به دنبال بسط طولی آن بودیم اما اکنون سعی میکنیم تا با اشاره به تعدادی از
مسائل مرتبط دیگر در الیه رویین چالشهای سیاستگذاری فرهنگی ،بسطی عرضی در مسائل
این حوزه ایجاد کنیم .این مسائل غیر از مسائل ناظر به امکان و حدود مداخله حکومت در فرهنگ
ش از این در قسمت چهارچوب نظری گذشت.
است که پی 
 .1-3-4شناخت و اولویتگذاری مسائل فرهنگی

در فرآیند سیاستگذاری اولین مرحله ،صورتبندی مشکل و نخستین گام در تعیین و
صورتبندی مسئله ،مشاهده مشکل است .در یک نگاه معرفتشناسانه ،مشاهد ه مستقل از نظریه
و پیشفرض اساساً وجود ندارد؛ لذا ویلیام دان از تکثرگرایی معرفتشناسانه سخن میگوید و نوعی
نسبیگرایی شناختی را مطرح میکند(دان .)39 :1994 ،همچنین ازآنجاکه سیاستگذاری فرهنگی
پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی با مالحظات قدرت پیدا میکند گفتهشده است که  -1منافع قدرت
سیاسی حاکم یا افراد و گروههای صاحب نفوذ -2 ،بحرانها و معضالت عمومی و  -3آرمانها و
ایدئولوژیهای ساختهشده توسط نخبگان فکری ،سه دسته عواملی هستند که بهمثابه متغیرهای
تبیینی در تعیین مسائل و موضوعهای سیاستگذاریهای فرهنگی عمل مینمایند(اشتریان1391،
 .)37-39:این مباحث سبب طرح سؤاالتی نسبت به ادعای نظریهمند بودن استقرا ء در مرحله
صورتبندی مسائل بر اساس معرفتشناسی اسالمی و همچنین مالک اولویتگذاری مسائل در
مقام عمل میگردد.
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 .2-3-4عامالن رقیب حکومت در عرصه فرهنگ

اثبات امکان و حدود مداخله حکومت یا دولت در فرهنگ ،بهخودیخود نافی حق نهادهای
دیگر نیست ،بهخصوص در تفکیکی که امروزه از بخش خصوصی و بخش عمومی میشود(اشتریان،
 .)22 :1391برای مثال در ایران ،فرهنگ امروزه از سه ضلع متفاوت مدیریت میشود -1 :نهاد دین
و مذهب  -2نهاد دولت  -3روشنفکران بهخصوص جریان چپ(کاظمی ،و حاج حسینی.)19 :1395 ،
 .3-3-4مخاطب سیاستگذاری فرهنگی

در هر کنش اجتماعی در نظر گرفتن مخاطب این کنش اهمیت بسیاری دارد .سیاستگذاری
نیز بهمثابه یک کنش اجتماعی که توسط یکنهاد عمومی انجام میشود ،اساساً با در نظر گرفتن
مخاطب آن سیاست است که معنا پیدا میکند .غلبه دوگانه مخاطب منفعل و مخاطب فعال یا مبنا
قرار دادن رویکرد سهگانه هال در خوانش متون رسانهای برای تقسیم مخاطبان ،ازجمله پاسخهای

106

موجود در این حوزه است اما به نظر میآید که ما بهنوعی بازبینی در تعریف و دستهبندی مخاطب
نیاز داریم .برای مثال یکی از دستهبندیهای جدید نتیجه تالشی است که کاظمی و حاج حسینی
با مطالعات میدانی در حوزه مطالعات فرهنگی انجام دادهاند .آنها سه گونه سوژه مطرح میکنند.
 -1سوژه مقاومت  -2سوژه لذت  -3سوژه هویت طلبانه(ر.ک :کاظمی ،و حاج حسینی:1395 ،
 .)97-125پس ارائه معیاری برای دستهبندی مخاطبان سیاست فرهنگی در یک جامعه اهمیت
باالیی دارد چراکه جهتدهی مطالعات و سیاستگذاران را مشخص میسازد.

79

آیا تحقق فرهنگ مطلوب دینی متوقف بر تحقق حکومت دینی است؟

80

مالک و روش تشخیص مصلحت عمومی در موضوع فرهنگ چیست؟

81

آیا حکومت اسالمی ،از حق مداخله در عرصه فرهنگ برخوردار است؟

82

حدود و پهنه مداخله حکومت اسالمی در عرصه فرهنگ چیست؟

83

آزادی در عرصه فرهنگ چگونه تنظیم میگردد؟

امکان و حدود
مداخله حکومت
در فرهنگ

چالشهای نظری رابطه حکومت و فرهنگ در
سیاستگذاری

شماره

مضمون پایه

مضمون     
جهت دهنده

مضمون
فراگیر

صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاستگذاری فرهنگی

85

در ملقمه مشــکالت و معضالت عمومی ،اهــداف و منافع قدرتهای
سیاســی و آرمانها و ایدئولوژیهای جامعه ،سیاستگذار چگونه باید
اولویتگذاری و مهندسی مسائل فرهنگی را انجام دهد؟

86

موضع ما نسبت به تفکیک بین بخش خصوصی و عمومی چیست؟ آیا
این تفکیک اصالت دارد؟

87

آیا سیاســت فرهنگی فقط آن چیزی است که دولت انجام میدهد یا
مربوط به فعالیتهای بخش عمومی غیردولتی نیز میشود؟

88

حیطــه و حدود بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در عرصه
فرهنگ چیست و چگونه تحدید میشود؟

89

بخشهــا و نهادهای عمومی چگونــه میتوانند برای بخش خصوصی
فرهنگ سیاستگذاری کنند؟

90

تــوازن صحيح بين دخالت حکومت و فعالیتهای بخش خصوصي در
بخش فرهنگي چگونه است؟ این توازن در زمان تعارض اهداف گروهها
چگونه باید باشد؟

91

بهطورکلــی خوانش مخاطب و بهتبع آن برنامهریزی فرهنگی برای او
تابع چه متغیرهایی است؟

92

چه دســتهبندی از مخاطب برای سیاســتگذاری فرهنگی میتوان
ارائه کرد؟

93

حکومــت در برنامهریزی فرهنگی جه مخاطبی را باید در نظر بگیرد؟
بهعبارتدیگر وسعت و شمول مخاطب در تغییر فرهنگی باید چگونه
باشد؟

شناخت و
اولویتبندی
مسائل فرهنگی

عامالن رقیب
حکومت در
عرصه فرهنگ

مخاطب سیاستگذاری فرهنگی

84

موضع ما نســبت بــه ادعای نظریهمنــد بودن اســتقراء در مرحله
صورتبندی مسائل در سیاســتگذاری فرهنگی چیست و بر اساس
مبانی دینی چه راهکاری برای حجیت بخشــی به عمل سیاستگذار
میتوان ارائه داد؟

جدول ( :)5چالشهای نظری رابطه حکومت و فرهنگ در سیاستگذاری.

چالشهای نظری رابطه حکومت و فرهنگ در سیاستگذاری
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 .5جمعبندی و نتیجهگیری

در طول این نگاره تالش بر این بود تا با واکاوی ادبیات نظری موجود حول رابطه حکومت و
فرهنگ در سیاستگذاری ،مسائل بنیادینی که پاسخگویی بومی و اسالمی به آنها الزمه پیریزی
و تدوین الگویی دینی بود ،استخراج شود .برای پایهریزی دستگاهی نظری برای مشخص کردن
این رابطه بر اساس رویکرد اسالمی ،ابتدا باید مسائل و چالشهایی را که مطالعات سیاستگذاری
فرهنگی بهعنوان بنیانهای نظری با آن درگیر است شناخت .پاسخگویی به مسائل رویین رابطه
حکومت و فرهنگ در سیاستگذاری ،نیازمند در اختیار داشتن دو نظریه ،یکی پیرامون حکومت
و دیگری پیرامون فرهنگ است .این دو نظریه بر اساس نسبتی که با دین پیدا میکنند خود
منبعث شده از پیشفرضها و مبادی مفهومی و عقیدتی خاصی هستند تا درنهایت با ساختن
یک مجموعه معنا بخش و هنجارساز بتوانند نیازهای نظری ما را در سیاستگذاری فرهنگی پاسخ
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ال به این سؤال پاسخ داد که اسالم چه
دهند .در بررسی مبادی مفهومی-عقیدتی مؤثر باید مستق ً
مفاهیم و عقایدی را بهعنوان مبنای اصلی خود برای معنا بخشی و هنجارسازی در زندگی اجتماعی
(سیاسی -فرهنگی) ایجاد کرده است؟ عالوه بر این ،نوع نگاه به انسان و مفاهیم همبسته با او در
مطالعات سیاستگذاری فرهنگی اهمیتی مرکزی پیدا خواهد کرد .البته گستردگی و کثرت این
مفاهیم بهقدری است که بهطور کامل قابل احصاء نیست و در اینجا تنها آنچه در ادبیات نظری
این حوزه برجستهتر بود آورده شد .در پایان ،در شکل  1نمودار نهایی صورتبندی مسائل رابطه
حکومت و فرهنگ بر اساس مضامین سؤاالت استخراجشده ارائه میگردد .به امید آنکه محققان
و نظریهپردازان این عرصه با التفات بیشتر به مسائل این حوزه ،امکان استنطاق منابع اصلی دینی
و یا آراء اندیشمندان و عالمان اسالمی را برای پاسخگویی به این مسائل فراهم آورند و درنهایت
از انباشت این جنس تولیدات بتوان نظریه یا مکتبی اسالمی در سیاستگذاری فرهنگی بنا نهاد.
انشاءاهلل.

صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاستگذاری فرهنگی
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