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چکیده
اولويت و برتريدادن افراد به رفتارها و شيوه هاي زندگي مجموعه بسيار مهمي از تمايزات
کيفي را شکل ميدهد که معيارهاي آن از خواستها ،تمايالت و اولويتهاي شخصيي ميا
مستقل است .اين چارچوبهياي ارزش گياار در تعييين سياسيتهياي فرهگیيي اوامي
گوناگون و در شمار آن امهوري اسالمي ايران ،نقش بهسزايي دارد .هيد ايين ويشوهش
شگاسايي اين چارچوبها در سياستهياي فرهگیيي امهيوري اسيالمي و از رهیيار آن،
بررسي امکان ارتقاي کيفيت برنامهريزي فرهگیي و ثمربخشي مطلوبتر راهحيلهيا بيراي
مسائل خاص فرهگیي امهوري اسالمي ايران است .بدينسان ،ورسش اصلي آن است که
با اتکيا بيه اسيگاد باتدسيتي امهيوري اسيالمي ،چيارچوبهياي ارزشگيااري ميثثر در
سياستهاي فرهگیي امهوري اسالمي ايران چيست؟
اين وشوهش به لحاظ روش ،ويمايشي-توصيفي و به لحاظ شيوه گردآوري ،اسگادي اسيت.
اامعه موردمطالعه نيز مجموعه اسگاد باتدستي امهوري اسالمي در بياب سياسيتیااري
فرهگیي ،شامل قانون اساسي ،سياستهاي کلي نظيا ،،سيگد چشي انيداز بيسيتسياله و
برنامههاي توسعه وگجساله امهوري اسالمي است .يافتههاي اين وشوهش نشان مييدهيد
که سياستیااري فرهگیي در امهوري اسالمي به دنبيا تيداو ،هوييت تياريخي و ثبيات
اخالقي اامعه از طريق دولت مداري است .توأ ،با آن ،برنامهريزي اهت ارتقياي هوييت و
اخالق ااتماعي تکگويانه نيز با بهره گيري از الیوي اامعه-دولت مدار به ميزان کمتيري
به چش ميخورد .با اينواود ،حرکت بهسوي خودشکوفايي هويتي و اخالق هي سيخگان
ااتماعي با اتکاي بر محوريت اامعه همچگان بيرونق مانده است.
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مقدمه
سخن از کیستی فرد و جامعه به مجموعهای از عقاید ،نمادها ،معانی و ارزشهاایی
ارتباط می یابد که در تصویر از خویشتن و زندگی روزانه تجلی پیدا مایکناد ایان
مجموعهها نوعاً همان مؤلفههای دیرینی است که اکنون با بازسازیهای کا وزیااد،
هویت جدیدی را به نمایش میگذارد ضرورت خودمرجعی و اساتقل فرهنیای،
رشتههای پیوند با گذشته و تلش برای بازپسگیری هویت ازدسترفته را تحکای
میبخشد در اینجا ،دفاع از منزلت اجتماعی سنتی و نحوه تعریفای کاه شاخز از
خویش ارائه میکند ،تداوم به واسطه معانی و اعتقادات مشترک میان اعضای جامعه
و توام با آن ،پایداری سازمانها را بااهمیت میسازد تعهد عمیق ،فرهنا

ننای و

شبکه های قوی از اعضای فعا به تداوم سازنده همبستیی و انساجام در محادوده
ارتباطات میان گروهی یاری میرساند اما تداوم در فرهنا  ،ایادئولو ی و شاک
سازمانی در اثر عوام گوناگونی ممکن است دچار آسای

شاده و رو باه سساتی

گذارد
جستجوی هویت جمعی از نیاازی ااتای بارای دساتیابی باه یات خویشاتن
اجتماعی منسج و پیوسته سرچشمه میگیرد ایان خویشاتن چاهبساا در جامعاه
گذشته سرکوب یاا جریحاهدار شاده باشاد در اینجاا ،کانش اجتمااعی در قالا
فرایندی که بهوسیله آن معنا از طریق تعام تکوین مییابد ،مورد بازاندیشای قارار
میگیرد در این معنا ،هویت جمعی مبتنیبر تعاریف مشترکی تلقای مایشاود کاه
پیامد فزاینده مذاکره و جرحوتعدی پرزحمت است ماهیات فراینادی و مرزهاای
تغییریابنده فضاهای اجتماعی جدیدی ایجاد میکند که همه ابعاد زندگی روزاناه را
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پوشش می دهد ظهور هویت جدید ،همانگونه که در دفاع از هویت گذشته شک
می گیرد ،میتواند معلو نارضایتی های فرهنیی و نماادینی باشاد کاه باهویاژه در
دنیای مدرن ،انل

جنبههای شخصی و خصوصای زنادگی انساانی را درنوردیاده

است این نارضایتی ها دارای گرایش خردهفرهنیی هستند کاه نااام مسالا را باه
چالش میخوانند (ر ک :الرنا و دییران)1389 ،
پژوهش کنونی به هویت «ایرانی» بهمثابه پسزمینهای از سلیق ،امیاا  ،عقایاد
و آرزوهای ما می پردازد که ماا بارای آنهاا بیشاترین ارزش را قائا هساتی ایان
پسزمینه چارچوبهای ارزشگذاری را فراروی ما مینهند که رفتارهای اجتمااعی
ایرانیان درون آن معنا مییابند آشکار است که سیاستهای فرهنیای در پیوناد باا
این چارچوبهای اخلقی ،قاب تحلی است شکست و کامیاابی ایان سیاساتهاا
درگرو شناخت چیونیی عملکرد این چارچوبها و فرازوفرود آنها در دورههاای
تحو تاریخی است بدین لحاظ ،این پژوهش شناسایی چارچوبهای ارزشگاذار
و درونمایههای اصلی سیاستهای فرهنیی در جمهوری اسالمی ،ترسای امکاان
چندگونیی چارچوبها ،چیونیی روابا بین ایان چاارچوبهاا ،آسای شناسای
سیاستهای فرهنیی جمهوری اسلمی ،ارتقاای کیفیات برناماهریازی فرهنیای و
ثمربخشی مطلوبتار راهحا هاا بارای مشاکلت یاا معضالت خاا

فرهنیای

جمهوری اسلمی ایران را بهمثابه اهداف مدنار قرار داده است آرمانهای فرهنیی
انقلب اسلمی و سیاستهای تحاو فرهنیای در جمهاوری اسالمی ،ضارورت
مطالعه و نقد کارشناسانه این آرمانها و سیاستها را پس از گذشت نزدیت چهاار
دهه از تجربه جمهوری اسلمی مطرح میکند پرسش اصلی این پژوهش آن است
که با اتکای به اسناد باالدستی جمهوری اسلمی ،شام قانون اساسی ،سیاستهاای
کلی ناام ،سند چش انداز بیستسااله و برناماههاای توساعه پان سااله جمهاوری
اسلمی ،چارچوبهای ارزش گذاری ماؤثر در سیاساتهاای فرهنیای جمهاوری
اسلمی ایران چیست؟ و به دنبا آن ،پرسشهای فرعی شام موارد زیر است:
این چارچوب ها چیونه رویارویی در سیاساتهاای فرهنیای را باه نماایش
می گذارند؟ آیا با تحلیلی ناری و جامعاهشاناختی ،مایتاوان باه چاارچوبهاای
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جدیدتری دست یافت که با حفظ بنیان های اخلقای جامعاه و تاداوم ارزشهاای
پایدار تاریخی ،تحو و روزآمدسازی آنها را مدنار قرار دهد؟ و ایان سیاساتهاا
چه رویکردی را نسبت به اقلیتهای فرهنیی تجویز میکنند؟
 .1ادبیات نظری پژوهش
ادبیات ناری این پژوهش ،شام «پیشینه پژوهش» و «چارچوب نااری پاژوهش»
به شرح زیر ارائه میشود:
 .1-1پیشینه پژوهش

موضوع سیاستهای فرهنیی جمهوری اسلمی هماواره مطمان ناار اندیشامندان
حوزههای گوناگون علوم اجتماعی باوده و ابعااد گونااگون آن را ماورد مطالعاه و
پژوهش قرار دادهاند این پژوهشها را میتوان به سه دسته مشخز تقسی کرد:
دسته نخست به پژوهش هاایی مرباوط اسات کاه نیااهی نااری باه مسالله
سیاست های فرهنیی جمهوری اسلمی دارند و تلش میکنند تا بسترهای فکاری،
الیوهای مفهومی و شاخزهای خا

آن را ارائه کنند برای نمونه ،دیاان جانبااز

و مجید بیات ( )1390در کتاب «آسای شناسای مباانی و فرایناد سیاساتگاذاری
فرهنیی در جمهوری اسلمی» بحث ناخودآگاه فکر ایرانی و تداوم فرهن

ایرانای

را طرح کرده و با توجه به روش شناسی انتقادی ،قصاد واکااوی و بررسای مباانی
سیاست گذاری فرهنیی،آسی شناسی آن و باالخره ارائه یات نتیجاه گیاری و افاق
سیاست گذاری فرهنیی در ایران را دارند همچنین ،تقی آزاد ارمکی و نوح منوری
( )1389در مقاله «ارائه مدلی برای تحلی محتوای سیاساتهاای فرهنیای» بحاث
خود را با ابتنای این سیاستها بر آنچاه «از جانا

دولات باهصاورت مکتاوب و

مصوب ارائه می شود تا زمینه ای برای مدیریت فرهنیی (برنامه ریزی و سازمان دهی
و هدایت منابع و نیروها) باشد» ،آناز می کنند و بر این باورند کاه «ماد بایاد باه
دنبا پیداکردن عقلنیت حاک بر سیاست فرهنیی باشد» هر دو نکته قاب تأما و
بحثانییز است ،زیرا تحدید سیاست فرهنیی به دولت ،نادیده انیاشتن بنیانهاای
اجتماعی تکوین ،بازاندیشی و فروپاشی این سیاستها به شمار میآیاد باه هماین
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ترتی  ،تأکیاد بار عقلنیات حااک بار سیاسات فرهنیای ،نفلات از سانتهاا و
ارزشهای دیرینی را رق میزند که چه بسا با معیارهای خا

مدرنیته ساازگاری

نداشااته باشااد محماادهادی همااایون و نااادر جعفااری هفتخااوانی ( )1387نیااز در
«درآماادی باار مفهااوم و روش سیاسااتگااذاری فرهنیاای درسهااایی باارای
سیاست گذاران» تلش می کنند تا با هدف تبیاین حاوزه مفهاومی سیاسات گاذاری
فرهنیاای و معرفاای زمینااههااای کاااربردی آن ،نخساات راهبردهااا ،امکانااات،
محدودیت ها و انواع سیاسات گاذاری فرهنیای را طارح کارده و ساسس الیاوی
برنامه ریزی راهبردی سیاست گذاری فرهنیی را به بحث گذارند به دنبا آن ،ایان
امر به محورهاای طارحریازی یات سیاسات فرهنیای فراگیار و هویاتخاواه در
کشااورهای دارای تنااوع فرهنیاای و نهادهااای ب اینالملل ای و منطقااهای فعااا در
سیاست گذاری فرهنیی پیوند می خورد آشکار است که در جوامع کناونی شاواهد
فراوانی بر رویارویی یا دستک سارباززدن از آنچاه «سیاسات فرهنیای فراگیار»
خوانده شده ،وجود دارد در این رابطه ،میتوان به پاژوهشهاای علای برزگار باا
عنوان «نیاز ایران به یت سیاست فرهنیی» ( ،)1392سیدمحمود نجاتی حساینی باه
نام «سیاست های دینی و فرهن

مردمی در ایران :تحلی گفتمان انتقادی برنامه های

توسعه ( ،)1386( »)1368-88مجید مختاریانپور در «عوام تساهی کنناده اجارای
موفق سیاستهای فرهنیای کشاور» ( )1393و میاث فرجای در مقالاه «جساتاری
پیرامون دوگانه های اساسی و راهبردی فرهن

در حوزه سیاست گاذاری فرهنیای

جمهوری اسلمی ایران» ( )1394اشاره کرد
دسته دوم شام پاژوهشهاایی اسات کاه باهطاور مشاخز اساناد باالدساتی
جمهوری اسلمی را با بهرهگیری از روششناسیهای متفاوت ماورد تجزیاهوتحلیا
قرار داده و امتیازها و کاستیهای سیاستهای فرهنیی را شناسایی کنند برای نموناه،
تقی آزاد ارمکی و ناوح مناوری ( )1391در مقالاه «تحلیا محتاوای سیاساتهاای
فرهنیی ایران ،بر اساس قانون اساسی ،سند سیاساتهاای فرهنیای و برناماه پانج
توسعه» ،سیاستهای فرهنیی کنونی ایران را بر اساس سه متن قانون اساسی (اصاو
مربوط به فرهن ) ،سند سیاستهاای فرهنیای جمهاوری اسالمی ایاران (مصاوب
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 1371شورای عالی انقلب فرهنیی) و برنامه پنج توسعه (فص فرهن ) باه روش
تحلی محتوا مورد ارزیابی قرار دادهاند یافتههای ایان پاژوهش نشاان مایدهاد کاه
سیاست های فرهنیی ایران واجد ویژگای هاای مثبتای ازجملاه سااخت ارزش هاا و
مفاهی واال ،مقابله با فرهن
توجه به زیرساخت های فرهن

مهااج جهاانی ،ممانعات از ساوداگری در فرهنا

و

اسات فازون تار ،مشاکلت و ویژگای هاای منفای

سیاستهای فرهنیی ایران شام وسعت مفهاوم فرهنا  ،کلایباودن ،دولتایباودن،
ابهام ،تناقض و عادم اولویات بنادی و تفکیات مناسا

دانساته شاده اسات فتااح

شریفزاده و دییران ( )1392در مقاله «موانع اجرای سیاساتهاای فرهنیای کشاور
طی برنامه های او تاا چهاارم توساعه :بررسای تجربیاات مادیران فرهنیای» نشاان
میدهند که تنها بخشی از سیاستهای فرهنییِ مندرج در این برناماه هاا اجارا شاده
است به باور آنان ،عوام بازدارنده اجرای سیاستهاای فرهنیای را مایتاوان در 5
حااوزه «ناااام سیاسااتگااذاری کاالن کشااور»« ،ناااام فرهنیاای کشااور»« ،ناااام
سیاست گذاری فرهنیی کشور»« ،جامعه (مردم)» و «تعام نااام فرهنیای و جامعاه»
ردیابی کرد محمدهادی همایون و محمدحسن فرجناژاد ابرقاویی ( )1393در مقالاه
«مطالعه تطبیقی سیاست های فرهنیی جمهاوری اسالمی ایاران در ساطوح کالن و
میانی (مطالعه سند اصو سیاست فرهنیی جمهاوری اسالمی ایاران و برناماه هاای
چهارم و پنج توسعه)» استدال میکنند که افزون بر ضرورت تدوین سیاساتهاای
فرهنیی در ناام جمهوری اسلمی ایران ،هماهنیی میاان سیاسات هاای باالدساتی و
فرودستی نیز اهمیت ویژهای دارد بر اساس یافتههای این پاژوهش ،در کشاور ایاران
در بیشتر ماوارد سیاسات گاذاران طباق ماد فزایناده گرایای ،باا قباو مشاروعیت
سیاست های پیشین ،به برنامه ریزی فرهنیی بر اساس سند اصاو سیاسات فرهنیای
جمهوری اسلمی پرداختهاند پژوهشهای سیدعلیرضا شریفی و عبدالرضا فاضلی باا
عنوان «واکاوی سیاست گذاری فرهنیای در جمهاوری اسالمی ایاران (آسای هاا و
راهبردها)» ( )1391و طهمورث شیری و زهرا حسان اساتادعلی باا عناوان «عواما
مؤثر بر عملکرد و سیاست گذاری فرهنیی دولت نها و دها » ( )1392نموناه هاای
دییری از فعالیت در این حوزه مطالعاتی است
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دسته سوم این پژوهشها سیاستهای فرهنیی را در حوزه و قلمرویی خا
مورد مطالعه قرار میدهند برای نمونه ،رضا صامی و ناادر نورمحماد ( )1390در
مقاله «ارزیابی سیاستهای فرهنیی ج ا ایران در برساخت هویت ملای در مواجهاه
با تکثر قومی باا اساتفاده از دادههاایی در زمیناه مصارف موسایقایی قومیاتهاای
مختلف» سیاستهایِ فرهنییِ جمهوریِ اسلمیِ ایران را با استفاده از دادههایی در
زمینه مصرفِ موسایقاییِ (باه عناوان نموناهای از مصارف فرهنیای) قومیاتهاایِ
گوناگون ،در موفقیت یا عدم موفقیت در برساختِ هویتِ ملی ،موردِ ارزیابی قارار
دادهاند با توجه به گرایشِ معنادارِ قومیتهاای گونااگون باه مصارفِ گوناههاای
موسیقاییِ متعلق به فرهن ِ رسمی ،این پژوهش نتیجه گیری میکند که سیاستهای
فرهنییِ جمهوریِ اسلمیِ ایران در برسااختِ هویاتِ ملای موفاق عما کارده و
احساسِ تعلق هویتی به عناصر فرهن ِ ملی در قومیاتهاای گونااگون باه وجاود
آورده است محمدسعید اکاائی و سامیه ساادات شافیعی در مقالاه «کالبدشاکافی
سیاست گذاری فرهنیی جمهوری اسلمی ایران در حوزه سابت زنادگی دختاران»
نیز با هدف بررسی وجوه سیاست گذاری فرهنیی دولت در حیطاه سابت زنادگی
دختران به متون اصلی سیاست فرهنیی ناظر به حوزه دختران و زنان جوان شاام
شورای عالی انقلب فرهنیی ،سازمان ملی جواناان و ساازمان صداوسایما اساتناد
کرده و این گونه جمعبندی میکنند که چهاار سرفصا اصالی ضاوابا حجااب و
پوشش ،ممنوعیت آرایش ،تفکیت جنسی و درنهایت اوقات فرانت شااکله اصالی
این سیاستها را تشکی می دهد اساتدال اصالی نویساندگان آن اسات کاه ایان
شاااکله در امتااداد ایاادئولو ی ناااام سیاساای و برخاسااته از ارزشهااای دیناای
سیاست گذاران با نیاه خا

ایشان به زن ،به ویژه در فضای انقلبی ایران بوده و با

گذشت زمان به رن تغییرات اجتماعی به دلی وجود منابع مقوم خاود دساتخوش
تغییاار نشااده اساات باادینترتی ا  ،ماایتااوان بااه مقالااههااای صااالحیامیااری و
عایمیدولتآبادی با عنوان «جهانیشدن و سیاسات فرهنیای جمهاوری اسالمی
ایران» ( )1387و کاظمی و محسنیآهویی با عنوان «تبعیض سنی :ارزیاابی گفتماان
سیاست فرهنیی در هویتبخشی به جوانان ایرانی» ( )1387اشاره کرد
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فارغ از امتیازهای برجسته این پژوهش هاا ،ویژگای متماایز مقالاه حاضار در
چارچوب ناری آن و ردیابی عناصری ویژه در سیاست هاای فرهنیای جمهاوری
اساالمی اساات در ایاان راسااتا ،ضاارورت مااییابااد تااا ارتباااط چااارچوبهااای
ارزشگذاری مؤثر از یتسو با تاریخیت هویات و از دییار ساو باا اصاالتیاابی
هویت در برنامه ریزی فرهنیی آشکار گردد جستجو و تبیین دقیق ریشههای عمیق
سازواری اجتماعی در گذشته تاریخی و بنیان های اخلقی زندگی کناونی موجا
می شود تا الزامات خا

سیاستهای فرهنیای باهدرساتی درک شاود و باا فها

مشترک ماردم در گذشاته و حاا پیوناد یاباد بادینساان ،در ورای داوریهاای
تعص آمیز جامعه ما آنچنانکه هست ،توصیف میشود و مه تار ،سیاساتهاا در
ارتباطی وثیق با این وضعیت انکارناپذیر مورد تحلی قرار میگیرد
 .2-1چارچوب نظری

چارچوب ناری این پژوهش بر سه مفهاوم کلیادی «چاارچوبهاای ارزشگاذار
مؤثر»« ،شرافت» و «کرامات انساانی» در اندیشاه چاارلز تیلاور 1مبتنای اسات کاه
بهاختصار توضین داده میشوند:
 .1-2-1چارچوبهای ارزشگذار مؤثر

چارچوبهای ارزشگذاری مؤثر 2به تمایزگذاری میان درست و نادرسات ،بهتار و
بدتر و باالتر و پایینتر برحس

معیارهایی مرباوط مایشاود کاه از خواساتهاا،

تمایلت و اولویتهای شخصی ما مستق بوده و به ما این امکاان را مایدهناد تاا
ارزش و اعتبار آنها را تعیین نمایی این چاارچوبهاا ،مجموعاه بسایار مهمای از
تمایزات کیفی را دربر می گیرد داوری بر اساس این تمایزات متضامن اولویات و
برتری برخی رفتارها و شیوه هاای زنادگی نسابت باه برخای دییار از رفتارهاا و
شیوههاست از اینرو ،آرزوها و اهداف ما ،نهتنها به لحاظ کمای ،بلکاه باه لحااظ
کیفی نیز تفاوت دارند بدین لحااظ ،او خیار را هرگوناه عما  ،انییازه یاا شایوه
1. Charles Taylor
2. strong evaluation frameworks
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زندگی» می داند که در یت تمایز کیفی ،بهمثابه امر برترِ قیاسناپذیر برگزیاده شاده
است هر ناام تفکار اخلقای نااگزیر اسات ،دساتکا باهصاورت ضامنی ،باه
میشود تا های اخلقای

ارزشگذاری مؤثر بسردازد زیرا ناکامی در این امر موج

بنیان گذاشته نشود و نتوانی تبیین کنی که چه چیزی واکانشهاای اخلقای ماا را
بامعنا میکند

)(Taylor, 1989: 4, 26, 92

بر این اساس ،واقعگرایی اخلقی تیلور در

پرتو انتقاد از «تمدن اهنگرای ما» بر پیوند باین هویات و داوریهاای اخلقای و
تصویر انسان بهعنوان «ارزشگذاران مؤثر» استوار است

)(Kitchen, 1999: 29

افزون بر آن ،جهتگیری ما در رابطه با خیر ،نهتنها به چارچوبی برای تعریف
ماهیت خیری که به لحاظ کیفی برتر است ،بلکه همچنین باه درک موقعیات خاود
نسبت باه ایان علمات مارزی ارزشگاذار نیاز نیااز دارد از ایان مناار ،معناای
وضعیتها و موقعیات هاای فاعا و ماهیات احساساات و اهاداف او ،باهوسایله
مجموعهای از وا گان و ساختار آنها تعیین میشود از اینرو ،مایتاوان گفات کاه
رابطه میان زندگی درونی شخز و مجموعه وا گانی که برای توصیف یاا تفسایر
آن زندگی در اختیار اوست ،رابطهای ااتی است هویت شخز در مرتباه نخسات
توسا درونیکردن خود تفسیرها بنیان گذاشته میشود در این معنا ،هویات خاود
انسانی ،با احساس «خود» از اهمیت و معنای اشیا و وضعیتهایی که در زندگی باا
آنها روبهرو میشود ،در ارتباط است

)(Mulhall and Swift 1996: 109,113

هویات

انسانها به مفاهیمی از خیر بساتیی دارد کاه از بافات جامعاه زباانی آنهاا نشاأت
می گیرد هویت فرد توسا تعهدات و وابستییهایی تعریف میشاود کاه تنهاا باا
اتکای به آن میتوان دقیقاً تعیین کرد که چه کاری مفید ،خیار یاا ارزشامند اسات
بدینسان ،جهتگیری اخلقی افراد جامعه ،بخشای ضاروری از احسااس آنهاا در
باره هویت است برداشت ما از شخصیت با چارچوبهای ارزشگذار گره خورده
است بهطوریکه اگر از تمایزات کیفی شدیدی که این چارچوبهاا دربار دارناد،
صارفناار کنای  ،نخاواهی توانسات خاود را درک کنای

)(Taylor 1989: 25-29

سیاست شناسایی تیلور ،در برابر میهنپرستی مبتنیبر قانون اساسای 1هابرمااس ،باا
1. constitutional patriotism.
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اتکای بر چارچوبهای ارزشگذاری مؤثر از «چندگونیی رف» 1حمایت به عم
میآورد

)(Fossum, 2001: 179

 .2-2-1شرافت

شک نخست چارچوبهای ارزشگذار مؤثر در جوامع گوناگون «شرافت» اسات
در اینجا« ،شرافت» به معنای «ناام کهنی» به کار میرود کاه در آن ایان مفهاوم باا
منبعی خا

چون «مثا خیر» پیوندی تنیاتن

دارد الزماه داراباودن شارافت آن

است که همیان از آن برخوردار نباشاند ایان مفهاوم ااتااً موضاوعی مرباوط باه
«امتیازات» عمومی است بر این اساس ،هنیامیکه این امتیازات به افارادی خاا
اعطا میگردد ،آنها شرافتمند خوانده میشوند بهگونهای که با واگذاری آن به هماه
افراد جامعه ،ارزش آن از بین میرود (تیلور)37 :1390 ،
بر این اساس ،مسلله اصلی این است که فرد باید چهکاری انجام دهاد تاا باه
سمت نایت واقعی خود سوق پیدا نماید و در این میان ،قانون الهی که عق نیز به
درک آن نائ آمده است ،به چه چیزی فرمان میدهد بدینسان ،این اخلق بخشی
از وحی الهی دانسته میشود که به شیوه عقلنی نیز میتاوان از آن دفااع کارد در
این معنا ،قانون اخلقی الهی همچنان راهنمای انسان برای حرکت به سمت نایات
واقعی خود تلقی می گردد در این نیاه ،هر موجود نوعی ،دارای یت نایت طبیعی
است از اینرو ،برای تبیین حرکت یت فرد الزم است که چیونیی حرکات آن را
بهسوی نایت مناس

آن نوع تبیین نمایی در این معنا ،نایتهاایی کاه انساانهاا

به عنوان افراد نوع انسان به سمت آنها حرکت میکنند ،خیر تلقی میشوند درواقع،
در چارچوب سنت ارسطویی ،این دو وظیفه را نمیتوان جدای از یکادییر انجاام
داد و میان ارزش و واقعیت ،تقاب و تمایز قائ شد

)(MacIntyre 1981: 53, 81-82

بدین ترتی  ،شاخزهای اصلی مفهاوم شارافت را مایتاوان شاام «تاداوم
هویت تاریخی»« ،ثبات اخلقی» و «دولتمداری» آن دانست مفهوم نخست به این
معناست که هویت دارای خصلتی تاریخی و کهن بوده و همواره ک وبیش سرشت
1. Deep diversity
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و شکلی یکسان داشته است مفهوم ثبات اخلقی نشانیر نایت واقعی حرکت فرد
و جامعااه اساات کااه بااه شااکلی تااتگویانااه و در فرایناادی نیراجتماااعی ،باار
ازپیشتعیینشدگی برداشتهای افراد جامعه از خیر داللت دارد ایان برداشاتهاا
وجود «امتیازات» و سلسلهمرات
دولت پاسدار بی رقی

اجتماعی را توجیه میکند بناا بار مفهاوم ساوم،

تداوم هویت تااریخی و ثباات اخلقای قلماداد مایشاود،

بهگونهای که با برنامه ریزی فرهنیی بارای پراکنادن پارساایی در میاان شاهروندان
تلش میکند
 .3-2-1کرامت انسانی

در برابر مفهوم کهن شارافت ،مفهاوم ناوین «کرامات» وجاود دارد کاه اماروزه در
معنایی «جهانشمو » و «تساویطلبانه» به کار میرود در «کرامت ااتی انسانها» یا
«کرامت شهروندی» فرض بر این است که همه انسانها دارای کرامات هساتند در
دوران مدرن ،مفهوم کرامت ییانه مفهومی تلقای شاده کاه باا جامعاه دموکراتیات
سازگار است و تلش می گردد تا مفهوم قدیمی شرافت از دور خارج شود در این
معنا ،دموکراسی طلیعهدار سیاست شناسایی برابر بوده که در جواماع متفااوت طای
سا های متمادی اشکا گوناگونی به خود گرفته اسات اکناون ایان سیاسات بار
بهره مندی از جاییاه برابر فرهنیی و جنسیتی داللت دارد در جوامع پیشین ،آنچاه
ما امروز نام هویت بر آن مینهی  ،بیشتر از طریق موقعیت اجتماعی شخز تعیاین
میشد یعنی پیشینهای که بیانیر مسائ حائز اهمیات در ناار ماردم باود تاا حاد
زیادی بهواسطه جاییاه افراد در جامعه و نقشها یا فعالیتهایی گرهخاورده باا آن
جاییاه تعیین میشد پیدایش جامعه دموکراتیت بهتنهایی نمایتواناد باه خلصای
یافتن از این پدیده منجر شود ،زیرا مردم هنوز میتوانند خود را بهواسطه نقشهای
اجتماعیشان تعریف کنند (تیلور)37-38 ،42 :1390 ،
بدینسان ،کرامت انسانی را می توان دارای شاخزهای «سااخت هویات بار
پایه گسست از گذشته»« ،تحو در اخلق اجتماعی با اتکای بر وجاه تاتگویاناه
آن» و «جامعه -دولتمداری» دانست بنا بر مفهوم نخست ،ستیز باا انیااره تاداوم
هویت تاریخی در راستای شناسایی برابر شهروندان جامعه تلقی مایشاود مفهاوم
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دوم در تضاد با ثبات اخلقی ،بر تحو در اخلق اجتمااعی تأکیاد مایکناد ایان
تحو بهمثابه الیویی یکسان برای همه افراد ،جوامع و همه زمانها و مکاانهاا باه
شکلی تتگویانه ارائه مایشاود تأکیاد بار سااخت هویات و تحاو در اخالق
اجتماعی ما را به مفهوم سوم ،یعنی جامعه -دولتمداری رهنمون میسازد ،زیرا از
یت سو ،جامعه و از دگر سو ،دولت نقش سازندهای در تکوین و پاسداشت هویت
و اخلق عمومی ایفا میکنند
 .2روششناسی پژوهش
این پژوهش به دلی جساتوجاوی جنباههاای عملای سیاساتهاای فرهنیای و
هدفگذاری رفع مشکلت کنونی ،در گوناه پاژوهشهاای کااربردی دساتهبنادی
میشود از اینرو ضرورت مییابد تا این سیاساتهاا باا روش پیماایش توصایفی
بررسی و مطالعه گردند این روش در راستای پاسخ به پرساشهاای پاژوهش ،باه
توصیف ویژگای یاا مسالله ای خاا

در محایا و جامعاه ای معاین مایپاردازد

بهگونهای که برای سنجش روابا متقاب متغیرهای موجود و چیونیی توزیع آنهاا،
داده هایی از ک یا بخشای از جامعاه تحقیاق گاردآوری مایشاود کاارکرد روش
پیمایش توصیف واحدهای بررسی و پژوهش است در این صورت ،ویژگایهاای
معرف جامعه مورد مطالعه و پیامدهای آن ویژگیها بیان میشود در این پاژوهش،
جامعااه مااورد مطالعااه مجموعااه اسااناد باالدسااتی جمهااوری اساالمی را در باااره
سیاستگاذاری فرهنیای شاام قاانون اساسای ،سیاساتهاای کلای نااام ،ساند
چش انداز بیستساله و برنامههای توسعه پن ساله جمهوری اسلمی دربر میگیرد
بدینترتی  ،پیمایش توصیفی این واحدها بیانیر بررسی تمام افراد جامعه به مناور
دستیابی به دادههای اولیه درباره نیاهها و باورهایی است که برنامهریازی فرهنیای
را در جمهوری اسلمی رق زده اسات باه لحااظ ابازار گاردآوری دادههاا ،ایان
پژوهش از شیوه اسنادی -کتابخانهای بهره می جوید در این شیوه ،با واسطه اساناد
و مدارک به مطالعه موضاوع ماورد تحقیاق درخصاو
میشود

جامعاه آمااری پرداختاه
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 .3یافتههای پژوهش
در جریان پیمایش توصیفی اسناد باالدستی جمهوری اسلمی شام قانون اساسای،
سیاستهای کلی ناام ،سند چش انداز بیستساله و برنامههاای توساعه پان سااله
جمهوری اسلمی تلش میگردد تا شاخز های هر یت از دو مفهوم «شارافت» و
«کراماات انسااانی» ردیااابی شااوند شاااخزهااای هاار یاات از ایاان دو چااارچوب
سیاستگذاری مؤثر به شرح زیر بیان میگردند:
 .1-3شاخصهای چارچوب ارزشگذاری شرافت

در اینجا ضرورت دارد تا شاخزهای شارافت ،شاام «تاداوم هویات تااریخی»،
«ثبات اخلقی» و «دولتماداری» در اساناد باالدساتی جمهاوری اسالمی بررسای
شوند یافتههای ایان پاژوهش در قالا

شااخزهاای چاارچوب شارافت ارائاه

میگردند:
جستجوی شاخز نخست شرافت ،یعنی تداوم هویت تاریخی نشان میدهاد
که این شاخز در قانون اساسی جمهوری اسلمی بازتاب یافته اسات در مقدماه
این قانون آمده است « :قاانون اساساج جمهاورس اسالمج ایاران ،مبایدن نهادهااس
فرهنیج ،اجتماعج ،سیاسج و اقتصادس جامعه ایاران بار اسااس اصاو و ضاوابا
اسلمج است که انعکاس خواست قلبج امت اسلمج است» همچنین رسالت ایان
قانون ،عینیتبخشیدن به زمینههاس اعتقادس و ایجاد شرایطج دانسته شده است کاه
در آن انسان با ارزشهای واال و جهانشمو اسلمج پرورش مجیاباد در سراسار
این قانون تلش میگردد تا هویتهای اسلمی و ایرانی در کنار ها و بااالتر ،باه
شک یت هویت مستق و نیرمتعارض نمایان شوند باورهای ایمانی (اص دوم)،
تقدم موازین اسلمی بر کلیاه قاوانین و مقاررات (اصا چهاارم) ،دیان رسامی و
مذه

رایا (اصا دوازدها ) ،زباان و خاا رسامی و مشاترک فارسای (اصا

پانزده ) ،تدریس زبان عربی (اص پانزده ) ،مباد تااریخ رسامی کشاور (اصا
هفده ) ،شک پرچ رسمی (اص هجده ) ،لزوم عدم مغایرت قوانین با اصو و
احکام مذهبی رسمی کشور (اصا هفتااد و دوم) و ماوارد متعادد دییار ،شاواهد
آشکاری بر تلش بنیان گذاران قانون اساسی جمهوری اسلمی جهت تداوم هویت
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تاریخی ایرانیان به شمار میآیند
به همین ترتی  ،شاخز دوم چارچوب ارزشگاذاری ماؤثر شارافت ،یعنای
ثبات اخلقی نیز بهطور صرین و آشکار ارائه شده است جمهوری اسلمی بر پایاه
ایمان به خدای یکتا و اختصا

حاکمیت و تشریع به او و لازوم تسالی در برابار

امر او ،وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قاوانین  ،معااد و نقاش ساازنده آن در
سیر تکاملی انسان به سوی خدا ،عد خدا در خلقت و تشاریع  ،امامات و رهباری
مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلب اسلم و کرامت و ارزش واالی انسان و
آزادی تو م با مسلولیت او در برابر خدا شک گرفته است (اص  )2ایان نیااه بار
ارائه چارچوب اخلقی متمایزی داللت دارد که میتواند در فرایند قیاسگذاری باا
دییر چارچوبها ،سربلند و پیروز ظاهر شود فزونتر ،لزوم نقاشآفرینای دولات،
حتی به شک هدایتی و ناارتی ،بر نفای قیااسناپاذیری چاارچوبهاای اخلقای
داللت دارد شیوه برتر زندگی در نیرش آرمانی عام و جهانشمو باوده و منطاق
آن به شک استداللی قاب ارائه به صاحبان سایر چارچوبها است این برتری ،ناه
از طریق ارجاع به تاریخیت خا

گرایانه ،بلکه با استناد به عقلنیت فراگیر نمایاان

میشود
مطالعه اسناد مورد مطالعه در سیاسات هاای فرهنیای جمهاوری اسالمی بار
وجود تردیدناپذیر سومین شاخز چارچوب شارافت ،یعنای دولاتماداری ،نیاز
داللت دارد در خامشیهای برنامه او  ،به «همیانیکردن فعالیتهای فرهنیای و
اجتناب از تفکر دولتی نمودن امور فرهنیی با تأکیاد بار سیاسات هاای نااارتی و
هدایتی دولت» از راه های «گسترش کمی و ارتقاء کیفای فرهنا

عماومی» توجاه

شده است در بند الف تبصره  39برنامه دوم ،بهمناور مشارکت عماومی ،بهساازی
ناام اداری و اجرایی کشور و تقلیا حجا تصادی دولات ،باه لغاو آن دساته از
انحصاراتی فرمان داده شده که در قوانین و مقررات موضاوعه وجاود دارد و رفاع
آنها منافی اعما حاکمیت دولت نیست ،به استثنای مواردی که مربوط به حاکمیت،
ناارت و سیاست گذاری می باشند و باید در انحصار دولت بااقی بمانناد باه رنا
شمو این تبصره بر امور فرهنیی ،در تبصره  ،56دولت موظف شده است تا برای
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چارچوب

تحقق اهداف فرهنیی برنامه پن ساله دوم در جهت رشد فعالیاتهاای فرهنیای و
مقابله با تهاج فرهنیی دشمن ،اعتبارات ویژهای باه برخای نهادهاا و دساتیاههاا
اختصا

دهد

ایاان اماار بااهخااوبی روییرداناای سیاسااتگااذاران فرهنیاای کشااور از هاادف
انحصارزدایی از دولت در عرصه فرهن
را در عرصه فرهن

و محدودیت آن به هدایتگری و ناارت

عمومی به نمایش میگاذارد بار ایان اسااس ،کااهش حجا

ساختاری و کارکردی دولت صارفاً در حاد یات آرماان بااقی مایماناد و هنیاام
اختصا
فرهن

بودجه کاملً فراموش شده و فزونتر ،بیاعتمادی به فرایند تغذیاهگاری
عمومی از جامعه موج میزند کوچتکردن ساختار دولت جادا از تاأثیری

که بر کارآمدسازی آن میتواند داشته باشد ،تحدید قلمروهای دخالت آن را نیز باه
ارمغان میآورد در این معنا ،میتوان سیاست تقلی ساختاری و کارکردی دولت را
در برنامههای توسعه جمهاوری اسالمی باه ارجااع مسالله سااخت و پاسداشات
فرهن

عمومی به جامعه و نقش انحصاری آن در این عرصه تفسیر کرد ایان امار

از واقعیتهای روزمره در ناکامی ورود دولتها در عرصه فرهن

نشات میگیارد

در بند هفت خا مشیهای برنامه دوم« ،اصلح ساختار ناارتی ،اجرایای و قضاایی
کشور» از طریق «تدوین حدود وظایف دولات در اعماا حاکمیات و تصادی باا
جهتگیری تقویت واحدهای مسلو اعما حاکمیت و کاهش وظایف تصادی تاا
حد ضرورت» آمده است در بند چهارم سیاستهاای عماومی نیاز باه «کاساتن از
حج بخش دولتی» تصرین شده است
 .2-3شاخصهای چارچوب ارزشگذاری کرامت انسانی

نتای پیمایش توصیفی شاخزهای کرامت ،شام «ساخت هویت بر پایه گسسات
از گذشته»« ،تحو در اخلق اجتماعی با اتکای بر وجه تتگویانه آن» و «جامعه-
دولتمداری» در اسناد باالدستی جمهوری اسلمی به ترتی

زیر ارائه میشود:

شاخز نخست این چارچوب اخلقی ،یعنی ساخت هویت بر پایه گسسات
از گذشته در جامعه دینباور ایران هرگز در عرصههای گوناگون زنادگی سیاسای،
اجتماعی و فرهنیی تحقق نیافته است چه آن که شاخز تاداوم هویات تااریخی
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با تمرکز بر آموزههای دینی اجزای الینفت ناام حقوقی ایران دانساته شاده اسات
امااا دوره ماادرن زناادگی انسااان بااا مفاااهیمی چااون فردباااوری ،خردگرایاای،
مشروطه خواهی ،تقسی قوا و مانند آن همراه است این مفاهی چه در ابعاد هاویتی
و چه در ابعاد عملی ،شرایا جدیدی را رق میزند که نمایانیر فاصاله جساتن از
گذشته تاریخی خود قلمداد مایشاود پاذیرش تابعیات بار اسااس ملیات (اصا
چه ویک ) ،ساختار ناام سیاسی ،حق حاکمیت ملت و قوای ناشای از آن (فصا
پنج ) و موارد متعدد دییر ،محتوای هویتی و شک ساختاری جدیدی را بار پایاه
ملیت ،سرزمین و نهادهای دموکراتیت به نمایش میگذارد که تلفیق آن با محتاوای
اسلمی و ارائه ترکیبی هماهن

و سازگار ،ماورد توجاه قاانونگاذاران جمهاوری

اسلمی بوده است
شاخز دوم کرامت انسانی ،یعنی تحو در اخلق اجتماعی با اتکای بر وجه
تتگویانه آن ،رگه های خود را در ناام ارزشای جمهاوری اسالمی و جلاوههاای
قانونی آن مییابد آشکار است که این تحو هرگز در راستای هویت جدیاد و باا
فراموشی سسردن منابع هویتبخش تاریخی نیسات باه هماان نسابت کاه هویات
جدید در جامعه و نهادهای مدنی ریشه میدواند ،تصمی سازان حقاوقی و سیاسای
نیز در راستای تحقق بخشیدن به اخلق اجتماعی جدید حرکات کاردهاناد بارای
نمونه ،در بخش امور فرهنیی سیاساتهاای کلای نااام در دوره چشا اناداز ،باه
«تقویت روحیه ایمان و ایثار و عنصر فداکاری به عنوان عاما اصالی اقتادار ملای،
تبیین مبانی ارزشی و تقویت اعتمادبه نفس ملی»« ،ایجاد جامعه ای ساال  ،اخلقای،
مبتنیبر ارزشهای اسلمی ،فرهن مدار و شهروندانی آگاه ،عزتمناد و برخاوردار
از ملک های درستکاری و احساس رضایتمندی» و «رشد و اعتلی فرهن

و هنار

ایران و اسلم به عنوان عناصر هویت ملی» اشاره شده است (سیاست های کلی ناام
در دوره چش انداز )1382 ،این بدان معناسات کاه ارزشهاای گاروه نخسات در
سایه رشد و اعتلی فرهن

و هنر ایران قاب حصو است ضمن آن که فرهن

و

هنر ایران و اسلم عناصر هویت ملی دانسته شدهاند در ایان رویکارد ،های گوناه
تمایز آشکاری بین این منابع هویتبخش وجود ندارد و هویات تااریخی ایرانیاان
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یکسارچه ،منسج و کاملً روشن قلمداد شاده اسات در بخاش اماور اجتمااعی-
سیاسی و دفاعی تحقق این اهداف با تحو سااختاری در دولات و جامعاه پیوناد
یافته است بدینساان ،نخسات «تغییار نقاش و انادازه دولات باه ساطن دولتای
سیاستگذار ،تسهی کنناده ،کاارآفرین و کوچات» و دوم «تقویات مباانی جامعاه
مدنی ،مشارکت همیانی ،اخلق و روحیه کار گروهی و سازگاری رقابات پاذیری
در کلیه روابا اجتماعی و سیاسی» ،دو راهکار عملیااتی و مها در سیاساتیذاری
فرهنیی جمهوری اسلمی به شمار مایآیناد در ایان نیارش ،دولات در عرصاه
هویت و فرهن

ملی نیز صرفاً سیاستگذار دانسته میشود و تقویت جامعه مادنی

و مشارکت همیانی زمینهسااز گاذار از مرحلاه «دولات باهمثاباه پاسادار فرهنا
عمومی» به مرحله «جامعه خودآگاه و ارزشمدار» خواهد بود
در بخش امور فرهنیی سیاستهای کلی ناام مجمع تشخیز مصلحت ناام،
تباد فرهنیی از تهاج فرهنیی متمایز تلقی شاده و تعیاین حادومرز هار یات و
حوزههای مشترک آن با امور سیاسی مورد توجه قرار گرفته است آشکار است کاه
در مراکز و اسناد پاییندستی و مه تر ،سیاستهای فرهنیی اجرایی الزم است کاه
تعریف دقیقی از دو مفهوم تباد فرهنیی و تهاج فرهنیی صورت گیارد تعیاین
حدومرز هر یت از ایان دو مفهاوم و ارائاه شااخزهاای جداگاناه بارای آنهاا،
میتواند در تصحین چیونیی ورود و نقشآفرینای در عرصاه فکاری و فرهنیای
کمت شایانی کند تباد فرهنیی اشاره به فرایند طبیعی بازسازی هویتی دارد که از
این منار ،میتواند نیاه خوشبینانه و مثبات سیاساتیذاران عرصاه فرهنا

را باه

تحو درونی و خوداصلحگری فکاری ،فرهنیای و هاویتی نشاان دهاد در ایان
بخش ،زبان فارسی و جاییاه آن در تقویت وحدت و همبستیی ملی و اسالمی و
مشارکت اجتماعی چون گسترش تشک ها و انجمنها هدفگذاری شده است
در چش انداز جمهوری اسلمی ایران در افاق  1404هجاری شمسای ،ایاران
کشوری «توسعهیافته با جاییاه او اقتصادی ،علمی و فناوری در سطن منطقاه ،باا
هویت اسلمی و انقلبی ،الهامبخش در جهان اسلم و با تعام سازنده و ماؤثر در
روابا بین الملا » تعریاف شاده اسات جامعاه ایرانای در افاق ایان چشا اناداز
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ویژگیهایی چون «توسعه یافته ،متناس

با مقتضیات فرهنیی ،جغرافیایی و تاریخی

خود و متکی بر اصو اخلقی و ارزش های اسلمی ،ملی و انقلبای باا تأکیاد بار
مردم ساالری دینی ،عدالت اجتماعی ،آزادیهای مشروع ،حفاظ کرامات و حقاوق
انسانها و بهرهمند از امنیت اجتماعی و قضایی» خواهد داشت این متن نیز بهطاور
تلویحی هویت اسلمی و ملی را یکسارچه و نیرمتعاارض دانساته و ضارورتی بار
تمایزگذاری بین دستک دو منبع متفاوت و الهامبخش برای ایرانیان قائ نیست
سااومین شاااخز چااارچوب ارزشگااذاری مااؤثر کراماات ،یعناای جامعااه-
دولتمداری نیز در جریان دوری جستن از نقش اجبارآمیز و انحصاری دولات در
عرصه فرهن

عمومی ردپای خود را بر اسناد باالدستی جمهوری اسالمی بار جاا

می گذارد در بند دوم خا مشیهای اساسی برنامه دوم« ،رشاد فضاائ بار اسااس
اخلق اسلمی و ارتقاء کمی و کیفی فرهن

عمومی جامعه» از طریاق «واگاذاری

فعالیتهای اجرایی ،فرهنیی ،هنری ،ورزشی به مردم و تقویت مشاارکت عماومی
با توجه به سیاست گذاری و تصامی گیاری و نااارت دولات تأکیاد شاده اسات
بیتردید واگذاری امور فرهنیی به جامعه با استقل آن در فرهن سازی و تکوین
شک های جدید زندگی همراه است و ناارت دولت با ایان فرایناد تناافی دارد از
این رو ،بند سوم «هدایت جوانان و نوجوانان در عرصههای ایمان مذهبی ،فرهنا
خودی»« ،آگاهساختن جوانان نسبت به مواریث ننای فرهنیای ،اسالمی و ملای و
مبارزه با روحیه حقارت و ازخودبییاانیی در برابار فرهنا

نارب» و بناد دها

«پرورش روحیه همبستیی ملی و احترام به قانون و ارزش های انقالب اسالمی و
» بهنوعی صرفاً در چارچوب هدایت و ناارت دولت معنا نمییابد
به باور تیلور ،همبستیی به سه گونه مادنی ،اجتمااعی-اقتصاادی و اخلقای
نمایان میشود

)(Smith and Laitinen, 2009: 48

تحققپذیری هر یت ازاینگونههاا

در جامعه تنها با اتکای بر سازوکارهای درونی و فراینادهای نیراجباارآمیز ممکان
میگردد لذا در این نیاه ،نقشآفرینی دولت در عرصه فرهن
میشود ،زیرا رویکرد دولتگرا نیازمند ارائه یت فرهن

کاملً منفی ارزیاابی

برتر است که باید با یاری

قدرت مسلا در جامعه رسوخ کرده و گسترش یابد در این فارض ،جامعاه دارای
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نقشی انفعالی و پذیرنده تلقی میشود و از کنشایری و ساازندگی جامعاه خباری
نیست این رویکرد سیاست گذاریهای فرهنیی را با دستاورهای ملموس و عینای
آن درصحنه اجتماع ارزیابی میکند برای نمونه میتوان به مطالعاات پیمایشای در
مورد میزان دینباوری قشرهای مختلف اجتمااع و تحاو آن در دورههاای زماانی
متفاوت پس از پیروزی انقلب اسلمی اشاره کرد در ایان رابطاه ،پیوساتیی باین
سیاستهای فرهنیی و تغییرات شاخزهای فرهنیی اهمیت بهسزایی دارد (ر ک:
آهنکوبنژاد 1388 ،لطافآباادی و ناوروزی 1383 ،معناویپاور و پاشاشاریفی،
 1383و طالبان)1382 ،
بهرن داللاتهاای آشاکار برناماههاای او و دوم بار هادایت و نااارت و
برنامههای سوم تا پنج بر تصدیگری دولت ،برخی بر این باورند که برنامه ساوم
نقطه عطفی در گردش نقش دولت از «تصدسگرس» به سمت «ناارت و حمایات»
به شمار میآید که در برنامهریزیهای آینده نیز تاداوم پیادا کارده اسات (وحیاد،
 )15 :1382همیانیکردن فعالیتهای فرهنیی و اجتناب از تفکر دولتینماودن در
برنامااه او و تقلیاا حجاا تصاادی دولاات در برنامااه دوم حکایاات از توجااه
سیاستگاذاران فرهنیای کشاور باه کااهش نقاش تصادیگاری دولات از آنااز
برنامهریزی فرهنیی در دوره پس از انقلب بوده است این فرایند در برناماه ساوم
نیز دنبا میشود به هر ترتی  ،نقشآفرینای دولات در هادایت فرهنا

عماومی

نیازمند تعیین وظایف بخشهای دولتی و ارائه شاخزهایی فرهنیای متناسا

باا

اهداف و آرمانها است در بناد ه مااده  159برناماه ساوم ،وظاایف دساتیاههاای
ایربا به منااور تاروی فرهنا

و ارزشهاای واالی اسالم و ایاران اسالمی و

استفاده از اندیشههای دینی و سیاسی امام خمینی (ره) استقصا شده است در مااده
 2برنامه پنج  ،دولت موظف شده تا بار اسااس نقشاه مهندسای فرهنیای کشاور،
نسبت به تهیه پیوست فرهنیی برای طرحهای مه و جدید اقدام کند
نتیجهگیری
در پاسخ به پرسش از چیستی چارچوبهای ارزشگذاری ماؤثر در سیاساتهاای
فرهنیی جمهوری اسلمی ایران ،بررسی اسناد باالدساتی نشاان مایدهاد کاه ایان
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چارچوبها به دو شک زیر نمایان شدهاند:
نخست مفهوم شرافت که با روابا خا

اجتماعی و سیاسی تو م اسات در

ی
این معنا ،سیاست گذاری فرهنیی باه دنباا تاداوم بخشایدن باه هویات تااریخ ِ
اسلمی-ایرانای اسات نیارش حااک بار ایان سیاسات گاذاری ،وجاود عناصار
هویتبخشِ ثابت و استواری است کاه اساتمرار تااریخی آن نشاانیر مطلوبیات و
کارایی در ساخت جامعه ای آرمانی است این الیوی هویتی بار اخالق اجتمااعی
ویژهای داللت دارد که پاساداری از آن در چاارچوب وظاایف دولات و نهادهاای
رسمی تعریف شده است بدینسان ،هویات تااریخی و نااام معناایی موجاود در
جامعه از طریق الزامهای قانونی و دستیاههای دولتی حفظ میشاود برناماهریازی
فرهنیی با هدف جامعهپذیری افراد به دنبا فراگیرسازی چاارچوبهاای رفتااری
ویژهای است که اکثریت تأثیرگذار جامعه از آن پشتیبانی میکنند این برناماهریازی
در ساحت سیاست نیز روابا پاییانی بین شاهروندان وفاادار و سارکش را مسال
میانیارد و در پی همیامسازی و دستک  ،عدم مخالفات آشاکار گاروه اخیار باا
اصو مورد پذیرش اکثریت است از اینرو ،بازتاب چارچوب ارزشگذار شرافت
در سیاست گذاری فرهنیی جمهوری اسلمی بیانیر برنامه ریزی با هدف گساترش
و تعمیق هویت اسلمی-ایرانی و اخلق پایدار دینی با بهرهگیری از ابزارهای نارم
و در هنیام ضرورت ،سخت دولتی است
دوم مفهوم نوین کرامت در معنایی جهانشامو و براباریخواهاناه باه کاار
میرود دوره جدید اندیشهورزی انسان با تغییر در احسااس تعلاق و وابساتیی او
آناز شده است تحو آرام در منابع هویتبخش از خا
از سیاستهای تبعیضآمیز به برابریخواهی موج

گرایی به جهانشمولی و

شد تا با فراگیرشدن این آموزه

در نقاط گوناگون جهان ،عنصر ملیت و دولت ملای در مباحثاات سیاساتگاذاری
فرهنیی ،جاییاه مهمی پیدا کند از این مناار ،مشاروطهخاواهی و استبدادساتیزی
ملت ایران حرکتی در راستای نهادینهسازی هویت ملی مدرن و بنیاننهاادن رواباا
جدید قدرت سیاسی تلقی مای شاود اشاکا نهاادی دموکراتیات چاون مجلاس،
انتخابات ،حق ر ی ،نماینادگی ،استیضااح ،برکنااری و مانناد آن در دوره پاس از
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انقلب اسلمی از شک صوری خاود فاصاله مایگرفات تاا باا گساترانیدن چتار
هویت سازی مدرن ،همه افاراد جامعاه را در دو بعاد انتخاابکننادگی و انتخااب
شوندگی شام گردد بدینسان ،عنصر هویت ملی مدرن در چاارچوب سارزمینی
ایران گسست از فرهن

سیاسای پدرسااالرانه را هادف قارار داده باود در اساناد

باالدستی جمهوری اسلمی ،ملیت بر پایه مذه  ،زبان و تااریخ مشاترک تعریاف
شد و هویت ایرانی باا هویات ماذهبی کااملً ساازگار تلقای گردیاد طباق اصا
دوازده قانون اساسی ،مذاه

دییر اسلمی اع از حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلای

و زیدی از احترام کام بهرهمناد شادند و پیاروان ایان ماذاه

در انجاام مراسا

مذهبی بر پایه فقه خود ،تعلی و تربیت دینی ،احوا شخصیه (ازدواج ،طلق ،ارث
و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت یافتند بنا بر اص سایزده
نیز ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شاناخته شادند کاه در
حدود قانون در انجام مراس دینی خود آزاد بوده و در احوا شخصیه و تعلیماات
دینی بر طبق آیین خود عم میکنند
حرکت بهسوی ساخت هویت بر پایاه گسسات از هویات پاییاانی گذشاته،
تحو در اخلق اجتماعی را با اتکای بر وجه تتگویانه آن مدنار قارار مایدهاد
مفهوم تتگویی بر پیشاندیشیدگی و جهانشمولی محتوای اخلقای رواباا میاان
افراد جامعه از یتسو و روابا آنان با نهادهای قدرت سیاسی از دگر ساو ،داللات
دارد پیشاندیشیدگی به معنای وجود نااام اخلقای و الیاوی رفتااری مشاخز
است که افراد فارغ از گفتیوها و مباحثات بینابینی آن را کشف کرده و مورد عما
قرار می دهند اسناد باالدستی جمهوری اسلمی ناظر به سیاستگذاری فرهنیی باا
اخلق جهانشمو دینی ،سودای همیانسازی آن را در سر مایپروراناد چیرگای
رهیافت واقعگرایانه در برنامه سوم توسعه موج

شد تا همادوش باا دولات ،باه

نقشآفرینی جامعه در پذیرش این چارچوب اخلقی نیز رسمیت بخشایده شاود و
بدینسان ،در جامعه پذیری اخلق عمومی الیوی جامعاه-دولاتماداری اولویات
یابد
بازتاااب چااارچوب ارزشگااذار کراماات براباار در سیاسااتگااذاری فرهنیاای
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جمهوری اسلمی نشان میدهد که برنامهریزی کلن باوجود حفظ اصاو اساسای
چارچوب ارزشگذاری شرافت ،در هار ساه شااخز تاا حادی دچاار تغییارات
مفهومی و کارکردی شده است بهگونهای که این چاارچوب جدیاد ،از یاتساو،
هویت تاریخی اسلمی-ایرانی را با پاره ای عناصر شاکلی و مااهوی هویات ملای
مدرن درآمیخته است و از دگرسو ،بنیانهای اخلق عماومی را باهصاورت کااملً
تعریف شده ،در قال

قوانین موضوعه تادوین و ارائاه کارده اسات باازنیری در

چارچوب ارزش گذار شرافت موج

شد تا در این چارچوب جدید ،پاساداری از

هویت اسلمی-ایرانی و تا حدی مدرن و تو م با آن ،قاانون برآماده از شارع و در
پارهای موارد ،نامتغایر با آن تنها با اتکای بر عنصر اجبارآمیز دولتای انجاام نساذیرد
در اینجا ،جامعه نیز در کنار دولت ،نقش سازندهای در نیاهداشت هویت جمعی و
اخلق عمومی ایفا می کند دلی آن نیز شناسایی محدود جاییاه نیروهای اجتماعی
و نخبیان فکری در بازنیری هویتی و اخلقی جامعه است ناگفته نماند شناساایی
و حضور تو مان دو عنصر جامعه و دولت در سااخت و تاداوم هویات و اخالق
عمومی ،بهرن تفاوت موقعیت و توان آنها ،آنگونه که برناماههاای توساعه نشاان
می دهد ،در دوره های متفاوت تأثیرات مختلفی بر جا گذاشته است تردیدی وجود
ندارد که شناسایی و نقشآفرینی ها زماان دو منباع هویاتبخاش موجا

باروز

ناسازگاری کارکردی در مناسبات اجتماعی میشود
فاازونتاار ،بنااا باار مباحثااات فلساافی و تجرباای ،امتیااازجویی تبعاایضآمیااز و
برابریخواهی یکسانساز ،دو پیامد آشکار چاارچوبهاای ارزشگاذار شارافت و
کرامت برابر در جوامع گوناگون به شمار میآیند این امر ارائاه مفهاومی جدیاد از
چارچوب ارزشگذاری مؤثر ،یعنی «اصالت» را توجیاهپاذیر سااخته اسات بنیاان
نهادن سیاست فرهنیی بر پایه اصالت بدان معناسات کاه در شناساایی هویات باه
«شیوه خا

بودن خود» توجه کنی درک مفااهی خیار نیازمناد وجاود احساسای

شهودی برای همیان است در این معنا ،اخلقمندی ندایی درونی دانسته میشاود
که راه رسیدن به زندگی نیت تنها از درون خودآگاهی میگذرد و مسلله اخلقیات
بهعنوان مسلله پیروی از ندای طبیعت درون خود مطارح مایشاود از ایان مناار،
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خاستیاه اصلی و ییانه درخواست همنوایی بیرونی را ،ناه در ورا ،بلکاه در درون
خویشتن میتوان جستجو کرد «خودشکوفایی» و «خودتحققبخشی» همانگونه که
آرمان اصالت را در فرد نمایان می سازد ،با مردمان حام فرهن

نیز در میان ساایر

مردمان ه داستان است درست همانند «افراد»« ،مردم» نیز با بایاد باا خاود ،یعنای
فرهن شان روراست باشند هر ملتی بایاد اجاازه یاباد و تالش کناد تاا اصاالت
فرهنیی خود را شکوفا سازد هویات تاا حادودی از رهیاذر شناساایی یاا عادم
شناسایی و انل

کژشناسایی دییران شک میگیرد بدین ترتی  ،اگر شخصای یاا

گروهی از مردم در آینه مردم یا جامعه پیرامون خود تصویری محادود ،فرومایاه و
پست از خویش بیابند ،دچار آسیبی جدی خواهند شد کژشناسایی ،نهتنهاا فقادان
احترامی درخور است ،بلکه جراحتی دردناک بر پیکر قربانیان خود وارد میآورد و
از خودبیزاری فل کنندهای را بر آنان تحمی میکند
در این معنا ،خصلت برجسته حیات انسانی ،وجه اساساً ه سخنانه آن اسات
ما از طریق اکتساب زبانهای پرمایه انسانی به بازییران کاملی تبدی میشاوی کاه
در فه خود و تعریف هویت خود توانمند هستند زبان در معنای گساترده خاود،
نهتنها وا گانی را دربر میگیرد که با آنها سخن میگویی بلکه شیوههاای دییاری
را نیز که ما از طریق آنها خود را تعریف مایکنای  ،شاام مایگاردد هنار ،زباان
ایماواشاره ،زبان عشق ورزی ،زبان اعتراض و حاقساتانی و مانناد آن شایوههاایی
هستند که ما از رهیذر مبادله و تعام با دییران فرامیگیری تکوین اهن انساانی
در این معنا« ،تتگویانه» به شمار نمیرود ،بلکه امری ه سخنانه است بدینساان،
هویت در ه سخنی و گاهی کشمکش با «دییرانِ مه » ما تعریف میشود فه ماا
از چیزهای خوب در زندگی میتواند با لذتبردن از این چیزها در کناار دییرانای
که دوستشان داری  ،دگرگون شود آرمان تاتگاویی تالش ایان دییاران بارای
شک دادن به هویت ما و کنتر بر رفتار ما تلقی مایگاردد هویات ماا از رهیاذر
گفتیوی آشکار و درونی با دییران شک میگیرد این مفهوم از هویت با اتکای بر
مجموعهای از مقوالت اجتماعی کاه همیاان آن را مسال مایپندارناد ،باه دسات
نمی آید شناسایی در دو ساحت شخصی و اجتماعی بهوسیله آرمان در حا رشاد
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فرهن

اصالت شک میگیرد که نقطه ثق خودیابی و خودباوری آن درونزا باوده

و در جریان ه سخنی آزاد تبلور شکوفا میشود (تیلور )36-46 :1390 ،گفتیاوی
نوآورانه درباره فرهن

عمومی و چیونیی اعما حقوق افراد در جامعاه باه درک

انعطافپذیری از نیازهای متفاوت گاروههاای اقلیات یااری مایرسااند ایان امار
واکنشی انتقادی به سرکوب احتمالی مطالبات و حقوق این گروهها به شمار میآید
)(Mookherjee, 2014: 127

دارند ،فرهن

در این اخلق مصالحه« ،دییران»ی کاه باا ماا تفااوت

پارسایی ،اعتماد ،شفافیت و پاسخیویی اهمیت مییابند و بدینسان،

تعاماا بااا «دییاارانِ متفاااوت از مااا» امتاازاج افااقهااای گوناااگون را فااراه
میآورد)(Lehman, 2006: 347

شاخزهای مفهوم اصالت نیز در برابر شاخزهای شرافت و کرامت انساانی
قرار می گیرد همان گونه که گذشت ،شاخزهای شرافت« ،تداوم هویت تاریخی»،
«ثبات اخلقی» و «دولتمداری» و شاخزهای کرامت انسانی« ،ساخت هویت بار
پایه گسست از گذشته»« ،تحو در اخلق اجتماعی با اتکای بر وجاه تاتگویاناه
آن» و «جامعه-دولتمداری» بوده است اکنون مایتاوان شااخزهاای اصاالت را
شام «خودشکوفایی هویت تفسیرگر»« ،تحو در اخلق اجتمااعی باا اتکاای بار
وجه ه سخنانه آن» و «جامعهگرا» دانست بدینسان ،اگار در سیاسات کرامات باا
مجموعهای همسان از حقوق و مصونیتها روباهرو هساتی  ،در سیاسات تفااوت،
شناسایی هویت بیهمتای افراد ،گروه هاا و تماایز آنهاا از دییاران مادنار اسات
نادیده انیاشتن این تمایزها با اولویت بخشیدن باه یات هویات نالا
یکسانسازی میشود در این معنا ،نفی جهانشمولی باا خاا

و اکثریتای،

باودگی در هویات

همراه است به باور تیلور ،انسانها حیواناتی خود تفسیر گرا هستند که هویت آنها
به مفاهیمی از خیر بستیی دارد که از بافت جامعاه زباانی آنهاا نشاأت مایگیارد
)(Taylor, 1985: 5

اصرار بر یکسارچیی فرهنیی با حق طارد دییاران از جامعاه خاود ملزمات
دارد ،اما قابلیت شک دادن و تعریف هویت خویشتن در مقام فارد و نیاز در مقاام
فرهن  ،بر شناسایی حقوق و توانایی های خا

گروههای بومی تأکیاد مایورزد
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سیاست کرامت با نفی هویت خا

 ،بر همیون شدن در یت قال

نیرواقعی ابتناا

دارد (تیلور )48-53 :1390 ،فزونتر ،وجه جامعاهگرایاناه هویاتهاای خاا

و

تفاوت آن با امتیازات سلسلهمراتبی نیز در تحو پذیری آن در فراینادی گفتیاویی
است اگر در مفهوم شارافت «جامعاه» قداسات ماییاباد و ارزشهاای اجتمااعی
نقدناپذیر تلقی می شود ،سیاست تفاوت بر «جامعاه»ای نیرهمساان بااور دارد کاه
شخصیت بیهمتای فرهن های محلی را به رسمیت میشناسد
پیامد تقدم چارچوب ارزش گذار «اصالت» بر دو چارچوب رقیا  ،آن اسات
که در سیاست گذاری فرهنیی به راهکارهایی چون لزوم گسترش مفهومی عمیقتر
برای مسلله هویت ،بازییران اجتماعی فعا تر ،توجه به تغییرات اجتمااعی ،توجاه
به دو فرایند ه زمان تداوم و تغییر در ساختارهای هویتی ،کیفیت انعطاافپاذیر و
تحو یابنده محتاوا و نمادهاای فرهنیای ،گساترش فرصاتهاای باروز معاانی و
رفتارهای فرهنیی جدیدتر و بهنجارتر ،ایجاد ارتبااط فزایناده باین اعتراضاات باه
سبت زندگی متعارف و چارچوبهای ارزشگذار روزآمدتر ،اهمیت بخشایدن باه
نقش تردیدناپذیر جنبشهای اجتماعی بهمثابه نیرویای خالق بارای کارآمدساازی
مؤلفهها و نمادهای دیرینه فرهنیی ،بهای الزم داده شود بدینسان ،آماوزه اصاالت
چیونیی کارکرد هویت ،اخلق و نهااد قادرت را در گارو نقاشآفرینای جامعاه
میداند همان گونه که هویت افراد در جامعه شک میگیارد و احسااس تعلاق باه
یکدییر فرایندی اجتماعی است ،ارزش های اخلقی نیز بار اسااس درک مشاترک
افراد تولید شده و استمرار مییابد به همین ترتی  ،ضامن اجرای کاما و درسات
اصو اخلقی نیز خود جامعه دانساته مای شاود مرجعیات انحصااری جامعاه در
تکوین و تداوم هویت و اخلق اجتماعی به معنای پاذیرش آزادی و خلقیات در
تعیین عناصر فرهنیی پایدار و چیاونیی دگرگاون پاذیری آن اسات اثباات ایان
مرجعیت تأکیدی بر نقش بیبادی جامعاه و ساازوکارهای درونای آن در پویاایی
ارزشهای اخلقی است بیتردیاد ،ایان پویاایی در پایشزمیناه اعتباربخشای باه
بنیانهای استوار و ثابت امکانپذیر است ،اما این مه تنها از طریق خاود جامعاه و
پذیرش همیانی قابلیت تحقق پیدا میکند و های عااملی جاز جامعاه نمایتواناد
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پاسدار پیوندها و دلبستییهای فرهنیی باشد بااور باه ضارورت ورود دولات در
عرصه فرهن

عمومی حاوی یت تناقض درونی است ،زیرا دولت درصادد اسات

فرهنیی را پاس بدارد که تولید ،بازنیری و تداوم تاریخی آن به خود جامعه تعلاق
دارد فرهن

مردم ایران ،همسان با فرهن

سایر ملتها ،طی سدههاای طاوالنی و

در جریان رویارویی باا اندیشاههاا و حاوادث گونااگون شاک گرفتاه ،از طریاق
سازوکار خود سامان بخش تداوم یافته و امروز زنده و پرتوان خود را به ماا عرضاه
کرده است اگر پیشینیان این سرزمین توانستهاند فارغ از اجبار دولتی ،فرهن

خود

را از آسی های درونی و بیرونی مصون دارند ،آشکار است که نس های کناونی و
آینده نیز ،اگر نیویی بیشتر از گذشتیان خود ،دستک به اندازه آنان ،واجاد ایان
توانایی هستند ااعان به این توانایی به همراه خود بر پاذیرش پویاایی فرهنیای و
نفی ایستایی آن داللات دارد در ایان رابطاه ،مطالعاات جامعاهشاناختی دامناهدار،
همه جانبه و عالمانه پیرامون پیامدها و آثار اجتماعی ورود دولت در عرصه فرهن
عمومی میتواند به سیاستیذاری فرهنیی در جمهوری اسلمی یاری رساند
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