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مطالعه تطبیقی سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران در سطوح کالن و میانی
(مطالع�ه س�ند اصول سياس�ت فرهنگ�ي جمهوري اسلامي ايران و
چکیده

برنامههای چهارم و پنجم توسعه)

گرچه تدوین سیاستهای فرهنگی در نظام جمهوری اسالمی ایران ضروری است ،به موازات آن ،هماهنگی میان
سیاستهای باالدستی و فرودستی نیز اهمیت ویژهای دارد .در این پژوهش ،با تمرکز بر سند اصول سیاست فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران (مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در سال  )1371و با الهام از تجربه سیاستگذاری
و برنامهریزی فرهنگی شورای اروپا ،دوگانههای سیاستگذاری فرهنگی ایران مشخص شده ،سپس میزان تطبیق
بخش فرهنگی برنامههای چهارم و پنجم توسعه با دوگانههای یادشده بررسی شده است .در اين پژوهش از
روشهاي مختلف جمعآوري اطالعات و تحليل آنها استفادهشده است .روش محوری اين تحقيق رویکرد کيفي
بوده است .در اين پژوهش از روشهاي کتابخانهاي و اسنادي برای بررسی کلیات اسناد و مباحث سیاستگذاری
فرهنگی ،روشهای مصاحبه گروهي و فن کدگذاري باز برای مشخص کردن دوگانههای سیاستگذاری و نیز
روش تکمیل و تحلیل پرسشنامه برای دستیابی به نظر نخبگان درباره میزان تطبیق این اسناد استفادهشده
یوچهار دوگانه سیاستهای فرهنگی که برای استفاده در
است .حاصل این پژوهش دو مطلب است .1 :ارائه س 
سیاستگذاریها و برنامهریزیهای فرهنگی در سطح کشور بسیار راهگشاست .همچنین این نوآوری میتواند برای
بررسی انطباق و افتراق سیاستهای حوزه فرهنگی در تمام سطوح سیاستی کشور الگویی مفید باشد .2 .در نتیجه
مقایسه بخشهای فرهنگی برنامه چهارم و پنجم توسعه با سند اصول سیاست فرهنگی ،هرچند مشخص شد برنامه
چهارم برخالف برنامه پنجم توسعه ،تفاوت بيشتر و آشکارتري با سند اصول سياست فرهنگي دارد ،به نظر ميرسد
تاکنون در کشور ايران در بيشتر موارد سياستگذاران طبق مدل فزايندهگرايي ،با قبول مشروعيت سياستهاي
پيشين ،به برنامهريزي فرهنگي بر اساس سند اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي پرداختهاند.
واژگان كليدي:

سیاستگذاری فرهنگي ،دوگانههای سياست فرهنگي ،سند اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران،
برنامه چهارم توسعه ،برنامه پنجم توسعه.
محمدهادی همایون

دانشیار دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق

محمدحسن فرجنژاد ابرقویی(نویسنده مسئول)

کارشناس ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
،mhfaraji66@gmail.com
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 .1مقدمه

در اين تحقيق س��عی ش��ده است ميزان تطابق يکي از مهمترين اس��ناد باالدستي در عرصه
فرهنگ ،با برنامهها و اسناد فرودستي آن سنجيده شود .سند باالدستي مورد نظر« ،اصول سياست
فرهنگي جمهوري اس�لامي ايران» مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در سال  1371است که
ش��ايد در عرصه فرهنگي تا پیش از س��ند مهندسی فرهنگی کشور ،تنها سند باالدستي بوده که
باید برنامههای توسعه طبق آن تنظیم میشده است .لذا بخش فرهنگی دو برنامه توسعه پنجم و
ششم ،باید بر اساس این سند تنظیم میشدند .در این سند سعي شده است به جنبههاي مختلف
فرهنگ توجه شود و براي هر موضوع مربوط به فرهنگ برنامهريزي شود.
اسناد فرودستي اين سند نيز دو برنامه اخير پنجساله توسعه است که هر چند با قيد پنجساله
بودن ،به اسناد باالدستي و کالن میمانند ،در مقابل سند اصول سياست فرهنگي جمهوری اسالمی
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ایران در جایگاه سندی فرودستي هستند که بايد با آن تطابق داشته باشند.
سنجش تطابق ،براي نظمدهي و يکي کردن ادبيات اسناد مورد نياز ،معياری ميخواهد تا بتوان
بهراحتي و با اطمينان اين اسناد را با يکديگر مقايسه کرد؛ ازاینرو به يکي از تجربههاي فرهنگي در
عرصه سیاستگذاری و برنامهريزي فرهنگي شوراي اروپا رجوع شد که يکي از نهادهاي بينالمللي
در عرصه فرهنگ است .اين تجربه بيان طيفهايي بود که بايد در سیاستگذاری فرهنگي به آنها
توجه ش��ود .اين دوگانهها ،بهصورت کتابچهاي توس��ط شوراي اروپا انتشار يافته است (ماتاراسو و
لندری.)1999 ،
در اين پژوهش ،با تمرکز بر سند اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،دوگانههاي
سیاستگذاری فرهنگي در ايران مشخص شده و ميزان تطبيق بندهاي بخش فرهنگي برنامههای
چهارم و پنجم توسعه ،با دوگانههای يادشده بررسی شده است.
اهميت هماهنگي ميان اسنادي که سلسلهوار در نظامی خاص در طول يکديگر تعريف شدهاند،
بر کسي پوشيده نيست؛ چراکه با قطع شدن زنجيره ميان اين اسناد و استقالل هر کدام از ديگري،
نهتنها اصل سيستمي بودن آنها زير سؤال میرود ،با اجراي يکي از اسناد ،ديگري بيهوده جلوه
میکند؛ بهخصوص اگر اين مس��ئله در حوزهاي س��يال و بحثبرانگيز مانند فرهنگ باشد .بايد با
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ديدگاهي جامع و فراتر از خود اسناد موجود ،به بررسي رابطه ميان آنها پرداخت تا نقاط افتراق
و اش��تراک آنها مش��خص شود و با رفع اختالفات و تقويت و اصالح اشتراکات ،بهرهوري سيستم
ارتقا يابد.
سواالتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند از این قرارند:
س��ؤال اصلی :تطابق بخشهاي فرهنگي برنامههای چهارم و پنجم توس��عه ،با اصول سياست
فرهنگي چگونه است؟
سؤال فرعی :طيفها و دوگانههاي مؤثر در سیاستگذاری فرهنگي در ايران ،با محوریت اصول
سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي )1371 ،کداماند؟
همچنین در اين پژوهش از روشهای مختلف جمعآوري اطالعات و تحليل آنها استفاد ه شده
است؛ روشهاي اسنادي ،مصاحبه گروهي ،و فن کدگذاري باز و تحلیل محتوای کیفی.
مقیاس سنجش اسناد در این پژوهش دوگانههای سیاستگذاری فرهنگی است .اولین الگوی
این دوگانهها ،با عنوان بیس��تویک 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،
دوگانههاي سیاستگذاری فرهنگي شورای اروپا تکمیل و سپس از طريق مصاحبه با نخبگان ،به
مقايسه اسناد پرداخته شد.
کاربرد روشها در اين تحقيق بدین ش��کل بود که ابتدا با اس��تفاده از مطالعات قياسي درباره
رهیافتها ،رویکردها و الگوهای سیاستگذاری فرهنگی و با اطالعاتِ بهدستآمده از يک مصاحبه
گروهي با تعدادی از دانش��جويان دکتري و کارشناس��ي ارش��د رشته فرهنگ و ارتباطات گرايش
مطالعات سیاستگذاری ،مقوالت مغفول سیاستگذاری فرهنگي در طیفهای معرفیشده شورای
اروپا اس��تخراج ش��د؛ س��پس با محوریت این مقوالت و گزارههای س��ند اصول سیاست فرهنگی
جمهوری اس�لامی ایران ،با اس��تفاده از فن کدگذاري باز ،دوگانههاي سياست فرهنگي جمهوری
اسالمی ایران مشخص شدند.
درواقع با کمک گرفتن از مصاحبه گروهی ،رويکرد ترکيبي قياسي -استداللي و نتايج حاصل
از کدگذاري باز ،مفاهيم طيفي سياستگذاری فرهنگي موجود در سند «اصول سياست فرهنگي
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جمهوري اسالمي ايران» استخراج شد و سیزده طیف سیاستگذاری فرهنگی ،به بیستویک دوگانه
ش��ورای اروپا اضافه ش��د؛ س��پس با توجه به تعاريف هر یک از طيفها ،جدول گزارههاي مرتبط
با هرکدام از دوگانههاي سياس��ت فرهنگي در س��ه سن ِد «سند اصول سياست فرهنگي جمهوری
اسالمی ایران»« ،بخش فرهنگي برنامه چهارم توسعه» و «بخش فرهنگي برنامه پنجم توسعه»،
تهيه ش��د .پس از آن ،اين جدولها در اختيار یازده نفر از دانش��جويان دکتري و کارشناسي ارشد
گرايش سیاس��تگذاری قرار داده ش��د تا با کس��ب نظر آنها ،الگوهاي طيفي حاکم بر اين اسناد
مش��خص ش��ود؛ سپس بر اساس اين الگوها امکان مقايسه اين اسناد که سؤال اصلي اين پژوهش
بود ،فراهم شد.
 .2چارچوب نظری

10

 .2-1تعریف سیاستگذاری فرهنگي

در ادامه براي روش��ن ش��دن جايگاه بحث ،حوزه سیاستگذاری فرهنگي معرفی شده است.
سیاس��تگذاری در عرصه فرهنگ را سیاس��تگذاری فرهنگي مينامند .دو گونه تعريف کلي در
سیاستگذاری فرهنگي ارائهشده است :سیاستگذاری ناظر به عرصههاي خرد و سیاستگذاری
ناظر به عرصههاي کالن فرهنگي .در عرصه خرد ،سیاستگذاری فرهنگي «به اقدامات و فعاليتهاي
عامالنه و ازپيشطراحیش��دهای گفته ميشود که نهادهاي مختلف از قبيل دولت ،بازار يا جامعه
مدني در جهت توليد ،توزيع و اشاعه محصوالت فرهنگي از خود بروز ميدهند» (گوييگان،1388 ،
ص)7؛ اما در عرصه کالن «سیاس��تگذاری فرهنگي به اراده دولت در ايجاد يا تحکيم و يا تغيير
مقررات و تنظيمات در عرصه فرهنگ معطوف است .چنين ارادهای مطابق تعريف سیاستگذاری،
ميتواند سلبي يا ايجابي باشد» (وحيد ،1386 ،ص.)288
سیاستگذاری فرهنگي نوعي توافق رسمي و اتفاقنظر مسئوالن و متصديان امور در تشخيص،
تعيين و تدوين مهمترين اصول و اولويتها در فعاليت فرهنگي است و راهنما و دستورالعملی براي
مديران فرهنگي خواهد بود (خانمحمدي ،1386 ،ص .)9البته در سیاس��تگذاری فرهنگي بايد
همه عوامل و فرايندها را مدنظر داشت؛ پس «سیاستگذاری فرهنگي ،شامل اصول و راهبردهاي
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کلي و عملياتيش��دهای است که بر نوع عملکرد نهادی اجتماعي در امور فرهنگي استيال دارند و
به اين اعتبار ،منظومهای سامانیافته از اهداف بلندمدت ،ميانبرد ،قابلسنجش و ابزارهاي وصول
به آن اهداف را در بر میگیرد» (شکوهي و قاسمي ،بيتا ،ص.)28
عبارت سیاس��تگذاری فرهنگي در فرهنگ انتش��ارات علمي سيج چنين تعريف شده است:
پرداخت��ن به نظاممندي و مديريت فرهنگ ،بهخصوص در نهادهاي دولتي اس��ت که با توليدات
فرهنگي يا کنترل فرهنگي مواجه ميباش��ند که ش��امل حل مسائل فنّاورانه فرهنگي ،ارزشهاي
فرهنگي و قدرت اجتماعي ،چه در حوزه توليدات و چه در حوزه تعاريف سمبليک فرهنگ است
(بارکر ،2004 ،ص .)40سیاستگذاری فرهنگي اقدام دولتها بر اساس خط و مشي روشن ،براي
پياده کردن اهداف و فلسفهاي ازپيشتعيينشده در امور فرهنگي است (ايوبي ،1388 ،ص.)16
در مجموع ميتوان تعيين و تدوين اصول و تمام فعاليتهاي عمومي را که بازيگران دولتي و
غيردولتي در عرصههاي فرهنگي -هنري صِ رف يا عرصههاي مرتبط با فرهنگ ،در سطوح عمومي
(منطقهاي ،ملي يا بينالمللي) انجام میدهند ،سیاستگذاری فرهنگي ناميد.
 .2-2پیشینه سیاستگذاری فرهنگي

امروزه با پيش��رفت و توس��عه نسبي در جوامع مختلف از حيث امور رفاهي و اجتماعي ،شاهد
بروز مشکالتي در عرصههايي هستیم که بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم با فرهنگ عمومي در
ارتباطاند؛ لذا نهتنها در س��طح ملي ،بلکه در رويکردهاي بينالمللي ،توجه روزافزوني به فرهنگ
و مس��ائل فرهنگي در س��طح جوامع وجود دارد .اين مهم در جوامع بهاصطالح توسعهيافته نمود
بيش��تري دارد تا جايي که امروزه فرهنگ را در اين جوامع جزء جداييناپذير فرايند توس��عه به
حس��اب ميآورند .اين مسئله بهگونهاي است که س��ازمان بينالمللي يونسکو سالهاي  1988تا
 1998ميالدي را دهه «توسعه فرهنگي» نام نهاد (يونسکو ،1378 ،ص.)278-277
بهادري در پژوهشي با عنوان «درآمدي بر سیاستگذاری و برنامهريزي فرهنگي» ،مهمترين
زمينههاي تاريخي -اجتماعي مفهوم سياست فرهنگي را چنين ميداند :استعمارگريزي در کشورهاي
جهان س��وم و بروز مش��کل هويت ،تغييرات در مفهوم فرهنگ و لزوم توجه به فرهنگ در زندگي
عموم مردم و محصوالت فرهنگي ،توجه به فرهنگ که زمينه اصلي توس��عه اس��ت ،روشن شدن
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ام��کان مديري��ت فرهنگي ،تأکید بر نقش دولتها که عامل اصل��ي برنامهريزي و اجراي مديريت
فرهنگي اس��ت (بهادري ،1376 ،ص .)136-133همچنين از جمله مسائلي که ضرورت توجه به
سیاس��تگذاری فرهنگي را از س��الها پيش افزايش داده است ،غلبه فرهنگ آمريکايي بر جهان
امروز است (فياض ،1389 ،ص.)381
در ايران عالوه بر موارد یادشده ،بايد به رخداد انقالب اسالمي با رويکرد فرهنگي به معناي عام
آن اشاره کرد .اين مسئله بهخوبی در بيانات رهبران اين نظام مشخص است (مرکز صهبا)1390،؛
لذا سند اصول سياست فرهنگي که در سال  1371به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده
اس��ت ،تالش��ي در راستاي پر کردن اين خأل در ايران است و اين سند تنها سند باالدستي جامع
در حيطه فرهنگ به شمار ميآيد.
 .2-3تحليل سیاستگذاری
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از جمله علومي که بهصورت سيستمي و جامع به حوزه سیاستگذاری فرهنگي توجه دارد ،علم
تحليل سياست است که از دهه  70ميالدي پل سنته ،آن را بيان کرد (اشتريان ،1386 ،ص.)161
امروزه تحليل سياست عمومي گسترش بسياري يافته است و بهصورت رشتهای دانشگاهي درآمده

و موضوع پژوهش مراکز مطالعاتي بس��ياري ش��ده است .تالکوت پارسونز 1تحليل سياستها را

دو گونه ميدانند :اول «تحليل سیاستگذاری» که خود بر دو نوع است :تحليل تعيين
سياس��ت و تحليل محتواي سياس��ت .دوم «تحليل براي سیاستگذاری» که منظور از

آن ،استفاده از نتايج يافتهها در فرايند سیاستگذاری است (پارسونز ،1385 ،ص.)91

در اين پژوهش بيشتر بر تحليل سیاستگذاری تأکید شده است.

تحليل سیاس��تگذاری داراي مدلهاي نهادي ،فرايندي ،گروهي ،نخبگان ،عقالني ،فزاينده،
نظريه بازيها ،انتخاب عمومي و سيس��تمي اس��ت .اين مدلها تفکر ما را درباره سیاس��تگذاری
توضي��ح ميدهند و ارتباط معناداري ميان واقعيت و ذهن انس��ان برق��رار ميکنند و با تمرکز بر
جنبههاي مهم سياستها و ارائه تبيينهاي پيشنهادي ،سياستگذار را براي سیاستگذاری بهتر
ياري ميرس��انند (داي ،1387 ،صص  44 -39و  .)73 -72مدلهاي مفيد در اين تحقيق مدل
1. Talcott Parsons

مطالعه تطبیقی سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

فرايندي و سيستمي است؛ چراکه راهنماي ما در بررسي عوامل مؤثر سياسي در سیاستگذاری
فرهنگي هستند .استفاد ه اين پژوهش از تحليل سياست ،نوعي مهندسي معکوس است؛ بدينگونه
که چون تحليل سياست بهنوعی بررسي چارچوب سیاستگذاری پس از اجراست ،حوزههاي مختلف
سیاستگذاری را در نظر ميگيرد؛ لذا با درنظرگرفتن تحليل سياست ميتوان به چارچوبي جهت
انتظام بخشيدن به سیاستگذاری رسید.
 .2-4رهيافت دکتريني از سیاستگذاری

بنا بر تعريف ش��افريتز ،1سیاس��تگذاری عمومي اجراي يک دکترين اس��ت .اين يک
رهيافت آموزهای يا دکتريني به سیاس��تگذاری اس��ت .در اين دکترین نيرويي واسطه
ِ
ميان فلس��فه و سياستهاس��ت .درواقع دکترين فرايند عملياتي کردن فلسفه ،با همه
ابهامآلودگيها و انتزاعي بودنش ،به سياستهاي عيني و مشخص است .دکترين فراهم
آورنده جهت براي راهبرد ،تاکتيک و اصول اس��ت .دکترين فلسفه عملياتي يک دولت
يا حتي يک س��ازمان بزرگ در خصوص توسعه سياستها و امور اداري است (شافريتز
و بريک ،1390 ،ص .)22به عقيده ش��افریتز تمام فعاليتهاي انس��ان داراي ريشههاي
بنيادين فلسفي است .از نظر وي سياستهاي اتخاذي توسط افراد و دولتها نيز از اين
قاعده مستثنا نيستند و تبديل فلسفه به سياست ،از طريق دکترين صورت ميپذيرد.
درواقع از نظر او هم سياستها از نوعي فرايند معرفتشناسانه پديد ميآيند.

1. Jay M. Shafritz

13

راهبرد ،تاکتيک و اصول است .دکترين فلسفه عملياتي يک دولت يا حتي يک سازمان بزرگ در خصوص توسعه سياستها
و امور اداري است (شافريتز و بريک ،5811 ،ص .)77به عقيده شافريتز تمام فعاليتهاي انسان داراي ريشههاي بنيادين
فلسفي است .از نظر وي سياستهاي اتخاذي توسط افراد و دولتها نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و تبديل فلسفه به
سياست ،از طريق دکترين صورت ميپذيرد .درواقع از نظر او هم سياستها از نوعي فرايند معرفتشناسانه پديد ميآيند.
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شکل  .5رابطه فلسفه ،دکترين و سياست گذاري (شافريتز و بريک ،5811 ،ص)731
شکل  .1رابطه فلسفه ،دکترین و سیاست گذاری (شافریتز و بريک ،1390 ،ص)289

نکته قابلتوجه در باب سياستهاي فرهنگي ايران آن است که تنها سند منظم و استاندارد
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1 .Jay
M. Shafritz
سياستهاي
«اصول
در موضوع سياستهاي فرهنگي در ايران که با اين تعاريف قابل تطبيق است،

فرهنگي جمهوري اسالمي» است؛ به بيان ديگر اين سند را ميتوان واسطه ميان معرفت و فلسفه
و سياس��تهاي فرهنگي در ايران يا همان دکترين سياس��ت فرهنگي در ايران دانس��ت که براي
تنظيم سياس��تها و برنامههاي فرهنگي ،بايد آن را محور قرار داد؛ لذا در اين پژوهش س��عي شد
دوگانههاي دکتريني سیاستگذاری فرهنگي با محوريت اين سند اصالح و مشخص شود تا بتوان
اسناد را با محوريت اين دکترين مقايسه کرد.
 .2-5دوگانههای سیاستگذاری فرهنگي

در نگاهی کلي ،س��يوچهار طيف سیاستگذاری فرهنگي ،به پنج گروه دوراهیهای اساسي،
عملکردي ،توسعه اجتماعي ،توسعه اقتصادي و مديريتي تقسيم ميشوند .هر یک از اين گروهها به
زیرعنوانهای مصداقي تقسيم ميشوند .توضيح دقيق اين طيفها و ضرورت بررسي و درنظرگرفتن
هریک از آنها در اين تحقيق نميگنجد؛ لذا در اين بخش فقط به معرفي کلي طيفهاي حاصله
بسنده شده که در جدول زیر آمد ه است:

مطالعه تطبیقی سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

دوراهیهای اساسي

ردیف
1

فرهنگ بهمثابه روش زندگي (تعريف گسترده)

فرهنگ بهمثابه هنر (تعريف محدود)

2

مردمساالري فرهنگي

مردميکردن فرهنگ

3

فرهنگ بهمثابه ارزش فینفسه توجيهکننده

فرهنگ بهمثابه ابزاري براي توسعه

4

هنر بهمثابه کاالي عمومي

هنر بهمثابه فعاليت خاص اجتماعي

5

جامعهگرايي

فردگرايي

6

سياست فرهنگي نيازمحور (واقعگرا)

سياست فرهنگي آرمانگرا و ذهني

7

فرهنگ معنوي

فرهنگ مادي

8

سياست فرهنگي کالننگر

سياست فرهنگي جزءنگر

9

توسعه فرهنگي بومي

توسعه فرهنگي غيربومي

10

با مشاوره

با مشاركت فعال

11

كنترل مستقيم بودجه

فاصله گرفتن از فرايندهاي سياسي

12

دولتي

خصوصي (مردمي)

13

اجتماع

تشخص (پرستیژ)

14

ملي

بينالمللي

15

خالق

غيرخالق

16

ايجابي

سلبي

17

اجتماع (جامعه واحد)

اجتماعات (جوامع متکثر)

18

تک فرهنگي

تنوع فرهنگها

19

ميراث فرهنگي

فرهنگ و تجربيات معاصر

20

توريسم ميهمان

شهروندان (مقيمان)

21

واقعيت دروني

وجاهت بيروني

22

ميراث محسوس

ميراث نامحسوس

دوراهيهاي عملکردي

دوراهيهاي توسعه اجتماعي

دوراهيهاي توسعه اقتصادي

15

فصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی  /شماره سوم /زمستان 1393

دوراهیهای اساسي

ردیف
23

يارانه

سرمايهگذاري

24

مصرف

توليد

25

تمركزگرا

تمركززدا

26

تأمين و تدارک مستقيم

پيمانسپاري

27

هنرها

هنرمندان

28

زيرساخت

فعاليت

29

مديران

هنرمندان

30

عموم مردم

نخبهگرا

31

دموکراتيک (ليبرال)

ارزشگرا (اصولگرا)

32

همگرايي نهادهاي فرهنگي

استقالل نهادهاي فرهنگي

33

جوانگرا

عموم مردم

34

زنانه

مردانه

دوراهيهاي مديريتي
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جدول  .1دوگانههای سیاستگذاری فرهنگی

نکت��ه قابل توجه درب��اره اين دوگانهها تعادل ميان اين طیفهاس��ت ،نه صرفاً تمايل به يک
سوي خاص آنها؛ لذا جهت مشخص کردن کنش دولتها در برابر مسائل و موضوعات فرهنگي،
بايد نقطه تعادل جايگاه دولتها ،با توجه به ش��رايط و مقتضيات محلي ،ملي و زماني خاصش��ان،
در ميان قطبهاي دوگانههاي سياس��تي فرهنگي معين ش��ود .در تعيين نقطه تعادل نبايد دچار
افراط و تفريط يا سهلانگاري شد؛ بلکه بايد به دنبال نقطه مطلوب بود (ماتاراسو و لندری،1999 ،
ص .)9-8البته هدف این پژوهش تنها بررسی تطبیقی میان اسناد فرادستی و فرودستی است؛ لذا
به چگونگی تعیین نقطه تعادل این دوگانهها در ایران اسالمی پرداخته نشده است.
 .2-6بررسي مقايسهاي اسناد توسط کارشناسان

سه جدولِ دوگانهها و مقوالت مربوط به آنها ،ذيل هرکدام از اسناد اصول سياست فرهنگي
و بخشهاي فرهنگي برنامههاي چهارم و پنجم توس��عه ،بهصورت جداگانه همراه با پاسخنامه در

مطالعه تطبیقی سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

اختيار مصاحبهشوندگان قرار گرفت .برای نمون ه بخشي از جدول و پاسخنامه در ذيل ميآيد .سپس
کارشناسان با توجه به جدولها پاسخنامهها را تکميل کردند و معدل نظر ايشان به عنوان ميزان
گرايش هر سند ،در هرکدام از طيفها در نظر گرفته شد.
مقوله

فرهنگ بهمثابه
هنر (تعريف
محدود) -
فرهنگ بهمثابه
روش زندگي
(تعريف گسترده)

جامعه رشيد جامعهاي است كه بتواند نيازهاي فرهنگي خويش را در رهگذر حيات و حركت
اجتماعي بازشناسد (مقدمه).
تبليغات كه همان شناساندن خوبيها و تشويق به انجام آن و ترسيم بديها و نشان دادن راه
گريز و منع از آن از اصول بسيار مهم اسالم عزيز است (مقدمه).
تقويت و احيا و معرفي هنر اصيل (اهداف)
بهرهگيري مطلوب و متعادل فرهنگي و هنري از اوقات فراغت و تفريح (اهداف)
استقالل فرهنگي و زوال مظاهر منحط و مباني نادرست فرهنگهاي بيگانه و پيراسته شدن
جامعه از آدابو رسوم منحرف و خرافات (اهداف).
هشدار درباره عوامزدگي و عوامفريبي با تكيه بر باورها ،عادات و شيوههاي نادرست رايج در
(منبهات).
جامعه بهنام طرفداري از محروم يا دفاع از ديانت ّ
ايجاد زمينههاي مناسب جهت بهرهگيري مطلوب و متعادل فرهنگي و هنري از اوقات فراغت
و تفريح (اولويتها).

مردمساالري
فرهنگي  -مردمي
کردن فرهنگ

پديدآورنده و حافظ فرهنگ بشري مردماند (مقدمه).
در جهان امروز ضرورت هماهنگي و همسويي صاحبنظران و كارشناسان و برنامهريزان هر
كشور با نيازهاي فرهنگي جامعه نيز بيشتر احساس ميشود (مقدمه).
پاسداري از حريت و امنيت انسان در عرصههاي گوناگون فرهنگي ،سياسي ،قضايي و
اقتصادي (مقدمه).
اختصاص دادن بخشي از تبليغات شهري براي طرح مسائل و موضوعات فرهنگ عمومي
(مقدمه)
تسهيل و تقويت امور برنامهريزي ،نظارت و ارزيابي فرهنگي در عين حمايت از تعدد ،تنوع و
آزادي فعاليتهاي فرهنگي مردمي (اهداف).
تالش مستمر در جهت رشد علمي ،فرهنگي و فني جامعه و فراگير شدن امر سواد و تعليم و
تربيت (اصول سياست فرهنگي).
بسط زمينههاي الزم براي شكوفايي استعدادها و خالقيتها و حمايت از ابتكارات و ابداعات
(اصول سياست فرهنگي).

دوراهيهاي اساسي

مفهوم دوگانه

گزارههاي مرتبط

جدول  .2بخشی از جدول گزارههای مربوط به مفاهیم دوگانههای سیاست فرهنگی موجود در
سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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 .3یافته های توصیفی و تحلیلی
 .3-1جدول نهايي نظرات کارشناسان

ميتوان چکيده کل پژوهش را در گزارش چگونگي نسبت اين اصول با يکديگر ،در جدول زير
مشاهده کرد .نمرات منفي هيچگونه بار ارزشگذارانه ندارد و فقط جهت نمايش گرايش گزارهها
به سر دیگر طيفهاست.

18
دو
راهيهاي
اساسي

دو
راهيهاي
عملکرد

شماره طيف

مقوله

عنوان دوگانه

سند
اصول
سياست
فرهنگي

برنامه
چهارم
توسعه

برنامه پنجم
توسعه

1

فرهنگ بهمثابه روش زندگي (گسترده) -یا بهمثابه هنر
(محدود)

2.81

3.1

3.91

2

مردمساالري فرهنگي  -مردمي کردن فرهنگ

0

0.91

1.73

3

فرهنگ بهمثابه ارزش فينفسه -فرهنگ بهمثابه ابزاري
براي توسعه

2.81

-0.91

1

4

هنر به مثابه کاالي عمومي  -هنر به مثابه فعاليت خاص
اجتماعي

1.91

2.91

2.82

5

جامعهگرايي -فردگرايي

3.1

3

3.7

6

نيازمحور (واقعگرا)  -آرمانگرا و ذهني

0.61

0.91

-1.73

7

فرهنگ معنوي  -فرهنگ مادي

1.91

0.64

2.4

8

کالن نگر -جزءنگر

3.54

1.36

2.27

9

توسعه فرهنگي بومي -توسعه فرهنگي غيربومي

4

4.1

4.73

10

با مشاوره  -با مشارکت فعال

0

0.27

-0.27

11

كنترل مستقيم  -فاصله گرفتن از فرايندهاي سياسي

1.64

1.91

3.6

12

دولتي  -خصوصي (نيروهاي بازار)

1.36

-3.18

0.64

13

اجتماع -تشخص (پرستيژ)

2.45

1.45

3.1

14

ملي -بينالمللي

0.36

-1.91

0.1

15

خالق  -غيرخالق

2

1.91

0.91

16

ايجابي  -سلبي

2

3.45

2.18

مطالعه تطبیقی سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

دو
راهيهاي
توسعه
اجتماعي

دوراه 
ي
توسعه
اقتصادي

دو
راهيهاي
مديريتي

شماره طيف

مقوله

عنوان دوگانه

سند
اصول
سياست
فرهنگي

برنامه
چهارم
توسعه

برنامه پنجم
توسعه

17

اجتماع (جامعه واحد)  -اجتماعات (جوامع متکثر)

1.64

0

0.36

18

تکفرهنگي -تنوع فرهنگها

1.55

-3.1

-0.27

19

ميراث فرهنگي -فرهنگ و تجربيات معاصر

0.64

2.82

1.73

20

توريسم (ميهمان)  -شهروندان (مقيمان)

2.46

-0.27

1

21

واقعيت دروني -وجاهت بيروني

0.91

-2.18

1.64

22

ميراث محسوس (مادي)  -نامحسوس (معنوي)

0.36

2

-1

23

يارانه  -سرمايهگذاري

0.9

1.1

2.18

24

مصرف  -توليد

1.82

-1.1

-1.45

25

تمركز  -تمركززدايي

2

-1.1

1.36

26

تأمين و تدارک مستقيم  -پيمانسپاري

1.9

0.82

0.91

27

زيرساخت -فعاليت

1.45

2.73

1.8

28

هنر -هنرمندان

1.45

-.62

2

29

مديران -هنرمندان

2

-3.27

0.36

30

عموم مردم  -نخبهگرا

2.64

0.45

1.18

31

اقتدارگرا (ارزشگرا)  -دموکراتيک (ليبرال)

4.27

3.36

3.73

32

همگرايي نهادهاي فرهنگي -استقالل نهادهاي فرهنگي

3.1

0.54

4.18

33

جوانگرا -عموم مردم

3.64

3.18

0.36

34

زنانه  -مردانه

3.27

3.73

جدول  .3جمعبندي نهايي ميانگين نظرها کارشناسان ،درباره گرايش گزارههاي اسناد به هر سر طيف
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 .3-2بررسي تبييني -تطبيقي طيفها در اسناد

در اين بخش به توضيح و تبيين نتايج جدول جمعبندي طيفهاي مطرحشده در اسناد موضوع
پژوهش و پاسخ به سؤال پژوهش پرداخته ميشود.
طيف شماره ( .1فرهنگ بهمثابه روش زندگي  -فرهنگ بهمثابه هنر)؛ هر سه سند با تعريفي
گس��ترده ،حدودا ً به يک ميزان ،فرهنگ را روش زندگي ميدانند .نکته قابلتوجه در اين طيف،
اين مس��ئله اس��ت که با توجه به تأکید ابالغيه رهبري پيش از برنامه پنجم بر همين س��ر طيف،
برنامههاي چهارم و پنجم نيز بيش از سند اصول سياست فرهنگي ،بر اين سر طيف تأکید داشتهاند.
طيف شماره ( .2مردمساالري فرهنگي -مردمي کردن فرهنگ)؛ در اين طيف ،باوجود بيطرفي
سند اصول سياست فرهنگي ،به دليل تاکيد سياستهاي ابالغيه رهبري پيش از برنامه پنجم درباره
مردمس��االري فرهنگي ،برنامه چهارم و پنجم نيز بر همين جهت تاکيد دارند .نکته قابلتوجه در
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اين طيف ميزان گرايش پايين برنامه چهارم به همين س��مت از طيف اس��ت .اين مسئله به دليل
گرايشهاي خاص اين برنامه در توجه به مش��ارکت مردمي و ديگر مس��ائل مربوط به همين امر
است که در طيفهاي ديگر بهصورت مشخصتر به آن اشاره ميشود.
طيف ش��ماره ( .3فرهنگ بهمثابه ارزش فینفس��ه توجيهکننده -فرهنگ بهمثابه ابزاري براي
توسعه)؛ اين اولين طيفي است که در آن رويکرد برنامه چهارم با ديگر اسناد متفاوت است .در اين
طيف دو سند ديگر فرهنگ را داراي ارزش فينفسه ميدانند ،اما برنامه چهارم توسعه فرهنگ را
ابزار توسعه ميداند؛ البته ميزان اختالف اين سند با بقيه اسناد زياد نيست.
طيف ش��ماره ( .4هنر بهمثابه کاالي عمومي– هنر بهمثابه فعاليت خاص اجتماعي)؛ در اين
طيف همه اسناد رويکردی واحد به هنر دارند .همه اسناد هنر را کااليی عمومي ميدانند.
طيف شماره ( .5جامعهگرايي -فردگرايي)؛ همه اسناد به يک ميزان در مسائل فرهنگي رويکرد
جامعهگرايانه دارند.
طيف شماره ( .6نيازمحور و واقعگرا– آرمانگرا و ذهني)؛ در اين طيف برنامه چهارم با سند اصول
سياست فرهنگي مطابقاند و به يک ميزان داراي رويکرد نيازمحور هستند؛ اما در مقابل برنامه پنجم ،در
هماهنگي با سياستهاي ابالغيه رهبري در طرف مقابل هستند و رويکردي آرمانگرا به فرهنگ دارند.
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طيف شماره ( .7فرهنگ معنوي– فرهنگ مادي)؛ همه اسناد به فرهنگ معنوي گرايش دارند؛
البته گرايش آنها در يک س��طح نيس��ت .کمترين آن متعلق به س��ند اصول است .برنامه پنجم
بيشتر از سياستهاي کلي تأثير پذيرفته و برنامه چهارم ،بيشتر از سند اصول تأثير پذيرفته است.
طيف ( .8کالن نگر -جزءنگر)؛ س��ند اصول سياس��ت فرهنگي بسيار کالننگر است؛ اما بقيه
اسناد در مراتب پایینتری در همين سر طيف قرار دارند.
طيف ( .9توسعه فرهنگي بومي -توسعه فرهنگي غيربومي)؛ تمامي اسناد بررسيشده ،در اين
جنبه با يکديگر در سطح بااليي به توسعه فرهنگ بومي معتقدند.
طيف ( .10با مشاوره -با مشارکت فعال)؛ دو سر اين طيف در اسناد برابر است.
طيف ( .11كنترل مستقيم -فاصله گرفتن از فرايندهاي سياسي)؛ برنامه پنجم توسعه بهشدت
به کنترل مستقيم بودجههاي فرهنگي گرايش دارد و سه سند ديگر با اندکي اختالف ،به مقدار
کمي بر همين سر طيف تأکید دارند.
طي��ف ( .12دولت��ي– خصوصي و نيروهاي بازار)؛ برنامه چهارم توس��عه با اختالف زيادي ،بر
س��پردن فرهنگ به نهادهاي خصوصي ،تأکید فراوان دارد؛ اما س��ه سند ديگر دقيقاً در مقابل اين
برنامه به سیاستگذاری دولتي معتقدند .مجموعهاي از مفاهيمي که در طيفهاي سیاستگذاری
فرهنگي ،بهنوعی با خصوصيسازي فرهنگي ارتباط دارند ،در برنامه چهارم نمود بيشتري دارند.
طيف ( .13اجتماع -تش��خص و پرس��تيژ)؛ هر سه سند بر محور اجتماعي در سیاستگذاری
فرهنگي تأکید دارند.
طيف ( .14ملي -بينالمللي)؛ اين طيف نيز از نقاط اختالف برنامه چهارم توسعه ،با ديگر اسناد
است .برنامه چهارم بر سياستهاي بينالمللي و تعامل با دنيا تأکید دارد؛ اما ديگر اسناد بيشتر به
سياستهاي ملي پرداختهاند.
طيف ( .15خالق– غيرخالق)؛ همه اسناد رويکردهاي خالقانه سیاستگذاری فرهنگي را بر
غير آن ترجيح دادهاند؛ البته شدت اين امر در برنامه پنجم کمتر است.
طيف ( .16ايجابي -سلبي)؛ همه اسناد به راهکارهاي ايجابي سیاستگذاری فرهنگي معتقدند.
در اين ميان برنامه چهارم توسعه مؤکدتر است.
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طيف ( .17اجتماع (جامعه واحد)– اجتماعات (جوامع متکثر))؛ برنامه چهارم توسعه در برابر
اين دوگانه موضع برابر داشت؛ اما بقيه اسناد به مقدار کمي بر اجتماع و جامعه واحد تأکید داشتند.
طيف ( .18تک فرهنگي -تنوع فرهنگها)؛ سند اصول سياست فرهنگي و سياستهاي کلي ،بر
تکفرهنگي تأکید داشتهاند؛ اما دقيقاً در نقطه مقابل هر دو برنامه ،بهخصوص برنامه چهارم توسعه،
بر تنوع فرهنگها تأکید دارند .اين رويکرد در برنامه چهارم قابل توجيه است؛ چراکه رويکرد کلي
اين برنامه ،همانگونه که از جمعبندي برمیآید ،رويکردي بازتر و س��کوالرتر به سیاس��تگذاری
دارد و بر مس��ائلي چون خصوصيس��ازي و بازار در فرهنگ بسيار تأکید دارد؛ اما درعينحال اين
رويکرد برنامهها برخالف رويکرد اسناد باالدستي است.
طيف ( .19ميراث فرهنگي -فرهنگ و تجربيات معاصر)؛ سياس��تهاي کلي در برابر اين امر
موضعي ندارند؛ اما هر سه سند ديگر به ميراث فرهنگي بيش از فرهنگ معاصر توجه دارند .دليل
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اين امر پيشاز اين در توضيح دوگانهها آورده ش��د .بهطور کلي پرداختن به ميراث فرهنگي ،به
دليل آماده بودن شرايط آن و درآمدزاتر بودن و عدم نياز به فکر جديد ،در ميان دولتها رایجتر
است؛ اما اين ديدگاه نوعي مسامحهکاری در فرهنگ است؛ چراکه در اين ديدگاه به اصل موضوع
سياست فرهنگي که بايد رشد و پرورش استعدادهاي خالقانه فرهنگي معاصر باشد ،توجه درخوري
نشده است.
طيف ( .20توريس��م و ميهمان  -ش��هروندان و مقيمان)؛ س��ند اصول سياس��ت فرهنگي در
سیاستگذاری بسیار توريسممحور است و برنامه پنجم نيز همين ديدگاه را دارد؛ اما سياستهاي
کلي ابالغیه رهبری و برنامه چهارم شهروندمحور هستند؛ يعني برنامه چهارم هرچند با سند اصول
فرهنگي همراستا نيست ،بر سياستهاي کلي ابالغیه رهبری تکيه کرده است.
طي��ف ( .21واقعي��ت دروني -وجاهت بيروني)؛ در اين طيف برنامه چهارم ،بر وجاهت بيروني
تأکید فراوان دارد؛ اما سند ديگر در سیاستگذاری فرهنگي جهت رفع نابسامانيهاي دروني تالش
دارند .اين رويکرد برنامه چهارم ش��ايد منبعث از طرح گفتگوي تمدنهاي دولت اصالحات بوده
باشد؛ زیرا این برنامه در آن دوره تدوینشده است.
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طيف ( .22ميراث محسوس و مادي-نامحسوس و معنوي)؛ سياستهاي کلي برای اين مسئله
گزارهاي ندارد .سند اصول سياست فرهنگي بر هيچ طرف از سر طيفها تأکید ندارد .برنامه چهارم
بيشتر بر ميراث محسوس تأکید دارد و برنامه پنجم ،بدون هماهنگي با اسناد باالدستي ،بر ميراث
نامحسوس تأکید دارد.
طيف ( .23يارانه -سرمايهگذاري)؛ اينجا نيز سياستهاي کلي برای اين مسئله گزارهاي ندارد
و هر س��ه س��ند ديگر بر اختصاص يارانه در بخش فرهنگ بيش از س��رمايهگذاري در اين بخش
تأکید دارند.
طيف ( .24مصرف -توليد)؛ سند اصول سياست فرهنگي به مقدار قابلتوجهي بر مصرفي کردن
فرهنگ تأکید دارد؛ اما سه سند ديگر بر توليدمحوري تأکید دارند.
طي��ف ( .25تمركزگرا -تمركززدا)؛ در اين مورد نيز برنامه چهارم بر تمرکززدايي تأکید دارد؛
اما سه سند ديگر رويکردي تمرکزگرا دارند.
طيف ( .26تأمين و تدارک مستقيم -پيمانسپاري)؛ سياستهاي کلي برای اين مسئله گزارهاي
ندارد .تمام اس��ناد به تدارک و پيمانسپاري مستقيم فعاليتهاي فرهنگي ،گرايش دارند .در اين
ميان برنامه چهارم کمتر از بقيه به اين امر پرداخته است.
طيف ( .27زيرساخت -فعاليت)؛ همه اسناد در اين دوگانه به گسترش و افزايش زيرساختها
پرداختهاند .اين امر ميتواند دو دليل داش��ته باش��د :يکي همانگونه که بيان ش��د ،سادهتر بودن
پرداختن به زيرساخت تا توجه به فعاليتهاي خالقانه فرهنگي و ديگري وضعيت فرهنگي ايران
اس��ت که هنوز از حيث زيرساختي غني نيست؛ درحاليکه زيرساخت مقدمه انجام فعاليت مؤثر
فرهنگي اس��ت؛ پس طبيعي اس��ت که هنوز ذهنيت سياس��تگذاران درگير توس��عه و گسترش
زيرساختهاي فرهنگي است.
طيف ( .28هنر -هنرمندان)؛ سياستهاي کلي برای اين مسئله گزارهاي ندارد .برنامه چهارم
بيشتر بر توجه به هنرمندان و اختصاص تسهيالت به آنها گرايش دارد؛ اما بقيه اسناد بر توسعه
هنر و توجه به مسائل بخش هنر تأکید بيشتري داشتهاند.
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طيف ( .29مديران -هنرمندان)؛ سياستهاي کلي برای اين مسئله نیز گزارهاي ندارد .برنامه
چهارم توجه بيشتري به هنرمندان و اختصاص تسهيالت به آنها دارد؛ اما بقيه اسناد بهخصوص
سند اصول سياست فرهنگي ،به مديران فرهنگي بيشتر گرايش دارند تا هنرمندان.
طيف ( .30عموم مردم-نخبهگرا)؛ همه اسناد به سیاستگذاری مردمي گرايش دارند؛ اما تأکید
سند اصول سياست فرهنگي بر اين امر بيش از بقيه است.
طيف ( .31اقتدار و ارزشگرایی -دموکراتيک و ليبرال)؛ همه اسناد در سیاستگذاری بسیار
اقتدارگرا و ارزشي هستند.
طيف ( .32همگرايي نهادهاي فرهنگي -استقالل نهادهاي فرهنگي)؛ سه سند اصول سياست
فرهنگي ،برنامه پنجم و سياس��تهاي کلي در سیاس��تگذاری فرهنگي ،بر همگرايي حداکثري
نهادهاي فرهنگي تأکید دارند؛ اما برنامه چهارم هرچند در همين سر طيف است ،چنین تأکیدی
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ندارد.
طيف ( .33جوانگرا -عموم مردم)؛ سياستهاي کلي بيشتر بر سیاستگذاری با درنظرگرفتن
عموم مردم تأکید دارد؛ اما بقيه اسناد در سیاستگذاری فرهنگي،جوانگرا هستند.
طيف ( .34زنانه -مردانه)؛ برنامه پنجم و سياستهاي کلي گزارهاي دال بر اين طيف ندارند.
سند اصول سياست فرهنگي و برنامه چهارم گزارههايي دال بر زنانه بودن سياستها دارند.
اين نتايج در سه سند مورد پژوهش ،در نمودار زير قابل ترسيم است.
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 .3-3بررسي تحليلي -تطبيقي برنامه چهارم با سند اصول سياست فرهنگي

برنامه چهارم از بقيه اسناد تفاوت بيشتر و آشکارتري با سند اصول سياست فرهنگي دارد که
در ادامه تفاوتهاي اين برنامه با سند اصول سياست فرهنگي بيان ميشود.
برنام ه چهارم ديدگاه ابزاري به فرهنگ دارد و به وسیلهای براي توسعه اقتصادي مبدل شده
است (طيف شماره .)3
گرايشهاي فکري و سياسي تدوينکنندگان برنامه چهارم بهخوبی در دوگانهها انعکاس يافته
ال در
اس��ت .اين ديدگاهها برخالف اس��ناد باالدستي مانند سند اصول سياست فرهنگي است؛ مث ً
طيف شماره  12برنامه چهارم ،به بازار آزاد در عرصه فرهنگ ،اهميت داده است.
طيف  25اهميت تمرکززدايي را در برنامه چهارم نشان ميدهد .اين تفاوت نيز از گرايشهايي
است که در راستاي خصوصيسازي در عرصه فرهنگ معنا مييابد.
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نمونه ديگر تفاوت گرايشها در تنظيم برنامه چهارم ،طيف شماره  14و  21است .تدوين اين
توگوي تمدنها همزمان است؛ لذا وجاهت بيروني بيش از واقعيت دروني
برنامه با اوج گرفتن گف 
اهميت مييابد و چهر ه بينالمللي مهمتر از ملي ميشود .در همين راستا توجه به تعامل بينالمللي
در اين برنامه افزايش يافته و به ادراک و پذيرش در عرصه بينالملل اهمیت زيادي داده شده است.
طيف شماره  ،18رويکرد ليبرالي برنامه چهارم به فرهنگ را مشخص ميکند .در اين طيف بر
تنوع فرهنگي تأکید شده است .جالب است که اين برنامه با اين رويکردهاي خاص نيز اقتدارگراست
که اين مس��ئله نش��انگر تضاد دروني اين برنامه است .البته اين گرايش دليلي فرهنگي و تاريخي
دارد؛ ش��رايط خاص ايران پس از انقالب و اينکه برخی فعاالن سیاس��ی تحت تأثير انديشههاي
چپ و ضدليبرال بودند ،باعث شد که الگوي اقتدارگرا در سیاستگذاری فرهنگي ايران غالب باشد
(صفار ،1382 ،ص.)168
البته از جمله ويژگيهاي بارز برنامه چهارم ،طيفهاي  28و  29است که بر اهميت دادن به
هنرمندان گرايش دارند .اين طيفها نوع نگاه برنامه چهارم را به هنر و فعاالن اين عرصه نش��ان
ميدهد.

مطالعه تطبیقی سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

در طيفهاي  22 ،19 ،16 ،7 ،4و  27باوجود اينکه جهت گرايش برنامه چهارم ،با سند اصول
سياست فرهنگي به يک سو است ،اختالف ميان اين دو سند قابلتوجه است.
 .3-4بررسي تحليلي -تطبيقي برنامه پنجم با سند اصول سياست فرهنگي

تف��اوت برنامه پنجم در طيفهاي  6و  22با س��ند اصول سياس��ت فرهنگ��ي و رويکردهاي
آرمانمحورانه و تأکید بر ميراث معنوي در برنامه پنجم ،ناظر به تغيير معنادار و جهتدار برنامه
پنجم نسبت به برنامه چهارم است؛ البته اين تفاوت در طيف  6با حمايت و پشتيباني سياستهاي
کلي ابالغي رهبري بيش از برنامه پنجم است.
تفاوت برنامه پنجم در طيف  10ناظر به مش��ارکت فعال در فرهنگ ،هرچند اختالف اندکي
است ،بدون هيچ دليل خاص و هماهنگي با هيچیک از اسناد باالدستي انجام گرفته است.
در طيف  18نيز برخالف دو سند باالدستي برنامه پنجم همراه با برنامه چهارم ،البته با اختالف
اندکي ،به تنوع فرهنگي گرايش دارد .احتماالً در اين طيف که هر دو برنامه برخالف اسناد باالدستي
بر تنوع فرهنگي تأکید دارند ،ماهيت نزديک بودن برنامههاي توسعه به برنامهريزي که رويکردي
عملياتيتر دارد ،مؤثر بوده است.
در طيفهاي  32 ،30 ،29 ،23 ،19 ،11 ،4 ،2 ،1و  33نيز با وجود اينکه برنامه پنجم ،با سند
اصول سياست فرهنگي همسوست ،اختالف ميان اين دو سند قابلتوجه است.
باتوجه به جدول ميانگين نظرات کارشناسان ،نمودار شماره ( )2نيز قابل ترسيم است .در اين
نمودار صفحه مشکی رویین مربوط به سند اصول سياست فرهنگي است و هر یک از اسناد ديگر
در هر جهتي با سند اصول سياست فرهنگي در گرايش به سر طيفها متفاوت بودهاند ،از پشت
نمودار سند اصول سياست فرهنگي به خوبي مشخصاند .مزيت خاص اين نمودار نمايش ساده و
ال مشخص عدم هماهنگي اسناد با سند اصول سياست فرهنگي است.
کام ً
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نمودار  .2میزان تطابق و عدم تطابق اسناد با محوریت سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 .4جمعبندی و نتیجه گیری

درمجموع در اکثر طيفها ،حدودا ً در  18طيف ،همه اس��ناد با اختالفات کم و زياد همجهت
هستند.
در طيفهاي  2و ( 10مردمساالري فرهنگي -مردمي کردن فرهنگ و با مشاوره -با مشارکت
فعال) گرايش سند اصول سياست فرهنگي نسبت به دو سر طيف برابر است و بقيه در يک جهتاند.
در طيف ( 17اجتماع– اجتماعات) گرايش برنامه چهارم به دو س��ر طيف ،برابر اس��ت و بقيه
در يک جهتاند.
در طيف  24سند اصول سياست فرهنگي مصرفگراست و بقيه اسناد توليدمحورند.
در طيفهاي  20 ،6و ( 24نيازمحور -آرمانگرا ،توريسم -شهروندان و مصرف -توليد) شايد بتوان
علت تفاوت گرايش برنامهها ،با سند اصول سياست فرهنگي را همراهي با سياستهاي کلي دانست.
در طيف ( 33جوانگرا -عموم مردم) جهت گرايش سياستهاي کلي ،با سه سند ديگر متفاوت
و در راستاي توجه به عموم مردم است.

مطالعه تطبیقی سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

درنهایت به نظر ميرس��د تاکنون در کش��ور ايران در بيشتر موارد ،سياستگذاران طبق مدل
فزايندهگرايي ،با قبول مشروعيت سياستهاي پيشين (داي ،1387 ،ص ،)60به برنامهريزي فرهنگي،
بر اساس سند اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي پرداختهاند.
پس از دو دوره پنجس��اله که بر اين اس��اس برنامهريزي ش��ده اس��ت ،اکنون بايد با توجه به
کاستيهاي استخراجشده از مقايسه و تطبيق سند اصول سياست فرهنگي با بخشهاي فرهنگي
برنامههاي چهارم و پنجم توسعه ،به اصالح سياستهاي کالن حوزه فرهنگي ،بهتناسب وضعيت
بومي جمهوري اسالمي ايران اهتمام ورزيد .همچنین بر اساس این پژوهش پیشنهاد میشود:
 .1بررس��ی چگونگی تدوين س��ند جامع فرهنگ��ي ،با توجه به عناص��ر و طيفهاي مؤثر در
سیاستگذاری فرهنگي در جمهوري اسالمي ايران.
 .2استخراج کامل دوگانههاي بومي مؤثر در سیاستگذاری فرهنگي در جمهوري اسالمي ايران.
 .3مشخص کردن جهت گرايش طيفها ،متناسب با وضعيت فرهنگي ايران.
 .4مشخص کردن ترتيب اسناد باالدستي و کالن فرهنگي ،برای تکميل چرخه سیاستگذاری
فرهنگي در کشور.
 .5مشخص کردن رابطه ،نسبت و جایگاه سياستهاي کلي ابالغيه رهبري و سند مهندسی
فرهنگی ،در تهیه اسناد فرهنگي کشور.
 .6بررسي علل اختالف اسناد باالدستي ،در گرايش هرکدام به عناصر و مفاهيم فرهنگي.
 .7ارائه راهکاری برای هماهنگی و همسویی اسناد باالدستي ،با عناصر و مفاهيم فرهنگي.
 .8بررسي علل و پيامدهاي اقتدارگرايي ،در عرصه سیاستگذاری فرهنگي در ایران.
 .9مش��خص کردن رويکردها ،الگوها و مدلهاي سیاستگذاری فرهنگي ،متناسب با شرايط
بومي جمهوري اسالمي ايران.
 .10یافتن علل هماهنگی و عدم هماهنگی اس��ناد فرادس��تی و فرودستی فرهنگی و تقویت
تطابقها و حذف علل عدم مطابقت در مجاری قانونی با دقت فراوان.
 .11تقویت ضمانتهای قانونی و اجرایی محوریت اسناد باالدستی ،برای تهیه اسناد فرودستی.
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