
 

 

 گذاری فرهنگی در ایران؛ بافت انضمامی سیاست تحلیلی از

 گذاری فرهنگی ایران پژوهشی درباره عدم شفافت و ابهام در سیاست

  3، محمد روزخوش2، آرش نصراصفهانی1پویا دریس

 16/4/98 ، تاریخ تایید:16/12/97 تاریخ دریافت:

 چکیده
شفافیت در دهد نوعی ابهام و عدمیگذاری فرهنگی نشان مبررسیِ نظرات گروهی از نخبگان حوزه سیاست

گذاری فرهنگی و نقش دولت در این فرایند وجود چگونگی فرایند سیاست ،های فرهنگیِ جامعهشناساییِ چالش

دهد؛ واقعیتی شان نشان میها و نتایجانتظارات از آن ،هاشفافیت خود را در محتوای سیاستدارد؛ این ابهام و عدم

ها ها در اجرا و ارزیابیِ برنامههای سیاسی و ناهمسویی فرهنگی را در معرضِ تحوالت و نزاعگذاری که حوزه سیاست

گذاران و مثابه انتخابی آگاهانه برای سیاستشفافیت بههای بینِ ابهام و عدمابتدا تفاوت ،دهد. در این مقالهقرار می

-ها از نظر انواع سیاستپیامدِ این تفاوت ،سپسشود. شفافیت درنتیجه شرایط ساختاری شرح داده می ابهام و عدم

ها و توافق درباره این سیاستگیریِ عدمشود و چگونگیِ شکلگذاری فرهنگی ایجاد میهایی که در حوزه سیاست

های شود و در نهایت تالش خواهد شد با ارجاع به یافتهبحث گذاشته میها بهمشروعیت و منطقِ انتخابِ آن

شفافیت و ابهام در خطوط کلی یک چارچوب نظری برای تحلیلِ عدم ،ده و ادبیات نظری موجودشپژوهش انجام

 گذاری فرهنگی ترسیم شود.سیاست

 ابهام. ،گذاری فرهنگیسیاست ،چالش فرهنگی  ،فرهنگ  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های اصلی ههای اخیر به یکی از دغدغتغییرات و تحوالت پرشتاب فرهنگی در سال ،در ایران

گذاران در کشور بدل شده است. اما تاکنون شناخت دقیق روندهای تغییرات و درک سیاست

ها و تصورات اغلب بر دریافت ،که مبتنی بر رصد دقیق و علمی باشدتحوالت فرهنگی بیش از آن

جهت ها بهگذاری بسیاری از سیاست ،ای استوار بوده است. به همین سببشخصی و سلیقه

در رسیدن به اهداف خود  ،بینانه از وضعیت جدیداتکاء بر درک واقعن اطالعات دقیق و عدمفقدا

اند. در واقع، به رغم تاکید فراوان بر اهمیت فرهنگ و لزوم موفقیتی چندان نداشته

های گزاف، گویا دقیقاً  گذاری فرهنگی، فعالیت نهادهای خرد و کالن و صرف هزینه سیاست

. مسئوالن ارشد کشور رضایت چندانی ندارند و 1کنند ادهای فرهنگی چه میمعلوم نیست که نه

هم عمدتاً منتقد عملکرد این نهادها هستند. خودِ این نهادها نیز اغلب مسئولیت « کارشناسان»

سازند.  شان منتسب می های دیگر و یا روندهایی خارج از حیطۀ فعالیت ها را به دستگاه ناکامی

رهنگی به اشکال مختلف قابل تحلیل است: در قالب نقد ایدئولوژی، با نظر مسالۀ سیاستگذاری ف

اجتماعی کالن کشور، در چارچوب مالحظات مرتبط با اقتصاد سیاسی، با  -به وضعیت اقتصادی

تاکید بر ساختار قدرت و آرایش نهادی کشور و مسالۀ مشروعیت و نظایر آن. همینطور بر این 

ز اهداف سیاستگذاری فرهنگی در ایران معطوف به امور نکته واقف هستیم که بخشی ا

های  است که عمالً مقوله سیاستگذاری فرهنگی در ایران را از نمونه« متافیزیکی»و « معنوی»

سازد. این مقاله اما با در پرانتز قراردادن این مالحظات مهم و با رویکردی  جهانی متفاوت می

گذارد که به ایران هم منحصر  اصطالح فنی دست می ای به هصرفاً بر مسال« گرایانه تقلیل»اساساً 

بودن انتظارات و دستاوردهای  مبهم ،هایی اغلب گنگ و نامشخصشود: طراحی سیاست نمی

های شده برای ارزیابیِ نتایجِ سیاستها و نبودِ سازوکاری مشخص و تعریفموردنظر از سیاست

شناختی مورد  د مسئله ابهام از جنبه ای آسیبدهشده. مرور مطالعات پیشین نشان میاِعمال

توجه بوده و به عنوان نقیصه ای بوروکراتیک و اداری و فارغ از نقش آن در پیشبرد فعالیت 

نهادهای سیاستگذار در نظر گرفته شده است )به عنوان نمونه نگاه کنید به: شریفی و فاضلی، 

بخشی از مطالعات اساساً به دنبال  (.1395؛ آشنا و کاظمی، 1392؛ خاشعی و مستمع، 1391

های  ها معطوف به ویژگیابهام در سیاست فرهنگی هستند و توجه آنتجویز یک الگوی بی

( به الزمات اجتماعی سیاستگذاری فرهنگی اشاره 1393اساسی این الگوی ناب است. ابطحی )

                                                           
گذاری فرهنگی را تالش نخبگان قدرت برای بسط ایدئولوژی خویش و تحمیل عالئق و  برخی منتقدان، سیاست  1

 . دانند. این بحثِ مهم به لحاظ موضوعی خارج از چارچوب این مقاله است شان بر جامعه می سالئق
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هش شکاف های ای از سیاست گذاری فرهنگی را پیشنهاد می کند ناظر به کا کرده و گونه

توان به الگوی بی ابهام دهد از طریق محاسبه عقالنی میاجتماعی است اما و تلویحا نشان می

برای سیاست گذاری فرهنگی دست یافت. نقش دولت در سیاست گذاری فرهنگی نیز در برخی 

مطالعات مورد توجه قرار گرفته و بازطراحی شیوه مداخله دولت در نسبت با نهادهای جامعه 

( و رفع ابهام البته بدون ذکر 1394مدنی مورد توجه قرار گرفته است )امیرانتخابی و دیگران، 

 چگونگی آن تجویز می شود. 

با گروهی از  نخبگان و  های حاصل از مصاحبهاین مقاله تالش دارد با ارجاع به یافته

گذاری سیاست در« ابهام»و « شفافیتعدم»به بحث درباره  ،گذاران فرهنگی کشورسیاست

شفایت و ابهام و های رفتاری و ساختاریِ وجودِ عدم فرهنگی بپردازد. تشخیص و تحلیل زمینه

 گذاری فرهنگی بحث اصلی این مقاله خواهد بود.چندگانگی در سیاست

شناختی اشاره به چیزی دارد که قادر به ایجادِ ترین سطح و با رویکردی زبانابهام در ساده

( است. فراتر از این سطح اما 1961:1 ،)امپسون» تفاوت به یک گزاره واحد زبانیهایی مواکنش»

های متعددی را در واکنش به شناختی دانست که پاسختوان ناظر به منابع غیرزبانابهام را می

گذاری فرهنگی موضوعِ موردنظر ما همان سیاست ،جاکنند. در اینیک موضوع واحد ایجاد می

دانیم که در ای میشدهها و اقدامات تعریفی فرهنگی را مجموعه برنامهگذاراست. سیاست

انجام ندادنِ  ،شوند. در این زمینهریزی و عملیاتی میرابطه با یک مسأله مشخص فرهنگی طرح

گذاری عامدانه هرگونه اقدامی در ارتباط با یک چالش فرهنگی نیز به مثابه نوعی سیاست

ای را برای مفهوم ابهام در ابعادِ چندگانه ،شود. با نظر به این تعریفمی فرهنگی در نظر گرفته

 گذاری فرهنگی بر خواهیم شمرد:سیاست

های فرهنگی تنها یک هدفِ که آیا سیاستابهام در محتوایِ سیاست موردنظر: این

ناچار واجدِ پیامدهای بالقوه متعدد و اغلب شده در پسِ خود دارند یا بهمشخص و تعریف

گروهی و اجتماعی( اثرگذاری  ،نشده هستند که در سطوح مختلف )فردیتعیینازپیش

 (.2۰۰9 ،کنند )آلبرن می

های فرهنگی در پیِ که نتایجی که سیاستابهام در انتظارات از سیاست موردنظر: این

یز اقتصادی و اجتماعی ن ،ها هستند صرفا اثرات فرهنگی دارند یا اثرات سیاسییابی به آندست

گذاری فرهنگی تنها ابزاری است در جهتِ حصول اهدافی دیگر یا خواهند داشت؟ یا آیا سیاست

 (.2۰۰7 ،خودیِ خود هدفی است مستقل )گریبه
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گران برای اجرایی ساختن که کدام کنشموردنظر: این ابهام در سازوکارهای سیاست

ی به سرانجام رساندن این ها برااند؟ کدام سازمانهای فرهنگی موردنظر مناسبسیاست

فعل درآوردن خدمت گرفته شوند؟ و کدام ابزار عملیاتی برای  از قوه بهها باید بهسیاست

 (.2۰۰4 ،کار گرفته شوند )هاولتهای موردنظر باید بهسیاست

توان شکست یا موفقیت سیاست که چگونه میابهام در دستاوردهای سیاست موردنظر: این

بر مبنای  ،گذاری دستاوردهای یک سیاست فرهگیبی کرد؟ معیارهای ارزشموردنظر را ارزیا

-گذاری عینی و بیتوان از یک ارزشهای باید وضع شود؟ آیا میچه اصولی و توسط چه گروه

 طرفانه سخن گفت؟

توان پیامدهای خواسته و ناخواسته سیاست ابهام در پیامدهای سیاست موردنظر: چگونه می

های را مشخص کرد؟ پیامدهای یک سیاست فرهنگی را صرفا باید از هدففرهنگی موردنظر 

طور چه بهشده برای آن سیاست استنتاج کرد و یا باید نظر به واقعیت موجود افکند و آنبیان

سیاسی و اقتصادی رخ داده است را هم در دایره  ،تر اجتماعیناخواسته در زمینه کالن

معیار حذف یا شمول پیامدهای یک سیاست فرهنگی  پیامدهای سیاست موردنظر گنجاند؟

 شود؟چیست و چگونه تعیین می

توان استنتاج کرد این است که وجود های فوق میای که از گزارهترین فرضیهاولین و مهم

اجتناب. امری گذاری فرهنگی امری است ناگزیر و غیرقابلدر سیاست« ابهام»و « شفافیتعدم»

افزاید. گذاران میروی سیاستهای پیشبر چالش ،تالش برای حل کردنشکه پرداختن به آن و 

بلکه  ،های فوق تأکید کندطور قطعی و یقینی بر صحت و دقتِ گزارهاین مقاله قصد ندارد تا به

آورد که از رهگذرشان شمار میهایی نیازمند به بحث و نظر بهها را بیشتر در مقامِ فرضیهآن

شفافیت و ابهام در ای پرداخت که ضرورتا در ارتباط با عدمپنج مسألهتوان به بررسیِ می

پیامدهایِ  ،گذاری فرهنگیگیرند: عللِ وجودِ ابهام در سیاستگذاری فرهنگی قرار میسیاست

گذاری نتایجِ وجود ابهام در سیاست ،گذاری فرهنگیوجود ابهام برای چگونگیِ فهم سیاست

دارِ برای بخش رسمیِ عهده گذاری فرهنگیدر سیاست معنایِ وجودِ ابهام ،فرهنگی

گذاری فرهنگی های ضمنیِ این ابهام برای تحقیقاتی که درباره سیاستگذاری و داللت سیاست

ای خواهیم  (. حال و در گام نخست به شرح و بسط پژوهش تجربی2۰۰7 ،شوند )گریانجام می

 کند.بندی مین صورتاش را بر مبنای آپرداخت که این مقاله بحث نظری
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 روش تحقیق

های این تحقیق مبتنی بر مصاحبه با گروهی از کارشناسان و نخبگان حوزه فرهنگ یافته

ها  با آن« های احصاء وضعیت فرهنگی کشورتدوین شاخص»است که در قالب طرح تحقیق 

ها  بهگفتگو شد. این طرح برای شورای فرهنگ عمومی کشور اجرا شد و هدف از این مصاح

آوری و تحلیل  های فرهنگی کشور بود. در این بخش فرایند جمع ترین چالش شناسایی مهم

 شود. اطالعات ارائه می

ساختاریافته استفاده های نیمه آوری اطالعات در این مرحله از تحقیق از مصاحبه برای جمع

ز قبل مشخص ای است که در آن، سؤاالت مصاحبه ا ساختاریافته مصاحبه شد. مصاحبه نیمه

ها آزادند که پاسخ  شود؛ اما آن های مشابه پرسیده می دهندگان، پرسش شود و از تمام پاسخ می

خواهند پاسخ دهند. البته در راهنمای مصاحبه جزئیات مصاحبه،  خود را به هر طریقی که می

حله، بر شده در این مر های انجام طورکلی مصاحبه به .شود ها ذکر نمی شیوه بیان و ترتیب آن

گرفت و  شوندگان قرار می شد. سؤاالت قبالً در اختیار مصاحبه اساس پنج سؤال اصلی انجام می

شد به سؤاالت پاسخ دهند. در مواردی در جریان بحث  ها خواسته می در زمان مصاحبه از آن

ها هم در  شد که آن شوندگان مطرح می غیراز محورهای اصلی هم از سوی مصاحبه مواردی به

گرفت. در طرح اولیه فهرستی از این افراد ارائه شده بود و با شروع  لیل موردتوجه قرار میتح

طرح از آنان برای انجام مصاحبه دعوت شد. برخی از افراد یا تمایلی به شرکت در این تحقیق 

ها، سعی شد تا افرادی  پذیر نشد. با انصراف برخی گزینه ها امکان نداشتند یا مصاحبه با آن

شوندگان کوشش بر  گزین شوند که وزن ترکیب اولیه حفظ شود. در انتخاب ترکیب مصاحبهجای

های فکری و نظری مختلف در فهرست حاضر باشند، گرچه از آنجا که بیشتر  این بود تا گرایش

شوندگان از پیشینۀ مدیریت فرهنگی برخوردار هستند دستکم تاحدی با گفتمان  مصاحبه

طرفانه دیدگاه  آید تحلیل از بیرون و بی ی دارند و آنچه در ادامه میرسمی فرهنگی کشور همدل

 این افراد است و لزوماً بیانگر رویکرد نویسندگان مقاله نیست. 

نفر از کارشناسان و مدیران به شرح زیر مصاحبه انجام شد که شامل یکی از  16درنهایت با 

سیون های شورای عالی انقالب انقالب فرهنگی، رئیس یکی از کمی شورای عالی معاونان

دستی و  فرهنگی، مدیر ارشد پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع

گردشگری، مدیر ارشد  خانه سینما، از مدیران پیشین سازمان میراث فرهنگی، یکی از معاونان 

مدیران صدا و  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، یکی از مدیران سازمان تبلیغات اسالمی، یکی از

سیما، یکی از معاوانان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دو نفر از مدیران مسؤول نشریات 
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نظر در حوزه های تاریخ،  شده دانشگاهی )صاحب پرتیراژ کشور و پنج نفر از کارشناسان شناخته

یر از این افراد سؤاالت ز ،. در فرایند مصاحبه1علوم سیاسی، اقتصاد و جامعه شناسی( گفتگو شد

 پرسیده شد:

 اند؟ به نظر شما سه مسأله مهم فرهنگی که ایران با آن مواجه است، کدم 

  کند؟ سال آینده ایران را تهدید می 5آیا این مخاطرات فرهنگی در 

 یک از این مخاطرات اهمیت بیشتری دارند؟ کدام 

  امکانات و جامعه ایران چقدر توانایی دارد با این مخاطرات روبرو شود؟ چه

 هایی برای مقابله دارد؟  محدودیت

  به نظر شما کدام مورد از این مخاطرات قابل مدیریت است؟ 

 به نظر شما چه عاملی سهم بیشتری در مدیریت این مخاطرات دارد؟ 

بندی آنها بر  اساسی و کلیدی و دستههای  شامل شناسایی گفتهها  فرایند تحلیل داده 

ها  شده و نکات اصلی آن شده ضبط  های انجام ن کار همه مصاحبههاست. برای ای حسب مقوله

ها کدگذاری شده و مقوالت اصلی استخراج شدند.  صورت متن پیاده شده است. سپس متن به

صورت باز با متن روبرو  برای کدگذاری از رویکرد کدگذاری باز استفاده شده که در آن محقق به

افزار  شوند. برای تحلیل محتوای متن از نرم د خلق میشود و کدها بر اساس اطالعات موجو می

MAX QDA  استفاده شده و متن کدگذاری شد. در نهایت با مقایسه کدها با یکدیگر، مقوالت

های موجود، دولت و  اصلی تحقیق شناسایی شد که در گزارش نهایی در سه بخش چالش

  .بندی شده است جود تقسیمهای مو گذاری فرهنگی و نهایتاً امکانات و محدودیت سیاست

 های تحقیقیافته
طور که در بخش قبلی گفته شد، برای پاسخ به سؤاالت مصاحبه با کارشناسان مختلف  همان

های متفاوت در تحلیل وضعیت موجود، نقش دولت در  مصاحبه و تالش شد از دیدگاه

ه با مسائل فرهنگی ها برای مقابل گیری و مدیریت وضعیت و همچنین امکانات و محدودیت شکل

های مقابله با  شوندگان در موارد مختلف در تحلیل وضعیت و شیوه استفاده شود. مصاحبه

ترین یافته این  اند. مهم های متفاوت و در مواردی متضاد ارائه کرده های فرهنگی دیدگاه چالش

                                                           
کشور نیست، زیرا با « نخبگان»شوندگان بیانگر دیدگاه کلی  به هیچ وجه نباید فراموش کرد که دیدگاه مصاحبه  1

اند که دستکم تاحدی به  شوندگان از میان کسانی انتخاب شده توجه به موضوع تحقیق الجرم بیشتر مصاحبه

داری از سابقۀ مدیریت در نهادهای فرهنگی گفتمان رسمی نزدیک هستند. واژۀ نخبگان اینجا بیشتر بر برخور

 کند و نه بیش از آن. کشور داللت می



  51 گذاری فرهنگی در ایران  تحلیلی از بافت انضمامی سیاست

 

در این بخش تالش  ،شده بود. با این حالهای ارائهها وجودِ چندگانگی و ابهام در پاسخمصاحبه

ها با توجه به رویکرد افراد نسبت به مقوله  شده در مصاحبه ترین مضامین مطرح شود تا مهم می

فرهنگ و نقش دولت در مدیریت فرهنگ ارائه شود. باید توجه کرد که این گزارش با هدف 

آن های مختلف نسبت به موضوعات اصلی تحقیق ارائه تنظیم شده و سعی  بندی دیدگاه صورت

ترین  روشنی مطرح شوند. در این بخش مهم های مختلف در آن به بر این است تا دیدگاه

شود، سپس به نقش  شده در تحلیل وضعیت فرهنگی امروز کشور مطرح می های مطرح مضمون

ها در مقابله با  شود و نهایتاً امکانات و محدودیت گذاری فرهنگی پرداخته می دولت و سیاست

 شود. ائه میمسائل فرهنگی ار

 های فرهنگی موجودالف. چالش

شوندگان به آن پاسخ  های فرهنگی کشور یکی از سؤاالتی بود که مصاحبه ترین چالش مهم

های متفاوتی از مسائل فرهنگی  ها و تحلیل دادند. پاسخگویان در تحلیل وضعیت موجود تلقی

رغم وجود ها بود. به فردی آن های موجود ارائه کردند که نشأت گرفته از رویکرد نظری و ارزش

ها تکرار شد، تأکید بر اهمیت  آنچه در اغلب مصاحبه ،شدههای ارائهابهام و چندگانگی در پاسخ

گذاری و  مسائل فرهنگی موجود در شرایط کنونی جامعه و لزوم توجه به آن در حوزه سیاست

 ،انند رشد شهرنشینیشوندگان، تحوالت اجتماعی م باور اغلب مصاحبهدانشگاهی بود. به

جهت با رشدی  ای از تغییرات ارزشی به همراه آورده است و جامعه امروز ایران ازاین مجموعه

ویژه  های تکنولوژی به پیشرفت ،عالوه سریع نسبت به گذشته در حال تغییر و تحول است. به

متحول ساخته  آوری اطالعات و ارتباطات نیز به دنبال خود سبک زندگی ایرانیان را گسترش فن

شوندگان بر  گیری مسائل فرهنگی منجر شده است. آنچه اغلب مصاحبهو در مواردی به شکل

ها  های اخیر و تاثیر آن بر باورها، ارزش کنند، اهمیت تحوالت اجتماعی و فنیِ دهه آن تأکید می

ات ها از اینکه کدام جنبه از این تغییر و رفتارهای مردم ایران است؛ گرچه تحلیل آن

توان گفت به باور اغلب آنان این تحوالت  طورکلی می بوده است یکسان نیست. به« ساز مسأله»

سبب شده است تا منابع ارزشی متکثر شوند، مصرف فرهنگی متنوع شود  و افراد خود را 

یابی کنند. نتیجه طبیعی این وضعیت، بر هم خوردن نظم پیشین  وسیله منابع متعددی هویت به

های  های مختلف اجتماعی است که خود را در تفاوت ی تعارضات فرهنگی میان گروهگیر و شکل

دهد. اما  های سبک زندگی طبقه متوسط شهری با اقشار سنتی نشان می نسلی یا تفاوت

یک طبیعی محسوب  اند و کدام فرهنگی« مسأله»طور که گفته شد در اینکه کدام تغییرات  همان

ابهام و  ،شوندگان اختالف نظر ین میان چیست میان مصاحبهشوند و یا نقش دولت در ا می
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مثالً دربارۀ نقش دولت برخی به دخالت محض و کنترل  گیری وجود دارد.چندگانگی چشم

های اساسی قائل  مشی دهی کلی و تعیین خطی جانبه و برخی دیگر به صرفاً به جهت همه

مسائل فرهنگی از دیدگاه  شمول از همین سبب امکان ارائه فهرستی همههستند. به

هایی را  توان حوزه ها باشد ممکن نیست، اما می شوندگان که حاکی از اجماع نسبی آن مصاحبه

طور  اند. در ادامه به شده نمود داشته مشخص کرد که بیشتر از سایرین در مباحث مطرح

 شود: های اصلی اشاره می وار به برخی از این حوزه فهرست

شده در بسیاری  طور که اشاره شد یکی از مباحث مطرح ان: همتغییرات ارزشی

های اخیر و رشد شتابان آن است. به باور  ها، تغییرات ارزشی جامعه ایران در سال مصاحبه

بسیاری به دنبال تحوالتی چون رشد شهرنشینی، افزایش تحصیل و اشتغال زنان، گسترش 

جامعه ایران دچار تحوالت زیادی شده و  های و باورهای جمعی و نظایر آن ارزش وسایل ارتباط

های مختلف زندگی  شود. این تغییرات ارزشی در حوزه روز بیشتر می سرعت تحوالت نیز روزبه

داری و  گیری الگوی جدید سبک زندگی، مصرف فرهنگی، دین فردی و اجتماعی، باعث شکل

ه است. البته در ارزیابی امثال آن شده و تأثیر شگرفی بر شیوه زندگی در جامعه ایران گذاشت

ای  یعنی گروهی آن را نشانهوسوی این تغییرات، توافق وجود ندارد و شاهد ابهام هستیم؛  سمت

دانند اما گروه دیگر آن را نتیجه طبیعی تحوالت  های مطلوب سنتی می از فاصله گرفتن از ارزش

وب بودن برخی از تغییرات . البته در مورد نامطلکنند سوی تجدد تعبیر می اجتماعی و گامی به

گرایی و دیگر  ارزشی توافق بیشتری وجود دارد؛ مثالً نگرانی در قبال حرکت جامعه از جمع

شود افراد منافع فردی و  گرایی که سبب می گرایی و مصرف سوی فردگرایی و مادی خواهی به

 زودگذر خود را به مصالح جمعی ترجیح دهند.

گیری تعارضات  ها، شکل های اصلی مصاحبه ضمون: یکی دیگر از متعارضات فرهنگی

های مختلف اجتماعی یا بخشی از جامعه با فرهنگ رسمی کشور است.  فرهنگی میان گروه

گیری  دنبال خود سبب شکلطور که اشاره شد تحوالت اجتماعی و تغییرات ارزشی به همان

ها در برابر یکدیگر یا در  تنوع در باورها و سبک زندگی در جامعه شده و در مواردی این گروه

های مختلف مانند تعارض طبقه اند. این مسأله خود را در شکل تضاد با فرهنگ رسمی قرارگرفته

هایی از جامعه شهری  متوسط شهری با اقشار سنتی یا در تضاد قرار گرفتن سبک زندگی گروه

ین تعارض در در اینجا هم تحلیل ادهد.  با الگوی رسمی و حتی قوانین کشور نشان می

ای از انحراف بخشی  های مختلف، متفاوت و غیرشفاف و پرابهام است. گروهی آن را نشانه دیدگاه

دانند که باید به اشکال مختلف آن را اصالح کرد و گروه دیگر  از جامعه از هنجارهای عمومی می
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یکدیگر را ها در کنار  آمیز این گروه لزوم به رسمیت شناخته شدن و امکان زندگی مسالمت

  کنند. مطرح می

های زیادی درباره تولید و مصرف فرهنگی  ها بحث : در مصاحبهتولید و مصرف فرهنگی

شده است. تناسب تولیدات داخل برای تأمین نیازهای فرهنگی، حدومرز خطوط  در کشور طرح

بر جامعه مرزی و اثرات آن  قرمز در تولید آثار فرهنگی و پیامدهای آن، تولیدات فرهنگی برون

البته در اینجا هم تحلیل افراد از نسبت تولیدات فرهنگی شده است.  ایران از جمله نکات طرح

با مسائل فرهنگی چندگانه و همراه با ابهام است. بخشی معتقدند این تولیدات نتوانسته جامعه 

گر اند اما در طرف دی های رسمی به دنبال تحقق آن بوده را به سمتی سوق دهد که سیاست

ها در مورد تولیدات فرهنگی داخل عمالً سبب شده است تا  گیری گروهی نیز معتقدند که سخت

 ها در مصرف فرهنگی کشور افزایش یابد.  منابع خارج از ایران تقویت شوند و سهم آن

عنوان  های اخالقی در جامعه به شده، زوال ارزش های انجام : در مصاحبههای اخالقی ارزش

ای فرهنگی فراوانی زیادی داشته است. برخالف موارد پیشین، در این مورد ه یکی از چالش

شوندگان، این مسأله را یکی از  نظر عمیقی میان افراد وجود ندارد و اغلب مصاحبه اختالف

های اخالقی  اند. گسترش رذیلت دانند و نسبت به آن نگران مشکالت حاد جامعه ایران می

ها به آن  طور متعدد در مصاحبه ال آن ازجمله مواردی است که بهازجمله دروغ، ریا، تملق و امث

شوندگان، جامعه ایران بیش از آنکه به سمت تعالی  اشاره شده است. به باور اغلب مصاحبه

اخالق پیش رود در مسیر زوال اخالق است و این مسأله در تمامی شؤون زندگی اجتماعی ایران 

توان در عرصه سیاست، اقتصاد و هم فرهنگ  ه را میدهد؛ یعنی این پدید خود را نشان می

 عمومی مشاهده کرد.  

های  دهد تحوالت حوزه خانواده به یکی از دغدغه ها نشان می : نتایج مصاحبهخانواده

ترین نمود آن کاهش استحکام خانواده به معنای  فرهنگی در میان نخبگان بدل شده است. مهم

عالوه بر طالق، نگرانی از تضعیف روابط درون خانوادگی و سنتی آن و افزایش نرخ طالق است. 

کننده حمایت عاطفی برای اعضا برای برخی  عنوان نهاد تأمین رنگ شدن نقش خانواده به از کم

ای از مشکالت  شوندگان از جمله مسائل فرهنگی مهمی است که به دنبال خود مجموعه مصاحبه

ت. مسأله مهم دیگر در حوزه خانواده، کاهش نرخ اجتماعی و فرهنگی را به همراه خواهد داش

ها، نقش تغییرات  عنوان یک چالش فرهنگی از نظر آن رشد جمعیت است. اهمیت این مسأله به

 هاست. ارزشی در نسل جدید و تغییرات الگوهای فرزند آوری در آن
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ضعیف شدن  -شوندگان زعم مصاحبه به -: مسالۀ مهم دیگردینی -هویت جمعی ملی

صر پیونددهنده فرهنگی جامعه ایران و مخاطرات جدی ناشی از آن است. از نظر برخی عنا

شوندگان با توجه به اینکه ایران کشوری با تنوع قومی و فرهنگی باالست، در شرایط  مصاحبه

های فرهنگی  هویتی ملی و دینی به یکی از چالشپرتالطم کنونی منطقه، کاهش حس هم

به آن ضروری است. لزوم توجه به عدالت اجتماعی و به رسمیت  کشور بدل شده است و توجه

های مختلف اجتماعی از جمله مواردی است که در برخی  شناخته شدن حقوق اقوام و گروه

 شده است.. ها مطرح مصاحبه

ها، نحوه حضور زنان در  : یکی از موضوعات تکرارشونده در مصاحبهنقش زنان در جامعه

شده حاکی از تفاوت و  رود مباحث مطرح ست. چنانکه انتظار میجامعه و پیامدهای آن ا

ها درباره موضوعاتی نظیر نقش زن در خانواده و جامعه، پوشش و مد  چندگانگی عمیق دیدگاه

 دهد برای نخبگان مسأله زنان یک موضوع پرابهام و یک نگرانی جدی است. است که نشان می

بینند و استحکام  زنان را در چارچوب خانواده میسو کسانی قرار دارند که نقش اصلی  در یک

گروه دیگر به تغییرت اجتماعی مانند  ،دانند. در برابر خانواده را تحت تأثیر نحو حضور زن می

افزایش سطح سواد و اشتغال زنان اشاره کرده و معتقدند انتظارات زنان دستخوش تغییرات 

نظر  هرحال صرف بهور در عرصه اجتماع منع کرد. را از حض آنانتوان  نمینباید و فراوانی شده و 

عنوان یک  نظرها و ابهامات، مسأله حضور اجتماعی زنان از جمله مواردی است که به از اختالف

 خورد.  در میان نخبگان به چشم می« مساله»

های فرهنگی موجود از  عنوان یکی از چالش : مسأله اعتماد اجتماعی بهاعتماد اجتماعی

های متعدد به آن اشاره شده است. این مسأله در دو سطح  دی است که در مصاحبهجمله موار

شوندگان از بحرانی  اعتماد مردم به دولت و اعتماد میان مردم موردتوجه بوده و برخی مصاحبه

-اعتماد مردم به دولت یا اعتماد مردم به یک بودنِ اند. تفسیرها از بحرانی بودن آن سخن گفته

اما بر این نکته توافق وجود دارد که زوال اعتماد اجتماعی در حال  ،است وتبسی متفادیگر 

ای جدی است و ترمیم نشدن آن زندگی را برای عموم مردم دشوارتر  شدن به مخاطره تبدیل

 های اداره کشور را افزایش داده است. ساخته و هزینه

 گذاری فرهنگیب. دولت و سیاست

ها به نقش دولت و اهمیت آن پیوند  اغلب مصاحبه تحلیل از وضعیت فرهنگی کشور در

طور عام و  ها به شوندگان در این امر توافق دارند که عملکرد دولت خورد. اغلب مصاحبه می

اند  طور خاص در به وجود آمدن مسائل فرهنگی موجود نقش داشته گذاری فرهنگی به سیاست
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گانگی روبروست. گروهی معتقد به ک دوها از چگونگی این تأثیر متفاوت و با ی اما تحلیل آن

گری خود بوده و در مقابل گروهی دخالت دولت را  دخالت فعال دولت در ایفای نقش هدایت

توان محورهای  طورکلی می دانند. به عامل ایجاد مسائل فرهنگی و حتی گسیختگی اجتماعی می

 های مختلف را به شرح زیر ارائه کرد:    شدن دیدگاه اصلی مطرح

شده  : یکی دیگر از مضامین اصلی مطرحها و مشکالت مدیریت فرهنگی هداف، شیوها

ها  های آن است که مرور کلی مصاحبه ریزی فرهنگی و چالش های برنامه در مصاحبه شیوه

های اجتماعی و نخبگان و وجود ابهام در مورد  حاکی از فقدان اجماع و توافق نسبی بین گروه

ری فرهنگی را ازجمله وظایف حکومت دینی برای هدایت جامعه گذا گروهی سیاستآن است. 

های مختلف  ها و بخش ها کارکرد نادرست دستگاه جهت مشکالت اصلی برای آن دانند و ازاین می

در اجرای این هدف است. درنتیجه این گروه، مسائل فرهنگی موجود را تا حد زیادی ناشی از 

های مختلف  زی و همچنین ناهماهنگی میان دستگاهری گذاری و برنامه ناهماهنگی در سیاست

گران اجتماعی . در طرف دیگر طیف، کسانی هستند که فرهنگ را عرصه عمل کنششمارند می

دانند.  ها می دانند و نقش اصلی دولت را بسترسازی برای تعامل و بالندگی آن مختلف می

ریزی فرهنگی و  لت در عرصه برنامهدرنتیجه این گروه علت مسائل فرهنگی را اتفاقاً مداخله دو

 دانند.  های بخشی از جامعه می قرار گرفتن آن در برابر باورها و ارزش

: کسانی که معتقد به لزوم دخالت دولت در عرصه جایگاه فرهنگ در مدیریت کشور

اند، اغلب معتقدند که در عرصه مدیریت کشور، اهمیت فرهنگ در اداره کشور شناخته  فرهنگ

های  دیگر در مدیریت کشور، بخش عبارت فرهنگ در جایگاه شایسته خود قرار ندارد. به نشده و

های فرهنگی دارد و این مسأله خود  مرتبط با توسعه اقتصادی اهمیت بیشتری نسبت به دستگاه

 دهد.  در سطوح مختلف ملی و استانی مدیریت کشور نشان می

شده در  : یکی از موارد مطرحگذار های اجرایی و سیاست تعارض و چندگانگی دستگاه

هاست.  های فرهنگی در کشور و تعارض موجود در ایفای نقش میان آن ها، تعدد دستگاه مصاحبه

های  ریزی و اجرای سیاست ها هر کدام مسیر خود را در برنامه درواقع از نظر برخی، این دستگاه

رد. حتی نهادهایی هم که قرار ها وجود ندا کنند و هماهنگی مناسبی میان آن فرهنگی طی می

های را بازی کنند، خود به نهادی موازی در کنار بقیه  بود نقش هماهنگ کردن سایر دستگاه

های فرهنگی در ایران عرصه عمل ناهمگون نهادهای  گذاری اند. در نتیجه سیاست بدل شده

های، منحصر به  عالوه ازآنجاکه اثرات فرهنگی اقدامات دستگاه متعدد فرهنگی شده است. به
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های دولت در انجام وظایف خود مستقیم و  های فرهنگی نیست و همه بخش دستگاه

 غیرمستقیم بر فرهنگ اثرگذارند، این آشفتگی در ابعاد بسیار بزرگ وجود دارد.        

های  و نقش دولت در دستگاه و سیاست فرهنگی از فرهنگ ها تنوع برداشت

توان گفت در میان نخبگان  ه با توجه به نتایج این تحقیق می: در بخش قبل گفته شد کدولتی

ها بر آن تأکید  در خصوص نسبت فرهنگ و دولت اجماع وجود نداد. اما آنچه در برخی مصاحبه

نظر وجود ندارد و  شده این است که حتی در میان مسئوالن دولتی نیز در این خصوص اتفاق

هستیم. تفاوت تعریف از فرهنگ، به دنبال خود  شاهد درجات گوناگونی از ابهام و سردرگمی

گذاری  شود در سطح سیاست های مختلفی را به همراه دارد و سبب می راهبردها و سیاست

انسجام نظری در مواجهه با مسائل فرهنگی شکل نگیرد. این تفاوت در نوع تلقی از فرهنگ، 

اص هر کدام در نظام جمهوری های مختلف با توجه به موقعیت خ خود را نحوه عملکرد دستگاه

شوندگان این تفاوت نه ناشی از ناآگاهی یا نبود  دهد. به اعتقاد برخی مصاحبه اسالمی نشان می

های مختلف و پیوند خوردن منافع  تعریف دستوری بلکه حاصل قرار گرفتن افراد در موقعیت

ار اداره کشور به شکلی است دیگر ساخت عبارت ها با مسأله فرهنگ است.  به ها با نوع نگاه آن آن

 کند.   ناپذیر می شدت دخالت دولت در عرصه فرهنگ را اجتناب که رویکردهای مختلف به

: در بحث از نقش دولت، در بسیار های دیگر حیات اجتماعی رابطه بین فرهنگ و حوزه

های  ها بر این امر تأکید شده است که وضعیت فرهنگ را نباید مجزا از سایر جنبه مصاحبه

ها مانند سیاست و اقتصاد  دیگر فرهنگ با سایر حوزه عبارت زندگی اجتماعی در ایران دید. به

توان انتظار داشت که حوزه  ها قرار دارد. مثالً نمی تنیده است و در تأثیر متقابل با آندرهم

می خواری و رباخواری باشد و آنگاه انتظار داشت در سطح فرهنگ عمو اقتصاد مبتنی بر رانت

شدت بر حوزه فرهنگ مؤثر  شاهد رشد فضائل اخالقی باشیم. عالوه بر اقتصاد، سیاست نیز به

خورد با حوزه فرهنگ  است و میان آنچه در سطوح باالی سیاسی در رفتار مسؤوالن رقم می

شوندگان معتقدند نباید نقش  عمومی نسبتی گریزناپذیر برقرار است. تقریبا تمامیِ مصاحبه

کنند،  هنگ را منحصر به نهادهایی دانست که مستقیماً در حوزه فرهنگ عمل میدولت در فر

های جامعه بر فرهنگ اثر دارد و بدون توجه به این کلیت  بلکه عملکرد کلی در همه حوزه

 توان نسبت به اثرگذاری مثبت آن در فرهنگ امیدوار بود.  نمی

 ها برای تغییر وضعیت موجودج. امکانات و محدودیت

های  ها از امکانات و محدودیت شوندگان پرسیده شده ارزیابی آن ی از سؤاالتی که از مصاحبهیک

ها و  طور که در بحث از تحلیل چالش موجود کشور برای مقابله با مسائل فرهنگی بود. همان
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شوندگان ارائه شد، در خصوص چگونگی  های متفاوتی از سوی مصاحبه نقش دولت تحلیل

نظر وجود دارد.  های موجود نیز ابهام و اختالف فرهنگی، امکانات و محدودیتمواجهه با مسائل 

 شده است: توان گفت مباحث در این بخش در چند محور اصلی مطرح طورکلی می اما به

: در بحث از امکانات موجود برای بهبود وضعیت، بسیاری های فرهنگی ریشه

ن در پیوندهای اجتماعی و انسجام کشور شوندگان بر سابقه فرهنگی ایران و اهمیت آ مصاحبه

های مختلف  تواند نقش مهمی در ایجاد تعامل میان گروه تأکید دارند. استفاده از این ظرفیت می

های مختلف داشته باشد.  آمیز گروه اجتماعی و فراهم کردن مبانی ارزشی برای زیست مسالمت

ی در پیشینه تاریخی ایران جهت میراث فرهنگی و عناصر مختلف هویت ملی و دین ازاین

تواند نقش مهمی در توانمندسازی جامعه در برابر تهدیدات داشته باشد. البته در مورد اینکه  می

کدام بخش از پیشینه تاریخی کشور واجد اهمیت بیشتری برای مبنا قرار گرفتن است، 

احدی متفاوت نظر و ابهام وجود دارد. برخی بر میراث مذهبی و برخی بر مفهومِ ت اختالف

 گذارند.  پیشینۀ ملی و مذهبی دست می

های مردمی در غالب  : در بسیاری از مصاحبه به نقش گروهظرفیت نیروهای اجتماعی

ن فرهنگی )هنرمندان، نویسندگان نهاد و همچنین نخبگا های مردم ها، سازمان مساجد، هیئت

قش دولت را در هدایت جامعه شوندگانی که ن ...( اشاره شده است. چه آن دسته از مصاحبهو

های مردمی در  اند، هر دو بر اهمیت گروه ها که با این نگاه مخالف بینند و چه آن پررنگ می

ریزی فرهنگی از باال، دولت با  مواجهه با مسائل فرهنگی تأکید دارند. از دیدگاه مدافعان برنامه

ها برای بهبود  ز ظرفیت این گروهتواند ا ها و نیروها می ایجاد زمینه برای فعالیت این گروه

های  های رسمی استفاده کند. در مقابل سایر افراد، بر نقش مؤثر گروه وضعیت و پیشبرد سیاست

 اجتماعی در تعریف مسأله فرهنگی و اداره امور فرهنگ به دست صاحبان اصلی آن تأکید دارند.   

نظر  شد، ابهام و اختالف های قبل گفته طور که در بخش : همانتعارض مشارکت و هدایت

ریزی فرهنگی و چگونگی آن در میان نخبگان جدی است. در نتیجه  بر سر نقش دولت در برنامه

های موجود برای مقابله  ها در بحث از محدودیت شده در مصاحبه از جمله محورهای اصلی مطرح

و و مشارکت مردم س گر جامعه از یکعنوان هدایت با مسائل فرهنگی تعارض میان نقش دولت به

های ضروری برای  شوندگان یکی از گام در اداره کشور از سوی دیگر است. از نظر برخی مصاحبه

ساالری دینی و حدودوثغور مداخله دولت در  اصالح وضعیت موجود روشن شدن مفهوم مردم

های  توان برداشت کرد که تا زمانی که دولت و گروه ها می امر فرهنگ است. از مجموع مصاحبه
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مختلف اجتماعی خود را در تقابل و تعارض با یکدیگر بیایند، امکان اقدام مؤثر برای مقابله با 

 مسائل فرهنگی با محدودیت جدی روبروست. 

شوندگان بر خطرات از دست  های فرهنگی اغلب مصاحبه : در بحث از چالشاهمیت زمان

دیگر از نظر بسیاری یکی از  ارتعب رفتن زمان پیش از اصالح وضعیت موجود سخن گفتند. به

تواند در آینده  های جدی، زمان است و توجه نداشتن به رشد مسائل فرهنگی می محدودیت

های جدی منجر شود. با توجه به اینکه در شرایط کنونی حاکمیت  گیری بحران نزدیک به شکل

ه درست گیری درست در لحظ قدرت بیشتری را در میان نیروهای اجتماعی دارد، تصمیم

شدن مسائل کنونی به تهدیدات جدی برای  تواند مانع تبدیل ترین اقدامی است که می مهم

 کشور باشد. 

شده را شناسایی کرد: های بیانتوان سه محور اصلی در پاسخدر یک نگاه کلی می ،بنابراین

ت گذاری فرهنگی و امکانانقش دولت در سیاست ،های فرهنگی کشورتعریف و تشخیص چالش

های برای تغییر وضعیت موجود. اما نکته کلیدی برای این مقاله ابهام و چندگانگی و محدودیت

در نظراتِ نخبگان  ،انکارای غیرقابلگونهبه ،رغمِ وجود چنین محورهای مشترکیاست که به

های نظری آن را چگونه شفافیت و ابهام چیست و ریشهخورد. دلیلِ وجودِ این عدمچشم می به

 بحث گذاشت؟اید بهب

 گذاری فرهنگیتأملی درباره مسأله ابهام در سیاست
 الف. چراییِ ابهام

« فرهنگ»برانگیزِ گذاری فرهنگی را باید در مفهوم چالشریشه اصلی وجود ابهام در سیاست

گذاری فرهنگی و هم برای استجست؛ ابهامی که پیامدهای فراوانی را هم برای ماهیت سی

 ،همراه دارد )گریبه ،شودگیرد و اجرایی می گذاری فرهنگی شکل میاستای که سی شیوه

گذاری دهی به ابهام در سیاستتوان دو دسته از علل زیربنایی و کلیدی در شکل(. می2۰15

تواند می ،شناسیای که با نظر به دوگانه ساختار و عاملیت در جامعهفرهنگی را برشمرد؛ دوگانه

  (:89-79: 1995 ،دست دهد )آرچرگذاری فرهنگی بهجود ابهام در سیاستمبنایی برای تحلیل و

 شرایط ساختاری 

 شدهانتخاب اندیشیده و حساب 

 ب. ابهام در نتیجه شرایط ساختاری

حدی است خروجی شرایطی است که در آن درجه پیچدگی به ،ابهام در نتیجه شرایط ساختاری

توان های مبهم میواسطه طراحی سیاستن تنها بهشود که در آکه منجر به ایجاد موقعیتی می
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بندی مشخص تواند شاملِ نبودِ اولویتبه حصولِ دستاوردی معنادار امید داشت. این شرایط می

در دسترس نبودنِ امکانات زیرساختی و تکنولوژیک الزم  ،گروه یا مجموعه ،در یک سازمان

بینانه از میزان مشارکت نی واقعچنین نداشتن تخمیبرای اجرای سیاست موردنظر و هم

: 1979 ،؛ مارچ و اولسن 1: 1972 ،شده باشد )کوهن و همکاراناحتمالی در سیاست طراحی

های های مشخص بین بخشتوان فقدانِ تقسیم وظایف و مسئولیتمی ،(. عالوه بر این25

سی بین های ایدئولوژیک و سیاچنین کشاکشو هم ،مختلف سازمان های دولتی یا خصوصی

ای برای ایجاد ابهام اضافه کرد. برای گذار را نیز به این مجموعه شرایط زمینهگرانِ سیاستکنش

بندی اهداف های سیاسی یا اولویتگیریای بر سر جهتکه در سازمان یا مجموعههنگامی ،مثال

ی یک بندگذاران ممکن است به این نتیجه برسند که صورتسیاست ،اختالف نظر وجود دارد

 ،ها برای انجامِ اقدامی است مؤثردهنده عالقه و تمایل آن سیاست فرهنگی مبهم خود نشان

اش اهداف ،اششدنای باشد که چگونگی اجراییگونهشده بهحتی اگر محتوای سیاست طراحی

 نظر نرسد. های مخاطب واضح بهاش چندان برای گروهشدنارزیابی و شیوه

خواهیم دید همگی بر  ،شده در این مطالعه باز گردیمهای انجامحبههای مصااگر به یافته

تلقی از »مشخص نیست یا « جایگاه فرهنگ در مدیریت کشور»این واقعیت تأکید دارند که 

توان وضوح میپرابهام و غیرروشن است یا به« های دولتیفرهنگ و نقش دولت در دستگاه

این نکته که  ،بود؛ برای مثال« گذاررایی و سیاستهای اجتعارض و چندگانگی دستگاه»شاهدِ 

های دیگری چون سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان ،غیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیبه

 ،فرهنگ هایی گاه بیش از بودجه وزارتبا بودجه ،سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

ها مرزهای روشن و از موضوعات و حیطهگذاری فرهنگی دارند و در بسیاری مسئولیت سیاست

در  ،ها و وزارت فرهنگ وجود نداردای بین دامنه اختیارات و وظایف این سازمانشدهتعریف

 ها مطرح شده است.بسیاری از مصاحبه

ای پیدا یا پنهان در گونهگذاری بهگران درگیر در فرایند سیاستکه مواضع کنشهنگامی

ای را ایجاد کند که در آن اتخاذ تواند زمینهشرایط ساختاری می ،گیردمقابلِ هم قرار می

های متعارض شود؛ ناپذیر از سوی جریانهای مبهم خود بدل به سازوکاری اجتنابسیاست

گذارد )گری  طور ضمنی راه را برای انجام دادن یا ندادن امری خاص گشوده میسازوکاری که به

 (.2۰11 ،فیلدو وینگ

های بودنِ یک سیاست فرهنگی در سطوح مختلفِ سیستمان و درجه مشخصمیز ،چنینهم

کند. در وجود ابهام را تعیین میبُعد ساختاری دیگری است که وجود یا عدم ،گذاریسیاست
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شود چیزی نیست جز چه بیان میمعموال آن  ،های دولتی و سازمانیسطوح کالنِ سیاست

شدنِ آن. در نه سازوکار دقیق و عینیِ اجرایی اندازهای کلی یک سیاست واهداف و چشم

شده هم در موارد زیادی با این گزاره برخورد شد که اسناد باالدستی و های انجاممصاحبه

در  ،کلی و مبهم هستند و فاقد جزئیاتِ مشخص. از قضا ،های توسعه در حوزه فرهنگبرنامه

گذاران است که سطوح میانی و هداف سیاستاین یکی از ا ،ای نانوشتهگونهبه ،بسیاری از موارد

 ،شده رنگ و شکل ببخشندهای مطرحیافتن سیاستخردِ دولتی و سازمانی به چگونگی تعین

صی یا دیگر ها )نظیر مؤسسات خصوسپاری مسئولیت به دیگر سازمانچه از طریق برون

های دن سیاستبرهای جدید برای پیشبخشی به شبکههای دولتی( یا از رهگذر شکل بخش

در خود سطوح میانی و  ،کمک ترکیبی از این دو. حتی در بسیاری از مواردشده یا بهطراحی

عنوان راهبردی در جهت افزایش تواند بهای از ابهام میخرد دولتی و سازمانی نیز حفظ درجه

 ،واردیکار گرفته شود. در چنین مزنی ِبخشِ مسئول در مقابل سطوح باالدست بهتوانِ چانه

 میان آورد.شده سخن بهتوان از  ایجاد ابهام به مثابه انتخابی  اندیشیده و حسابمی

 شدهمثابه انتخابی اندیشیده و حسابج. ابهام به

شده در مقایسه با ابهامی که ناشی از مثابه نوعی انتخاب حسابگذاری بهابهام در سیاست

توان دو دسته کند. در یک نگاه کلی میمی تری را طلبشرایط ساختاری است تحلیل پیچیده

دست دادن تحلیلی نظری هایی که در پیِ بهتحلیل را در این خصوص بازشناخت: از یک سو آن

(Theoreticalاز ابهام )هایی مثابه انتخابگذاری فرهنگی بههای موجود در فرایند سیاست

( از Descriptiveند روایتی توصیفی )هایی که تالش دارو از سوی دیگر  آن ،اندیشیده هستند

گذاری را شده تا ابهامِ موجود در سیاستکار گرفتهگذار بهمنطقی فراهم کنند که توسط سیاست

 توجیه کند.

توان در ادبیات شده را اغلب میهای اندیشیده و حسابهای نظری برایِ ابهامتحلیل

سیاسی و اقتصاد ردیابی کرد )برای نمونه انتخاب عقالنی در علوم تحقیقاتیِ مربوط به نظریه

؛  1998 ،؛ برنهایم و وینستون 199۰ ،؛ آلِسینا و کوکرمن 1972 ،نگاه کنید به: شپسل

گرانِ درگیر در شود که کنشفرض می ،ها(. در این نمونه2۰۰2 ،جیرارداتو و ماریناچی

از طریق ایجاد ابهام منفعت رسند که این نتیجه میگذاری بر مبنای محاسبه عقالنی به  سیاست

تر برای چگونگی هایی کالنکنند و همین تحلیل مبنای ارائه تعمیممشخصی نصیب خود می

های رفتاری فرضتنها پیشهایی نهگیرد. چنین تحلیلگذاری فرهنگی قرار میسیاست
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چیده و خطی و نه پیدست دادن فهمی تکاصلی خود را به بلکه هدف ،اندمشخصی را پذیرفته

 اند. گذاری فرهنگی تعریف کردهچندالیه از چرایی وجود ابهام در سیاست

های مشخصی گذاری فرهنگی نیز مبتنی بر زمینهمحورِ ابهام در سیاستهای توصیفتحلیل

اما  ،(9: 1999 ،گیرد )زهاریادیسها انتخاب یک سیاست فرهنگی صورت میهستند که در آن

دهند بررسی قرار میهای انضمامی و متعینِ موردِ دردستِی ویژگیعمده تمرکز خود را بر رو

عنوان راهکاری کنند که چرا در این مورد مشخص ابهام بهاین پرسش را مطرح می ،)برای مثال

تعمیم درباره ترِ قابلهایِ کالنیابی به گزارهکه در پیِ دستجای آنعامدانه اتخاذ شده؟( به

مثابه ایِ مشخص برای ابهام بهتوان از چهار علتِ زمینهمی ،با این رویکردپدیده موردنظر باشند. 

 گذاری فرهنگی سخن گفت:شده در سیاستانتخابی اندیشیده و حساب

داند چه کس نمیکه هیچزمانی -ردقطعیت مطلق وجود دادر شرایطی که نوعی عدم ،اول

داند چگونه از میان کس نمیهیچ و ،چیزی کار نخواهد کردچیزی ممکن است کار کند و چه

ترین گذاران ممکن است با اعالم کلیسیاست -های موجود کاراترین سیاست را اتخاذ کندگزینه

های ختیارات الزم برای بخشسیاست ممکن درباره یک موضوع خاص و فراهم کردن ا

ای و در فرایند رحلهشده در مدست این امید را زنده نگه دارند که شاید سیاست کلی اعالم پایین

داند بهترین راهکار کس نمیاجرا تبدیل به سیاستی کارا و اثربخش شود. این واقعیت که هیچ

تواند بندی سیاستی که عامدانه مبهم است میخود از طریق صورت ،گذاری چیستسیاست

ه با یک فضایی را برای آزمون و خطا و تجربه کردن بگشاید تا سرانجام سیاست کارا در مواجه

شده هم های انجاممسأله فرهنگی در یک زمان و یک نقطه مشخص خلق شود. در مصاحبه

-هویت جمعی ملی»کننده در این مطالعه بر چگونگیِ حفظ که نخبگان فرهنگی مشارکتزمانی

در بسیاری از موارد  ،کنندهای فرهنگیِ امروز ایران یاد میعنوان یکی از چالشکشور به« دینی

چون شورای عالی که از سوی نهادهای باالدست هم« وحدت در کثرت فرهنگی» سیاست

دلیل دانند که به را مصداق سیاستی پرابهام می 1شودانقالب فرهنگی ترویج و توصیه می

خصوص در مناطقی که دارای جمعیت اهل به ،ملی-های مسأله هویت یکپارچه دینیپیچیدگی

اال اعالم شده و راهکار مشخصی برای اجرایِ کارای آن در تنها از ب ،سنت یا غیرفارس هستند

 نظر گرفته نشده است.

                                                           
های فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی، برگرفته از وبسایت شورای عالی انقالب تحلیل محتوای سیاست 1

 فرهنگی: 
http://mh.farhangoelm.ir/Articles/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-

%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A/1368 
 

http://mh.farhangoelm.ir/Articles/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A/1368
http://mh.farhangoelm.ir/Articles/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A/1368
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های فرهنگی های سیاسیِ درگیر بر سر محتوای سیاستدر شرایطی که بین گروه ،دوم

تواند امکانی را برای هر یک از شده از ابهام میاستفاده اندیشیده و حساب ،کشاکش وجود دارد

بخشی به سیاست موردنظر مطابق با باورها  زنی خود برای شکلدرت چانهها فراهم کند تا قگروه

رغم به ،(. این رویکرد2۰۰7 ،اش را در فرایند اجرا محفوظ نگه دارد ) لیتچ و داونپورتو منافع

های مختلف ایجاد ها و گروهانهایی که در تقسیم وظایف و اختیارات بین سازمناهماهنگی

مثابه ابزاری برای جلوگیری از برخوردهای سیاسی تواند بهها میدر برخی موقعیت ،کند می

کننده ابهام کار گرفته شود. چنین رویکردی دقیقا مشابهِ شرایط ساختاریِ ایجادغیرضروری به

 -تر توضیح داده شدگونه که پیشآن -های ناهمگون سیاسی و ایدئولوژیکدر مواقعِ بروزِ اولویت

شده است تا تمایزات سیاسی و های اتخاذهای نوعِ سیاستبر تفاوتتر نیست و تمرکزش بیش

با ارجاع به   تواند در هر دو حالت یکسان باشد.هرچند که نتیجه نهایی می ،ایدئولوژیک

که با هدفِ ترغیبِ  ،سیاست جهانیِ یونسکو درباره فرهنگ و توسعه ،های این مطالعه یافته

المللی به گنجاندن اصولِ ملی و بین ،اجتماعیِ محلی گرانگیرندگان سیاسی و کنشتصمیم

بندی و اعالم ها و سازوکارهای اجرایی بخش عمومی صورتگرایی فرهنگی در سیاستکثرت

توان مصداقی برای این موضوع در نظر گرفت. اغلب نخبگانِ را می ،(2۰14 ،)یونسکو شده است

های کارهای مبهم در سیاستاستفاده از راه اند کهکننده در این پژوهش بر این عقیدهمشارکت

ها را های مشخص و جزئیِ اجرای این سیاستیونسکو این مجال را فراهم کرده است تا شیوه

های محتمل سیاسی بر سر محتوای فراموش و به موارد کلی بپردازد و از این طریق از کشاکش

 های فرهنگی در هر کشور دوری گزیند.سیاست

عی که یک مسأله مشخص فرهنگی چنان حساسیتی پیدا کرده که به دغدغه در مواق ،سوم

های فرهنگی با محتوای استفاده از سیاست ،شودگران سیاسی تبدیل مهم و اصلی کنش

گذاران این فرصت را دهد که در هنگامِ شکستِ احتمالی تواند به سیاستمی ،غیرروشن و مبهم

موقعِ موفقیتِ احتمالی آن اعتبارش را  کنند یا به سیاست موردنظر مسئولیت خود را انکار

فضای »های فرهنگی مرتبط با  ابهام در حوزۀ سیاست ،متعلق به خود دانند. در این مطالعه

هد از پذیرش  های مختلف امکان می هایی عنوان شد که به نهادها و گروه یکی از عرصه« مجازی

 مسئولیت خویش سرباززنند. 

نظر که درباره چگونگی توجیه کردنِ منطقِ یک سیاستِ مشخص اتفاقدر شرایطی  ،چهارم

های و سازش عملیاتی با گروه تواند راه ِمصالحههای مبهم میاستفاده از سیاست ،وجود ندارد

های گوناگونی که برای توجیه ( معتقد است منطق1962مخالف را گشوده نگه دارد. دایسینگ )

حقوقی و  ،اجتماعی ،های اقتصادیچون منطقشوند )هممیکار گرفته کردن یک سیاست به
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از کنش اجتماعی فراهم کنند؛  های متفاوتیتوانند شرایطی را برای ایجاد فرمسیاسی( می

که بُلتانسکی و تِوِنُت ناپذیرند. در حالیتطبیق و قیاسهایی از کنش اجتماعی که غیرقابل فرم

تواند منجر ها خود میر چگونگیِ توجیه کردن سیاستکنند که تفاوت د( استدالل می2۰۰6)

ها وجود های بنیادینی شوند که در پسِ نتایج برآمده از این سیاستانطباق بین منطقبه عدم

هایی در مسیرِ واسطه چنین تعارضات و بدفهمیبرای برطرف کردن مشکالتی که به  دارد.

کنند که نیاز نسکی و تِوِنُت در ادامه بحث میبُلتا ،شوندطراحی و اجرای یک سیاست ایجاد می

گیری کنش ای مشترک برای شکلتواند زمینهو توافق است؛ سازشی که می« سازش»به 

شود تنها زمانی ممکن می ،به عقیده بلتانسکی و تِوِنُت ،حلیاجتماعی را فراهم کند. چنین راه

وجود داشته باشد « ابهام»ی انتخابی هاکار گرفته شده برای توجیهِ سیاستکه در زبانِ به

ناپذیریِ حلی برای مواجهه با انطباقدهد تا راهاجازه می« ابهام» ،(. بنابراین81-279: 2۰۰6)

گریِ یک سیاست فرهنگی ایجاد شود و بر این اساس مبنایی اثربخش های متفاوت توجیهفرم

جای سیاستی دیگر سیاست بهبرای سازگار کردن ادعاهای رقیب بر سر منطقِ انتخابِ یک 

جا هم زبانِ بیان یک سیاست مدنظر است و هم (. در این136: 2۰14 ،فراهم کند )زیتّون

دست گذاری بهمحتوای آن و از این جهت دیدگاه جایگزینی برای کارکردهای ابهام در سیاست

-کالت در سیاستجا ابهامْ راهکاری برای نوع متفاوتی از مشدر این ،عبارت دیگردهد. بهمی

 -در مقایسه با مشکالت برآمده از چگونگیِ جزئیات یا اجرای یک سیاست مشخص -گذاری

اگر بخواهیم در این زمینه بحث را پیش  ،(. بنابراین2۰۰5 ،کند )دَوِنپُرت و لیتچفراهم می

تغییرات »شوندگان در این مطالعه ذیلِ مفاهیمی چون که تعدادی از مصاحبهزمانی ،ببریم

های فرهنگیِ جامعه ترین چالشاز مهم« های اخالقیارزش»و « تعارضات فرهنگی» ،«ارزشی

در  1شده از سوی وزارت فرهنگ  و ارشاد اسالمیهای اعالمگویند و برخی سیاستسخن می

گیری از ابزار و امکانات متناسب به منظور برنامه ریزی جهت بهره»چون هم ،این حوزه را

)وزارت فرهنگ و ارشاد « های بیگانهنرم فرهنگی و تبلیغات سوء رسانه رویارویی با جنگ

شوندگان از لزوم حفظ که برخی از این مصاحبهدانند یا هنگامیتا( را مبهم میبی ،اسالمی

میان ترین مشکالت فرهنگی کشور سخن بهدر مقام یکی از پیچیده« دینی-هویت جمعی ملی»

سیاستگذاری در جهت صدور مجوز فعالیت های فرهنگی، هنری و »آورند و در ادامه اعالم ِ می

به عنوان «  تبلیغاتی اقلیت های دینی و مذهبی شناخته شده در قانون اساسی و نظارت بر آنها

ازاندازه کلی و شده از سوی وزارت فرهنگ در این حطیه را بیشیکی از وظایف اصلیِ اعالم

ه تحلیل کرد که طرح یک سیاست فرهنگی به این شیوه مبهم گونتوان اینمی ،بینندمیپرابهام 

                                                           
 برگرفته از:  ٬تا( راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )بی 1

https://www.farhang.gov.ir/fa/intro/duty 

https://www.farhang.gov.ir/fa/intro/duty
https://www.farhang.gov.ir/fa/intro/duty
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-چیز مشخصی نمیدهد و در عین حال دولت را متعهد به هیچوعده چیزی را به هر گروهی می

برای « گیری از ابزار و امکانات مناسببهره»چون  های عام و فراگیری همکند. استفاده از گزاره

های های فرهنگی...اقلیتدر جهت صدور مجوز فعالیتگذاری سیاست»کار و تبلیغ فرهنگی یا 

از یک سو مفاهیمی چون تالش بهینه و اثربخش برای فعالیت فرهنگی یا « دینی و مذهبی

کند و از این طریق ها را مطرح مییابی به عدالت فرهنگی برای اقلیتتالش در جهت دست

گریِ بازیگران یگر عرصه را برای کنشسازد و از سوی دهای متنوعی در جامعه را راضی میگروه

 گر خاصی را مشخص کند.که گروه یا کنشبدون آن ،گذاردگوناگونی گشوده می

ای شفافیت را به نتیجهچه که ابهام و عدمهای متعددی از آنجا به بیان صورتتا این

وان ادعا کرد تمی ،پرداختیم. در حقیقت ،سازدگذاری فرهنگی بدل میگریزناپذیر در سیاست

گذاری فرهنگی انتظار داشت و نبودِ  شفافیت را همواره باید در حوزه سیاستکه ابهام و عدم

گاه پیامدهای وجودِ ابهام آن ،چنین باشدست تا قاعده. اگر اینء ْ شفافیت بیشتر اسثناابهام و عدم

باری فیت چه نتایجِ زیانشفاشفافیتِ فراگیر را باید برشمرد تا مشخص گردد ابهام و عدمو عدم

 آورند؟ در پی می

 گذاری فرهنگیشفافیت در سیاستد. پیامدهای ابهام و عدم

که چگونه ابهام خود منجر به ایجاد شرایطی برای بحث و جدل درباره این ،از بسیاری جهات

گذاری مربوط است که قدر به پیامدهای ابهام در سیاستشود همانهای فرهنگی میسیاست

دقت و »دار درباره (. بحث و استدالل دنباله2۰۰9 ،ها )گریتویاتِ دقیق و جزئیِ سیاستمح

های اجرا و روش ،محتوای این سیاست ،شده برای یک سیاست فرهنگیتعاریف ارائه«ِ کفایت

ای  گونهبه ،گذاری باشددار سیاستگروه و سازمانی که باید عهده ،چنین فردیابی آن و همارزش

 ،گذاری فرهنگی هستند )متلنددر سیاست« ابهام»ناپذیر همیشه همراه با مفهوم جدایی

شدتِ بحث و جدل درباره  ،تر باشدگذاری پررنگهر چه ابهام در سیاست ،؛ و بدون شک(1995

گذاری فرهنگی یکی از پیامدهای کلیدی ابهام در سیاست ،طور کلیآن نیز بیشتر خواهد بود. به

گیری مجادالت درونی بین موافقان رویکردهای گوناگون را برای شکل این است که زمینه

اطمینان سو با تشدیدِ میزان عدمکند؛ مجادالتی که هممواجهه با یک مسأله فرهنگی ایجاد می

که خود بخشی از ذات درونی این حوزه -بندی اهداف و منابعگذاری و اولویتدر سیاست

کار مثابه ابزاری بهتواند به(. ابهام می2۰۰9 ،گیرد)گریمیتر به خود و بوی جدیرنگ -هستند

های متفاوت و گاه متناقض عالیق و موقعیت ،واسطه آن مواجهه با منافعگرفته شود که به

کاری برای از میان این ایده که ابهام راه ،های درگیر به تأخیر انداخته شود. از این منظرگروه



  65 گذاری فرهنگی در ایران  تحلیلی از بافت انضمامی سیاست

 

ایده حلِ  ،عامدانه ،گذارینماید. ابهام در سیاستبینانه میرواقعغی ،هاستبرداشتن کامل تفاوت

 گذارد. گذاری کنار میشمول از سیاستیک مسأله را به نفعِ خوانشی غیرشفاف و همه

های درگیر بتوانند حداقل بر بخشی از سیاست فرهنگی که هر یک از گروهتا هنگامی

لی مجبور نباشند تا به نفع گروهی خاص وارد گذاران اصموردنظر اعمال نفوذ کنند و سیاست

ای جدی برای هسته مرکزیِ  هشفافیت به عنوان مسألوجودِ ابهام و عدم ،صحنه شوند

تر توضیح داده گونه که پیشهمان ،(. در حقیقت2۰۰7 ،شود )گریگذاری دیده نمی سیاست

شده است. دیشیده و حساباین وضعیت بخشی از فرایند ایجاد ابهام به مثابه انتخابی ان ،شد

گذار انتخاب گزینه قطعی از یابی به این توانایی که سیاستفرایندی که در طی آن دست

خود تبدیل به یک  ،های موجود را به تأخیر بیندازد یا در حالت تعلیق قرار دهدمیان گزینه

 شود.هدف می

شفافیت محتمل  و عدم توان گفت ابهاممی ،گذاریبا وام گرفتن از واژگان حوزه سیاست

 ،سیاست فرهنگی )گری« سازیِضمیمه»چنین سیاست فرهنگی و هم« سازیِابزاری»است که 

از طریقِ جایگزین ساختن موضوعات  ،سازیِ سیاست( را به دنبال آورند. در ابزاری2۰۰2

جایِ موضوعات فرهنگی در مقامِ تمرکزِ اصلیِ سیاستِ بهداشتی یا آموزشی به ،اجتماعی

به عنوانِ مکانیسمی » فرهنگ»سیاست از رهگذر استفاده از «ِ سازیضمیمه»موردنظر؛ و در 

چنان مرکزی سیاست موردنظر هم«ِ فرهنگی»عنصرِ  ،برای دریافتِ منابع الزم. در این حالت

بلکه حمایت  ،تنها منابع مالیبودن خود نیازمندِ منابع ضروری است )نهاما فرهنگی ،است

وسیله ضمیمه کردنِ فرهنگ به موضوعات و به ،روعیت اجتماعی(. به عبارت دیگرسیاسی یا مش

سیاست « فرهنگی»عنصرِ  ،ها منابعِ موردنیاز را کسب کردتوان از طریق آنمسائلی که می

تر تر و مبهمگذاری غیرشفافشود. هرچه ساز و کار محیطِ سیاستمیگیری موردنظرحفظ و پی

گردد؛ زیرا هر یک از این دو استراتژی این تر میین دو استراتژی محتملعملیاتی شدنِ ا ،باشد

جلب شود و از این طریق میزانی از « غیرفرهنگی»کنند که توجه به مسائلِ امکان را فراهم می

مشخصاً »های  کنند که در سیاستدر سیاستِ موردنظر را ایجاد می« دقت»و « صراحت»

 نیل به آن ممکن نیست.« فرهنگی

شفافیت در نباید این نکته را از نظر دور داشت که هرچه پیامدهایِ عملیِ ابهام و عدم

پاسخ دادن به چراییِ انتخاب یک سیاست فرهنگی از سوی  ،شودگذاری آشکارتر میسیاست

گذاران درک و تشخیصِ که سیاستگردد. هنگامیتر میتر و دردناکگذاران مشکلسیاست

بحث نکردن درباره منطقِ عقالنی یک  ،شان ندارندرویهای پیشهقطعی و روشنی از گزین
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گذار فرهنگی بسیار ارزشمند شود؛ این نکته را زمانی تواند برای یک سیاستخود می ،انتخاب

گذار اتخاذ مثابه سیاستی آگاهانه از سوی سیاستشفافیت بهتر دید که ابهام و عدمتوان عیانمی

جا ابهام و های محتمل دیگر سرباز زند؛ در این گزینه از میان گزینه شود تا از برگزیدن یکمی

تعویق گذار بهمواجهه با تضادِ منافع بر سر یک سیاستِ مشخص را برای سیاست ،شفافیتعدم

  به معنای از میان برداشته ،به تأخیر انداختنِ پرداختن به مسأله تضاد منافع ،اندازد؛ هرچندمی

دار و تکرارشونده بر سر سازِ تضادهای دنبالهبلکه زمینه ،تضاد و تقابل نیست شدنِ شرایطِ مولدِ

در « رضایتعدم»و « ناخشنودی»ای از شود و چرخهمنافعِ درگیر در یک سیاست فرهنگی می

نظر اختالف ،توافق بر سرِ محتویات یک سیاستگردد؛ عدمگذاری را سبب میفرایند سیاست

وجدل و همین منجر به بحث همراه خواهد آوردن سیاست را بهدرباره منطقِ انتخاب آ

-تر در بابِ محتویاتِ همان سیاست خواهد شد و این چرخه ادامه پیدا خواهد کرد. اما  گسترده

 ،گذاریرضایت از سیاستهمین چرخه ناخشنودی و عدم -تر نیز اشاره شدگونه که پیشهمان

خواهند( به انتخاب قطعی و توانند )یا نمیمداران نمیکه سیاستزمانی ،قطعیتدر شرایطِ عدم

خواه برای آنان بدل تواند خودْ به انتخابی دل می ،بزنند های موجود دستنهایی از میان گزینه

مثابه راهکاری برای به ،توافق بر سر یک سیاست فرهنگیانتخابِ گزینه عدم ،دیگر بیانشود. به

در نگاه  ،در شرایطی ،ای باشد که پرداخت کردن آند هزینهتوانمی ،حلمشکالت غیرقابل

 گذار عقالنی جلوه کند.سیاست

 بندیجمع
شده در این های انجامترین مفاهیم تکرارشونده در مصاحبهمهم ،شفافیت و ابهام عدم

 ،«گذاری فرهنگیسیاست»و « فرهگ»شفافیت و ابهام درباره تعریفِ هستند؛ عدم پژوهش

را « گذاری فرهنگینقش دولت در سیاست»چنین و هم« های فرهنگی جامعهن چالشتریمهم»

روشنی مصاحبه در این پژوهش بهگذرانِ موردنظران و سیاستهای صاحبتوان در گفتهمی

-دار عدمشفافیت و ابهامی که مسأله اصلی این مقاله است. حضور دنبالهتشخیص داد؛ عدم

هایی از حوزه تواند در تحلیلِ سویهتنها میذاری فرهنگی نهگشفافیت و ابهام در سیاست

یابی به یک سیاستِ مشخص و هایِ دستبلکه پیچدگی ،گذاری فرهنگی ما را یاری کندسیاست

عنوان به« ابهام»و « شفافیت عدم»سازد. فهمِ واضح و موردِاجماعِ اکثریت را بر ما هویدا می

مثابه انتخابی اندیشیده و آگاهانه در و به ،ساختاری از یک سوناپذیرِ شرایط دادِ اجتناببرون

-دهد که حوزه سیاستدست میاین گزاره را به ،نظری از سوی دیگرهنگامِ نبودِ قطعیت و هم

ای از اجماع و ای از بحث و جدل درک کنیم تا در زمینهگذاری فرهنگی را اساسا در زمینه



  67 گذاری فرهنگی در ایران  تحلیلی از بافت انضمامی سیاست

 

شود که همواره انتظارات فرض استنتاج میای از این پیش(؛ چنین گزاره1993 ،اتحاد )آلموند

تواند و باید باشد وجود دارد و چه که یک سیاست فرهنگی میمتعدد و متکثری درباره آن

-اش بتوان این انتظارات را در قالبِ یک سیاست فرهنگی یکواسطهروشی وجود ندارد که به

ای دقیق گونهفرضی باید بهت که چنین پیشکلیت بخشید. شکی نیس ،منسجم و فراگیر ،پارچه

های و تجربی مورد بررسی قرار گیرد؛ هرچند شواهد موجود از سازوکار طراحی و اجرای سیاست

نظر فرضی هستند. نتیجه نهاییِ وجودِ مستمرِ تفاوتفرهنگی خود گواهی برصدقِ چنین پیش

درنظر بگیریم که: اغلب فاقدِ  ایگذاری فرهنگی را عرصهدر این حوزه این است که سیاست

شفافیت و روشنی است )هرچند هنوز شواهد بیشتر تجربی برای اثبات چنین ادعایی موردنیاز 

ای در مسیرِ طراحیِ سازوکارهای اثربخش های چندالیهاست(؛ در اکثر موارد مواجه با پیچدگی

کننده کارا از سوی رلها است؛ معموال از کمبود سیستمِ کنتبرای اجرا و ارزیابیِ سیاست

زم برای دربرگرفتنِ نقدهایِ ها گشودگیِ البرد؛ و در بیشتر نمونهگذاران رنج میسیاست

 گذاری را ندارد.گرانِ درگیر در داخل و خارج فرایند سیاست کنش

ای شده در این مقاله ضروری است؛ ارزیابیجانبه ادعاهای مطرحارزیابیِ همه ،بدون تردید

 ،طور کلیآمده را. بهدستشده را بررسی کند و هم شواهد تجربی بهبحث ارائه که هم منطقِ

ای منسجم و تنها به مجموعهگذاری فرهنگی نهتوان گفت که ادبیاتِ تحقیقاتیِ سیاستمی

های فرضدست دادنِ پیشبلکه ضرورتِ به ،های نو و جدی نیاز داردسیستماتیک از پرسش

های این حیطه ها بتوان پژوهشاختیِ موردِ اجماعی که بر مبنای آنشنشناختی و معرفتهستی

شود. این مقاله تالشی است تا با ارجاع به یک پژوهش شدیدا احساس می ،مطالعاتی را پیش برد

تحلیلی برای ارزیابیِ وجودِ عدم  چارچوبی ،گیری از ادبیات نظری موجودتجربی و با بهره

 ری فرهنگی پیشنهاد دهد.گذاشفافیت و ابهام در سیاست
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