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 رانيا در يفرهنگ عيصنا يهايمشخط يشناسگونه

 1زدخواهيا يمهد 3يامام يدمجتبيس 1زادهيديحم يعل 6يکتاب ميابراه

 چکيده

 موجب کشور يفرهنر عيصنا و فرهنگ اقتصاد يگذاريمشخط در يعلم و يکارشناس نراه عدم

 تيفعال در حوزه نيا نفعاال نيهمچن و نبوده توجهيقابل يخروج و يبازده شاهد عرصه نيا در شده

 نشر، ،تئاتر ،کتابخانه ،موزه چونهم يموارد که يفرهنر عيصنا باشند. روروبه يمختلف موانع با خود

 يتوجهقابل ليپتانس فرهنگ، انتقال بر افزون ،شوديم شامل را و... يبازاسباب ،ييانمايپو ،افزارنرم

 از پس رانِيا در يفرهنر عيصنا يهايمشخط که حاضر پژوهش .دندار اشتغال و درآمد ديتول در

 يدارا و يفيک روش، لحاظبه و ياديبن هد ، نوع ساسا بر ،کرده ليتحل و يبررس را انقالب

 نيقوان يرساناطالع يمل راهيپا» از که است يمدارک و اسناد آن، يهاداده است. يياستقرا يکرديرو

 يهايمشخط  يتحق نيا در .اندگرفته قرار مضمون ليتحل مورد و وجوجست «کشور مقررات و

 پنج اند.شده ميتقس «ياتيعمل و ينيع» و «سازچارچوب و کالن» يکل ةدست دو به يفرهنر عيصنا

 کاهش» ،«يگذارسياست» ،«يگرليتسه» ،«ضوابط و استانداردها نيتدو ن،يقوان اصال » يمشخط

 جاديا» يمشخط شش و سازچارچوب و کالن يهايمشخط جزو «يانسان يروين» و «دولت يتصد

 امکانات، ها،رساختيز» ،«ديتول رون » ،«جيترو و غيتبل» ،«التيتسه و هاپرداخت» ،«مرمت و

 اند.شده يبنددسته ياتيعمل و ينيع يهايمشخط جزو «هاتيمعاف» و «نيزم و زاتيتجه

 کليدي واژگان 

 .يفرهنر يمشخط مقررات، و قانون فرهنگ، اقتصاد ،يفرهنر عيصنا
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 مقدمه .0

 ديي با گيذاران يمشي خط پس م،یکنيم تنفس که است ييهوا همان فرهنگ ميمعتقد اگر

 منيد ازین کيه  فرهنيگ  بيا  مرتبط يهاحوزه از يکي د.نباش داشته نهیزم نيا به ياوهيو تيعنا

 يهيا تیواقع که ياحوزه .هستند «يفرهنگ عيصنا» و «فرهنگ اقتصاد» است يشتریب توجه

 اقيع و هيا دوليت  يمهير يب مورد همواره ،مختلف هايدوره در دهديم نشان کشور در موجود

 است. شده

 در تنهيا نيه  فرهنيگ،  اقتصياد  يهيا مؤلفيه  تیوضيع  لحياظ به رانيا کشور خاطر نیهم به

 تیي موقع از زیي ن اندازچشم سند يکشورها با سهيمقا در بلکه يجهان ياستانداردها با سهيمقا

 (.616 :6313 ،يادیص و ياردکان ي)ناظم ستین برخوردار يمناسب

 گيردد.  يبررسي  قیعم طوربه رانيا خالق و يفرهنگ عياصن يگذاريمشخط ديبارو، ازاين

 نيي ا در ياحتميال  هاياشتباه اي و نواق  ،خلل با را ما ،يفرهنگ عيصنا يهايمشخط لیتحل

 عنيوان هب .کنديم فراهم را آنها اصالح اي و ديجد يهايمشخط نيتدو مقدمات و آگاه ،حوزه

 و بيوده  72 ةدهي  بيه  مربوط يفرهنگ هايهسسؤم مجوز صدور ةحوز به مربوط مقررات مثال

 .(6310 ،يمحمد ر.ک:) است ياساس يبازنگر ازمندین
 سال در 6مزيتا کالچرال گزارش بر بنا که يفرهنگ عيصنا ةپهن به پرداختن شکبي

 ،(3 :1267 1،)تاور کرده جاديا درآمد دالر ونیلیب 10/1 و شغل ونیلیم 0/11 از شیب 1267

 ارشاد و فرهنگ وزارت سايت گزارش آخرين بنابر است. داربرخور ييبسزا تیاهم از

 اندشده ثبت رسمي صورتهب کشور در چندمنظوره هنري فرهنگي ةسسؤم 3661 3اسالمي

 در که يردولتیغ يفرهنگ ةسسؤم هزارسه از شیب مشکالت حل منجربه توانديم مهم نيا و

 مورد ،خود تیفعال ریمس در گاه که هاييهسسؤم بشود. زین اندتیفعال به مشغول نهیزم نيا

 روروبه يمختلف موانع با شانتیفعال شروع با و گرفته قرار گوناگون ينهادها يمهريب

 به موارد يبرخ در و ابدييم ادامه تیظرف حداقل با آنها تیفعال کهيطورهب شوند،يم

 .(6310 ،يزارع ر.ک:) شوديم دهیکش يلیتعط
                                                        

1. Cultural times. The first global map of cultural and creative industries. EY 2015. 

2. Tower. 

3. https://tmsh.farhang.gov.ir. 
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 و يکارشناسي  نگياه  عيدم » تيوان يم را حاضر پووهش مدنظر ةئلمس ،باال مطالب به توجه با

 سيه  بيه  را يعميوم  يگيذار يمشي خيط  فراينيد  اگر کرد. عنوان «فرهنگ اقتصاد ةحوز به يعلم

 ،(616 :6313 پيور، ي)قل کنیم میتقس يمشخط يابيارز و ياجرا م،یتنظ و نيتدو يِاصل ةمرحل

 گير يد بیيان  بيه  اسيت.  اول گيام  در فرهنيگ  اقتصياد  يبررسي  و لیي تحل يپي  در حاضر پووهش

 را اسيت  حوزه نيا در يمشخط میتنظ و نيتدو همان که فرهنگ اقتصاد ةحوز در يگذارقانون

 تحقيق  يراسيتا  در آن تحقيق  که يهدف دهد.يم قرار بررسي مورد کارشناسانه و يعلم نگاه با

 مشيکالت  دنيي گرد مرتفيع  منجربيه  گير، يد ریتيداب  ميوازات  به تيدرنها و بوده فرهنگ اقتصاد

 شد. خواهد درآمد و اشتغال جاديا در فرهنگ ةالعادفوق تیظرف شينما و پیشین ةشدانیب

 ينظر يمبان و نهيشيپ .2

 يفرهنگ يگذاريمشخط .1ـ2

 يمشي خيط  منيد نظيام  ةمطالع اما دارد، يطوالن ايخچهيتار هااستیس ةمطالع کهيدرحال

 مطالعيات  کيه  کنيد يمي  ادعيا  6کولمک لیدان است. ديجد يعلم ةرشت يکعنوان به يعموم

 .(7 :1260 1،رکلندی)ب گردديبرم 6111 سال به يمشخط مدرن

 کيه  يکيار  اسيت.  يعميوم  يمشي خط از يفيتعر ةارائ ،ينظر ةنیشیپ يبرا يمنطق مطلع

 دشوار بسیار آن قیدق فيتعر که بوده يشهود يمفهوم يعموم يمشخط ست.ین ساده البته

 .(63 :6311 ت،ی)اسم است شده انیب يمختلف فيتعار آن يبرا و

 يعميوم  يمشي خيط  و دارد رو شیپي  در انسيان  که يریس خط از است عبارت يمشخط

 و دولت مجلس، لیقب از يعموم بخش مختلف مراجع توسط که شوديم هاييمیتصم شامل

 .(72 :6312 ،ي)خاشع گردديم اتخاذ د،انجامعه در يعموم منافع حافظان که هيیقضا ةقو

 را مسيائل  نخسيت  ،يعميوم  يگيذار يمشي خيط  فراينيد  در گفيت  تيوان يمي  يطيورکل هب

 يهيا ليبيد  ،يدولتي  ينهادهيا  شيوند؛ يمي  عرضيه  دوليت  بيه  حل يبرا سپس و يسازمفهوم

 يبيازنگر  و يابیارزشي  ،اجيرا  را تخيب نم يهيا ليبد و کننديم نشيگز و فرموله را يمشخط

 .(67 :6313 ه،ی)سابات کننديم

                                                        

1. Daniel McCool. 

2. Thomas Birkland. 
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 راهنمياي  اصيول  تيوان يمي  را يفرهنگي  يمشي خيط  پووهش، موضوع در خاص طوربه اما

 .دهيد يم نشان را حرکت ریمس که دانست ييهانشانه و عالئم همجموع و يفرهنگ کارگزاران

 ايعميده  کارکردهياي  بيه  اشياصيل  اهيداف  به توجه با يفرهنگ استیس گري،يد فيتعر در

 تیي ترب هنيري،  آثار نندگانيآفر و هنرمندان از تيحما ،يمل راثیم حف  ؛است شده هيتجز

 و يفرهنگي  هايتیفعال از يهمگان برداريبهره ةنیزم آوردن فراهم گران،شينما و هنرمندان

 و اقيدامات  مجموعيه  گيري، يد فيي تعر در همچنيین  .يالمللي نیب قاتیتحق و مبادالت ةتوسع

 کيارگزاران،  ةلیوسي بيه  ايي  حکوميت  خيود  سيوي  از میمسيتق  طيور به که حکومت ماتیتصم

 يگيذار سیاسيت  رد،یي گيمي  صيورت  فرهنيگ  ةحيوز  در آن بيا  مرتبط نهادهاي اي هاسازمان

 .(62 :6310 ،يالوان و يتوکل ،ي)باقر است شده قلمداد يفرهنگ

 فرهنگ اقتصاد .1ـ1

 کياربرد  آن موضيوعي  ةحیطي  که است اقتصاد علم از کاربردي ايشاخه 6،فرهنگ اقتصاد

 فرهنيگ  بخش اقتصادي مسائل تحلیل و تبیین براي اقتصاد علم هاينظريه و مفاهیم اصول،

 اسيت  فرهنگيي  هياي فعالیيت  اقتصيادي  ميديريت  بهبود جهت در مشيخط ةارائ درنهايت و

 .(1ي 0 :6393 )تشکر،

 يسينت  طيور بيه  شيد،  ظياهر  يعلم ةحوز کي عنوانبه 6172 ةده در که فرهنگ اقتصاد

 حيال  در اميا  ،(1 :1269 1،ريي نگر و )بونيت  شيد يم دهيد يانهيهز ةحوز کي عنوانبه شتریب

 هيم  است؛ شيافزا حال در يریچشمگ طوربه انیبندانش ياقتصادها در فرهنگ نقش حاضر

 (.010 :1262 3،ايفور و وی)ماتوس يدیتول يهاتیفعال  یح از هم و مصرف اندازچشم نظر از

 اریبسي  هيا دوليت  يفرهنگي  يارگيذ يمشي خيط  و بيوده  فعيال  سيابقه يب ،يفرهنگ بازار اکنون

 .است شده قبل از ترتیبااهم

 يفرهنگ عيصنا .1ـ3

 موضيوع  شيده،  مطيرح  فرهنيگ  اقتصياد  مبحي   يپي  در شهیهم که هاييموضوع از يکي

                                                        
1. Cultural Economy. 

2. Bonet & Négrier. 

3. Mattoscio & Furia. 
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 ةهسيت  هاواسطه که است نيا 6يفرهنگ عيصنا جوهر و اساس است. خالق و يفرهنگ عيصنا

 و مخاطبيان  از يعیوسي  فیي ط انیي م در و دکننيم دیتول انبوه صورتهب را يفرهنگ يمحتوا

 ون،يي زيتلو و ويراد لم،یف صدا، ضبط شامل عيصنا نيا کنند.يم عيتوز يجهان سطح در اغلب

 در گيردد. يبازم اروپا 6172 ةده به مفهوم نيا ةنیشیپ هستند. يچاپ يهارسانه و مطبوعات

 بيا  يديي جد ميپارادا خش،ب کي در يفرهنگ عيصنا و راثیم و هنر ادغام با 6112 ةده انيپا

 .(67ي61 :6310 )تاوز، افتي ظهور 1«خالق عيصنا» عنوان

 ملل سازمان ينهادها از يکي متحد، ملل ةتوسع و تجارت کنفرانس مخفف ي 3آنکتاد

 به توسعهدرحال يکشورها وستنیپ هدف با و شده سیتأس 6111 سال در که است متحد

 :دهديم ارائه يفرهنگ عيصنا از را ريز يبندطبقه ي دکنيم تیفعال يجهان اقتصاد

 ؛مختلف ادیاع و هاجشنواره ،يهنر يهامهارت همة شامل يفرهنگ شينما .6

 ؛...و کتابخانه ها،موزه ،يخيتار آثار شامل يفرهنگ يهامکان .1

 ؛يعکاس و قهیعت ،يسازمجسمه ،ينقاش شامل يتجسم يهنرها .3

 و تماشياخانه  ،يمحلي  يهيا رقي   ،يقیموس ةزند ياجرا تئاتر، شامل يشينما يهنرها .1

 ؛يبازشبمهیخ

 ؛اتينشر و مطبوعات روزنامه، کتاب، شامل انتشار و ریتکث .0

 ؛مایسوصدا و ويراد ون،يزيتلو شامل يداریشن و يداريد يهارسانه .1

 ؛شنیمیان و ييدئويو يهايباز ،يتالیجيد يمحتواها افزار،نرم شامل ديجد يهارسانه .7

 ؛جواهرات و يبازاسباب لباس، و مد ک،یگراف انواع شامل يداخل يطراح .9

 و يفرهنگي  خيدمات  خيالق،  ةتوسع و قیتحق ،يمعمار غات،یتبل شامل خالق خدمات .1

 .(32 :6397 همکاران، و يقبادی)ک يتالیجيد خدمات

 حوزه نيا سرآمد يکشورها در يفرهنگ عيصنا يهايمشخط .2ـ3ـ1

 يکشيورها  بیشيتر  يداخلي  ناخال  دیتول در يمهم اریبس ریثأت يگفرهن عيصنا امروزه

 مراتيب  به افراد يفکر داتیتول و يفرهنگ يکاالها صادرات کشورها نيا در دارند. يصنعت
                                                        

1. Cultural industries. 

2. Creative industries. 

3. UNCTAD. 
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 اقتصياد  توسيعه، درحال يکشورها در اما است. متعارف يصنعت يکاالها صادرات از ترمهم

 از يراحتي بيه  کشيورها  نيي ا و اسيت  يتکي م افزوده ارزش فاقد خام مواد صادرات بر شتریب

 ،ي)خزائي  پوشيند يمي  چشيم  يفکير  داتیي تول و يفرهنگ محصوالت صادرات بالقوه فرصت

6397: 19). 

 کايمرا

 متحيده  االتيي ا دوليت  کيه  اسيت  ييهايمشخط نيترياصل ،ييزدامقررات و ييزدااقدام

 کيي  وجيود  عيدم  رغيم به است. کرده دنبال يفرهنگ عيصنا ةحوز در فدرال سطح در ويوهبه

 عملکيرد  يدولت مستقل و مهم يهاسازمان يبرخ متحده، االتيا در فرهنگ يکاربرد وزارت

 شيرح  دينب آنها نيتربرجسته .دارند بخش نيا در فدرال دولت از يندگينما به يمیرمستقیغ

 يابير  يملي  ةموقوف 1،هنر يبرا يمل ادیبن از متشکل که 6يانسان علوم و هنر يمل ادیبن :است

 اسيت  0کتابخانيه  خيدمات  و موزه ةسسؤم و 1يانسان علوم و هنر فدرال يشورا 3،يانسان علوم

 .(91ي73 :6311 ،يزي)عز

 بير  بالغ 1267 سال در کايمرا متحده اياالت يفرهنگ عيصنا کل ارزش ونسکوي آمار طبق

 انجمين  )ارگيان  سيت يوچریف ةينشر در اقتصاددانان نيا از شیپ .است بوده دالر اردیلیم 17

 تيا  کيا يآمر بيزرگ  اقتصياد  کيه  بودند کرده ينیبشیپ متحده( االتيا در مستقر جهان، ةنديآ

 .(66 :6397 فر،ي)ملک ردیگيم قرار يفرهنگ عيصنا ةطریس در همگي 1260 سال

 نيچ

 کنتيرل  کيرد.  ينوسياز  و ياقتصياد  يبازساز به شروع 6172 ةده اواخر در کشور نيا

 در ،افتياد  اتفياق  توجيه  قابيل  انتقال کي 6112 ةده ليواا در و شد کمرنگ يکم فرهنگ

 وزارت از يبخشي  عنيوان بيه  و شيد  ذکير  «يفرهنگي  عيصينا » مفهيوم  ابتدا در ،6111 سال

 .شد اضافه فرهنگ

 درصيد  60 از بيیش  سياالنه  افيزايش  بيا  چيین  فرهنگي صنايع 1221 سال از آمار، طبق
                                                        

1. NFAH. 

2. NEA. 

3. NEH. 

4. FCAH. 

5. IMLS. 
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 صينايع  کيه  رسيد ميي  نظر به .است دهکر رشد (داخلي ناخال  تولید رشد از باالتر درصد1)

 ةجامعي  ميدرن  انتقيال  در شدتبه و داده تغییر را چین اقتصاد و فرهنگ اندازچشم فرهنگي،

 .(661ي660 :1261 شان،) است داشته مشارکت چیني

 سيانگل

 يامنطقيه  يحکمراني  اصالح ،6117 از پس يکارگر دولت توجه قابل موضوع يطورکلهب

 ينيوع  جياد يا و اریي اخت در تحيول  فراينيد  1222 سيال  از کشور نيا تدول .بود انگلستان در

 يمشي خيط  عنيوان بيه  زیي ن «يسازيامنطقه» اساس نيا بر کرد. شروع را يامنطقه تیحاکم

 شيد  متوليد  سیانگل در منطقه هشت ،6111 سال در .شد اتخاذ سیانگل در يفرهنگ عيصنا

 در گيام  نیاولي  شدند. ياقتصاد عملکرد بهبود يِکل هدف با يراهبرد ةیته به ملزم هريک که

 (.61ي21 ،1221 6،)پرات بود «خالق عيصنا کالن سند» نيتدو فرايند نيا

 آلمان

 در اسيت.  آلميان  يفرهنگ عيصنا قوت نقاط نيتربزرگ از يکي يفرهنگ و ياقتصاد تنوع

 االتيي ا يبرخي  گرفيت.  قيرار  کشور نيا فدرال دولت کار دستور در خالق عيصنا 1220 سال

 نيي ا دوليت  دهنيد.  توسيعه  را خود فرهنگ عيصنا اشتغال تیظرف تا کوشیدند آلمان فدرال

 عنيوان بيه  را يفرهنگي  يهابخش در صرفهبهمقرون يفن ليوسا و زاتیتجه از استفاده کشور

 .(61ي7 :1227 1،ساندرمن و )فسل کرد لیتسه استیس کي

 ژاپن

 را خود خالق يفرهنگ يشهرها ةشبک 1221 سال در ژاپن دولت يفرهنگ امور آژانس

 يبرا را 1جذاب ژاپن ياستراتو هم 3(METI) صنعت و تجارت اقتصاد، وزارت و کرد افتتاح

 (نماي)پ پياستر کیکم صنعت يمعنابه که ي0مانگا ازجمله يفرهنگ خالق محصوالت غیتبل
                                                        

1. Pratt. 

2. Fesel & Söndermann. 

3. The Ministry of Economy, Trade and Industry. 

4. Cool Japan Strategy. 

5. Manga. 
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 گسترش به شروع 6102 ةده از و دارد يفراوان رونق ژاپن در و ستا يکارتون اتينشر اي

 .(1ي6 :1261 6،يوچیتاک و يوچی)کاک کرد ارائه شنیمیان و ي کرد

 شيامل  ژاپين  يفرهنگي  عيصينا  ،1221 سال در ينيکارآفر و سیتأس يسرشمار بر اساس

 کيل  از درصيد  1 و درصيد  111 بیترت به که بود کارمند ونیلیم 1161 و سسهؤم 1021222

 1267 سال در کشور نيا UIS3 آمار طبق (.619 :1261 1،ي)زهد داديم لیتشک را عيصنا

 .است داشته يفرهنگ يکاال صادرات دالر اردیلیم 310 حدود

 يجنوب کره

 ميوج  اسيت یس گسيترش  در يپررنگي  نقيش  يرسيم  و يدولتي  ينهادها جنوبي کره در

 را تياولو اشيشرق يفرهنگ تيهو رغمبه يجنوب کره داشتند. Hallyu به موسوم 1ياکره

 ميورد  يملي  تيي هو بعيد  ةوهل در و داده خود فرهنگ صنعت داتیتول رد بازار سمیمکان به

 است. توجه

 از يجنيوب  کيره  کشيور  يفرهنگي  و ياقتصاد تحوالت با همزمان ياکره موج ةديپد ظهور

 ياکيره  ميوج  يهاتیظرف از يریگبهره با کشور اين اکنونهم .است بوده بعد به 6112 ةده

 .(67ي1 :6317 ،يزي)عز دارد قرار نرم قدرت نظر از برتر کشور 62 انیم در

 رانيا در يفرهنگ عيصنا .1ـ3ـ1

 هاسيت، مليت  تيي هو مهيم  ارکيان  از يکي ي کيه  يفرهنگ عيصنا به ما کشور در سفانهأمت

 در ميا  يفرهنگي  عيصينا  کيه  آنقيدر  هيا عرصيه  و هادوره برخي در و است نشده توجه چندان

                                                        

1. Kakiuchi & Takeuchi. 

2. Zuhdi. 

3. UNESCO Institute for Statistics. 

موج در مراحل  يناشاره دارد. ا بعدبه  6112 ةاز ده يفرهنگ کره جنوب يبه گسترش جهان ياموج کره .1

وسعت  يو جنوب شرق يجنوب ي،شرق یايدر آس ياپاپ کره یقيدرام و موس هاييالبا گسترش سر ينآغاز

 يوتیوب يرو ياپاپ کره هايقرار گرفتن نماهنگ يوهوبه ياجتماع يهاو رسانه ينترنتگرفت و بعدها با رشد ا

 يتوسط وزارت فرهنگ و گردشگر 6111بار در سال  یننخست یوگشت. اصطالح هال يلتبد يجهان يبه مفهوم

 یوهال»تحت عنوان  ینيبه زبان چ یقيموس ةلوح فشرد يکوزارتخانه در آن زمان  يناستفاده شد. ا يکره جنوب

کره در  يفرهنگ مردم یتموفق یفتوص ياز نام آن برا ینيچ هايکرده بود که رسانه یدتول« از کره ياترانه ي

 استفاده کردند. ینچ
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 ميا  يتيهيو  يهيا شيه ير و يملي  هنگفر با جهتهم کنند،يم عمل مدرن گفتمان به خدمت

 .(19 :6397 ،ي)خزائ ستندین

  دالر( برحسب) رانيا يفرهنگ يکاالها واردات و صادرات تيوضع از 2ونسکوي آمار :3 جدول

 سال
 عنوان

9522 9523 9528 9529 9523 

 يکاال صادرات
 يفرهنگ

100261316 92992191 12112311 63111121 11111113 

 يکاال واردات
 يفرهنگ

611197116 11126111 32111117 36613920 30272361 

 1017136 67116123 11113307 06179701 031031612  يتجار تراز

 ةعتوسي  يبيرا  رو شیپي  يهيا چيالش  زا يکي ي نه،یزم نيا در زروبه و کپارچهي آمار فقدان

 بياال  آميار  ماننيد  منتشيره  دودمحي  آميار  از اگير  کيه يطيور هب است. خالق و يفرهنگ عيصنا

 ريسيا  و اشتغال جاديا زانیم درآمد، جاديا زانیم ،يمال گردش از يقیدق آمار م،یکن نظرصرف

   ندارد. وجود سال کیتفک به و منظم طوربه حوزه نيا در ارقام و اعداد

 و يابيي ارز مسيتلزم  کشيور  يفرهنگي  کيالن  يهيا استیس و اهداف تحقق که است روشن

 امير  نيي ا اسيت.  آن بيا  ميرتبط  ينهادها و هاسازمان عملکرد و يفرهنگ يهاتیفعال سنجش

 و يهمياهنگ  جهيت  کشيور  يفرهنگي  يآمارهيا  در کپارچيه ي و منسيجم  نظام کي بدون مهم

 ي)مقتيدائ  بود نخواهد سریم اندرکاردست مراکز و نهادها همة يهابرنامه و هاتیفعال تيهدا

 .(12 :6310 ،يازغند و

 پژوهش روش .3

 1يشناسي روش دهد،يم نشان را قیتحق اعتبار و اصالت که يعلم قیتحق ةجنب نيترمهم

 ،ينتيا  مقيدار  چيه  کيه  کيرد  قضياوت  تيوان يمي  قیتحق يشناسروش اساس بر است. قیتحق

 دارد. را مشابه موارد به دادن میتعم و اعتماد تیقابل ق،یتحق

 نيي ا از آن يریي گجهت و يریتفس ق،یتحق يفلسف يمبنا 3ساندرز پووهش ازیپ اساس بر

                                                        

1 .http://data.uis.unesco.org 

 است.نشده ارائه ر اين سايت د 1260و  1261هاي آمار صادرات، واردات و تراز تجاري محصوالت فرهنگي ايران در سال
2. Methodology. 

3. Saunders. 
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 بر حاضر پووهش نیهمچن است، يکاربرد ،بوده ياتیعمل ياحوزه در استفاده قابل که  یح

 است. يياستقرا يکرديرو يدارا و يفیک روش، لحاظ به و يادیبن هدف، نوع اساس

 و نیقيوان  يرسيان اطيالع  يملي  گياه يپا از که هستند يمدارک و اسناد قیتحق نيا يهاداده

 تيا  انقيالب  از پس يزمان ةباز و است گرفته قرار يآورجمع و وجوجست مورد 6کشور تمقررا

 است. داشته مدنظر را پووهش انجام زمان

 و سياده  هياي روش از يکيي  .اسيت  1مضيمون  لیي تحل زین هاداده لیتحل و هيتجز ةویش

 شيامل  مضيمون  تحلیيل  اسيت.  تيم  تحلیل همان يا مضمون تحلیل کیفي، تحلیل کارآمد

 و )پونيام  اسيت  شيده  تکرار ما هايداده سراسر در که مضموني يافتن جهت در وجوتجس

  .(36 :1263 3،داورا

 کیفيي  هياي داده در موجيود  الگوهياي  گزارش و تحلیل شناخت، براي روشي روش، اين

 متنوع و پراکنده هايداده و است متني هايداده تحلیل براي يفرايند مضمون تحلیل است.

 لیي تحل رد (.1 :1221 1،کيالرک  و )بيراون  کنيد ميي  تبيديل  تفصيیلي  و غني هاييداده به را

 کنيد  دایي پ دست آنها مورد در حس کي به ديبا ها،داده ةچندبار يدستکار با محقق مضمون

 (.13 :1261 0،النی)الهوج

 پژوهش يهاافتهي .0

 يهيا داده شيد،  داده توضيحي  پیشيتر  کيه  آنکتاد يفرهنگ عيصنا يبنددسته اساس بر

 حيوزة  در مقيرره  ييا  قانون 911 بر بالغ و گرفت قرار کاوش مورد Dotic ةسامان در مدنظر

 خاصي کد کاوش، اين نتاي، از هريک به و گرديد استخراج مزبور سامانة از فرهنگ اقتصاد

 هيم  بيا  را مفهيومي  و معنيايي  قرابيت  بیشيترين  کيه  کدهايي ادامه در شد. داده اختصاص

 درواقيع  شيد.  پرداختيه  جدييد  هايواژه و معاني خلق به و گرفت رارق هم کنار در داشتند

 اشياره  آنها از هاييمثال به زير جدول در که ندشد بنديدسته پايه مضامین قالب در کدها

 است: شده
                                                        

1. http://www.dotic.ir. 

2. Thematic analysis. 

3. Ponnam & Dawra. 

4. Braun & Clarke. 

5. Alhojailan. 
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 آنها به نامر مقررات و قوانين از هايينمونه و پايه مضامين برخي :3 جدول

 مقرره اي قانون نمونه هيپا نيمضام

 ،وابطض نییتع
 فیتکال منابع، ها،نرخ
 ها،نامهنيیآ نيتدو

 هاوهیش و الگوها

 اي هانسخه اي يارسانه يافزارنرم يهابسته از تيحما اي و ديخر گونههر
 تيرعا بر افزون ،يياجرا يهادستگاه توسط آنها يحاو تالیجيد يهاحامل
 اي تيحما مورد افزارنرم ثبت احراز به منوط موضوعه، مقررات و نیقوان ريسا
 ايانهيرا يافزارهانرم دآورندگانيپد حقوق از تيحما قانون وفق ،يداريخر

 6است. تيحما ةکنندافتيدر اي فروشنده نام به  6371 مصوب

 صادرات از تيحما
 ةعرضي  و تولیيد  ةزمین در موفق فروشندگان و تولیدکنندگان شناسايي
 مشيکالت  رفيع  و نآنا به تتسهیال اعطاي و اسالمي مناسب هايلباس
 1آنان محصوالت براي صادرات شرايط تسهیل و ايشان

 مهیب
 و نماگرانیسي  يکيار یب ميه یب بيه  نسيبت  ياجتماع نیتأم و رفاه وزارت

 3کند اقدام هنرمندان

 ياتیمال تیمعاف

 از اعيم  مطبوعيات  و کتياب  فروشيندگان  و ناشيران  قانون نيا ابالغ خيتار از
 ارشياد  و فرهنيگ  وزارت از تیي فعال مجيوز  که يوقحق اي و يقیحق اشخاص
 و هيا ستیگراف راستاران،يو ن،امترجم سندگان،ينو نیهمچن و دارند ياسالم
 موضوع درآمد بر اتیمال پرداخت از مکتوب يفرهنگ آثار دآورندگانيپد ريسا
 1.هستند معاف يانتشارات و يمطبوعات يهاتیفعال

 رشد مراکز از تيحما
 اهدهندهشتاب و

 در نوين کارهاي و کسب هايدهندهشتاب و رشد مراکز از حمايت
0مجازي فضاي و قرآن ةحوز

 

 کارکنان دانش

 بيا  و يسيازمان  التیتشيک  گسيترش  بيدون  اسيت  مجياز  يدادگستر وزارت
 تیمالک يجهان سازمان يهمکار با موجود هايتیظرف و امکانات از استفاده
 يبيرا  را يفکير  تیي مالک ميدت کوتياه  يمهيارت  يآموزشي  يهابرنامه ،يفکر

 يشيورا  ةرخاني یدب در نفعيان يذ و کاربران ،يياجرا يهادستگاه کارشناسان
 1.کند اجرا يفکر تیمالک يهماهنگ و يمل يگذارسیاست

                                                        

 هیئت وزيران. 6391مصوب  (16مادة ) تالیجيد يفرهنگ يهاتیها و فعالرسانه ةو توسع يسامانده ةنامنيیآ .6

 ي.فرهنگ ونیسیعضو کم رانيوز 6397وب مص ،مد و لباس يقانون سامانده يياجرا ةنامنيیآ. 1

هنيري اعطيا    ةسيازي درجي  بیکاري سینماگران و هنرمندان و معادل ةبیم درخصوصرياست جمهوري  ةنام. بخش3

 ت وزيران.ئهی 6391مصوب  ،شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به هنرمندان با مدارک دانشگاهي

مجليس   6392مصيوب   ،اتیي فروشيان از پرداخيت مال  و کتياب  يشيارات انت هايهسسؤم تیقانون معاف ةواحد ةماد. 1
 شوراي اسالمي.

 فرهنگ قرآني. ةشوراي توسع 6317مصوب  ،يمجاز يدر فضا يقرآن يهاتیجامع فعال ةبرنام .0

ميدت مالکیيت فکيري توسيط وزارت     هياي آموزشيي مهيارتي کوتياه    اجيراي برناميه   ةاجاز درخصوصنامه . تصويب1

 ت وزيران.ئهی 6311مصوب  ،دادگستري
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 (يفرهنگي  عيصينا  يهايمش)خط دهندهسازمان نیمضام ه،يپا نیمضام از ،بعد ةمرحل در

 را (يمشي خيط  يها)گونه ریفراگ نیمضام نیز هدهندسازمان نیمضام تيدرنها و ديگرد احصا

 دادند. شکل

 آنها يبنددسته و يفرهنگ عيصنا يهايمشخط انواع :8 جدول

 هيپا نيمضام

 نيمضام
 دهندهسازمان

 يهايمش)خط
 (يفرهنگ عيصنا

 ريفراگ نيمضام
 يبنددسته)

 (هايمشخط

 نییتع استانداردها، نيتدو ن،یقوان اصالح و يبازنگر
 ها،نامهنيیآ نيتدو فیتکال منابع، ها،نرخ ها،ضابطه

 يمعنو تیمالک ها،وهیش الگوها،

 ن،یقوان اصالح
 استانداردها نيتدو

 ضوابط و

 يهايمشخط
 و کالن
 سازچارچوب

 ةارائ ،يگرواسطه ،ياعتبار ةسسؤم و صندوق جاديا
 نظارت ت،يهدا و يسازمانده الزم، هايمجوز

 يگرلیتسه

 ،يمشخط در درج ،يقاتیتحق و يپووهش امور
 يزيربرنامه ،يگذارسیاست

 يگذارسیاست

 مراکز از تيحما ،يصنف نظام تيتقو ،يتصد کاهش
 هادهندهشتاب و رشد

 يتصد کاهش
 دولت

 ةدرج مه،یب اندرکاران،دست شتیمع کارکنان، دانش
 يانسان يروین نیمأت ،يهنر

 يانسان يروین

 ا،یاح مرمت، د،یتول سعه،تو جاد،يا م،يحر يآزادساز
 احداث جهت ياراض اعالن و ييشناسا ،يبازساز

 مرمت و جاديا

 يهايمشخط
 و ترينیع
 ترياتیعمل

 اختصاص ،يبانک التیتسه ها،رساختيز توسعه و جاديا
 هانهيهز در امهال و پرداخت بودجه،

 و هاپرداخت
 التیتسه

 مخاطبان، شيافزا ها،جشنواره و هاشگاهينما يبرگزار
 ،يترو و غیتبل

 ،يترو و غیتبل

 ،ييافزاتیفیک ق،يتشو د،يخر ه،یاول مواد نیمأت صادرات،
 بازار جاديا ،يگذارهيسرما لیتسه واردات، يبرا تيمحدود
 از يبرخوردار رونق، جاديا ،يسازمدرن د،یتول رونق و فروش
 ارز، نرخ التفاوتمابه پرداخت صنعت، بخش يهاتعرفه

 يالمللنیب يهمکار ،يریگبهره رهنگف ةتوسع

 دیتول رونق

 و يکيزیف يفضا اختصاص ها،رساختيز ةتوسع و جاديا
 و فضا ةارائ خودرو، يواگذار امکانات، و زاتیتجه ن،یزم

 يامان امکانات

 ها،رساختيز
 زات،یتجه امکانات،
 نیزم

 يسپارمانیپ تیمعاف ،ياتیمال تیمعاف عوارض، تیمعاف
 يارز

 هاتیمعاف
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 رانيا در يفرهنگ عيصنا حوزه يهايمشخط يشناسگونه
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 قاليب  در يفرهنگي  عيصينا  يهيا يمشي خط ،قبل صفحة شکل و نیمضام جدول به توجه با

 است: شده آورده ادامه در کيهر منتخب متون همراه به نوع دو در و دهندهسازمان نیمضام

 سازچارچوب و نکال يهايمشخط .6ـ2

 و دني دهيم نشان را يعموم مسائل حل در تیحاکم يراهبرد نگاه ،هايمشخط نوع نيا

 تیي حاکم و دوليت  هيا يمشخط نيا در د.ندار مشکالت ياشهير حل در دولت عزم از يحاک

 و داشيته  يفرهنگي  عيصينا  عرصيه  فعياالن  يهيا تیي فعال و امور در دخالت نيکمتر در يسع

 عيدم  و يفرهنگي  مختليف  عيصينا  نفعياال  نیبي  در ياقتصياد  اسيتقالل  ادجيا يپ در درواقع

 از يتصيد  نيکمتير  هايمشخط نيا در خاطر نیهم به هستند. نفت ةبودج به شانيوابستگ

 نيي ا نفعياال  يبيرا  اميور  لیتسيه  در گيذار يمشي خيط  تيالش  و شيده  مشياهده  دولت سوي

 م.یمستق حضور تا استهحوزه

 و کميک  جهيت  گيذار قيانون  يموارد در ضوابط: و انداردهااست نيتدو ن،يقوان اصالح .2

 خيود  يمشي خيط  را اسيتانداردها  نيتدو و ضوابط و نیقوان اصالح ،يفرهنگ عيصنا از تيحما

 يانيشيا  کمک دست، نيا از يموارد و هادستورالعمل ضوابط، ن،یقوان نییتع است. داده قرار

 کنيد. يمي  روال و مقرره ،قانون خأل فعر و حوزه نيا نفعاال يفیبالتکل و يسردرگم کاهش به

 است: شده اشاره هايمشخط نوع نيا از يمثال ادامه در

 فيرش  و يدسيت  عيصينا  دیي تول يهيا روش و هیي اول مواد يبرا الزم ياستانداردها نيتدو»

 6.«رانيا استاندارد يمل سازمان به شنهادیپ يبرا دستباف

 يادیبن و مدتبلند توجه دولت، آنها سأر در و گذارقانون يموارد در :يگذارسياست .9

 کنيد.  مرتفيع  و رصد ترقیعم را پهنه نيا معضالت کوشديم و دارد يفرهنگ عيصنا ةحوز به

 و ينظير  سياحت  در يگياه  يفرهنگي  عيصينا  امور به پرداختن ،هايمشخط از دسته نيا در

 .شوندمي داده نشان هايزيربرنامه و هايگذارسیاست قالب در يگاه

 عيصينا  و يگردشيگر  يهيا طرح ياجرا ؛«استان يگردشگر جامع طرح ةمطالع لیتکم»

 1.نيقزو استان در يدست

 اقتصياد  مقيررات  و نیقيوان  از شيده  احصيا  يهيا يمشي خيط  گريد از دولت: يتصد کاهش .3
                                                        

 .اسالمي شوراي مجلس 69/66/6311 تصويب ،دستي صنايع فعاالن و استادکاران هنرمندان، از حمايت قانون. 6

 .ت وزيرانئهی 61/9/6391مصوب . 1
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 تير پررنگ حضور و دولت يتصد کاهش پي در که است ييهايمشخط ،يفرهنگ عيصنا و فرهنگ

 است: شده آورده نیقوان نوع اين از يانمونه ادامه در .است نهیزم نيا در يخصوص بخش

 در تیي باهيل  و قيرآن  فرهنيگ  ةتوسيع  ةني یزم در فعال يمردم يهابخش از تيحما»

 6.«يمجاز يفضا

 نيي ا در فعيال  يانسان منابع ،يفرهنگ عيصنا ةحوز گذارانقانون يگاه :يانسان يروين .8

 از تيي حما شيان يا يمشي خط که دارد نيا از نشان آنان باتمصو و اندداشته مدنظر را عرصه

 ،يانسيان  يرویي ن سيواد  سيطح  يارتقيا  با مرتبط نیقوان مثال عنوانبه است. حوزه نيا نفعاال

 از ييهيا مثيال  و... يهنير  ةدرج ياعطا حوزه، نيا کارکنان شتیمع و مهیب به مربوط نیقوان

 است: شده اشاره آن از يانمونه به که هستند يمشخط نيا

 محصيوالت  و آثيار  هيا، رسيانه  ةنیزم در يتخصص يهامهارت و دانش يارتقا از تيحما»

 1.«تالیجيد يفرهنگ

 دوليت  يتصيد  کياهش  يهايمشخط مکمل ينوع به که يمشخط نيا :يگرليتسه .0

 در شيتر یب ييايي پو سپس و يردولتیغ بخش تیفعال و ورود لیتسه پي در شود،يم محسوب

 :شودمي اشاره آنها از يانمونه به که است يفرهنگ عيصنا ةحوز

 يبرا يهنر ي يفرهنگ هايهمؤسس سیسأت مجوز صدور فرايند در عيتسر و لیتسه»

 3.«ياسالم ي يرانيا لباس و پارچه طراحان

 ياتيعمل و ينيع يهايمشخط .6ـ1

 يفور فعر يپ در شتریب دولت دندهيم نشان يفرهنگ عيصنا يهايمشخط از دسته نيا

 نيي ا بارز نمونه .شود روروبه آنها با ياصول و ياشهير صورتبه اينکه تا بوده حوزه نيا مسائل

 عيصينا  جياد يا در دوليت  يگير يتصيد  ايي  حيوزه  نيا به ينگينقد و پول قيتزر ها،يمشخط

 لیي دلهب اما د،نکنمي مرتفع را مشکالت برخي هايمشخط نيا گاهي هرچند است. يفرهنگ

 در بقيا  يبيرا  و رسيد ينمي  اسيتقالل  و ييخودکفا به يردولتیغ بخش دولت، میمستق حضور

 هست. حضور نيا به ازین زین ادامه
                                                        

 .قرآني فرهنگ ةتوسع شوراي 0/3/6317مصوب  ،مجازي فضاي در قرآني هايفعالیت جامع ة. برنام6

 ت وزيران.ئهی 6391مصوب  ،ديجیتال فرهنگي هايفعالیت و هارسانه ةوسعت و ساماندهي ةنام. آيین1

 وزيران عضو کمیسیون فرهنگي. 61/3/6397، اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس ةنام. آيین3
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 اميور  ریتيدب  جهيت  دوليت  میمسيتق  حضيور  ميوارد  يبرخي  در اسيت  ذکير  بيه  الزم البته

 اطالعيات  ازمندین هايمشخط نيا ينادرست اي يدرست مورد در قضاوت و است ريناپذاجتناب

 هيا يمشي خيط  نيي ا انيواع  به ادامه در است. مدنظر ةدور اقتضائات و طيشرا پیرامون يلیتکم

 :است شده اشاره

 و جياد يا ،يفرهنگي  عيصينا  از تيي حما در دولت يهايمشخط ازجمله مرمت: و جاديا .2

 موزه ،يفرهنگ راثیم ،يگردشگر ةحوز در شتریب يمشخط نيا است. يفرهنگ عيصنا مرمت

 است. شده خابانت يدست عيصنا و

 راثیي م سيازمان  کيردن  موظيف  ؛«کيرج  شهرسيتان  يخيتيار  ریمس يایاح طرح ياجرا»

 و يدسيت  عيصينا  ،يگردشگر يهاطرح ياجرا به نسبت يگردشگر و يدست عيصنا ،يفرهنگ

 6.تهران دراستان هاموزه زیتجه

 يهيا سيال  در شهرسيتان  مرکز پن، در مربع متر 1122 استاندارد ةکتابخان پن، احداث»

  1.«6316ي6391

 گوناگون هايدوره در که است يموارد ازجمله يمشخط نيا الت:يتسه و هاپرداخت .9

 بيه  ذييل  در اسيت.  شيده  اتخياذ  يفرهنگي  عيصينا  از تيحما براي مختلف يهادولت توسط

 است: شده اشاره آن از يانمونه

 کشيور،  کيل  6312 سيال  ةبودج قانون منابع محل از الير اردیلیم هزاروپانصد مبلغ »...

 ينمایسي  شيرفت یپ از تيي حما يبرا يمل ينمایس گسترش و تيحما ةبرنام اعتبار بر افزون

 3.«يافت  یتخص ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت به يرانيا ي ياسالم

 يمعرفي  هيا، شيگاه ينما ييبرپيا  قامت در يمشخط نيا موارد يبرخ در ج:يترو و غيتبل .3

 نشيان  را خود و... يگردشگر ةنمون مناطق يمعرف ،يونيتلوز يهابرنامه پخش و هیته نمادها،

 :است شده اشاره نیقوان اين از نمونه دو به ادامه در د.ندهيم
                                                        

 هیئت وزيران. 6399. مصوب 6

هيا در  ي و کتابخانيه هاي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به تکمیل، تجهیز و احداث مجتمعکردن . موظف 1

 .هیئت وزيران 6391مصوب  ،استان گیالن

 7/1/6312مصوب  ،ايراني يهاي حمايت از پیشرفت سینماي اسالمي منظور اجراي طرحبه هايي. اتخاذ تصمیم3

 سینما. شوراي عالي
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 زهيي گر و قشيالق  سيقز،  يهارودخانه و يگردشگر قطب عنوانبه وانيمر واريزر اچهيدر»

 6.«گردنديم نییتع يگردشگر محور عنوانبه

 شدهئهارا يهاطرح يمعرف و يمل ي ياسالم لباس و مد يهاگاهشينما و هاجشنواره انعکاس»

 1.«مایس يهابرنامه در موفق طراحان و

 جاديا قيطر از يفرهنگ عيصنا از تيحما يپ در دولت ،يمشخط نيا در د:يتول رونق .8

 است: شده آورده مشيخط اين از اينمونه ادامه در .است عيصنا نيا دیتول در رونق

 يهيا سامانه در يکاربرد يافزارهانرم همة سال پن، ظرف نامه،بيتصو نيا غابال از پس»

 بيه  شيده  ديي تحد و وابسيته  ،يانحصيار  يهيا رسياخت يز بريمبتن يافزارهانرم از را ياتیعمل

 3.«دهند رییتغ يبوم يهارساختيز بريمبتن يافزارهانرم

 تيي حما براي دولت که دهش مشاهده ييهادوره در زات:يتجه امکانات، ها،رساختيز .0

 گرفتيه  شیپ در را زاتیتجه و امکانات ها،رساختيز يآورفراهم يمشخط ،يفرهنگ عيصنا از

 است. شده اشاره آن از يانمونه به ادامه در که است

 سيال  ةبودجي  ةحي يال در الير اردیلیم دوازده مبلغ به 32121226 فيرد اعتبار شيافزا»

 1.«سمنان استان در ييانمايپو و دیتول يويستودا کي زیتجه يبرا کشور کل 6397

 عيصينا  بيه  کميک  در هيا تیمعاف ياعطا با مجلس و دولت هم يموارد در ها:تيمعاف .9

 اند.برآمده يفرهنگ

 يقیحق اشخاص از اعم مطبوعات و کتاب فروشندگان و ناشران قانون نيا ابالغ خيتار از»

 نیهمچنيي و دارنييد ياسييالم ارشيياد و فرهنييگ وزارت از تیييفعال مجييوز کييه يحقييوق اييي و

 مکتيوب  يفرهنگي  آثار دآورندگانيپد ريسا و هاستیگراف راستاران،يو ن،امترجم سندگان،ينو

 0.«باشنديم معاف يانتشارات و يمطبوعات يهاتیفعال موضوع درآمد بر اتیمال پرداخت از

                                                        

هيا،  زهبهسيازي ميو   ،گردشگري ةسازمان میراث فرهنگي و گردشگري به اقداماتي درخصوص توسعکردن موظف  .6

 مرمت و بازسازي آثار تاريخي در استان کردستان.

 .وزيران عضو کمیسیون فرهنگي 61/3/6397مصوب  ،اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس ةنام. آيین1

 عضيو  وزييران  6399 مصيوب  ،کشيور  در بيومي  افزارهياي نيرم  کاربرد و تولید ةتوسع منظوربه هاييتصمیم . اتخاذ3

 .(فاوا) آن امنیت و ارتباطات و اطالعات وريفنا مديريت کارگروه

قيرآن و تجهیيز    ةاي، پوشيش شيبک  رسياني مياهواره  هاي سیگنالسازمان صداوسیما به اجراي طرحکردن موظف  .1

 .هیئت وزيران 13/3/6391مصوب  ،استوديوي تولید و پويانمايي در استان سمنان

 .مجلس شوراي اسالمي 11/1/6392از پرداخت مالیات، مصوب  فروشانهاي انتشاراتي و کتاب. قانون معافیت مؤسسه0
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 يريگجهينتبندي و جمع .5

 تير ياتیي عمل و ترينیع يهااستیس حیترج ،يگذاريمشخط يهايوگيو از يکي رانيا در

 انيداز چشيم  و سيو کيي  از تيريميد  کوتياه  عمير  هابخش يبرخ در .است کالن يهابرنامه بر

 .کنيد يمي  ميدت کوتياه  نگرش به ريناگز را ريمد ديگر سوي از بخش آن در تیمرجع گردش

 بلندميدت  يفي یک اقيدامات  بر مدتکوتاه در حصول قابل يکم يهااستیس ييسو از بنابراين

 بيروز  عيسير  رییي تغ بيه  ليي تما و سيم یکاليراد گير يد ييسو از و دنشويم داده حیترج شتریب

 .(69 :6310 ،يازغند و ي)مقتدائ ستین حاکم يجيتدر راتییتغ تفکررو، ازاين .دهديم

 يهيا طبقه از کيهر يفراوان يبررس و دارد وجود معضل نيا زین يفرهنگ عيصنا ةحوز در

 نيي ا بيه  کالن ديد کمتر گذارانيمشخط که است آن دهندةنشان يفرهنگ عياصن يمشخط

 نيي ا بيه  عملیياتي(  و )عینيي  مدتکوتاه ينگاه از يحاک هايمشخط بیشتر و اندداشته حوزه

 6:هستند حوزه
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 يفرهنگ عيصنا در يمشخط يهاگونه از کي هر يفراوان -2 نمودار

 آورده يفرهنگي  عيصينا  ةحيوز  يهايمشخط از کيهر يفراوان و يکیتفک نمودار ادامه در

 است: شده

                                                        

ن صينايع  گيذار از فعياال  مصوبه وجود داشت که حماييت قيانون  شده تنها سه شمردهقانون و مقرره  911تعداد  . از6

بيه وزارت اميور   مثيال:  عنيوان  بيه . کيرد داد و در مقابل حتي براي ايشان هزينه نیز ايجاد نميي فرهنگي را نشان نمي

حسياب درآميد   ه کشيور را اخيذ و بي    ينماهاسيی  طیدو درصد از کل فروش بل شودياجازه داده م ييو دارا ياقتصاد

 مجلس شوراي اسالمي. 6310مصوب  ،ماده واحده .کندمنظور  يعموم
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 يفرهنگ عيصنا يهايمشخط از کيهر يفراوان :0 نمودار

 عياصين  يگير يتصيد  بيا  شتریب تیحاکم داست،یپ هاتيحما نوع نمودار از که طورهمان

 طيور بيه  دوليت  ميوارد،  از ياریبسي  در مثيال  عنيوان به .يگرلیتسه تا کرده تيحما يفرهنگ

 کيه  يمصيوبات  تعيداد  و اسيت  کرده يفرهنگ عيصنا ةتوسع اي مرمت جاد،يا به اقدام میمستق

 اسيت  دسيت  دو انگشيتان  از کمتر اند،گرفته نشانه را دولت يتصد کاهش مستقیم صورتبه

 رسد.يم نظر به 6ياساس قانون 11 اصل با تعارض در ون،يزيتلو و ويراد مورد در جز که

                                                        

 حیصيح  و منظم يزيربرنامه با يخصوص و يتعاون ،يدولت بخش سه ةيپا بر رانيا ياسالم يجمهور ي. نظام اقتصاد6

 ميه، یب ،يداربانيک  بزرگ، معادن ،يخارج يبازرگان مادر، عيصنا بزرگ، عيصناهمة  شامل يدولت بخش .است تواراس

 و راه ،يرانیکشيت  ،ييمایهواپ تلفن، و تلگراف ،پست ون،يزيتلو و ويراد ،يآبرسان بزرگ يهاشبکه و سدها رو،ین نیتأم
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 کيه  هسيتند  يميوارد  ازجمليه  يگير لیتسيه  و دولت يتصد کاهش يمشخط نیهمچن

 حضيور  شيافيزا  و يفرهنگ عيصنا در دولت يتصد کاهش کهيدرحال .دارند يزیناچ يفراوان

 شيد.  خواهيد  حوزه نيا مشکالت از يتوجه قابل بخش شدن مرتفع منجربه يخصوص بخش

 دوليت،  حجيم  شدن کم ،يمردم مشارکت ،ياساس قانون 11 اصل يهااستیس روح به توجه

 و شيتر یب تحيرک  و آن تيريميد  و ميردم  بير  دوليت  نظيارت  ميردم،  بيه  هيا تیفعال يواسپار

 نيه یزم نيي ا در توجيه  قابيل  يهايمشخط از يخصوص بخش يگذارهيسرما يبرا يبسترساز

 .(69ي67 :6397 السادات،بی)نق است

 م،یبيدان  (يگيذار يمشي خط اول )گام يمشخط نيتدو يبررس و لیتحل را قیتحق نيا اگر

 ياجيرا ) يمشي خيط  دوم گيام  لیي تحل و يبررسي  حيوزه،  نيي ا در گير يد قاتیتحق انجام يبرا

 کيه  شيود  يبررس گرددمي شنهادیپ و داشت خواهد يپ در را يتوجهقابل ،ينتا (هايمشخط

 يابيي ارز گير يد مطالعيات  در نیهمچني  .است شده يياجرا مقررات و نیقوان نيا از زانیم چه

 گردد.يم شنهادیپ زین شدهوضع يهايمشخط

                                                                                                                                  

 و هيا شرکت شامل زین يتعاون بخش. است دولت اریاخت در و يعموم تیصورت مالکهاست که بهنيا مانند و آهنراه

 يخصوصي  بخيش  .دنشيو يمي  لیتشک ياسالم ضوابط طبق بر روستا و شهر در که عيتوز و دیتول يتعاون هايهسسؤم

و  يدولت ياقتصاد يهاتیفعال مکمل که شوديم خدمات و تجارت صنعت، ،يدامدار ،يکشاورز از قسمت آن شامل

 اسيالم  نیقيوان  ةمحدود از و باشد مطابق فصل نيا گريد اصول با که ييجا تا بخش سه نيا در تیاست. مالک يتعاون

 يجمهيور  يقيانون  تيي حما مورد ،نشود جامعه انيز ةيما و گردد کشور ياقتصاد ةتوسع و رشد موجب و نشود خارج

 .کنديم نیمع قانون را بخش سه هر طيشرا و قلمرو ،ضوابط لیتفص. است ياسالم



 هاي صنايع فرهنگي در ايرانمشيشناسي خطگونه

 

263 

 منابع

ـ خط ةينظر بر يدرآمد (،0932) نيکو ت،ياسم .0 ـ عقالن ينظـر  )تقابـل  يعمـوم  يمش  و گراهـا تي

 .صفار تهران، ،فردييدانا حسن ترجمة ،گراها(فرااربات

 فراينـد  در نيـ د يرگذاريتأر يسازوکارها» (،0937) يالوان سيدمهدي و يتوکل عبداهلل ن،يمحمدحس ،يباقر .2

 .91ـ7ص ،71شمارة  ،ارتباطات و نيد ،«ن(يتدو ةمرحل بر تأکيد )با يفرهنگ يگذارسياست

 .سايت ،تهران ،فرهنگ اقتصاد بر شرفتهيپ يدرآمد (،0937) روث تاوز، .9

 کشور. ريزيبرنامه و مديريت سازمان انتشارات تهران، ،رهنگف اقتصاد بر يدرآمد (،0989) زهرا تشار، .0

 ،اقتصـاد  يايدن ،«يليتعط ةآستان در يهنر و يفرهنگ سساتثم» ،(0937 وريشهر 20) ديمج ،يزارع .7

 ./https://donya-e-eqtesad.com ،19/9217102 نامهژهيو بخش

 دفتـر  ،تهـران  ،يعـال  آمـوزش  در يفرهنگ يگذاريمشخط مدل يطراح (،0931) ديوح ،يخاشع .1

 .يفرهنگ مطالعات و ياجتماع يزيربرنامه

 .10ـ11ص ،18 11شمارة  ،زمانه ،«يمل تيهو و يفرهنگ عيصنا معاصر: جهان» (،0981) نيحس ،يخزائ .1

 .صفار ،تهران ،فردييدانا حسن ترجمة ،يعموم يمشخط فرايند يهاهينظر (،0937) يا پل. ه،يسابات .8

 ،«يفرهنگـ  عيصـنا  يگـذار سياسـت  فراينـد  و نهادهـا  هـا، مثلفـه  تطـور،  ريس» (0931) رضا ،يزيعز .3

 .88ـ19ص ،09شمارة  ،حکمتانه

ـ ا يفرهنگ عيصنا يهااستيس ياسهيمقا ليتحل» ،(0931) ــــــــــ .01  کـره  و اـا يآمر متحـده  االتي

 .21ـ0ص ،08شمارة  ،حکمتانه ،«يجنوب

 .سمت ،تهران ،يعموم يگذاريمشخط و يسازمان يريگميتصم (،0939) هللارحمت پور،يقل .00

 شـناخت  (،0981) زواري ديدعبدالحميسـ  و علـوي  سـارا سـيده  فخرايـي،  مرضيه ه،يمرض کيقبادي، .02

 .قم اسالمي تبليغات کل ةادار ،قم ،يفرهنگ صنعت

 0 تيفعال ،شونديم يسامانده يفرهنگ رفعاليغ سساتثم» ،(0937 بهشتيارد 28) يمهد ،يمحمد .09

   /https://www.tasnimnews.comميتسن يخبرگزار .کشور در يفرهنگ ةسسثم هزار

 يجمهـور  يفرهنگـ  يگـذار سياسـت  يشناسـ بيآس» (،0937) يازغند عليرضا و يمرتض ،يمقتدائ .00

 .21 ـ1ص ،90شمارة  ،ياسيس علوم يتخصص ةفصلنام ،«رانيا ياسالم

 .يفناور و صنعت ةشادياند ،تهران ،خالق عيصنا تا يفرهنگ عيصنا از (،0981) ليعق فر،يملا .07

 در فرهنـگ  اقتصـاد  يهـا مثلفـه  تيوضع يبررس» (،0939) ياديص محمد و يمهد ،ياردکان يناظم .01

 در فرهنگ اقتصاد تيوضع بهبود يراهاارها ةارائ و ايدن منتخب يکشورها با يقيتطب ةسيمقا ران يا

 .227ـ030ص ،09شمارة  ،يفرهنگ ياجتماع راهبرد ةفصلنام ،«کشور



 0011و زمستان نامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي / شمارة هفدهم / پاييز دوفصل

 

266 

 جانبـه همـه  ةتوسـع  در يفرهنگـ  عيصـنا  نقش و اتيادب ف،يتعر» (،0981) درضايس السادات،بينق .01

 .08ـ01ص ،01شمارة  ،ياجتماع علوم ماه کتاب ،«کشور

18. Alhojailan, M. I. (2012), thematic analysis: a critical review of its process and 

evaluation, West East Journal of Social Sciences, pp.39-47. 

19. Birkland, T. A. (2015), an introduction to the policy process, newyork: Routledge. 

20. Bonet, L. & E. Négrier (2018), The participative turn in cultural policy: 

Paradigms, models, contexts, Poetics, pp.64-73. 

21. Braun, V. & V. Clarke (2006), Using thematic analysis in psychology, 

Qualitative Research in Psychology, 3(2), pp.77-101. 

22. Fesel, B. & M. Söndermann (2007), Culture and Creative Industries in 

Germany, Bonn: Auswartiges amt. 

23. Kakiuchi, E. & K. Takeuchi (2014), Creative industries: Reality and potential in 

Japan, GRIPS, pp.1-19. 

24. MATTOSCIO, N. & D. Furia (2010), A multidimensional model analysis in 

cultural economics: the Italian case, Tourism Economics, pp.565-583. 

25. Ponnam, A. & J. Dawra (2013), Discerning product benefits through visual 

thematic analysis, Journal of Product & Brand Management, 22 (1), pp.30-39. 

26. Pratt, A. C. (2004), Mapping the cultural industries: regionalization; the example 

of south-east England. in: D. Power, & A. Scott, The Cultural Industries and 

the Production of Culture, pp. 19-36, London: Routledge. 

27. shan, S. l. (2014), Chinese cultural policy and the cultural industries, City, 

Culture and Society, pp.115-121. 

28. Tower, E. (2017), Cultural Times: A global map for creative industries, 

oxford: EY: building a better working world. 

29. Zuhdi, U. (2014), Analyzing the Role of Creative Industries in National 

Economy of Japan: 1995-2005, Scientific Research, pp.197-211. 

 


