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بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران
مطالعه موردی :قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی
چکیده

خطمشیگذاری فرهنگی در جامعه اسالمی ایرانی ،عالوهبر آنکه باید برگرفته از آموزههای اسالمی باشد؛ باید
متناسب با جامعه ایرانی و اقتضائات بومی نیز باشد .از سوی دیگر ،ایران مانند بسیاری از کشورها دارای تنوع و
گوناگونیهای قومی -زبانی ،دینی -مذهبی و زیستی -جغرافیایی است که باید در سیاستگذاری فرهنگی به
آن توجه کرد .هدف از تحقیق حاضر ،بررسی این موضوع است که اقتضائات بومی و تنوعهای موجود در کشور
چه جایگاهی در سیاستگذاری فرهنگی ایران دارد .به این منظور دو سند باالدستی قانون اساسی و سند نقشه
مهندسی فرهنگی با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشان میدهد که از
بین تنوعهای موجود در کشور ،تنوعهای قومی -زبانی و دینی -مذهبی ،جایگاه ویژهای در سیاستهای کالن
فرهنگی کشور ،حداقل در مرحله تدوین ،دارند؛ اما درخصوص تنوع جغرافیایی ،توجه جدی به نقش این تنوع
در سیاستگذاریهای فرهنگی صورت نگرفته است .بنابراین تأکید این تحقیق بر آن است که توجه بیشتری
به نقش تنوع جغرافیایی و تأثیرات اقلیمی در تدوین سیاستها و خطمشیهای فرهنگی شود .در پایان نیز
نمونههایی از تأثیر تنوع جغرافیایی بر سیاستگذاری فرهنگی ارائه شده است.
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 .1مقدمه

یکی از موضوعهای مطرح در حوزه سیاستگذاری فرهنگی ،نقش و جایگاه مردم بهعنوان
مخاطبین و کنشگران سیاستها و خطمشیهای فرهنگی است؛ چه اینکه تنوع فرهنگی ،تفاوتها
و گوناگونیهای قومی ،دینی و جغرافیایی در کشور ما ضرورت توجه به این موضوع را دوچندان
میکند .این تفاوتها نه تنها در کشورهایی مانند ایران که دارای تنوع فرهنگی ،قومی و مذهبی
هستند ،بلکه در کشورهای اروپایی و آمریکا که مهاجرپذیر نیز میباشند؛ چالشها و پیامدهای
مختلفی داشته و هر کشور سیاستهای متفاوتی در برخورد با این تنوع در پیش گرفتهاند .از سوی
دیگر اسناد باالدستی در کشور وجود دارد که بهعنوان مرجع یا منبع الهامبخش برای متولیان
سیاستگذاری در حوزههای مختلف از جمله فرهنگ محسوب میشوند .سؤال اصلی این تحقیق
این است که تنوع فرهنگی چه جایگاهی در سیاستهای فرهنگی کالن جمهوری اسالمی ایران

34

دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال ،دو سند قانون اساسی و نقشه مهندسی فرهنگی بهعنوان منبع
مورد مطالعه انتخاب شده است تا بررسی شود ،موضع این اسناد باالدستی نسبت به موضوع تنوع
و تفاوتهای فرهنگی موجود در کشور و جایگاه آنها در فرایند سیاستگذاری فرهنگی چیست؟
به این ترتیب سواالت این تحقیق چنین خواهند بود:
رویکرد قانون اساسی نسبت به تنوع موجود در کشور چیست؟رویکرد نقشه مهندسی فرهنگی نسبت به تنوع موجود در کشور چیست؟ .2روش تحقیق

با توجه به اینکه پاسخ به سؤاالت تحقیق ،مستلزم مطالعه و بررسی دو متن مکتوب میباشد،
در این مقاله از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.
2ـ .1روش تحليل مضمون

اين روش ،فرايندي براي تحليل دادههاي متني است و دادههاي پراکنده و متنوع را به دادههايي
غني و تفصيلي تبديل ميکند .تحليل مضمون ،صرفاً روش کيفي خاصي نيست ،بلکه فرايندي
است که ميتواند در اکثر روشهاي کيفي بهکار رود (عابدي جعفري و همکاران .)153 :1390
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در این روش ،محقق بهدنبال یافتن الگوهای تکراری معنادار است .تکرار یعنی حداقل در دو مورد
از متن ،بتوان موضوعی را دریافت کرد .بنابراین مواردی که یکبار بکار رفتهاند مضمون به حساب
نمیآیند .این روش ،براساس يک رويه مشخص و در سه سطح ،مضامين پايه (کدها و نکات کليدي
موجود در متن) .مضامين سازماندهنده (مضامين بهدست آمده از ترکيب و تلخيص مضامين پايه)
و مضامين فراگير (مضامين عالي در برگيرنده اصول حاکم بر متن بهعنوان يک کل) را نظاممند
ميکند و نقشهاي از کل مضامين ارائه ميکند که مضامين با توجه به رابطه اعم و اخص با يکديگر
در آن شبکه جايگذاري شدهاند (ياوري.)150 :1391 ،
 .3ادبیات تحقیق
 .1-3فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی

قبل از پرداختن به موضوع جایگاه تنوع در سیاستگذاری فرهنگی الزم است تا به اختصار
موضع این تحقیق نسبت به فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی مشخص شود .مقوله و مفهوم فرهنگ
یکی از پرکاربردترین واژهها در زندگی اجتماعی انسانهاست و در عین حال یکی از انتزاعیترین و
مبهمترین مفاهیم انسانی است که باعث شده تعاریف مختلفی از آن ارائه شود .بعضي ،فرهنگ را
«رفتار يا الگوهاي رفتاري» دانستهاند؛ پارهاي «بازتابانديشه و شناخت بشر» محسوب کردهاند؛
گروهي« ،شيوه و الگوي زندگي بشر» را فرهنگ آن ناميدهاند؛ برخي ديگر« ،مجموعهاندوختههاي
مادي و معنوي» بشر را ،فرهنگ برشمردهاند و باالخره عدهاي« ،ارزشها ،هنجارها ،باورها و مجموعه
امور پذيرفته شده و هنجار يافته اجتماعي» را فرهنگ قلمداد کردهاند( .پيروزمند .)61 :1386
آن چیزی که از آن به اجزاي متشکله فرهنگ ياد ميشود عبارتست از :نظام شناختها و باورها،
نظام ارزشها و گرايشها و نظام رفتارها و کردارها (داوري .)12 :1388
بهطور کلي ميتوان در تعریف فرهنگ گفت :فرهنگ مجموعهاي از عالیق(گرایش)
آگاهيها(دانش) و رفتارهاي جمعي است .از سیاستگذاری فرهنگی نیز تعاریف مختلفی ارائه
شده است :سیاستگذاری فرهنگی با زمینههای مختلفی در ارتباط است از جمله :میراث فرهنگی،
موزهها ،کتابخانهها ،هنرهای تجسمی ،هنرهای نمایشی و(...گجیک.)3 :2011،
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در تعریف دیگری ،سیاست فرهنگی با توجه به اهداف اصلی آن به کارکردهای عمدهای تجزیه
شده است .حفظ میراث ملی ،حمایت از هنرمندان و آفرینندگان آثار هنری ،تربیت هنرمندان و
نمایشگران ،فراهم آوردن زمینه بهرهبرداری همگانی از فعالیتهای فرهنگی وتوسعه مبادالت و
تحقیقات بینالمللی (حسینلی.)18 :1379 ،
یکی از صاحبنظران ،رسانه ،ارتباطات ،هنر و میراث فرهنگی را بهعنوان چهار حوزه اصلی
سیاست فرهنگی معرفی میکند (هسموندهاگ .)1 :2005،اما براساس تعریفی که از فرهنگ ارائه
شد باید گفت آنچه از مفهوم سیاستگذاری فرهنگی در این تحقیق مدنظر است ،مفهومی فراتر از
سیاستگذاری برای اموری مانند فیلم ،کتاب ،هنر ،میراث فرهنگی و ...است .این امور صرفاً ابزاری
هستند که از آنها میتوان برای تعالی یا انحطاط فرهنگ جامعه استفاده کرد .بنابراین سیاستگذاری
فرهنگی در یک جامعه دینی به آن دسته از مجموعه اقدامات و تصمیمات حاکمیت اطالق میشود
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که بهدنبال تعالی فرهنگ جامعه یعنی تعالی باورها ،ارزشها و رفتارهای افراد جامعه از طریق
پیادهسازی آموزههای دینی است (باقریفرد.)36 : 1395 ،
 .2-3سیاستگذاری فرهنگی و اقتضائات بومی ایران

هنگامی که از موضوعی مانند سیاستگذاری فرهنگی و اقتضائات بومی ایران سخن به میان
میآید ،مفاهیمی مانند تنوع 1و چندفرهنگگرایی 2فرهنگی به ذهن متبادر میشود .یکی از
صاحبنظران معتقد است کثرتگرایی فرهنگی اصلی است که باید برطبق آن عمل کرد و این امر
از همه ما آمادگی برای تن دادن و پذیرفتن تغییر را میطلبد (واتسون .)167 :1383 ،تحقیقاتی نیز
در زمینه جایگاه ارزشهایی مانند تنوع در خطمشیگذاری فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.
(بنت .)2001 ،اساساً یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری فرهنگی در بسیاری از کشورها ،پذیرش
تنوع و گوناگونی فرهنگی است .مطالعهی تطبیقی سیاستهای فرهنگی کشورهای مختلف نشان
میدهد گفتمان تنوع فرهنگی و راهبردی فرهنگی اساسی در سیاستهای فرهنگی کشورهای
مختلف است (یوسفی.)79 : 1389 ،
1. Diversity
2. multiculturalism
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برای مثال اصل چهارم سیاست فرهنگی فرانسه دفاع از تنوع فرهنگی است( .ایوبی:1389 ،
 .)22همچنین یکی از اصول سیاست فرهنگی لتونی نیز تنوع فرهنگی است.
در ایران نیز یکی از مسائل اساسی در سیاستگذاری فرهنگی ،بحث تنوع فرهنگی موجود
در جامعه و سرزمین ایران است .ایران از جمله کشورهای متکثر و برخوردار از ویژگی گوناگونی
است .گوناگونی در ایران شامل همه ابعاد تنوع و تمام انواع گوناگونی است؛ بهعبارت دیگر ،خود
گوناگونی در ایران گوناگون است .ایران در مقایسه با  200کشور یا واحد جغرافیایی سیاسی فعلی
جهان ،بهطور نسبی از بیشترین گوناگونیها برخوردار است (قمری .)173 :1384 ،از آنجاکه تبیین
ماهیت و اقتضائات این تنوع نقش بسزایی در فهم مدل سیاستگذاری فرهنگی ایرانی دارد ،به
بیان اشکال مختلف تنوع در ایران میپردازیم:
 .3-3تنوع جغرافیایی

ایران کشور پهناوری است که بهدلیل وضعیت جغرافیایی خود ،اقلیمهای متنوع و چشماندازهای
گوناگونی دارد و این وضعیت خاص جغرافیایی سبب پدید آمدن رفتارهای اجتماعی ـ اقتصادی
متفاوتی شده است(قمری.)145 :1384 ،
این تنوع جغرافیایی باعث ایجاد تنوع فرهنگی ،آداب ،رسوم و خلق و خوهای مختلف شده است.
بهطور مثال ،مردم کویر ،به جهت زندگی در شرایط سخت کویری ،مردمانی سختکوش هستند.
3ـ .4تنوع دینی -مذهبی

ادیان و مذاهب زیادی در ایران وجود دارند .سه دین اصلی توحیدی یا ابراهیمی (یهودیت،
مسیحیت و اسالم) در ایران پیروانی دارد .در این میان ،مسیحیت با گسترهای از شاخهها و فرقههای
مختلف خود پیروان کلیساهای متعددی را در ایران شامل میشود .گستره پیروان اسالم در ایران،
گوناگونی بسیار بیشتری را نشان میدهد؛ تنوعی که در میان حدود پنجاه کشور دیگری که اسالم
دین اصلی و رسمی آنهاست ،کمتر دیده میشود (همان.)175 :
 .5-3تنوع قومی -زبانی

ایران ،کشوری با بیش از 50زبان و گویش محلی است (فکوهی )10 :1389 ،فالت ايران ناحيهاي
جغرافيايي – منطقهاي و فرهنگي است كه همواره باعث تنوع نژادي و قومي شده است .در اين
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ميان تنوع و تكثر اقوام تشكيلدهنده جامعه ايران بهنحوي است كه اطالق واژههاي كثيرالقوم و
جامعه چند قومي به تركيب جمعيتي آن ،از تركيب و واقعيتي انكارناپذير خبر ميدهد .حضور
و زندگي قوميتهاي مختلف چون ،فارسها ،تركها ،كردها ،بلوچها ،تركمنها ،عربها در كنار
يكديگر و در چارچوب جغرافياي سياسي واحد ،بيانگر موزاييك قومي – فرهنگي هويت و تمدن
ايراني است (احمدیپور و همکاران.)36 :1389 ،
 .4رویکردهای مختلف در مواجه با تنوع فرهنگی

دیدگاههای متفاوتی درباره گوناگونی فرهنگی وجود دارد که به موضعگیریهای متفاوتی
انجامیده است .بعضی آنرا بهعنوان واقعیتی در نظر میگیرند که اگرچه صفت جداییناپذیر
اجتماعاتی است که در آن زندگی میکنیم؛ اما الزاماً مطلوب نیستند .بعضی دیگر آن را بهعنوان
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واقعیتی میشناسند که میتواند فایدههای بسیار در برداشته باشد .گروهی آن را بهمثابه زمینهای
برای مطالبه احترامی برابر برای هویت خود که احساس میکنند در گذشته از آن محروم نگاه
داشته شدهاند ،میدانند .بعضی نیز تمایل دارند از آن بهعنوان ابزار برتری فرهنگ خویش بر دیگر
فرهنگها استفاده کنند (حسینی بهشتی .)9 :1380 ،اما در هر حال برکنار ماندن از تفاوتهای
فرهنگی ناممکن است (همان.)312 :1380 ،
رویکردهای مختلف در مواجه با تنوع فرهنگی در سه دسته کلی جای میگیرند :نظریههای
کثرت ،نظریات وحدت و نظریات وحدت در کثرت.
 .1-4نظریات کثرت یا تکثرگرا

این دسته از نظریهها بهدنبال پرهیز از هرگونه اقدامی که منجر به بروز تنش میان اقلیت و
اکثریت میشود ،است .کثرتگرایی اغلب در جوامع لیبرال رواج دارد .میتوان دیدگاه لیبرالیسم
را اصالت بیطرفی دولت در امور مربوط به اقلیتها نامید .بنابراین ،در پاسخ به این پرسش که در
جامعه متکثر ،دولت باید چه سیاستی اعمال کند ،اندیشمندان لیبرال معتقدند موضع حکومت
باید بیطرفی باشد(حسینی بهشتی.)187 :1380،
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 .2-4نظریات وحدت

نظریات وحدت یا همانندسازی ،راهحل را در پاک کردن صورت مسئله و استحاله اقلیت در
اکثریت میدانند .همانندسازی را میتوان فرایند ادغام دائمی اعضای یک گروه قومی و فرهنگی
مهاجران و یا دیگر گروههای اقلیت ،در یک جامعه بزرگتر دانست( .چمنخواه .)38 :1389 ،بهعبارت
دیگر هدف همانندسازی کاهش اختالفات فرهنگی و ساختاری در بین گروههای مختلف قومی
است(کریمی  .)164 :1387این الگو در کشورهای ترکیه ،پاکستان و آمریکا (تا قبل از )1960
دنبال شده است(همان.)163 :
 .3-4نظریات وحدت در کثرت

براساس این دسته از نظریات ،بر کثرت در ضمن وحدت تأکید میشود .یعنی در عین اینکه
بهدنبال مسلط کردن یک فرهنگ واحد است ،حقوق اقلیتها را نیز بهرسمیت میشناسد .چنین
رویکردی بهجای طرد و حذف تنوع قومی -فرهنگی برپایه تحقق حقوق شهروندی نسبت به
فرهنگها و زبانهای موجود در قلمرو ملی و تعریف هویت ملی برمبنای وحدت در عین کثرت
استوار است (تقیلو.)34 :1386 ،
یکی از کشورهایی که از الگوی وحدت در کثرت تبعیت میکند ،اندونزی است .جمهوری اندونزی
نه سکوالر است و نه دینی؛ اما در ضمن ،هر دوی اینها نیز میتواند باشد ،مبتنی بر مفهومی از
خداست که فصل مشترک همه گروههای متکثر دینی را تشکیل میدهد .بهطور مثال آموزش
دینی در اندونزی دو کارکرد مهم دارد :اول حمایت از نیاز دینی دانشآموزان برای تقویت پایههای
ایمانی خود .این کارکرد بهمعنای ارائه تعلیمات دینی مطابق با وابستگیهای دینی دانشآموزان
است؛ برای مثال مسلمانان باید آموزش اسالمی ،مسیحیان آموزش مسیحی و هندوها یا بوداییها
آموزش دینی مخصوص بهخود را ببینند .دومین کارکرد آموزش دینی ،ارتقای احترام میان پیروان
عقاید مختلف ،هماهنگی بین ادیان و وحدت ملی است (قمری.)215 :1384 ،
درخصوص تنوع فرهنگی و نظریات مطرح شده در این باب ،توجه به دو نکته الزم است .اول
ال پذیرفتنی است و اسالم ،با تکثر فرهنگی مخالفتی ندارد؛
آنکه تنوع فرهنگی ،از دیدگاه اسالم ،کام ً
اما این تنوع و تکثر فرهنگی ،از نوع وحدت در عین کثرت است .بهعبارت دیگر در بینش اسالمی
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نیز تشکیل حکومت جهانی وجود دارد؛ اما به این معنا نیست که ملتها ،اقوام و آیینهای دیگر،
وجود خارجی نداشته باشند .اسالم تشکیل امت واحد جهانی – اسالمی را نوید داده است؛ اما آن
را به از بین رفتن و نابودی ملتها منوط نمیکند .حتی زمانی که اسالم ،در اوج قدرت بود ،درصدد
نابودی ملتها و تبدیل آنها به امت واحد از نظر آداب ،رسوم و سایر ویژگیها نبوده است .معیار
امت واحد از نظر اسالم ،داشتن عقیده توحیدی است .اسالم به جامعه جهانی با حفظ ملیتهای
مختلف منوط است ،نه حذف ملیتهای مختلف (صوفیآبادی.)109 :1383 ،
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که نظریات سهگانه مطرح شده صرفاً درخصوص
دو تنوع قومی -زبانی و دینی -مذهبی ارائه شده است؛ اما نسبت به تنوع جغرافیایی کاربردی
ندارد ،در حالیکه این تنوع نیز نقش بسزایی در سیاستگذاری فرهنگی دارد ،همانطور که بیان
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شد سیاستگذاری فرهنگی یعنی مجموعه اقداماتی که از سوی دولت(بهمعنای حاکمیت) برای
اصالح یا تعالی باورها ،گرایشها و رفتارهای افراد جامعه صورت میگیرد .از سوی دیگر ،یکی
از فاکتورهای مهم تأثیرگذار بر انسان و زندگی وی اقلیم (آب و هوا) است .پدیدههای اقلیمی
میتوانند زندگی و نوع رفتار انسان را تحت تأثیر قرار دهند .بهعبارت دیگر محیط بهعنوان عامل
مؤثر بر رفتار انسان محسوب میشود که تا همین اواخر مورد غفلت جامعهشناسان بود ( دانلپ
و کاتن.)252 :1978 ،
اگرچه نمیتوان تمام خصوصیات روانشناختی مردم را به منطقه جغرافیایی و آب و هوای محل
سکونت آنها نسبت داد ،اما نمیتوان منکر تأثیر شگرف آب و هوا بر رفتار مردم شد .این تأثیرات
غیرقابل انکار سبب شده در سالهای اخیر دانشمندان شاخه جدیدی به دانش روانشناسی اضافه
کنند و آن روانشناسی محیطی است .بنابراین تغییرات اقلیمی که در سدههای اخیر مورد توجه
دانشمندان علوم زیست محیطی و سیاستمداران قرار گرفته است ،ارتباط مستقیمی با فعالیتهای
انسانی دارد (نجفپور .)1386 ،بعضی صاحبنظران معتقدند مزاج زاییدۀ اقلیم ،شخصیت زاییدۀ مزاج
و اخالق و رفتار زاییدۀ شخصیت است (نقرهکار .)1389 ،حتی فراتر از رفتارهای شخصی ،محیط
طبیعی تأثیرات فراوانی بر روي کالبد بافت قدیم شهري و نحوه شکلگیري آن بجا گذاشته است.

بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران

بهطوري که میتوان ردپاي آن را در نوع مصالح ،معماري ،شبکه معابر ،نحوه استقرار و تمهیدات
بهکار رفته در بناهاي کاربردي بافت قدیم شهري بهخوبی دریافت (محمدخانی.)1386 ،
 .5بررسی سیاستهای فرهنگی پس از انقالب در برابر تنوع

بهمنظور بررسی جایگاه تنوع در سیاستهای فرهنگی پس از انقالب ،دو نمونه از اسناد باالدستی،
یعنی قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور مورد تحلیل قرار گرفتهاند .علت انتخاب
قانون اساسی بهعنوان منبع تحقیق ،این است که عالوهبر اینکه کالنترین و باالدستیترین سند
سیاستی کشور است ،دربردارنده اصول متعددی است که بهنوعی سعی در توجه به تنوع دارند.
درخصوص سند نقشه مهندسی فرهنگی نیز ،همانطور که از عنوان آن پیداست باالترین سند در
خصوص مهندسی فرهنگی کشور و تدوین سیاستهای فرهنگی است .بنابراین بررسی این دو
سند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران فرهنگی در زمینه شیوه و چگونگی توجه به تنوع در
سیاستگذاری فرهنگی خواهد بود.
 .1-5بررسی ظرفیتهای قانون اساسی در برابر تنوع موجود در کشور

قانون اساسی در اصول متعددی هم تنوع قومی -زبانی و هم دینی -مذهبی را بهرسمیت
شناخته و هم سیاستها و راهبردهایی در مواجهه با آنها ارائه کرده است .در جدول زیر مهمترین
اصول از قانون اساسی که به تنوعات جامعه ایرانی اشاره میکند ،مورد بررسی قرار گرفته است.
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جدول .1مضامین پایه و سازمان و دهنده تنوع در قانون اساسی
اصل

متن اصل

اصل 12

دين رس��مي ايران ،اس�لام و مذهب
جعفري اثني عشري است و اين اصل
الي االبد غيرقابل تغيير است و مذاهب
ديگر اس�لامي اعم از حنفي ،شافعي،
مالكي ،حنبلي و زيدي داراي احترام
كامل هس��تند و پي��روان اين مذاهب
در انجام مراس��م مذهب��ي ،طبق فقه
خودش��ان آزادند و در تعليم و تربيت
ديني و احوال شخصيه (ازدواج ،طالق،
ارث و وصي��ت) و دع��اوي مربوط به
آن در دادگاهها رس��ميت دارند و در
هر منطق��هاي كه پي��روان هر يك از
اين مذاهب اكثريت داش��ته باش��ند،
مق��ررات محلي در ح��دود اختيارات
شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود،
با حفظ حقوق پيروان س��اير مذاهب

اصل 13

ايرانيان زرتش��تي ،كليمي و مسيحي
تنه��ا اقليته��اي دين��ي ش��ناخته
ميش��وند ك��ه در ح��دود قان��ون در
انج��ام مراس��م ديني خ��ود آزادند و
در احوال ش��خصيه و تعليمات ديني
برطب��ق آيي��ن خود عم��ل ميكنند.
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مضمون پایه

مضمون
سازماندهنده

1

اعالم دین اسالم بهعنوان
دین رسمی

2

به رسمیت شناختن
مذاهب اسالمی

کثرتگرایی مذهبی

3

آزادی در آموزش
تعلیمات مذهب خود

کثرتگرایی دینی

4

رسیدگی به دعاوی
براساس اصول هر مذهب

کثرتگرایی دینی

5

تأکید بر اختیارات در
تنظیم مقررات محلی

کثرتگرایی حقوقی

6

به رسمیت شناختن
ادیان غیر اسالم

کثرتگرایی دینی

وحدتگرایی دینی

7

تأکید بر حفظ چارچوب
قانون

وحدتگرایی دینی

8

آزادی در احوال شخصیه
و تعلیمات دینی

کثرتگرایی دینی

بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران

اصل

متن اصل

اصل 14

ب��ه حكم آي��ه ش��ريفه «الينهيكم اهلل
ع��ن الذين لم يقاتلوك��م فيالدين و لم
يخرجوك��م من ديارك��م ان تبروهم و
تقس��طوا اليهم ان اهلل يحب المقسطين»
دول��ت جمهوري اس�لامي اي��ران و
مس��لمانان موظف هس��تند نسبت به
افراد غيرمس��لمان با اخالق حسنه و
قس��ط و عدل اسالمي عمل نمايند و
حقوق انس��اني آن��ان را رعايت كنند،
اي��ن اص��ل در ح��ق كس��اني اعتبار
دارد ك��ه ب��ر ضد اس�لام و جمهوري
اس�لامي ايران توطئه و اقدام نكنند.

اصل 15

زبان و خط رس��مي و مش��ترك مردم
ايران فارس��ي است .اسناد و مكاتبات
و مت��ون رس��مي و كت��ب درس��ي
باي��د با اي��ن زبان و خط باش��د؛ ولي
اس��تفاده از زبانه��اي محلي و قومي
در مطبوع��ات و رس��انههاي گروهي
و تدري��س ادبيات آنه��ا در مدارس،
در كن��ار زب��ان فارس��ي آزاد اس��ت.

اصل 19

م��ردم اي��ران از ه��ر ق��وم و قبيل��ه
ك��ه باش��ند از حق��وق مس��اوي
برخوردارن��د و رن��گ ،ن��ژاد ،زبان ،و
مانند اينها س��بب امتياز نخواهد بود.

مضمون پایه

مضمون
سازماندهنده

9

تأکید بر رفتار حسنه با
غیرمسلمانان

کثرتگرایی دینی

10

رعایت عدالت با
غیرمسلمانان

کثرتگرایی دینی

11

تأکید بر رعایت خطوط
قرمز

وحدتگرایی دینی

12

تأکید بر زبان فارسی به
عنوان زبان رسمی

وحدتگرایی زبانی

13

تأیید استفاده از زبانهای
محلی در رسانهها

کثرتگرایی زبانی

14

تأیید تدریس زبانهای
محلی در مدارس

کثرتگرایی زبانی

15

تساوی حقوقی تمام اقوام

کثرتگرایی قومی
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اصل

متن اصل

اصل 26

اح��زاب ،جمعيته��ا ،انجمنه��اي
سياس��ي و صنف��ي و انجمنه��اي
اس�لامي يا اقليتهاي ديني شناخته
ش��ده آزادند ،مشروط به اينكه اصول
استقالل ،آزادي ،وحدت ملي ،موازين
اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را
نق��ض نكنند .هيچ ك��س را نميتوان
از ش��ركت در آنه��ا من��ع ك��رد يا به
شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
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اصل 64

مضمون پایه

عده نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
دويس��ت و هفتاد نفر است ( ،)270از
تاريخ همهپرسي سال يكهزار و سيصد
و ش��صت و هش��ت هجري شمس��ي
( )1368پ��س از هر ده س��ال ،با در
نظر گرفتن عوامل انس��اني ،سياسي،
جغرافيايي و نظاي��ر آنها حداكثر 20
نف��ر نماين��ده ميتواند اضافه ش��ود.
زرتش��تيان و كليمي��ان ه��ر ك��دام
ي��ك نماينده و مس��يحيان آش��وري
و كلدان��ي مجموع��اً ي��ك نماينده و
مس��يحيان ارمني جنوب و شمال هر
ك��دام يك نماين��ده انتخاب ميكنند.
محدوده حوزهه��اي انتخابيه و تعداد
نماين��دگان را قان��ون معين ميكند

16

17

18

تأیید آزادی اقوام و ادیان

تأکید بر فعالیت در
چارچوب خطوط قرمز

مشارکت ادیان غیر
اسالمی در نظام سیاسی

مضمون
سازماندهنده

کثرتگرایی دینی و
قومی

وحدتگرایی سیاسی

کثرتگرایی سیاسی

جدول  .2مضامین فراگیر تنوع در قانون اساسی

مضامین فراگیر تنوع در قانون اساسی
تأکید بر وحدتگرایی=
1و8و11و12و17

پذیرش کثرتگرایی=
2و3و4و5و6و7و9و10و13و14و15و16و18

بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران

همانطور که از جدول فوق بر میآید ،قانون اساسی در برابر دوگونه از تنوعهای سهگانه مطرح
شده در ادبیات تحقیق ،یعنی تنوع قومی -زبانی و تنوع دینی -مذهبی ،موضعگیری مشخصی
دارد ،چنانچه در بسیاری از زمینههای مواجهه با قومیتها و ادیان و مذاهب مختلف ،اصول راهنما
را مشخص کرده است .بهنوعی میتوان گفت این اصول و راهبردها در چارچوب دیدگاه «وحدت
در کثرت» ارائه شده است .بهعبارت دیگر نه تکثرگرایی مطلق و پذیرش صددرصد و اعطای آزادی
تام به ادیان و قومیتها و نه رویکرد همانندسازی و تالش برای یکسانسازی جامعه.
الزم به ذکر است ،قانون اساسی درخصوص تنوع جغرافیایی تقریباً موضعی اتخاذ نکرده است.
تنها در اصل  ، 64مقرر میدارد که عده نمايندگان مجلس شوراي اسالمي  270نفر است و اضافه
شدن تعداد نمایندگان با در نظر گرفتن عوامل انساني ،سياسي ،جغرافيايي و نظاير آنها امکانپذیر
است .البته این اصل ،ارتباط چندانی به موضوع تحقیق حاضر پیدا نمیکند.
 .2-6بررسی رویکرد سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور در برابر تنوع

نقشه مهندسی فرهنگی که با بیش از  2000نفرساعت کار کارشناسی و بعد از  6سال تدوین و
به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید ،بهعنوان یک سند باالدستی در حوزه سیاستگذاری
فرهنگی محسوب میشود .در جدول زیر ،مضامین بخشهایی از این سند که بهنوعی در برابر تنوع،
اتخاذ موضع نموده ،مورد تحلیل قرار گرفته است.
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جدول  .3مضامین پایه و سازمان دهنده تنوع در نقشه مهندسی فرهنگی
راهبرد
کالن

راهبردها و
اقدامات ملی

متن

بخش
مبانی

بند «»18

ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ
ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ،
ﺍﻣﺮﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

بند «»9
راهبردها

ارتقاء جایگاه و گسترش زبان و ادبیات
فارس��ی با توجه ب��ه زبانهای محلی و
قومی.

مضمون پایه

1

راهبرد
2

بند «»10
راهبردها

بند «»١٧
اقدامات

حمایت از فعالیتهای فرهنگی ،میراث
فرهنگی و تولیدات هنری و ادبی اقوام
ایرانی حول ارزشهای اس�لامی ایرانی
بهوی��ژه در مناط��ق م��رزی مبتنی بر
آمایش فرهنگی و سرزمینی

کثرتگرایی
قومی

2

تاکید بر
چارچوب
اسالمی ایرانی

وحدتگرایی
دینی

3

رسمیت دادن
به زبان فارسی

وحدتگرایی
زبانی

4

توجه به
زبانهای
محلی

کثرتگرایی
زبانی
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بازشناس��ی ،حف��ظ و تروی��ج مواریث
تمدنی و س��نن ملی و قومی و تقویت
تعامل فرهنگه��ای قومی با محوریت
فرهن��گ اس�لامی ـ ایران��ی و حف��ظ
وحدت ملی.

به رسمیت
شناختن اقوام

مضمون
سازماندهنده

5

حفظ و ترویج
فرهنگهای
قومی

کثرتگرایی
قومی

6

محوریت
فرهنگ
اسالمی ـ
ایرانی

وحدتگرایی
دینی

7

حمایت از
فرهنگ اقوام
مختلف

کثرتگرایی
قومی

8

محوریت
ارزشهای
اسالمی ـ
ایرانی

وحدتگرایی
دینی

بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران

راهبرد
کالن

راهبردها و
اقدامات ملی

متن

بند «»14
اقدامات

برنامهریزی برای تحقق ازدواج بهنگام
متناسب با شرایط و مقتضیات فرهنگی
و بومی

9

بند «»35
اقدامات

استانداردس��ازی فضاهای بازی ورزش
و تفری��ح و آم��وزش ک��ودکان از نظر
بهداش��تی محیطی و احیای بازیهای
س��نتی و بومی مناس��ب و ترویج آن و
پرهیز از تهیه و س��اخت و ورود اسباب
بازیهای مغایر ب��ا هدف تربیت دینی
کودکان

10

-

جلوگی��ری از کاهش ن��رخ باروری کل
و ارتق��ای آن متناس��ب ب��ا آموزههای
اس�لامی ،اقتضائات راهبردی کش��ور،
مطالعات جمعیتشناختی و آمایش و
پایش مستمر جمعیتی

11

بند «»20
اقدامات

تدوی��ن و اجرای برنام��ه جامع ورزش
همگان��ی ،قهرمان��ی و بومی و توجه به
کارکرده��ای ورزش در ابعاد مختلف با
تأکید بر اخالق و آموزههای اسالمی و
متناسبسازی زیرساختها و امکانات
ورزش��ی هماهنگ با نیازه��ای زنان و
مردان در مناطق شهری و روستایی

12

بند «»13
اقدامات

طراح��ی و اجرای برنامهه��ا و اقدامات
مصونس��ازی ام��ت اس�لام در براب��ر
فتنهه��ای تفرق��ه افکن و شناس��ایی
و مقابل��ه فع��ال ب��ا آنها با اس��تفاده از
راهکارهای فرهنگ��ی ،اخالقی ،فقهی،
حقوقی ،سیاس��ی و امنیتی و ظرفیت
دولته��ا ،س��ازمانها ،مذاهب ،فرق و
جریانهای مستعد

13

بند «»26
اقدامات

برنامهری��زی و حمای��ت هدفمن��د از
شخصیتها ،آثار و مؤسسات و مجامع
تقریب مذاهب در مناطق ،کش��ورها و
جوامع اسالمی

راهبرد
3

راهبرد
کالن 4

راهرد 5

راهبرد
11

مضمون پایه

14

توجه به
شرایط و
اقتضائات
بومی

مضمون
سازماندهنده

کثرتگرایی
فرهنگی

احیای
فرهنگهای
قومی

کثرتگرایی
فرهنگی

توجه به
شرایط و
اقتضائات
بومی

کثرتگرایی
بومی

توجه به
شرایط و
اقتضائات
بومی

کثرتگرایی
بومی

تعامل با فرق
و مذاهب

کثرتگرایی
مذهبی

تعامل با
مذاهب

کثرتگرایی
مذهبی
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راهبرد
کالن

راهبرد
11

راهبرد
12
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راهبردها و
اقدامات ملی

متن

بند «»18
اقدامات

برنامهری��زی ب��رای تکری��م و تضمین
حق��وق قانونی اصناف ،اق��وام ،مذاهب
و اقلیته��ای دین��ی و تقویت رویکرد
فرهنگی آنها در راستای تقویت وحدت
ملی در چارچوب قانون اساسی

بند «»18
اقدامات
بند «»9-1
اقدامات

برنامهری��زی ب��رای تکری��م و تضمین
حق��وق قانونی اصناف ،اق��وام ،مذاهب
و اقلیته��ای دین��ی و تقویت رویکرد
فرهنگی آنها در راستای تقویت وحدت
ملی در چارچوب قانون اساسی
بهبود شرایط مساجد موجود و گسترش
مساجد متناس��ب با آمایش سرزمینی
و محیطی در س��طح شهرها ،روستاها،
راهها ،شهرکها ،مجتمعها و سازمانها
و نهادهای دولتی ،عمومی و خصوصی
و فضاهای عمومی

مضمون پایه

15

16

17

حمایت از
حقوق اقوام و
مذاهب

فعالیت در
چارچوب
قانون اساسی
توجه به
شرایط و
اقتضائات
بومی

مضمون
سازماندهنده

کثرتگرایی
دینی ـ
مذهبی

وحدتگرایی
ملی

کثرتگرایی
بومی

جدول  .4مضامین فراگیر تنوع در نقشه مهندسی فرهنگی
مضامین فراگیر تنوع در مهندسی فرهنگی

تأکید بر وحدت گرایی=2و3و6و8و16

پذیرش کثرت گرایی=
1و4و5و7و9و10و11و12و13و14و15و17

براساس جدول فوق میتوان گفت نقشه مهندسی فرهنگی نیز مانند قانون اساسی(البته
بهمراتب ،کمرنگتر) در چارچوب رویکرد وحدت در کثرت ،ضمن پذیرش تنوع قومی ـ زبانی و
دینی ـ مذهبی ،بر توجه به این تنوعها و حفظ حقوق آنها تأکید میکند .در عین حال ،توجه به
تنوع جغرافیایی در سیاستگذاری فرهنگی کمترین سهم را بهخود اختصاص داده است .برای مثال
اگرچه در مقدمه اشاره شده است که فرهنگ اسالمی در هر جامعه و کشوری با حفظ ماهیت و
اصالت الهی و جهانشمول خویش ،شکل و صورتی متناسب با مقتضیات جغرافیایی ،تاریخی ،زبانی
و ...بهخود میگیرد ،اما تقریباً در هیچ یک از بندها و اقدامات ذکر شده در این نقشه به تفاوتها
و اقتضائات جغرافیایی اشاره نشده است .اگرچه واژه مشارکت بیش از 35بار مورد استفاده قرار
گرفته است؛ اما بهطور کلی واژه تنوع تنها 4بار در این سند ذکر شده که این موارد نیز اشاره به
تنوع مورد بحث در این تحقیق ندارد.

بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران

از بررسی دو سند فوق ،یعنی قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،میتوان این
نتیجه را گرفت که در سیاستهای فرهنگی کالن جمهوری اسالمی ایران توجه ویژهای به تنوع
قومی ـ زبانی و دینی ـ مذهبی شده است ،اما تنوع جغرافیایی نقش چندانی در سیاستگذاریهای
فرهنگی ندارد؛ بنابراین تأکید این تحقیق بر این است که توجه بیشتری به تنوع جغرافیایی در
تدوین سیاستها و خطمشیهای فرهنگی شود .در ادامه برای تبیین اهمیت این مطلب و نشان
دادن زمینههای توجه به تنوع جغرافیایی در سیاستگذاری فرهنگی ،مثالهایی از نقش اقتضائات
جغرافیایی در سیاستگذاری فرهنگی بیان میشود.
 .6نمونههایی از تأثیر تنوع زیستی و جغرافیایی در سیاستگذاری فرهنگی
 .1-6تأثیر عوامل جغرافیایی در رشد نوجوانان

روانشناسان معتقدند بلوغ زودرس جنسی یکی از عوامل بزهکاریهای کودکان و نوجوانان
است( .علوی لنگرودی .)179 :1381 ،این مطلب به این معناست که یکی از راهکارهای پیشگیری
از ناهنجاریها و بزهکاریهای اجتماعی در نوجوانان ،آموزش مسائل و احکام بلوغ است .از سوی
دیگر آب وهوا به طرق بسیار ،بر فرهنگ اثر میگذارد که از مهمترین آنها میتوان به تأثیر نسبی
گرما در افزایش نیروی جنسی مرد اشاره کرد (بیات موحد  .)16 : 1390به عبارت دیگر جغرافیا
و آب و هوا یکی از علل تسریع یا تأخیر بلوغ در نوجوانان است بهگونهای که در مناطق گرمسیر
زودتر و در مناطق سردسیر اندکی دیرتر اتفاق میافتد (قائمی  )890 : 1364در یکی از پژوهشهای
انجام شده نیز مشخص شده سن بلوغ در دختران در مناطق سردسير باالتر است (كاظم محمد
و همکاران.)529 :1384 ،
با توجه به تأثیر اقلیم و عوامل جغرافیایی در تسریع یا تأخیر بلوغ جنسی در نوجوانان ،بدیهی
است که نمیتوان خطمشی واحدی برای آموزش مسائل و احکام بلوغ ،و بهطور کلی مسائل مربوط
به خانواده ،در تمام مناطق کشور تدوین و ابالغ کرد (چه از طریق اصالح کتابهای درسی ،چه
برگزاری دورههای آموزشی و .)....بلکه باید متناسب با منطقه جغرافیایی راهکار مشخصی تدوین
کرد ،چرا که آموزش زودتر از موعد باعث بلوغ زودرس میشود که خود تبعات روانی بسیاری دارد.
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 .2-6نقش آب و هوا در سرد مزاجی در روابط زوجین

یکی از موضوعاتی که همواره در سیاستگذاری فرهنگی ،مورد بحث بوده است ،تالش برای
کاهش نرخ طالق و بهطور کلی تعارضات و اختالفات خانوادگی است .از سوی دیگر رضایتمندي
جنسی ،یکی از فاکتورهاي مؤثر بر تعارضات میان همسران است .بهعبارت دیگر اگر میزان تفاهم
جنسی زوجین پایین باشد ،انتظار خشنودي و رضایت از رابطه ،انتظار نادرستی است .ارضاي نیاز
جنسی اگر درون خانواده بهدرستی انجام گیرد و رضایت را براي هر دو طرف به همراه داشته
باشد ،ضمن اینکه سالمت جسمی و روحی آنها تضمین میشود ،مشکالت و تنش در درون
خانواده کاهش مییابد ،پایبندي و وفاداري زوجین به پیمان مقدس ازدواج ،محکمتر خواهد شد و
از بسیاري از انحرافهای اخالقی و جنسی هم جلوگیري میشود (موحد .)212 :1390 ،بهعبارت
سادهتر وجود مشکالتی در زمینه مسائل جنسی در بسیاري از مواقع ممکن است خود را با عالئم
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و عوارض دیگري مانند ناراحتیهاي جسمانی ،افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی و عدم
تعهد زناشویی نشان دهند و زندگی زناشویی را تا مرز اختالفهای شدید خانوادگی و طالق پیش
ببرند (شاهسیاه.)237 :1388 ،
بنابراین یکی از علل عدم توفیق زوجین در روابط زناشویی ،سردمزاجی یکی از طرفین یا
هردوطرف است .از سوی دیگر ،سردمزاجی در روابط زناشویی از عوامل مختلفی مانند نوع تغذیه،
وراثت و ...نشئت میگیرد .اما یکی از این عوامل ،آب و هوا و نوع ویژگیهای زیستی و جغرافیایی
است .برای مثال معموالً در مناطق گرمسیری ،میل جنسی در مردان بیشتر است .بنابراین چنانچه
سیاستگذار فرهنگی ،به این نتیجه رسید که برای حل مسئله طالقهای ناشی از عدم رضایت در
مسائل زناشویی ،باید خطمشیهایی در جهت حل مشکل سردمزاجی (از طریق راهکارهایی مانند
آموزش و )...تدوین کند و باید به تفاوتهای جغرافیایی توجه کند.
 .3-6تأثیر ویژگیهای اقلیمی در تدوین خطمشی برای حجاب

یکی دیگر از نمونههایی که میتوان برای نشان دادن تأثیر عوامل جغرافیایی در سیاستگذاری
فرهنگی ارائه کرد ،مسئله حجاب است .همواره تعیین حد حجاب و نوع پوشش برای بانوان ،بحثی
چالشی در سیاستگذاری فرهنگی بوده است .عدهای بر این عقیدهاند که میتوان و باید الگو و

بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران

مدل واحدی از پوشش برای کل کشور را طراحی و ترویج کرد .اما به نظر میرسد نوع پوشش زنان
بیارتباط با شرایط آب و هوایی ،جغرافیایی و نوع معیشت ساکنان هر منطقه نباشد .برای مثال
بانوان ساکن در مناطق شمالی که روی زمین به کار کشاورزی مشغولند و با توحه به شرجی بودن
هوای آن مناطق ،نوعی از پوشش را دارند که در عین اینکه حداقلهای حجاب شرعی را رعایت
میکنند؛ اما هیچگاه در آن مناطق ،بهعنوان اشخاص بدحجاب محسوب نمیشوند .با لحاظ این
نکته ،تالش برای تبلیغ و ترویج یک نوع حجاب خاص بهعنوان حجاب ملی شاید مشکالتی را
برای چنین افرادی ایجاد کند .البته میتوان در چارچوب رویکرد وحدت در کثرت ،حجاب ملی و
رسمی را برای مثال در ادارات دولتی بهعنوان یک پوشش رسمی ترویج کرد.
 .4-6تأثیر ویژگیهای جغرافیایی در سیاستگذاری برای حضور بانوان در جامعه

موضوع اشتغال بانوان ،همواره یکی از موضوعات پرچالش در سیاستگذاری فرهنگی کشور
بوده است .در آبانماه  ،1393طرحی با عنوان «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در مجلس
شورای اسالمی اعالم وصول شد .این طرح بهدنبال تدوین قوانینی در جهت افزایش عفاف و حجاب
جامعه بود .طبق ماده ( )5این طرح ،اشتغال بهکار بانوان صرفاً در ساعات هفت تا ده شب مجاز
شمرده شده است .فارغ از درستی یا نادرستی این پیشنهاد (خطمشی) ،اولین اشکال آن در این
است که حکم این ماده را برای تمام مناطق کشور الزامآور میکند .در صورتی که در بسیاری از
مناطق گرمسیر کشور ،مردم به جهت گرمی بیش از حد هوا ،در ساعات پایانی شب برای انجام
اموراتی مانند گردش یا خرید از منزل خارج میشوند .از طرف دیگر بسیاری از فروشندگان پوشاک
زنانه از بانوان هستند و حتی در برخی موارد (طبق بخشنامه نیروی انتظامی) لزوماً یک زن باید
فروشنده باشد .حال اگر این دسته از بانوان نتوانند پس از ساعت ده شب بهکار خود ادامه دهند،
مشکالت بهمراتب بیشتری ایجاد خواهد شد .بنابراین اگر هم چنین قانونی باید تصویب شود الزم
است به تفاوتهای جغرافیایی کشور توجه بیشتری کرد.
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جمعبندي و نتيجهگيري

هدف این مقاله ،بررسی نقش و جایگاه مردم بهعنوان مخاطبین و کنشگران سیاستها و
خطمشیهای فرهنگی بود .به این منظور ،ابتدا تنوع و انواع آن در جامعه ایرانی مورد بررسی قرار
گرفت .این تنوعها شامل سه تنوع اصلی :قومی -زبانی ،دینی -مذهبی و زیستی -جغرافیایی است.
دیدگاههای متفاوتی درباره این گوناگونی فرهنگی وجود دارد که به موضعگیریهای متفاوتی نیز
انجامیده است .در یک دستهبندی ،سهدیدگاه درخصوص مواجهه با تنوع ارائه شده است :نظریههای
کثرت (تکثرگرایی) که ایده اصلی آن تسامح و تساهل بین قومیتها و فرهنگهای مختلف بدون
تالش برای نزدیکی آنان به یکدیگر است؛ نظریات وحدت (همانندسازی) که بهدنبال حذف یا منحل
کردن فرهنگهای اقلیت در فرهنگ مسلط است و نظریههای وحدت در عین کثرت که در عین
اینکه بهدنبال ترویج یک فرهنگ واحد است ،حقوق اقلیتها را نیز به رسمیت بشناسد .مدعای این
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تحقیق این است که از بین تنوعهای موجود در کشور ،به تنوعهای قومی -زبانی و دینی -مذهبی،
توجه ویژهای در سیاستهای کالن فرهنگی کشور شده است؛ اما تنوع جغرافیایی نقش چندانی
در سیاستگذاریهای فرهنگی ندارد .در این تحقیق براساس روش تحلیل مضمون ،با بررسی
دو سند باالدستی شامل قانون اساسی و نقشه مهندسی فرهنگی ،درستی این فرضیه تأیید شد.
بنابراین تأکید این تحقیق بر این است که توجه بیشتری به تنوع جغرافیایی در تدوین سیاستها
و خطمشیهای فرهنگی شود .اهمیت این موضوع از آنجا مشخص می شود که سیاستگذاری در
بسیاری از مسائل روز جامعه که در حال حاضر مورد توجه سیاستگذاران فرهنگی کشور است ،از
این بحث متاثر می باشد؛ موضوعاتی مانند بزهکاری نوجوانان ،افزایش نرخ طالق ،حجاب و ...که
برخی از این موضوعات در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که چگونه توجه یا
عدم توجه به تفاوت های جغرافیایی می تواند باعث اتخاذ سیاست های متفاوت فرهنگی گردد.
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