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مطالعه تطبیقی سیاست های فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران در سطوح کالن و میانی

)مطالعـه سـند اصول سیاسـت فرهنگـي جمهوري اسـالمي ایران و 
برنامه های چهارم و پنجم توسعه(

چکیده
گرچه تدوین سیاست های فرهنگی در نظام جمهوری اسالمی ایران ضروری است، به موازات آن، هماهنگی میان 
سیاست های باالدستی و فرودستی نیز اهمیت ویژه ای دارد. در این پژوهش، با تمرکز بر سند اصول سیاست فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران )مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 1371( و با الهام از تجربه سیاست گذاری 
و برنامه ریزی فرهنگی شورای اروپا، دوگانه های سیاست گذاری فرهنگی ایران مشخص شده، سپس میزان تطبیق 
بخش فرهنگی برنامه های چهارم و پنجم توسعه با دوگانه های یادشده بررسی شده است. در این پژوهش از 
روش هاي مختلف جمع آوري اطالعات و تحلیل آن ها استفاده  شده است. روش محوری این تحقیق رویکرد کیفي 
بوده است. در این پژوهش از روش هاي کتابخانه اي و اسنادي برای بررسی کلیات اسناد و مباحث سیاست گذاری 
فرهنگی، روش های مصاحبه گروهي و فن کدگذاري باز برای مشخص کردن دوگانه های سیاست گذاری و نیز 
روش تکمیل و تحلیل پرسشنامه برای دستیابی به نظر نخبگان درباره میزان تطبیق این اسناد استفاده  شده 
است. حاصل این پژوهش دو مطلب است: 1. ارائه سی و چهار دوگانه سیاست های فرهنگی که برای استفاده در 
سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های فرهنگی در سطح کشور بسیار راهگشاست. همچنین این نوآوری می تواند برای 
بررسی انطباق و افتراق سیاست های حوزه فرهنگی در تمام سطوح سیاستی کشور الگویی مفید باشد. 2. در نتیجه 
مقایسه بخش های فرهنگی برنامه چهارم و پنجم توسعه با سند اصول سیاست فرهنگی، هرچند مشخص شد برنامه 
چهارم برخالف برنامه پنجم توسعه، تفاوت بیشتر و آشکارتري با سند اصول سیاست فرهنگي دارد، به نظر مي رسد 
تاکنون در کشور ایران در بیشتر موارد سیاست گذاران طبق مدل فزاینده گرایي، با قبول مشروعیت سیاست هاي 

پیشین، به برنامه ریزي فرهنگي بر اساس سند اصول سیاست فرهنگي جمهوري اسالمي پرداخته اند.
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1. مقدمه

در این تحقیق س��عی ش��ده است میزان تطابق یکي از مهم ترین اس��ناد باالدستي در عرصه 

فرهنگ، با برنامه ها و اسناد فرودستي آن سنجیده شود. سند باالدستي مورد نظر، »اصول سیاست 

فرهنگي جمهوري اس��المي ایران« مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 1371 است که 

ش��اید در عرصه فرهنگي تا پیش از س��ند مهندسی فرهنگی کشور، تنها سند باالدستي بوده که 

باید برنامه های توسعه طبق آن تنظیم می شده است. لذا بخش فرهنگی دو برنامه توسعه پنجم و 

ششم، باید بر اساس این سند تنظیم می شدند. در این سند سعي شده است به جنبه هاي مختلف 

فرهنگ توجه شود و براي هر موضوع مربوط به فرهنگ برنامه ریزي شود.

اسناد فرودستي این سند نیز دو برنامه اخیر پنج ساله توسعه است که هر چند با قید پنج ساله 

بودن، به اسناد باالدستي و کالن می مانند، در مقابل سند اصول سیاست فرهنگي جمهوری اسالمی 

ایران در جایگاه سندی فرودستي هستند که باید با آن تطابق داشته باشند.

سنجش تطابق، براي نظم دهي و یکي کردن ادبیات اسناد مورد نیاز، معیاری مي خواهد تا بتوان 

به  راحتي و با اطمینان این اسناد را با یکدیگر مقایسه کرد؛ ازاین رو به یکي از تجربه هاي فرهنگي در 

عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزي فرهنگي شوراي اروپا رجوع شد که یکي از نهادهاي بین المللي 

در عرصه فرهنگ است. این تجربه بیان طیف هایي بود که باید در سیاست گذاری فرهنگي به آن ها 

توجه ش��ود. این دوگانه ها، به صورت کتابچه اي توس��ط شوراي اروپا انتشار یافته است )ماتاراسو و 

لندری، 1999(.

در این پژوهش، با تمرکز بر سند اصول سیاست فرهنگي جمهوري اسالمي ایران، دوگانه هاي 

سیاست گذاری فرهنگي در ایران مشخص شده و میزان تطبیق بندهاي بخش فرهنگي برنامه های 

چهارم و پنجم توسعه، با دوگانه های یادشده بررسی شده است.

اهمیت هماهنگي میان اسنادي که سلسله وار در نظامی خاص در طول یکدیگر تعریف شده اند، 

بر کسي پوشیده نیست؛ چراکه با قطع شدن زنجیره میان این اسناد و استقالل هر کدام از دیگري، 

نه تنها اصل سیستمي بودن آن ها زیر سؤال می رود، با اجراي یکي از اسناد، دیگري بیهوده جلوه 

می کند؛ به  خصوص اگر این مس��ئله در حوزه اي س��یال و بحث برانگیز مانند فرهنگ باشد. باید با 
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دیدگاهي جامع و فراتر از خود اسناد موجود، به بررسي رابطه میان آن ها پرداخت تا نقاط افتراق 

و اش��تراک آن ها مش��خص شود و با رفع اختالفات و تقویت و اصالح اشتراکات، بهره وري سیستم 

ارتقا یابد.

سواالتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند از این قرارند:

س��ؤال اصلی: تطابق بخش هاي فرهنگي برنامه های چهارم و پنجم توس��عه، با اصول سیاست 

فرهنگي چگونه است؟

سؤال فرعی: طیف ها و دوگانه هاي مؤثر در سیاست گذاری فرهنگي در ایران، با محوریت اصول 

سیاست فرهنگي جمهوري اسالمي ایران )مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، 1371( کدام اند؟

همچنین در این پژوهش از روش های مختلف جمع آوري اطالعات و تحلیل آن ها استفاده  شده 

است؛ روش هاي  اسنادي، مصاحبه گروهي، و فن کدگذاري باز و تحلیل محتوای کیفی.

مقیاس سنجش اسناد در این پژوهش دوگانه های سیاست گذاری فرهنگی است. اولین الگوی 

این دوگانه ها، با عنوان بیس��ت ویک دوراهی اس��تراتژیک سیاس��ت فرهنگی، توسط شورای اروپا 

منتش��ر شده است )ماتاراس��و و لندری، 1999(. در این تحقیق با استفاده از روش کدگذاري باز، 

دوگانه هاي سیاست گذاری فرهنگي شورای اروپا تکمیل و سپس از طریق مصاحبه با نخبگان، به 

مقایسه اسناد پرداخته شد.

کاربرد روش ها در این تحقیق بدین ش��کل بود که ابتدا با اس��تفاده از مطالعات قیاسي درباره 

رهیافت ها، رویکردها و الگوهای سیاست گذاری فرهنگی و با اطالعاِت به دست آمده از یک مصاحبه 

گروهي با تعدادی از دانش��جویان دکتري و کارشناس��ي ارش��د رشته فرهنگ و ارتباطات گرایش 

مطالعات سیاست گذاری، مقوالت مغفول سیاست گذاری فرهنگي در طیف های معرفی شده شورای 

اروپا اس��تخراج ش��د؛ س��پس با محوریت این مقوالت و گزاره های س��ند اصول سیاست فرهنگی 

جمهوری اس��المی ایران، با اس��تفاده از فن کدگذاري باز، دوگانه هاي سیاست فرهنگي جمهوری 

اسالمی ایران مشخص شدند.

درواقع با کمک گرفتن از مصاحبه گروهی، رویکرد ترکیبي قیاسي- استداللي و نتایج حاصل 

از کدگذاري باز، مفاهیم طیفي سیاست گذاری فرهنگي موجود در سند »اصول سیاست فرهنگي 
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جمهوري اسالمي ایران« استخراج شد و سیزده طیف سیاست گذاری فرهنگی، به بیست ویک دوگانه 

ش��ورای اروپا اضافه ش��د؛ س��پس با توجه به تعاریف هر یک از طیف ها، جدول گزاره هاي مرتبط 

با هرکدام از دوگانه هاي سیاس��ت فرهنگي در س��ه سنِد »سند اصول سیاست فرهنگي جمهوری 

اسالمی ایران«، »بخش فرهنگي برنامه چهارم توسعه« و »بخش فرهنگي برنامه پنجم توسعه«، 

تهیه ش��د. پس از آن، این جدول ها در اختیار یازده نفر از دانش��جویان دکتري و کارشناسي ارشد 

گرایش سیاس��ت گذاری قرار داده ش��د تا با کس��ب نظر آن ها، الگوهاي طیفي حاکم بر این اسناد 

مش��خص ش��ود؛ سپس بر اساس این الگوها امکان مقایسه این اسناد که سؤال اصلي این پژوهش 

بود، فراهم شد.

2. چارچوب نظری

1-2. تعریف سیاست گذاری فرهنگي 

در ادامه براي روش��ن ش��دن جایگاه بحث، حوزه سیاست گذاری فرهنگي معرفی شده است. 

سیاس��ت گذاری در عرصه فرهنگ را سیاس��ت گذاری فرهنگي مي نامند. دو گونه تعریف کلي در 

سیاست گذاری فرهنگي ارائه شده است: سیاست گذاری ناظر به عرصه هاي خرد و سیاست گذاری 

ناظر به عرصه هاي کالن فرهنگي. در عرصه خرد، سیاست گذاری فرهنگي »به اقدامات و فعالیت هاي 

عامالنه و ازپیش طراحی ش��ده ای گفته مي شود که نهادهاي مختلف از قبیل دولت، بازار یا جامعه 

مدني در جهت تولید، توزیع و اشاعه محصوالت فرهنگي از خود بروز مي دهند« )گوییگان، 1388، 

ص7(؛ اما در عرصه کالن »سیاس��ت گذاری فرهنگي به اراده دولت در ایجاد یا تحکیم و یا تغییر 

مقررات و تنظیمات در عرصه فرهنگ معطوف است. چنین اراده ای مطابق تعریف سیاست گذاری، 

مي تواند سلبي یا ایجابي باشد« )وحید، 1386، ص288(.

سیاست گذاری فرهنگي نوعي توافق رسمي و اتفاق نظر مسئوالن و متصدیان امور در تشخیص، 

تعیین و تدوین مهم ترین اصول و اولویت ها در فعالیت فرهنگي است و راهنما و دستورالعملی براي 

مدیران فرهنگي خواهد بود )خان محمدي، 1386، ص9(. البته در سیاس��ت گذاری فرهنگي باید 

همه عوامل و فرایندها را مدنظر داشت؛ پس »سیاست گذاری فرهنگي، شامل اصول و راهبردهاي 
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کلي و عملیاتي ش��ده ای است که بر نوع عملکرد نهادی اجتماعي در امور فرهنگي استیال دارند و 

به این اعتبار، منظومه ای سامان یافته از اهداف بلندمدت، میان برد، قابل سنجش و ابزارهاي وصول 

به آن اهداف را در بر می گیرد« )شکوهي و قاسمي، بي تا، ص28(.

عبارت سیاس��ت گذاری فرهنگي در فرهنگ انتش��ارات علمي سیج چنین تعریف شده است: 

پرداخت��ن به نظام مندي و مدیریت فرهنگ، به خصوص در نهادهاي دولتي اس��ت که با تولیدات 

فرهنگي یا کنترل فرهنگي مواجه مي باش��ند که ش��امل حل مسائل فّناورانه فرهنگي، ارزش هاي 

فرهنگي و قدرت اجتماعي، چه در حوزه تولیدات و چه در حوزه تعاریف سمبلیک فرهنگ است 

)بارکر، 2004، ص40(. سیاست گذاری فرهنگي اقدام دولت ها بر اساس خط و مشي روشن، براي 

پیاده کردن اهداف و فلسفه اي ازپیش تعیین شده در امور فرهنگي است )ایوبي، 1388، ص16(.

 در مجموع مي توان تعیین و تدوین اصول و تمام فعالیت هاي عمومي را که بازیگران دولتي و 

غیردولتي در عرصه هاي فرهنگي- هنري ِصرف یا عرصه هاي مرتبط با فرهنگ، در سطوح عمومي 

)منطقه اي، ملي یا بین المللي( انجام می دهند، سیاست گذاری فرهنگي نامید.

2-2. پیشینه سیاست گذاری فرهنگي

امروزه با پیش��رفت و توس��عه نسبي در جوامع مختلف از حیث امور رفاهي و اجتماعي، شاهد 

بروز مشکالتي در عرصه هایي هستیم که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با فرهنگ عمومي در 

ارتباط اند؛ لذا نه تنها در س��طح ملي، بلکه در رویکردهاي بین المللي، توجه روزافزوني به فرهنگ 

و مس��ائل فرهنگي در س��طح جوامع وجود دارد. این مهم در جوامع به اصطالح توسعه یافته نمود 

بیش��تري دارد تا جایي که امروزه فرهنگ را در این جوامع جزء جدایي ناپذیر فرایند توس��عه به 

حس��اب مي آورند. این مسئله به گونه اي است که س��ازمان بین المللي یونسکو سال هاي 1988 تا 

1998 میالدي را دهه »توسعه فرهنگي« نام نهاد )یونسکو، 1378، ص278-277(. 

بهادري در پژوهشي با عنوان »درآمدي بر سیاست گذاری و برنامه ریزي فرهنگي«، مهم ترین 

زمینه هاي تاریخي- اجتماعي مفهوم سیاست فرهنگي را چنین مي داند: استعمارگریزي در کشورهاي 

جهان س��وم و بروز مش��کل هویت، تغییرات در مفهوم فرهنگ و لزوم توجه به فرهنگ در زندگي 

عموم مردم و محصوالت فرهنگي، توجه به فرهنگ که زمینه اصلي توس��عه اس��ت، روشن شدن 
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ام��کان مدیری��ت فرهنگي، تأکید بر نقش دولت ها که عامل اصل��ي برنامه ریزي و اجراي مدیریت 

فرهنگي اس��ت )بهادري، 1376، ص133-136(. همچنین از جمله مسائلي که ضرورت توجه به 

سیاس��ت گذاری فرهنگي را از س��ال ها پیش افزایش داده است، غلبه فرهنگ آمریکایي بر جهان 

امروز است )فیاض، 1389، ص381(.

در ایران عالوه بر موارد یادشده، باید به رخداد انقالب اسالمي با رویکرد فرهنگي به معناي عام 

آن اشاره کرد. این مسئله به خوبی در بیانات رهبران این نظام مشخص است )مرکز صهبا،1390(؛ 

لذا سند اصول سیاست فرهنگي که در سال 1371 به تصویب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسیده 

اس��ت، تالش��ي در راستاي پر کردن این خأل در ایران است و این سند تنها سند باالدستي جامع 

در حیطه فرهنگ به شمار مي آید.

3-2. تحلیل سیاست گذاری

از جمله علومي که به صورت سیستمي و جامع به حوزه سیاست گذاری فرهنگي توجه دارد، علم 

تحلیل سیاست است که از دهه 70 میالدي پل سنته، آن را بیان کرد )اشتریان ، 1386، ص161(. 

امروزه تحلیل سیاست عمومي گسترش بسیاري یافته است و به  صورت رشته ای دانشگاهي درآمده 

و موضوع پژوهش مراکز مطالعاتي بس��یاري ش��ده است. تالکوت پارسونز1 تحلیل سیاست ها را 

دو گونه مي دانند: اول »تحلیل سیاست گذاری« که خود بر دو نوع است: تحلیل تعیین 
سیاس��ت و تحلیل محتواي سیاس��ت. دوم »تحلیل براي سیاست گذاری« که منظور از 
آن، استفاده از نتایج یافته ها در فرایند سیاست گذاری است )پارسونز، 1385، ص91(. 

در این پژوهش بیشتر بر تحلیل سیاست گذاری تأکید شده است.
تحلیل سیاس��ت گذاری داراي مدل هاي نهادي، فرایندي، گروهي، نخبگان، عقالني، فزاینده، 

نظریه بازي ها، انتخاب عمومي و سیس��تمي اس��ت. این مدل ها تفکر ما را درباره سیاس��ت گذاری 

توضی��ح مي دهند و ارتباط معناداري میان واقعیت و ذهن انس��ان برق��رار مي کنند و با تمرکز بر 

جنبه هاي مهم سیاست ها و ارائه تبیین هاي پیشنهادي، سیاست گذار را براي سیاست گذاری بهتر 

یاري مي رس��انند )داي، 1387، صص 39- 44 و 72- 73(. مدل هاي مفید در این تحقیق مدل 

1. Talcott Parsons
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فرایندي و سیستمي است؛ چراکه راهنماي ما در بررسي عوامل مؤثر سیاسي در سیاست گذاری 

فرهنگي هستند. استفاده  این پژوهش از تحلیل سیاست، نوعي مهندسي معکوس است؛ بدین گونه 

که چون تحلیل سیاست به نوعی بررسي چارچوب سیاست گذاری پس از اجراست، حوزه هاي مختلف 

سیاست گذاری را در نظر مي گیرد؛ لذا با درنظرگرفتن تحلیل سیاست مي توان به چارچوبي جهت 

انتظام بخشیدن به سیاست گذاری رسید.

4-2. رهیافت دکتریني از سیاست گذاری

بنا بر تعریف ش��افریتز1، سیاس��ت گذاری عمومي اجراي یک دکترین اس��ت. این یک 

رهیافِت آموزه ای یا دکتریني به سیاس��ت گذاری اس��ت. در این دکترین نیرویي واسطه  
میان فلس��فه و سیاست هاس��ت. درواقع دکترین فرایند عملیاتي کردن فلسفه، با همه 
ابهام آلودگي ها و انتزاعي بودنش، به سیاست هاي عیني و مشخص است. دکترین فراهم 
آورنده جهت براي راهبرد، تاکتیک و اصول اس��ت. دکترین فلسفه عملیاتي یک دولت 
یا حتي یک س��ازمان بزرگ در خصوص توسعه سیاست ها و امور اداري است )شافریتز 
و بریک، 1390، ص22(. به عقیده ش��افریتز تمام فعالیت هاي انس��ان داراي ریشه هاي 
بنیادین فلسفي است. از نظر وي سیاست هاي اتخاذي توسط افراد و دولت ها نیز از این 
قاعده مستثنا نیستند و تبدیل فلسفه به سیاست، از طریق دکترین صورت مي پذیرد. 

درواقع از نظر او هم سیاست ها از نوعي فرایند معرفت شناسانه پدید مي آیند.

1. Jay M. Shafritz
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 است گذاريسياستيند اها در فراستفاده از نتايج يافته ،که منظور از آن «گذاريسياستتحليل براي »دوم  .محتواي سياست
 شده است. يدتأک گذاريسياست(. در اين پژوهش بيشتر بر تحليل 15ص ،5831)پارسونز، 

ها، انتخاب بازي يهفرايندي، گروهي، نخبگان، عقالني، فزاينده، نظرهاي نهادي، مدلداراي  گذاريسياستتحليل 
دهند و ارتباط معناداري ميان واقعيت و توضيح مي گذاريسياست بارهها تفکر ما را دراين مدل. استي عمومي و سيستم

را براي  گذارياستهاي پيشنهادي، سو ارائه تبيين هاياستمهم س يهاو با تمرکز بر جنبه کننديذهن انسان برقرار م
هاي مفيد در اين تحقيق مدل فرايندي و مدل(. 18 -17و  44 -81صص  ،5831رسانند )داي، بهتر ياري مي گذاريسياست

از اين پژوهش  استفادهفرهنگي هستند.  گذاريسياستسياسي در  مؤثرچراکه راهنماي ما در بررسي عوامل  ؛استسيستمي 
 گذاريسياستبررسي چارچوب  ينوعبهگونه که چون تحليل سياست بدين ؛نوعي مهندسي معکوس است ،تحليل سياست

 توان به چارچوبيگرفتن تحليل سياست ميلذا با درنظر ؛گيردرا در نظر مي گذاريسياستهاي مختلف پس از اجراست، حوزه
 رسيد. گذاريسياستجهت انتظام بخشيدن به 

 گذاریسياسترهيافت دکتريني از . 4-2
يا دکتريني به  ياآموزه اجراي يک دکترين است. اين يک رهيافتِ عمومي گذاريسياست ،5فريتزابر تعريف ش بنا
دن کردکترين فرايند عملياتي  درواقع. هاستياستميان فلسفه و س نيرويي واسطه دکتريناست. در اين  گذاريسياست
دکترين فراهم آورنده جهت براي . عيني و مشخص است هايياستبه س ،بودنش زاعيها و انتآلودگيبا همه ابهام ،فلسفه

 هاياستدکترين فلسفه عملياتي يک دولت يا حتي يک سازمان بزرگ در خصوص توسعه س راهبرد، تاکتيک و اصول است.
بنيادين  هايريشهانسان داراي  هاييتتمام فعال شافريتز(. به عقيده 77ص ،5811فريتز و بريک، او امور اداري است )ش

نيستند و تبديل فلسفه به  اها نيز از اين قاعده مستثندولت اتخاذي توسط افراد و هايياستفلسفي است. از نظر وي س
 آيند.شناسانه پديد ميعي فرايند معرفتاز نو هاياستاز نظر او هم س درواقع. پذيردياز طريق دکترين صورت م ،سياست
 

 
 (731، ص5811و بريک،  شافريتز) يگذار ياستو س ينرابطه فلسفه، دکتر. 5شکل 

                                           
1 .Jay M. Shafritz 

شکل 1. رابطه فلسفه، دکترین و سیاست گذاری )شافریتز و بریک، 1390، ص289(

نکته قابل  توجه در باب سیاست هاي فرهنگي ایران آن است که تنها سند منظم و استاندارد 

در موضوع سیاست هاي فرهنگي در ایران که با این تعاریف قابل تطبیق است، »اصول سیاست هاي 

فرهنگي جمهوري اسالمي« است؛ به بیان دیگر این سند را مي توان واسطه میان معرفت و فلسفه 

و سیاس��ت هاي فرهنگي در ایران یا همان دکترین سیاس��ت فرهنگي در ایران دانس��ت که براي 

تنظیم سیاس��ت ها و برنامه هاي فرهنگي، باید آن را محور قرار داد؛ لذا در این پژوهش س��عي شد 

دوگانه هاي دکتریني سیاست گذاری فرهنگي با محوریت این سند اصالح و مشخص شود تا بتوان 

اسناد را با محوریت این دکترین مقایسه کرد.

5-2. دوگانه های سیاست گذاری فرهنگي

در نگاهی کلي، س��ي وچهار طیف سیاست گذاری فرهنگي، به پنج گروه دوراهی های اساسي، 

عملکردي، توسعه اجتماعي، توسعه اقتصادي و مدیریتي تقسیم مي شوند. هر یک از این گروه ها به 

زیرعنوان های مصداقي تقسیم مي شوند. توضیح دقیق این طیف ها و ضرورت بررسي و درنظرگرفتن 

هریک از آن ها در این تحقیق نمي گنجد؛ لذا در این بخش فقط به معرفي کلي طیف هاي حاصله 

بسنده شده که در جدول زیر آمده  است:
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دوراهی های اساسي ردیف

فرهنگ به مثابه هنر )تعریف محدود( فرهنگ به مثابه روش زندگي )تعریف گسترده( 1

مردمي کردن فرهنگ مردم ساالري فرهنگي 2

فرهنگ به مثابه ابزاري براي توسعه فرهنگ به مثابه ارزش فی نفسه توجیه کننده 3

هنر به مثابه فعالیت خاص اجتماعي هنر به مثابه کاالي عمومي 4

فردگرایي جامعه گرایي 5

سیاست فرهنگي آرمان گرا و ذهني سیاست فرهنگي نیازمحور )واقع گرا( 6

فرهنگ مادي فرهنگ معنوي 7

سیاست فرهنگي جزءنگر سیاست فرهنگي کالن نگر 8

توسعه فرهنگي غیربومي توسعه فرهنگي بومي 9

دوراهي هاي عملکردي

با مشارکت فعال با مشاوره 10

فاصله گرفتن از فرایندهاي سیاسي کنترل مستقیم بودجه 11

خصوصي )مردمي( دولتي 12

تشخص )پرستیژ( اجتماع 13

بین المللي ملي 14

غیرخالق خالق 15

سلبي ایجابي 16

دوراهي هاي توسعه اجتماعي

اجتماعات )جوامع متکثر( اجتماع )جامعه واحد( 17

تنوع فرهنگ ها تک فرهنگي 18

فرهنگ و تجربیات معاصر میراث فرهنگي 19

شهروندان )مقیمان( توریسم میهمان 20

وجاهت بیروني واقعیت دروني 21

میراث نامحسوس میراث محسوس 22

دوراهي هاي توسعه اقتصادي
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دوراهی های اساسي ردیف

سرمایه گذاري یارانه 23

تولید مصرف 24

دوراهي هاي مدیریتي

تمرکززدا تمرکزگرا 25

پیمان سپاري تأمین و تدارک مستقیم 26

هنرمندان هنرها 27

فعالیت زیرساخت 28

هنرمندان مدیران 29

نخبه گرا عموم مردم 30

ارزش گرا )اصول گرا( دموکراتیک )لیبرال( 31

استقالل نهادهاي فرهنگي همگرایي نهادهاي فرهنگي 32

عموم مردم جوان گرا 33

مردانه زنانه 34

جدول 1. دوگانه های سیاست گذاری فرهنگی

نکت��ه قابل توجه درب��اره این دوگانه ها تعادل میان این طیف هاس��ت، نه صرفاً تمایل به یک 

سوي خاص آن ها؛ لذا جهت مشخص کردن کنش دولت ها در برابر مسائل و موضوعات فرهنگي، 

باید نقطه تعادل جایگاه دولت ها، با توجه به ش��رایط و مقتضیات محلي، ملي و زماني خاصش��ان، 

در میان قطب هاي دوگانه هاي سیاس��تي فرهنگي معین ش��ود. در تعیین نقطه تعادل نباید دچار 

افراط و تفریط یا سهل انگاري شد؛ بلکه باید به دنبال نقطه مطلوب بود )ماتاراسو و لندری، 1999، 

ص8-9(. البته هدف این پژوهش تنها بررسی تطبیقی میان اسناد فرادستی و فرودستی است؛ لذا 

به چگونگی تعیین نقطه تعادل این دوگانه ها در ایران اسالمی پرداخته نشده است.

6-2. بررسي مقایسه اي اسناد توسط کارشناسان

سه جدوِل دوگانه ها و مقوالت مربوط به آن ها، ذیل هرکدام از اسناد اصول سیاست فرهنگي 

و بخش هاي فرهنگي برنامه هاي چهارم و پنجم توس��عه، به صورت جداگانه همراه با پاسخ نامه در 
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اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت. برای نمونه  بخشي از جدول و پاسخ نامه در ذیل مي آید . سپس 

کارشناسان با توجه به جدول ها پاسخ نامه ها را تکمیل کردند و معدل نظر ایشان به عنوان میزان 

گرایش هر سند، در هرکدام از طیف ها در نظر گرفته شد.

وله
مق

گزاره هاي مرتبطمفهوم دوگانه

سي
سا

ي ا
ي ها

راه
دو

فرهنگ به مثابه 
هنر )تعریف 
محدود( - 

فرهنگ به مثابه 
روش زندگي 

)تعریف گسترده(

جامعه رشید جامعه اي است که بتواند نیازهاي فرهنگي خویش را در رهگذر حیات و حرکت 
اجتماعي بازشناسد )مقدمه(.

تبلیغات که همان شناساندن خوبي ها و تشویق به انجام آن و ترسیم بدي ها و نشان دادن راه 
گریز و منع از آن از اصول بسیار مهم اسالم عزیز است )مقدمه(.

تقویت و احیا و معرفي هنر اصیل )اهداف(
بهره گیري مطلوب و متعادل فرهنگي و هنري از اوقات فراغت و تفریح )اهداف(

استقالل فرهنگي و زوال مظاهر منحط و مباني نادرست فرهنگ هاي بیگانه و پیراسته شدن 
جامعه از آداب  و رسوم منحرف و خرافات )اهداف(.

هشدار درباره عوام زدگي و عوام فریبي با تکیه بر باورها، عادات و شیوه هاي نادرست رایج در 
جامعه به نام طرفداري از محروم یا دفاع از دیانت )منّبهات(.

ایجاد زمینه هاي مناسب جهت بهره گیري مطلوب و متعادل فرهنگي و هنري از اوقات فراغت 
و تفریح )اولویت ها(.

مردم ساالري 
فرهنگي - مردمي 

کردن فرهنگ

پدیدآورنده و حافظ فرهنگ بشري مردم اند )مقدمه(.
در جهان امروز ضرورت هماهنگي و همسویي صاحب نظران و کارشناسان و برنامه ریزان هر 

کشور با نیازهاي فرهنگي جامعه نیز بیشتر احساس مي شود )مقدمه(.
پاسداري از حریت و امنیت انسان در عرصه هاي گوناگون فرهنگي، سیاسي، قضایي و 

اقتصادي )مقدمه(.
اختصاص دادن  بخشي از تبلیغات شهري براي طرح مسائل و موضوعات فرهنگ عمومي 

)مقدمه(
تسهیل و تقویت امور برنامه ریزي، نظارت و ارزیابي فرهنگي در عین حمایت از تعدد، تنوع و 

آزادي فعالیت هاي فرهنگي مردمي )اهداف(.
تالش مستمر در جهت رشد علمي، فرهنگي و فني جامعه و فراگیر شدن امر سواد و تعلیم و 

تربیت )اصول سیاست فرهنگي(.
بسط زمینه هاي الزم براي شکوفایي استعدادها و خالقیت ها و حمایت از ابتکارات و ابداعات 

)اصول سیاست فرهنگي(.

 جدول 2. بخشی از جدول گزاره های مربوط به مفاهیم دوگانه های سیاست فرهنگی موجود در 
سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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3. یافته های توصیفی و تحلیلی

1-3. جدول نهایي نظرات کارشناسان

مي توان چکیده کل پژوهش را در گزارش چگونگي نسبت این اصول با یکدیگر، در جدول زیر 

مشاهده کرد. نمرات منفي هیچ گونه بار ارزش گذارانه ندارد و فقط جهت نمایش گرایش گزاره ها 

به سر دیگر طیف هاست.

مقوله

ف
طی

ره 
ما

ش

عنوان دوگانه

سند 
اصول 

سیاست 
فرهنگي

برنامه 
چهارم 
توسعه

برنامه پنجم 
توسعه

دو 
راهي هاي 

اساسي

فرهنگ به مثابه روش زندگي )گسترده(- یا به مثابه هنر 1
2.813.13.91)محدود(

00.911.73مردم ساالري فرهنگي - مردمي کردن فرهنگ2

فرهنگ به مثابه ارزش في نفسه- فرهنگ به مثابه ابزاري 3
0.911-2.81براي توسعه

هنر به مثابه کاالي عمومي - هنر به مثابه فعالیت خاص 4
1.912.912.82اجتماعي

3.133.7جامعه گرایي- فردگرایي5

1.73-0.610.91نیازمحور )واقع گرا( - آرمان گرا و ذهني6

1.910.642.4فرهنگ معنوي - فرهنگ مادي7

3.541.362.27کالن نگر- جزءنگر8

44.14.73توسعه فرهنگي بومي- توسعه فرهنگي غیربومي9

دو 
راهي هاي 

عملکرد

0.27-00.27با مشاوره - با مشارکت فعال10

1.641.913.6کنترل مستقیم - فاصله گرفتن از فرایندهاي سیاسي11

3.180.64-1.36دولتي - خصوصي )نیروهاي بازار(12

2.451.453.1اجتماع- تشخص )پرستیژ(13

1.910.1-0.36ملي- بین المللي14

21.910.91خالق - غیرخالق15

23.452.18ایجابي - سلبي16
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مقوله

ف
طی

ره 
ما

ش

عنوان دوگانه

سند 
اصول 

سیاست 
فرهنگي

برنامه 
چهارم 
توسعه

برنامه پنجم 
توسعه

دو 
راهي هاي 
توسعه 
اجتماعي

1.6400.36اجتماع )جامعه واحد( - اجتماعات )جوامع متکثر(17

0.27-3.1-1.55تک فرهنگي- تنوع فرهنگ ها18

0.642.821.73میراث فرهنگي- فرهنگ و تجربیات معاصر19

0.271-2.46توریسم )میهمان( - شهروندان )مقیمان(20

2.181.64-0.91واقعیت دروني- وجاهت بیروني21

1-0.362میراث محسوس )مادي( - نامحسوس )معنوي(22

دو راهي  
توسعه 
اقتصادي

0.91.12.18یارانه - سرمایه گذاري23

1.45-1.1-1.82مصرف - تولید24

دو 
راهي هاي 
مدیریتي

1.11.36-2تمرکز - تمرکززدایي25

1.90.820.91تأمین و تدارک مستقیم - پیمان سپاري26

1.452.731.8زیرساخت- فعالیت27

622.-1.45هنر- هنرمندان28

3.270.36-2مدیران- هنرمندان29

2.640.451.18عموم مردم - نخبه گرا30

4.273.363.73اقتدارگرا )ارزش گرا( - دموکراتیک )لیبرال(31

3.10.544.18همگرایي نهادهاي فرهنگي- استقالل نهادهاي فرهنگي32

3.643.180.36جوان گرا- عموم مردم33

3.273.73زنانه - مردانه34

جدول 3. جمع بندي نهایي میانگین نظرها کارشناسان، درباره گرایش گزاره هاي اسناد به هر سر طیف
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2-3. بررسي تبییني- تطبیقي طیف ها در اسناد

در این بخش به توضیح و تبیین نتایج جدول جمع بندي طیف هاي مطرح شده در اسناد موضوع 

پژوهش و پاسخ به سؤال پژوهش پرداخته مي شود.

طیف شماره 1. )فرهنگ به مثابه روش زندگي - فرهنگ به مثابه هنر(؛ هر سه سند با تعریفي 

گس��ترده، حدوداً به یک میزان، فرهنگ را روش زندگي مي دانند. نکته قابل  توجه در این طیف، 

این مس��ئله اس��ت که با توجه به تأکید ابالغیه رهبري پیش از برنامه پنجم بر همین س��ر طیف، 

برنامه هاي چهارم و پنجم نیز بیش از سند اصول سیاست فرهنگي، بر این سر طیف تأکید داشته اند. 

طیف شماره 2. )مردم ساالري فرهنگي- مردمي کردن فرهنگ(؛ در این طیف، باوجود بي طرفي 

سند اصول سیاست فرهنگي، به دلیل تاکید سیاست هاي ابالغیه رهبري پیش از برنامه پنجم درباره 

مردم س��االري فرهنگي، برنامه چهارم و پنجم نیز بر همین جهت تاکید دارند. نکته قابل توجه در 

این طیف میزان گرایش پایین برنامه چهارم به همین س��مت از طیف اس��ت. این مسئله به دلیل 

گرایش هاي خاص این برنامه در توجه به مش��ارکت مردمي و دیگر مس��ائل مربوط به همین امر 

است که در طیف هاي دیگر به صورت مشخص تر به آن اشاره مي شود.

طیف ش��ماره 3. )فرهنگ به مثابه ارزش فی نفس��ه توجیه کننده- فرهنگ به مثابه ابزاري براي 

توسعه(؛ این اولین طیفي است که در آن رویکرد برنامه چهارم با دیگر اسناد متفاوت است. در این 

طیف دو سند دیگر فرهنگ را داراي ارزش في نفسه مي دانند، اما برنامه چهارم توسعه فرهنگ را 

ابزار توسعه مي داند؛ البته میزان اختالف این سند با بقیه اسناد زیاد نیست.

طیف ش��ماره 4. )هنر به مثابه کاالي عمومي– هنر به مثابه فعالیت خاص اجتماعي(؛ در این 

طیف همه اسناد رویکردی واحد به هنر دارند. همه اسناد هنر را کاالیی عمومي مي دانند.

طیف شماره 5. )جامعه گرایي- فردگرایي(؛ همه اسناد به یک میزان در مسائل فرهنگي رویکرد 

جامعه گرایانه دارند.

طیف شماره 6. )نیازمحور و واقع گرا– آرمان گرا و ذهني(؛ در این طیف برنامه چهارم با سند اصول 

سیاست فرهنگي مطابق اند و به یک میزان داراي رویکرد نیازمحور هستند؛ اما در مقابل برنامه پنجم، در 

هماهنگي با سیاست هاي ابالغیه رهبري در طرف مقابل هستند و رویکردي آرمان گرا به فرهنگ دارند.
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طیف شماره 7. )فرهنگ معنوي– فرهنگ مادي(؛ همه اسناد به فرهنگ معنوي گرایش دارند؛ 

البته گرایش آن ها در یک س��طح نیس��ت. کمترین آن متعلق به س��ند اصول است. برنامه پنجم 

بیشتر از سیاست هاي کلي تأثیر پذیرفته و برنامه چهارم، بیشتر از سند اصول تأثیر پذیرفته است.

طیف 8. )کالن نگر- جزءنگر(؛ س��ند اصول سیاس��ت فرهنگي بسیار کالن نگر است؛ اما بقیه 

اسناد در مراتب پایین تری در همین سر طیف قرار دارند.

طیف 9. )توسعه فرهنگي بومي- توسعه فرهنگي غیربومي(؛ تمامي اسناد بررسي شده، در این 

جنبه با یکدیگر در سطح باالیي به توسعه فرهنگ بومي معتقدند.

طیف 10. )با مشاوره- با مشارکت فعال(؛ دو سر این طیف در اسناد برابر است.

طیف 11. )کنترل مستقیم- فاصله گرفتن از فرایندهاي سیاسي(؛ برنامه پنجم توسعه به شدت 

به کنترل مستقیم بودجه هاي فرهنگي گرایش دارد و سه سند دیگر با اندکي اختالف، به مقدار 

کمي بر همین سر طیف تأکید دارند.

طی��ف 12. )دولت��ي– خصوصي و نیروهاي بازار(؛ برنامه چهارم توس��عه با اختالف زیادي، بر 

س��پردن فرهنگ به نهادهاي خصوصي، تأکید فراوان دارد؛ اما س��ه سند دیگر دقیقاً در مقابل این 

برنامه به سیاست گذاری دولتي معتقدند. مجموعه اي از مفاهیمي که در طیف هاي سیاست گذاری 

فرهنگي، به نوعی با خصوصي سازي فرهنگي ارتباط دارند، در برنامه چهارم نمود بیشتري دارند.

طیف 13. )اجتماع- تش��خص و پرس��تیژ(؛ هر سه سند بر محور اجتماعي در سیاست گذاری 

فرهنگي تأکید دارند.

طیف 14. )ملي- بین المللي(؛ این طیف نیز از نقاط اختالف برنامه چهارم توسعه، با دیگر اسناد 

است. برنامه چهارم بر سیاست هاي بین المللي و تعامل با دنیا تأکید دارد؛ اما دیگر اسناد بیشتر به 

سیاست هاي ملي پرداخته اند.

طیف 15. )خالق– غیرخالق(؛ همه اسناد رویکردهاي خالقانه سیاست گذاری فرهنگي را بر 

غیر آن ترجیح داده اند؛ البته شدت این امر در برنامه پنجم کمتر است.

طیف 16. )ایجابي- سلبي(؛ همه اسناد به راهکارهاي ایجابي سیاست گذاری فرهنگي معتقدند. 

در این میان برنامه چهارم توسعه مؤکدتر است.
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طیف 17. )اجتماع )جامعه واحد(– اجتماعات )جوامع متکثر((؛ برنامه چهارم توسعه در برابر 

این دوگانه موضع برابر داشت؛ اما بقیه اسناد به مقدار کمي بر اجتماع و جامعه واحد تأکید داشتند.

طیف 18. )تک فرهنگي- تنوع فرهنگ ها(؛ سند اصول سیاست فرهنگي و سیاست هاي کلي، بر 

تک فرهنگي تأکید داشته اند؛ اما دقیقاً در نقطه مقابل هر دو برنامه، به خصوص برنامه چهارم توسعه، 

بر تنوع فرهنگ ها تأکید دارند. این رویکرد در برنامه چهارم قابل توجیه است؛ چراکه رویکرد کلي 

این برنامه، همان گونه که از جمع بندي برمی آید، رویکردي بازتر و س��کوالرتر به سیاس��ت گذاری 

دارد و بر مس��ائلي چون خصوصي س��ازي و بازار در فرهنگ بسیار تأکید دارد؛ اما درعین حال این 

رویکرد برنامه ها برخالف رویکرد اسناد باالدستي است.

طیف 19. )میراث فرهنگي- فرهنگ و تجربیات معاصر(؛ سیاس��ت هاي کلي در برابر این امر 

موضعي ندارند؛ اما هر سه سند دیگر به میراث فرهنگي بیش از فرهنگ معاصر توجه دارند. دلیل 

این امر پیش  از این در توضیح دوگانه ها آورده ش��د. به طور کلي پرداختن به میراث فرهنگي، به 

دلیل آماده بودن شرایط آن و درآمدزاتر بودن و عدم نیاز به فکر جدید، در میان دولت ها رایج تر 

است؛ اما این دیدگاه نوعي مسامحه کاری در فرهنگ است؛ چراکه در این دیدگاه به اصل موضوع 

سیاست فرهنگي که باید رشد و پرورش استعدادهاي خالقانه فرهنگي معاصر باشد، توجه درخوري 

نشده است.

طیف 20. )توریس��م و میهمان - ش��هروندان و مقیمان(؛ س��ند اصول سیاس��ت فرهنگي در 

سیاست گذاری بسیار توریسم محور است و برنامه پنجم نیز همین دیدگاه را دارد؛ اما سیاست هاي 

کلي ابالغیه رهبری و برنامه چهارم شهروندمحور هستند؛ یعني برنامه چهارم هرچند با سند اصول 

فرهنگي هم راستا نیست، بر سیاست هاي کلي ابالغیه رهبری تکیه کرده است.

طی��ف 21. )واقعی��ت دروني- وجاهت بیروني(؛ در این طیف برنامه چهارم، بر وجاهت بیروني 

تأکید فراوان دارد؛ اما سند دیگر در سیاست گذاری فرهنگي جهت رفع نابساماني هاي دروني تالش 

دارند. این رویکرد برنامه چهارم ش��اید منبعث از طرح گفتگوي تمدن هاي دولت اصالحات بوده 

باشد؛ زیرا این برنامه در آن دوره تدوین  شده است.
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طیف 22. )میراث محسوس و مادي-نامحسوس و معنوي(؛ سیاست هاي کلي برای این مسئله 

گزاره اي ندارد. سند اصول سیاست فرهنگي بر هیچ طرف از سر طیف ها تأکید ندارد. برنامه چهارم 

بیشتر بر میراث محسوس تأکید دارد و برنامه پنجم، بدون هماهنگي با اسناد باالدستي، بر میراث 

نامحسوس تأکید دارد.

طیف 23. )یارانه- سرمایه گذاري(؛ اینجا نیز سیاست هاي کلي برای این مسئله گزاره اي ندارد 

و هر س��ه س��ند دیگر بر اختصاص یارانه در بخش فرهنگ بیش از س��رمایه گذاري در این بخش 

تأکید دارند.

طیف 24. )مصرف- تولید(؛ سند اصول سیاست فرهنگي به مقدار قابل توجهي بر مصرفي کردن 

فرهنگ تأکید دارد؛ اما سه سند دیگر بر تولیدمحوري تأکید دارند.

طی��ف 25. )تمرکزگرا- تمرکززدا(؛ در این مورد نیز برنامه چهارم بر تمرکززدایي تأکید دارد؛ 

اما سه سند دیگر رویکردي تمرکزگرا دارند.

طیف 26. )تأمین و تدارک مستقیم- پیمان سپاري(؛ سیاست هاي کلي برای این مسئله گزاره اي 

ندارد. تمام اس��ناد به تدارک و پیمان سپاري مستقیم فعالیت هاي فرهنگي، گرایش دارند. در این 

میان برنامه چهارم کمتر از بقیه به این امر پرداخته است.

طیف 27. )زیرساخت- فعالیت(؛ همه اسناد در این دوگانه به گسترش و افزایش زیرساخت ها 

پرداخته اند. این امر مي تواند دو دلیل داش��ته باش��د: یکي همان گونه که بیان ش��د، ساده تر بودن 

پرداختن به زیرساخت تا توجه به فعالیت هاي خالقانه فرهنگي و دیگري وضعیت فرهنگي ایران 

اس��ت که هنوز از حیث زیرساختي غني نیست؛ درحالي که زیرساخت مقدمه انجام فعالیت مؤثر 

فرهنگي اس��ت؛ پس طبیعي اس��ت که هنوز ذهنیت سیاس��ت گذاران درگیر توس��عه و گسترش 

زیرساخت هاي فرهنگي است.

طیف 28. )هنر- هنرمندان(؛ سیاست هاي کلي برای این مسئله گزاره اي ندارد. برنامه چهارم 

بیشتر بر توجه به هنرمندان و اختصاص تسهیالت به آن ها گرایش دارد؛ اما بقیه اسناد بر توسعه 

هنر و توجه به مسائل بخش هنر تأکید بیشتري داشته اند.
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طیف 29. )مدیران- هنرمندان(؛ سیاست هاي کلي برای این مسئله نیز گزاره اي ندارد. برنامه 

چهارم توجه بیشتري به هنرمندان و اختصاص تسهیالت به آن ها دارد؛ اما بقیه اسناد به خصوص 

سند اصول سیاست فرهنگي، به مدیران فرهنگي بیشتر گرایش دارند تا هنرمندان.

طیف 30. )عموم مردم-نخبه گرا(؛ همه اسناد به سیاست گذاری مردمي گرایش دارند؛ اما تأکید 

سند اصول سیاست فرهنگي بر این امر بیش از بقیه است.

طیف 31. )اقتدار و ارزش گرایی- دموکراتیک و لیبرال(؛ همه اسناد در سیاست گذاری بسیار 

اقتدارگرا و ارزشي هستند.

طیف 32. )همگرایي نهادهاي فرهنگي- استقالل نهادهاي فرهنگي(؛ سه سند اصول سیاست 

فرهنگي، برنامه پنجم و سیاس��ت هاي کلي در سیاس��ت گذاری فرهنگي، بر همگرایي حداکثري 

نهادهاي فرهنگي تأکید دارند؛ اما برنامه چهارم هرچند در همین سر طیف است، چنین تأکیدی 

ندارد.

طیف 33. )جوان گرا- عموم مردم(؛ سیاست هاي کلي بیشتر بر سیاست گذاری با درنظرگرفتن 

عموم مردم تأکید دارد؛ اما بقیه اسناد در سیاست گذاری فرهنگي،جوان گرا هستند.

طیف 34. )زنانه- مردانه(؛ برنامه پنجم و سیاست هاي کلي گزاره اي دال بر این طیف ندارند. 

سند اصول سیاست فرهنگي و برنامه چهارم گزاره هایي دال بر زنانه بودن سیاست ها دارند.

این نتایج در سه سند مورد پژوهش، در نمودار زیر قابل ترسیم است.
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نمودار 1. مقایسه دوبعدی اسناد مورد پژوهش
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3-3. بررسي تحلیلي- تطبیقي برنامه چهارم با سند اصول سیاست فرهنگي

برنامه چهارم از بقیه اسناد تفاوت بیشتر و آشکارتري با سند اصول سیاست فرهنگي دارد که 

در ادامه تفاوت هاي این برنامه با سند اصول سیاست فرهنگي بیان مي شود.

برنامه  چهارم دیدگاه ابزاري به فرهنگ دارد و به وسیله ای براي توسعه اقتصادي مبدل شده 

است )طیف شماره 3(.

گرایش هاي فکري و سیاسي تدوین کنندگان برنامه چهارم به خوبی در دوگانه ها انعکاس یافته 

اس��ت. این دیدگاه ها برخالف اس��ناد باالدستي مانند سند اصول سیاست فرهنگي است؛ مثاًل در 

طیف شماره 12 برنامه چهارم، به بازار آزاد در عرصه فرهنگ، اهمیت داده است.

 طیف 25 اهمیت تمرکززدایي را در برنامه چهارم نشان مي دهد. این تفاوت نیز از گرایش هایي 

است که در راستاي خصوصي سازي در عرصه فرهنگ معنا مي یابد.

نمونه دیگر تفاوت گرایش ها در تنظیم برنامه چهارم، طیف شماره 14 و 21 است. تدوین این 

برنامه با اوج گرفتن گفت و گوي تمدن ها هم زمان است؛ لذا وجاهت بیروني بیش از واقعیت دروني 

اهمیت مي یابد و چهره  بین المللي مهم تر از ملي مي شود. در همین راستا توجه به تعامل بین المللي 

در این برنامه افزایش یافته و به ادراک و پذیرش در عرصه بین الملل اهمیت زیادي داده شده است.

طیف شماره 18، رویکرد لیبرالي برنامه چهارم به فرهنگ را مشخص مي کند. در این طیف بر 

تنوع فرهنگي تأکید شده است. جالب است که این برنامه با این رویکردهاي خاص نیز اقتدارگراست 

که این مس��ئله نش��انگر تضاد دروني این برنامه است. البته این گرایش دلیلي فرهنگي و تاریخي 

دارد؛  ش��رایط خاص ایران پس از انقالب و این که برخی فعاالن سیاس��ی تحت تأثیر اندیشه هاي 

چپ و ضدلیبرال بودند، باعث شد که الگوي اقتدارگرا در سیاست گذاری فرهنگي ایران غالب باشد 

)صفار، 1382، ص168(.

البته از جمله ویژگي هاي بارز برنامه چهارم، طیف هاي 28 و 29 است که بر اهمیت دادن به 

هنرمندان گرایش دارند. این طیف ها نوع نگاه برنامه چهارم را به هنر و فعاالن این عرصه نش��ان 

مي دهد.
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در طیف هاي 4، 7، 16، 19، 22 و 27 باوجود این که جهت گرایش برنامه چهارم، با سند اصول 

سیاست فرهنگي به یک سو است، اختالف میان این دو سند قابل توجه است.

4-3. بررسي تحلیلي- تطبیقي برنامه پنجم با سند اصول سیاست فرهنگي

تف��اوت برنامه پنجم در طیف هاي 6 و 22 با س��ند اصول سیاس��ت فرهنگ��ي و رویکردهاي 

آرمان محورانه و تأکید بر میراث معنوي در برنامه پنجم، ناظر به تغییر معنادار و جهت دار برنامه 

پنجم نسبت به برنامه چهارم است؛ البته این تفاوت در طیف 6 با حمایت و پشتیباني سیاست هاي 

کلي ابالغي رهبري بیش از برنامه پنجم است.

تفاوت برنامه پنجم در طیف 10 ناظر به مش��ارکت فعال در فرهنگ، هرچند اختالف اندکي 

است، بدون هیچ دلیل خاص و هماهنگي با هیچ یک از اسناد باالدستي انجام گرفته است.

در طیف 18 نیز برخالف دو سند باالدستي برنامه پنجم همراه با برنامه چهارم، البته با اختالف 

اندکي، به تنوع فرهنگي گرایش دارد. احتماالً در این طیف که هر دو برنامه برخالف اسناد باالدستي 

بر تنوع فرهنگي تأکید دارند، ماهیت نزدیک بودن برنامه هاي توسعه به برنامه ریزي که رویکردي 

عملیاتي تر دارد، مؤثر بوده است.

در طیف هاي 1، 2، 4، 11، 19، 23، 29، 30، 32 و 33 نیز با وجود اینکه برنامه پنجم، با سند 

اصول سیاست فرهنگي همسوست، اختالف میان این دو سند قابل توجه است.

باتوجه به جدول میانگین نظرات کارشناسان، نمودار شماره )2( نیز قابل ترسیم است. در این 

نمودار صفحه مشکی رویین مربوط به سند اصول سیاست فرهنگي است و هر یک از اسناد دیگر 

در هر جهتي با سند اصول سیاست فرهنگي در گرایش به سر طیف ها متفاوت بوده اند، از پشت 

نمودار سند اصول سیاست فرهنگي به خوبي مشخص اند. مزیت خاص این نمودار نمایش ساده و 

کاماًل مشخص عدم هماهنگي اسناد با سند اصول سیاست فرهنگي است.
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نمودار 2. میزان تطابق و عدم تطابق اسناد با محوریت سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

4. جمع بندی و نتیجه گیری

درمجموع در اکثر طیف ها، حدوداً در 18 طیف، همه اس��ناد با اختالفات کم و زیاد هم جهت 

هستند.

در طیف هاي 2 و 10 )مردم ساالري فرهنگي- مردمي کردن فرهنگ و با مشاوره- با مشارکت 

فعال( گرایش سند اصول سیاست فرهنگي نسبت به دو سر طیف برابر است و بقیه در یک جهت اند.

در طیف 17 )اجتماع– اجتماعات( گرایش برنامه چهارم به دو س��ر طیف، برابر اس��ت و بقیه 

در یک جهت اند.

در طیف 24 سند اصول سیاست فرهنگي مصرف گراست و بقیه اسناد تولیدمحورند.

در طیف هاي 6، 20 و 24 )نیازمحور- آرمان گرا، توریسم- شهروندان و مصرف- تولید( شاید بتوان 

علت تفاوت گرایش برنامه ها، با سند اصول سیاست فرهنگي را همراهي با سیاست هاي کلي دانست.

در طیف 33 )جوان گرا- عموم مردم( جهت گرایش سیاست هاي کلي، با سه سند دیگر متفاوت 

و در راستاي توجه به عموم مردم است.
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درنهایت به نظر مي رس��د تاکنون در کش��ور ایران در بیشتر موارد، سیاست گذاران طبق مدل 

فزاینده گرایي، با قبول مشروعیت سیاست هاي پیشین )داي، 1387، ص60(، به برنامه ریزي فرهنگي، 

بر اساس سند اصول سیاست فرهنگي جمهوري اسالمي پرداخته اند.

پس از دو دوره پنج س��اله که بر این اس��اس برنامه ریزي ش��ده اس��ت، اکنون باید با توجه به 

کاستي هاي استخراج شده از مقایسه و تطبیق سند اصول سیاست فرهنگي با بخش هاي فرهنگي 

برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، به اصالح سیاست هاي کالن حوزه فرهنگي، به تناسب وضعیت 

بومي جمهوري اسالمي ایران اهتمام ورزید. همچنین بر اساس این پژوهش پیشنهاد می شود:

1. بررس��ی چگونگی تدوین س��ند جامع فرهنگ��ي، با توجه به عناص��ر و طیف هاي مؤثر در 

سیاست گذاری فرهنگي در جمهوري اسالمي ایران.

2. استخراج کامل دوگانه هاي بومي مؤثر در سیاست گذاری فرهنگي در جمهوري اسالمي ایران.

3. مشخص کردن جهت گرایش طیف ها، متناسب با وضعیت فرهنگي ایران.

4. مشخص کردن ترتیب اسناد باالدستي و کالن فرهنگي، برای تکمیل چرخه سیاست گذاری 

فرهنگي در کشور.

5. مشخص کردن رابطه، نسبت و جایگاه سیاست هاي کلي ابالغیه رهبري و سند مهندسی 

فرهنگی، در تهیه اسناد فرهنگي کشور.

6. بررسي علل اختالف اسناد باالدستي، در گرایش هرکدام به عناصر و مفاهیم فرهنگي.

7. ارائه راهکاری برای هماهنگی و همسویی اسناد باالدستي، با عناصر و مفاهیم فرهنگي.

8. بررسي علل و پیامدهاي اقتدارگرایي، در عرصه سیاست گذاری فرهنگي در ایران.

9. مش��خص کردن رویکردها، الگوها و مدل هاي سیاست گذاری فرهنگي، متناسب با شرایط 

بومي جمهوري اسالمي ایران.

10. یافتن علل هماهنگی و عدم هماهنگی اس��ناد فرادس��تی و فرودستی فرهنگی و تقویت 

تطابق ها و حذف علل عدم مطابقت در مجاری قانونی با دقت فراوان.

11. تقویت ضمانت های قانونی و اجرایی محوریت اسناد باالدستی، برای تهیه اسناد فرودستی.
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دوراهی های اساسي

فرهنگ به مثابه هنر )تعریف محدود( فرهنگ به مثابه روش زندگي )تعریف گسترده(

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

مردمي کردن فرهنگ مردم ساالري فرهنگي

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

فرهنگ به مثابه ابزاري براي توسعه فرهنگ به مثابه ارزش فی نفسه توجیه کننده

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

هنر به مثابه فعالیت خاص اجتماعي هنر به مثابه کاالي عمومي

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

فردگرایي جامعه گرایي

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

سیاست فرهنگي آرمان گرا و ذهني سیاست فرهنگي نیازمحور )واقع گرا(

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

فرهنگ مادي فرهنگ معنوي

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

سیاست فرهنگي جزءنگر سیاست فرهنگي کالن نگر

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

توسعه فرهنگي غیربومي توسعه فرهنگي بومي

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

دوراهي هاي عملکردي

با مشارکت فعال با مشاوره

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

......

جدول 3. نمونه بخشی از جدول پاسخنامه
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